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I. Vezetői összefoglaló  
 

A FESZGYI az államháztartás alrendszerében tartozó önállóan gazdálkodó, gazdasági 

szervezettel rendelkező, önkormányzati költségvetési szerv, irányító szerve  Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata.  

A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben (továbbiakban: Szoctv.), foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és 

szociális szakellátás; A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátás. 

Bevételeit túlnyomó részt  az ellátási díjak és a központi, irányítószervi támogatás (mely a 

központi költségvetésből igényelt feladatmutatókhoz kötött támogatást jelenti), illetve a nem 

jelentős mértékű működési célú támogatások államháztartáson belülről biztosítják.  

A FESZGYI gazdálkodásával kapcsolatban  vizsgáltuk az átláthatóság, a megfelelő 

ellenőrzöttség , a gazdasági ésszerűség és a takarékos működési feltételek meglétét.  

 

Átvilágítási anyagunk 3 évet érintett, mindhárom évre vonatkozóan rendelkezésre állt a teljes 

számviteli anyag (Költségvetés, éves költségvetési beszámoló).  

Vizsgálatunk két nagy területre helyezett hangsúlyt, a szakmai feladatellátásra és a 

gazdálkodásra, melyet jogi, pénzügyi és számviteli szempontok szerint vizsgáltunk.  

 

Jelentésünkben megfogalmazott állítások és értékelések a rendelkezésünkre álló írásos-és 

elektronikus dokumentációk, valamint szóbeli információk alapján kerültek rögzítésre. Ezen 

adatok teljességére vonatkozóan rendelkeztünk írásos nyilatkozattal.  

 

Vizsgálatunkat az adatok gyűjtésével kezdtük, melynek során az alapvető jogi-, pénzügyi és 

számviteli dokumentumokat kértük be az Intézménytől, illetve a szükséges kimutatásokat, 

nyilvántartásokat, a vizsgált időszakra vonatkozó szerződésállományt, szakmai beszámolókat 

és a belső és külső ellenőrzésekről készült dokumentumokat. Az adatszolgáltatást és a 

kommunikációt összességében megfelelőnek tekintettük, annak ellenére, hogy az Intézmény 

igazgatóját 2021.03.01-én nevezték ki, zökkenőmentes és hatékony volt az együttműködésünk 

a vizsgált időszakkal kapcsolatban.  

Azonban a költségvetés tervezéséhez szükséges dokumentumok nem teljes mértékben álltak 

rendelkezésre, hiányzott az irányító szerv által kiadott tervezéssel kapcsolatos körirat, mely a 

határidőket, tervszámokat, tervezéssel kapcsolatos szabályokat  és a költségvetés szerkezetére 

vonatkozó előírásokat tartalmazta volna. Egyetlen e-mail került bemutatásra, melyben az 

iránytó szerv azt kérte, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett KGR-K11 

adtaszolgáltatási modulban mikorra töltse és adja fel az Intézmény az költségvetés adatait.  

A költségvetés kidolgozásához nem állt rendelkezésre a személyi juttatások, dologi kiadások, 

bevételek alátámasztását biztosító részletes számítás, kimutatás, táblázat.  

 

Általánosságban megállapítható, hogy az Intézmény esetében a szerződéskötési gyakorlat 

megfelelő pénzügyi kontrollal zajlott, az Intézmény nem alkalmaz jogi végzettségű szakembert, 

így a szerződések jogi kontrollja nem működhet. A megbízási szerződések vizsgálata során 

tapasztaltunk párhuzamos feladat kiadásokat, szakmai szükségességét, gazdasági ésszerűsségét 

ezeknek hiányoljuk.  
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Jelentésünkben részletesen foglalkoztunk a kiadási jogcímekhez tartozó dokumentumok 

felülvizsgálatával, szúrópróbaszerűen kiválasztottuk a szerződésnyilvántartásból azokat a 

szerződéseket, melyek értéke a hatályos jogszabályok,  és  belső szabályzatok alapján írásbeli 

kötelezettségvállalással jár együtt. 

Az egyes szerződések értékelését a jelentés III.  Szabályozó eszközök, költségvetés 

tervezés  és a költségvetési támogatások felhasználásának, a hátralékok, túlfizetések 

kezelésének vizsgálata rész 6. pontja tartalmazza.  

 

Az Intézmény szabályozottsága megfelelő lesz az általunk javasolt hiányzó szabályzatok 

pótlásával, illetve a meglévő szabályzatok felülvizsgálatával, tartalmi hiányosságainak 

pótlásával.  

 

Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, a működéséhez nem vett, és nem is vehet 

külső forrásokat igénybe, működéséhez szükséges költségek forrása biztosított az ellátási díjak 

és az irányító szervi támogatás által.  

 

Az ellenőrzés a bizonylati rend és okmányfegyelem betartását a vonatkozó jogszabályi 

előírások alapján (Számv. tv. 165-169.§), 2018-2020.évre vonatkozóan szúrópróbaszerűen 

kiválasztott 15 minta alapján vizsgálta (a részletes megállapítások a jelentés IV./13.pontjában 

találhatók). A vizsgálat kiterjedt a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályozás szerinti 

ellenőrzésére is. A bizonylatok kezelésre, bizonylati rendre vonatkozó jogszabályi előírásokon 

túl az intézmény a belső szabályzataiban is rögzítésre kerültek a főbb feladatok. A mintavétellel 

kiválasztott bizonylatoknál (számla, utalványrendeletek, szerződés, megrendelés, teljesítés 

igazolás) a jogosultak aláírásai többnyire szerepeltek. A bizonylatok kiállítása és kezelése 

szabályszerű (alaki- tartalmi követelmények betartása, teljesítés igazolások), a folyamat zárt, 

ellenőrizhető, a kontrollok működése megfelelő. Az utalványrendelet kiállatása azonban nem 

felel meg az Ávr. 59.§-ban foglaltaknak.  

 

Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen vizsgálta a 2018-2020.évben beszerzett tárgyi eszköz 

nyilvántartásba vételt. A kiválasztott tárgyi eszközök nyilvántartásba vételével az ellenőrzés 

megállapította, hogy a 200 000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközök esetében az 

Áhsz. 17.§ (2) bekezdése szerint, az üzembe helyezést, használatba vételt követően,  terv 

szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolták. A bekerülési értéke megállapítása  az 

Áhsz. 16.§-ban foglaltak alapján határozták, azonban a kiválaszott minták közül egy esetben 

tévesen került megállapításra a bekerülési érték, mivel tartalmazta a telepítéssel kapcsolatos 

szolgáltatás érétkét is.     

 

Az ellenőrzés vizsgálta a FESZGYI 2018-2020.évi beszámolóját. Az intézmény a 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően  a 2018-2020.évi beszámoló készítési 

kötelezettségének, határidőben eleget tett. A intézmény  beszámolói esetében az Áhsz. 17. 

melléklet szerinti egyezőségek fennt álltak, azonban a maradvány esetében 2018.évben 

+36 842,-Ft, 2019.évben -140 003,-Ft eltérést mutattunk ki, de  2020.évben az Áhsz. egy 

átmenti rendelkezéssel (Áhsz. 56/A.§) történő kiegészítése miatt, egyszeri  lehetőség nyílt  a 

korábbi évek helytelen  könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából 

származó eltérések javítására, így a 2020.évi maradvány esetében már nem áll fennt eltérés.  

A beszámoló mérleg tételei leltárral alátámasztottak. Az analitika, főkönyv, mérleg és leltár 

adati  a vizsgált időszakban egyezőséget mutatott.  
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Az ellenőrzés vizsgálta a FESZGYI selejtezési és leltározási tevékenységét. Megállapította, 

hogy a mérlegtételek alátámasztására elkészítették a Számv. tv. 69.§-ában és az Áhsz. 22.§-ban 

rögzített leltárakat. Azonban a selejtezési és leltározási tevékenységek ellátása során voltak 

hiányosságok a hatályos szabályzatok alapján, melyek az alábbiak:  

• A leltározás végrehajtásának előkészítési feladatait nem teljes mértékben a 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően végezték el. Az ellenőrzés alá vont időszakban 

leltározási ütemterv készült, a leltározásban résztvevők oktatása dokumentáltan 

megtörtént, a leltárfelelős és a leltárellenőr megbízása elkészült, de leltározási utasítás, 

valamint a leltározók megbízása nem volt fellelhető. A vizsgált dokumentumokon 

iktatószám nem került feltüntetésre, továbbá a nyomtatványok melléklet számai nem 

egyeznek a szabályzatban szereplőkkel. 

• A selejtezési lista nem tartalmazott minden, a szabályzat alapján a selejtezési jegyzékbe 

foglalandó adatot. Továbbá a lista alapján nem kerültek véleményezésre a selejtezésre 

kiválasztott eszközök, valamint a dokumentációból nem állapítható meg, hogy a 

veszélyes hulladéknak számító eszközöket erre vonatkozó engedéllyel rendelkező 

vállalkozás szállította-e el. 

 

 

Vizsgáltuk a belső kontrollrendszer megszervezését és hatékony működését a költségvetési 

gazdálkodás folyamataiban, megállapítottuk, hogy   a kontrollkörnyezet kialakítása és 

működtetése a költségvetési gazdálkodási folyamatokban a Beszerzések lebonyolításának 

szabályzata (hatályos: 2014.03.31 és a 2020.03.31-től hatályos szabályzat), Gazdálkodási 

szabályzat (hatályos: 2014.03.31.) , Gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről (hatályos: 2019.04.01.) 

szabályozó eszközökkel működött a FESZGYI esetében, azonban ezen szabályzatok 

felülvizsgálata és aktualizálása indokolt.  

Az integrált kockázatkezelés esetében az  ellenőrzés, mivel rendelkezésére nem bocsátották 

azon  dokumentumokat, melyből látható, hogy a FESZGYI a vizsgált években azonosította és 

felmérte a pénzügyi, gazdálkodási fő-és alfolyamatokban, illetve a szakmai folyamatokban 

rejlő kockázatokat, meghatározta a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, az esetleges 

kár mértékét, azt állapítja meg, hogy az    integrált kockázatkezelés a FESZGYI-nél nem 

működött.   

Az integrált kockázatkezelés működtetésének hiányát erősít, hogy a kockázatkezelés nyomon 

követése nem dokumentált, átfogó kockázatkezelési stratégia nem készült.  

A kontrolltevékenységek esetében a  működő kontrolltevékenységek támogatják a 

folyamatokat (szerződéskötések, számlák fizetése, munkaviszony létesítése, munkabérek 

kifizetése, alapító okirat szerinti feladatellátása) biztosítják a megfelelő, megbízható és 

elegendő információkat a döntésekhez. 

 

Az infromáció és kommunikáció esetében a  vizsgált időszakban nem szabályozták az 

intézményen belüli -és kívüli információ átadás formáját, mely  biztosította volna a 

munkavégzéshez, döntések hozatalához a megfelelő releváns, időszerű, aktuális, friss, pontos 

és hozzáférhető infromáció rendelkezésre állását, a beszámoltatási rendszerrel kapcsolatos 

rendelkezéseket (ki, mikor, kinek, mit készít). 
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A nyomonkövetési rendszerhez  (monitoring) kapcsolódóan megállapítottuk, hogy az igazgató 

a Bkr. 1.sz, melléklet szerinti belső kontroll nyilatkozatot 2018.évre vonatkozóan 2019.02.28-

án, 2019.évre vonatkozóan 2020.02.28-án, 2020.évre vonatkozóan 2021.02.26-án megtette.  

Az igazgató és a gazdasági vezető a Bkr. 12.§ (1) és (2) bekezdése alapján teljesítette a 

kétévente  kötelező továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollrendszer témakörében. A 

FESZGYI külső munkavállalót alkalmaz megbízási szerződéssel a belső ellenőri feladatok 

ellátásra.  

A külső ellenőrzések nem tártak fel magas kockázatú gazdálkodási és szakmai működési 

kockázatot. 

 

Az Intézmény működésében nem találtunk súlyos kockázatokat, mivel szállítói tartozása nem 

volt, és az esetszámok sem mutatnak jelentős csökkenést.  

 

A FESZGYI szakmai tevékenységének ellátása a hatályos jogszabályok alapján történt.  

A szolgáltatások igénybevételének dokumentálása minden estben a jogszabályban előírtak 

alapján történt.  

 

A Intézmény tevékenységében több területen is lehetőséget láttunk a költségek csökkentésére, 

bérköltség, anyagi jellegű szolgáltatások tekintetében. 

A költségek csökkentése álláspontunk szerint elsősorban azon párhuzamos  ellátást  igénylő 

tevékenység keretében kötött megbízási szerződések szükségességének felmérésével, a 

szükségtelen szerződések megszüntetésével lenne elérhető, továbbá érdemes újra gondolni a 

munkaköri feladatok racionálisabb összehangolását.   

 

A FESZGYI  működésének racionalizálása érdekében javasoljuk áttekinteni a meglévő 

munkaerő állományt és az általuk ténylegesen ellátott feladatokat, és ezek fényében mérlegelni, 

hogy milyen feladatok esetében van valódi szükség arra, hogy külső társaság bevonására 

kerüljön sor. 

 

 

Javaslatainkat az átvilágítás részletes megállapításai rész, megfelelő pontjaiban rögzítettük.  

 

II. Saldo Zrt. megbízása 
 

II.1.    A megbízás tárgyának rövid ismertetése 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (1092 Budapest, Bakáts tér 14.), 

2021. október 6. napján megbízási szerződést kötött a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és 

Infromatikai Zrt.-vel (A továbbiakban: Saldo Zrt.),  (székhely:1135 Budapest, Mór utca 2-4.; 

cg. szám: 01-10-042131.) melynek tárgya a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és 

pénzügyi tevékenységének átfogó átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, 

könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével. 

 

A megbízás keretében a Saldo Zrt.  az alábbi feladatok elvégzését vállalta: 
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1. A tevékenység folytatására feljogosító alapvető dokumentumok (Alapító okirat, 

Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend, működési engedélyek, a szakmai, 

gazdálkodási, pénzügyi feladatok ellátásához kapcsolódó szabályozórendszer) 

szabályozottságának és szabályszerűségének vizsgálata 

2. A költségvetés tervezésének, a költségvetési előirányzatok módosításának, a 

költségvetési támogatások felhasználásának szabályszerűségi vizsgálata 

3. A bevételi és kiadási előirányzatok tervezésének vizsgálata jogcímenként a jogszabályi 

előírásoknak való megfelelőség vonatkozásában 

4. A bevételek megállapítása, teljesítésének elemzése és a bevételi jogcímekhez tartozó 

dokumentumok felülvizsgálata (szerződések, megállapodások, nyilvántartások, 

számlák) a jogszerűség és az eredményes gazdálkodáshoz való hozzájárulás 

szempontjából. 

5. A hátralékok, túlfizetések alakulásának, nyilvántartásának, továbbá a hátralékok 

beszedésének érdekében tett intézkedések vizsgálata (tartozások behajtásának 

eredményessége, hatékonysága jogszerűsége, kintlévőség kezelése) 

6. A kiadási jogcímekhez tartozó dokumentumok felülvizsgálata (szerződések, 

megállapodások, nyilvántartások, számlák) 

7. A kiadási előirányzatok módosításának és felhasználásának vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak és a kiadott szabályozórendszer rendelkezéseinek való megfelelőség 

vonatkozásában, a kifizetések indokoltsága 

8. Az Intézmény jogszerű és hatékony feladatellátásához szükséges létszámgazdálkodás 

vizsgálata 

9. Személyi állomány képesítési előírásainak összevetése a vonatkozó törvényi 

előírásokkal és az intézmény működését szabályozó belső szabályzatokkal 

10. Alkalmazási okiratok tartalmi vizsgálata 

11. A jubileumi jutalom jogosultságának vizsgálata 

12. Munkaköri leírások vizsgálata 

13. Személyi juttatások (megbízási szerződések, teljesítésigazolások, számfejtés 

dokumentumai) kiadási előirányzat felhasználásának vizsgálata, a kifizetések 

indokoltságának vizsgálata 

14. Irányítási-munkamegosztási módszerek, koordináció, együttműködés értékelése 

15. A befektetett eszközök állományának, összetételének és nyilvántartásának, ezek 

változásának és a vonatkozó szabályzatokkal való összhangjának vizsgálata 

16. A házipénztár kialakításának, biztonságának (személyi, tárgyi feltételek) ellenőrzése, 

pénz- és értékkezelés gyakorlata (rovancs) 

17. Leltározási tevékenység vizsgálata (szabályszerűség, dokumentáció) 

18. A selejtezési tevékenység ellenőrzése (szabályozás és gyakorlat közötti összhang, 

indokoltság, dokumentálás) 

19. A bizonylati elv érvényesülésének ellenőrzése (alaki, tartalmi megfelelés, 

szabályszerűség), a gazdálkodási jogkörök szabályozottsága, gyakorlása 

(kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) 

20. A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata 

21. Az Intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata, és a költségvetési 

beszámoló mérlegének valódisága 

22.  A belső kontrollrendszer megszervezésének és hatékony működésének vizsgálata a 

költségvetési gazdálkodás folyamataiban 

23. Az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai 

tevékenységének értékelése, elemzése, a szakmai előírásoknak való megfelelés 
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24. A lakossági szükségletek és a biztosított szolgáltatások szakmai összhangjának 

áttekintése 

25. Összehasonlítás a fővárosi kerületek lakosság- és az egyes telephelyek szakmai létszám 

adatainak vonatkozásában 

26. 2018-2020. évi esetszámok és „alvó ügyek” kivezetésének ellenőrzése 

 

 

II.2.   Átvilágításunk módszerének bemutatása  
 
2021.október 12-én kaptuk meg a Megbízó levelünket a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzatától 

 

A megbízólevél birtokában bejelentkeztünk a FESZGYI  igazgatójához, akit tájékoztattunk 

megbízásunkról, illetve ismertettük megbízásunk tárgyát, kiküldtük az értesítést, 

megbízóleveleket és a bekérendő dokumentumok listáját 2021.október 12-én. 

2021. október 18-tól kezdtük meg a helyszíni ellenőrzésünket.  

 

A FESZGYI igazgatójától a jelentés  1. számú mellékletében található  szabályzatok és egyéb 

dokumentumok átadását kértük, melyeket hiánytalanul meg is kaptunk.  

 

A FESZGYI az adatszolgáltatást folyamatosan teljesítette,  az egyes szerződésekhez tartozó 

dokumentumok (számlák, teljesítése igazolások, a szerződés alapján létrejött produktumok) 

tekintetében az általunk kért íratok az  előírt határidőre  rendelkezésre álltak, annak ellenére, 

hogy ezen jelentős, előre nem számolt többletfeladatot jelentett a vizsgálatban részt vevők 

számára. A FESZGYI-vel az átvilágítás során az együttműködés kiemelkedőnek ítélhető meg.  

 

Jogi átvilágításunk során áttekintettük a 2018-2020. évekbe megkötött, és a FESZGYI által 

elektronikusan átadott „Szerződéstárat”, összesen 30 darab szerződést vizsgáltunk át, és 

vizsgálati anyagunkban rögzítettük azok fő paramétereit: szerződés szám, szerződéskötés 

időpontja, szerződéses partner, a szerződés időbeli hatálya, szerződéses ár). 

 

A szerződéseket formai és tartalmi szempontból is vizsgáltuk. Értékeltük azok Polgári 

Törvénykönyvnek való megfelelését, részletezettségét, a megbízó/megrendelő pozíciójának 

kellő védelmét, valamint vizsgáltuk azt is, hogy a szerződések tárgya milyen részletességgel 

került megfogalmazásra, milyen módon kerültek kiadásra a teljesítési igazolások, mik az egyes 

szerződések produktumai, megtalálható-e a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása a 

kiadásokhoz kapcsolódó szerződések esetén.  Ahol a szerződéskötést beszerzési eljárás előzte 

meg, ott rögzítettük annak tényét is. 

 

Átvilágításunk megkezdésekor a teljes szerződésállomány mellett helyszínen vizsgáltuk  a 

munkaszerződéseket és munkaköri leírásokat is. A szúrópróba szerűen kiválasztott minta 

mérete az alkalmazásban álló munkavállalók számának 10%-a.  

 

A gazdasági átvilágítás keretében vizsgáltuk, hogy a FESZGYI az alapfeladatai ellátása 

érdekében takarékosan, racionálisan, célszerűen és eredményt elérve gazdálkodott-e. 

 

Az átvilágítás a következő dokumentumok átvizsgálásával történt: 

- A vizsgált évek költségvetései  
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- A vizsgált évek éves költségvetési  beszámolói  

- A vizsgált évek Időközi Költségvetési Jelentései 

- A vizsgált évek Időközi mérlegjelentései  

- A vizsgált évek főkönyvi kivonatai (Pdf és Excel változatok) 

- A vizsgált évek teljes könyvelésének anyaga (a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszer 

könyvelési állomány, PDF. és Excel változatok) 

- Tárgyi eszköz analitikák 

- Kötelezettségvállalások analitikája 

- Követelések analitikája 

- Korosított és nyitott vevő és szállító analitikák 

- A vizsgált évek leltári és selejtezési dokumentumai 

- Létszámadatok a KENYSZI-ből 

- Előirányzat felhasználás  

 

A gazdasági és pénzügyi átvilágítás körében alkalmazott módszertan a kiválasztott 

nyilvántartások és dokumentációk teljes vizsgálata, illetve mintavételen alapuló ellenőrzése 

volt, a szúrópróbaszerűen kiválasztott minta a tételek darabszámának 10%-a , de maximum 40 

db minta.  

 

A szakmai feladatok ellátásának vizsgálata során áttekintettük a vonatkozó jogszabályok és 

belső szabályozó eszközök alapján a biztosított szolgáltatások ellátásához szükséges 

létszámgazdálkodást, a személyi állomány képesítési előírásait, a feladatellátás és a lakossági 

szükségletek szakmai összhangját. Szúrópróbaszerűen választottunk mintát, a minta mérete 

képesítések vizsgálata esetében az alkalmazásban állók létszámának 10%-a.  

Az irányítási-munkamegosztási módszerek, koordináció, együttműködés értékeléséhez 

kérdőívet állítottuk össze.  

 

Az átvilágítás részletes megállapításai 

III. Szabályozó eszközök, költségvetés tervezés  és a költségvetési támogatások 

felhasználásának, a hátralékok, túlfizetések kezelésének vizsgálata 
 

1. A tevékenység folytatására feljogosító alapvető dokumentumok (Alapító 

okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend, működési 

engedélyek, a szakmai, gazdálkodási, pénzügyi feladatok ellátásához 

kapcsolódó szabályozórendszer) szabályozottságának és 

szabályszerűségének vizsgálata 
 
Számos jogszabály ír elő belső szabályzat készítési kötelezettséget a költségvetési szervek 

részére, az alábbi táblázatban összefoglaltuk  a vizsgált időszakban hatályos, a FESZGYI által 

az ellenőrzés  rendelkezésére bocsátott belső szabályzatokat, melyek tartalmát is vizsgáltuk.   

 

A vizsgált időszakban voltak olyan szabályzatok melyekből két szabályzat volt érvényben, ezt 

jelezzük a táblázatban, mindkét szabályzat tartalmát vizsgáltuk.  
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A táblázatban  jogszabályi rövidítéseket használunk, a jogszabály teljes neve a 2. számú 

mellékletben megtalálható.   

Sor- 

szám 

Szabályzat megnevezése Elkészítésére 

vonatkozó jogszabály 

Ellenőrzés megállapítása, javaslata 

1. Alapító okirat  Áht. 8/A.§ A Magyar Államkincstár által kiadott, 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat 2019.07.04. napjától 

hatályos 

Az alapító okirat tartalmát az  Ávr. 5.§ 

határozza meg, melynek az Alapító okirat 

megfelel.  

2. Szervezeti és Működési 

Szabályzat   

Áht. 10. § (5) bekezdés, 

Szoc.tv. 92.§ 

SzCsM rendelet 5.§ 

Gyvt. 104.§ 

 Az SzMSz tartalmazza az Intézmény 

alapadatait, irányítási és ellenőrzési 

rendszerét, működési rendjét, a szervezeti 

felépítés ábráját létszámadatokkal 

kiegészítve. Bemutatja az Intézmény 

irányítási rendjét, a döntési hatásköröket, a 

szervezeti felépítést, az általános működési 

szabályokat. A vizsgálat idejében az SzMSz 

felülvizsgálat és átdolgozás alatt áll. 

Tartalma megfelel az Ávr. 13.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak.  

3. Ügyrend  Áht. 10.§ (5) bekezdés, 

Ávr. 13.§ (5) bekezdés  

Az ügyrend hatálya 2014.06.30., 

módosítása nem volt.  

 

Az ügyrend tartalmazza a gazdálkodással 

kapcsolatos tevékenységeket ellátók feladat 

-és hatásköreit,  helyettesítési rendjét, 

azonban nem tartalmazza a költségvetési 

szerven belüli belső és azon kívüli külső 

kapcsolattartásának módját, szabályait  (ezt 

az SzMSz sem tartalmazza), javítani 

szükséges „Az éves költségvetési 

beszámoló részei” tartalmat az Áhsz. 6.§ (2) 

bekezdésének figyelembe vételével, felül 

kell vizsgálni és javítani az „Az év végi 

zárlati  munkák során  a következőket kell 

elvégezni” részt az Áhsz. 53.§-ban foglaltak 

alapján, de mivel az Áhsz. pontosan 

rendelkezik a zárlati munkákról nem kell 

megismételni a jogszabályban leírtakat, 

elég ha pontosan hivatkoznak a  jogszabály 

helyre. 

Javasolt felülvizsgálni a helyiségek 

bérbeadása esetén a „KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedés” 

hatályát.  
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Az ügyrend utal vállalkozási 

tevékenységgel kapcsolatos bevételekre, 

holott a FESZGYI-nek az Alapító 

okiratában nincs jelölve vállalkozási 

tevékenység végzése.  

Az ügyrend nem rendelkezik 

iktatószámmal, dokumentáltan rögzítésre 

került a munkavállalók általi 

megismertetése (megismerési nyilatkozat 

rendelkezésre áll), de dátum nem található 

az aláírások előtt.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző ügyrend 

hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését.  

4. Működési engedélyek  1993.évi III. törvény 

92/K §-a ,  1997. évi 

XXXI. törvény 162. § 

(1) i)  ,  369/2013. (X. 

24.) Korm. rendelet 

A Kormány az Szoctv. és a Gyvt. 

alkalmazása során működést engedélyező 

szervnek a fővárosi és megyei 

kormányhivatalt (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) jelöli ki, mely határozat 

formájában engedélyezi a működést.  

 

A vizsgált időszakban működési 

engedéllyel rendelkeztek az alábbi 

intézmények:  

1. Árvácska Idősek Klubja (1097 Budapest, 

Ecseri út 19.), a Kormányhivatal a 

2012.04.23-i keltezésű határozattal 

módosította a működési engedélyt, 

intézmény összevonás miatt történt a 

módosítás. A  működési engedély 

határozatlan ideig érvényes.  

2. Gyermekek Átmeneti Otthona (1097 

Budapest, Fehérholló u. 2-4.),  1998.05.01 a 

működés kezdő  időpontja, a Fenntartó 

adószámának változása miatt került sor 

módosításra, a módosító határozat kelte 

2012.05.29. 

3. Gyermekjóléti Központ (1091 Budapest, 

Üllői u. 69.) esetében a Fenntartó 

adószámának változása miatt került sor 

módosításra, a módosító határozat kelte 

2012.05.29, az ellátási szerződés adatainak 

kiegészítése miatt 2015.09.14. 

2016.05.19-i módosítással az intézmény 

neve Család-és Gyermekjóléti Központ lett.  

4. Szivárvány Gondozási Központ (1098 

Budapest, Toronyház u.11.), a fenntartó 
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adószámának változása,  és  a szolgáltatási 

hely megváltoztatása  miatt került sor 

módosításra, a módosító határozat kelte 

2014.03.04, 2012.04.23.  és  2012.05.29. 

Az időskorúak nappal ellátás férőhelyeinek 

szám változása miatti módosítás 

2019.04.18-i. 

5. Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali 

Intézménye (1094 Budapest, Berzenczey u. 

26.), a Kormányhivatal a 2012.04.23-i 

keltezésű határozattal módosította a 

működési engedélyt, intézmény összevonás 

miatt történt a módosítás. A  működési 

engedély határozatlan ideig érvényes. 

Székhely adat módosítás történt 

2016.06.01-én.  

6. FESZGYI (1096 Budapest, Lenhossék u. 

7-9.), a Kormányhivatal a 2016.05.19-i 

keltezésű határozattal módosította a 

működési engedélyt, a szolgáltatói 

nyilvántartásból a családsegítés szolgáltatás 

törlése miatt került sor a módosításra. A  

működési engedély határozatlan ideig 

érvényes. A működés kezdő időpontja: 

2016.01.01. 

7. Nefelejcs Gondozási Központ és 

Borostyán Idősek Klubja (1092 Budapest, 

Knézich u.17.), a Kormányhivatal a 

2012.04.23-i keltezésű határozattal 

módosította a működési engedélyt, a  

pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi alapellátás visszavonása miatt 

került sor a módosításra. A  működési 

engedély határozatlan ideig érvényes. 

A házi segítségnyújtásban ellátható 

személyek szám változása miatti módosítás 

2018.11.13.  

8. Platán Idősek Klubja (1098 Budapest, 

Dési Huber u. 9.),  a Kormányhivatal a 

2012.04.23-i keltezésű határozattal 

módosította a működési engedélyt,  

intézmények összevonása miatt került sor a 

módosításra. A  működési engedély 

határozatlan ideig érvényes.  

9. Szerető Kezek Idősek Klubja és 

Időskorúak Gondozóháza (1098 Budapest, 

Friss u. 5.), a Kormányhivatal a 2012.04.23-

i keltezésű határozattal módosította a 
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működési engedélyt,  intézmények 

összevonása miatt került sor a módosításra. 

A  működési engedély határozatlan ideig 

érvényes. 

Az időkorúak nappali ellátása 

férőhelyeinek szám változás miatti 

módosítás 2019.04.18. 

10. Tavirózsa Gondozási Központ és 

Napsugár Idősek Klubja (1095 Budapest, 

Mester u. 33-35.), a  Kormányhivatal a 

2012.04.23-i keltezésű határozattal 

módosította a működési engedélyt,  

intézmények összevonása, új telephely 

kialakítása miatt került sor a módosításra. A  

működési engedély határozatlan ideig 

érvényes. A házi segítségnyújtásban 

ellátható személyek számának növekedése 

miatti módosításra 2018.11.13-án került 

sor.  

11. Hajléktalanok Nappali Melegedője 

engedélyes adatait 2019.04.01. napjával 

jegyezték be a szolgáltatói nyilvántartásba.   

5. Számviteli politika Áhsz. 50.§ (1) 

bekezdése,  

Számv.tv.14.§  

A vizsgált időszakban két szabályzat volt 

érvényben a  2016.09.30-tól, és a 

2020.03.31-től hatályos.  

 

A 2016.09.30-tól és a 2020.03.31-től 

hatályos  számviteli politika nem teljes 

mértékben tartalmazza a Számv.tv.14.§ (4) 

bekezdésében előírtakat. Hiányzik annak 

meghatározása, hogy a FESZGYI, mit 

tekint a számviteli elszámolás, az értékelés 

szempontjából lényegesnek, nem 

lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes 

nagyságú vagy előfordulású bevételnek, 

költségnek, ráfordításnak. A  2016.09.30-

tól hatályos szabályzatban több helyen is 

(6.1.,6.3., pontjai) Polgármesteri Hivatal 

szerepel a FESZGYI helyett.  Rögzítették, 

hogy nem élnek a piaci értékelés 

lehetőségével (6.4.pont) , ennek ellenére a 

szabályzatban (a 2016. és 2020.éviben is)  

több helyen is (IV. Bizonylati rend,  1.A 

részletező nyilvántartások és a bizonylatok 

rendje részben) szerepel a piaci értéken 

történő értékelésre utalás. Felesleges a 

jogszabályi rendelkezések teljes 

szövegének bemásolása (Felújítás fogalma, 
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Áhsz. mérleg sorai és eredménykimutatás 

sablon) elég ha hivatkoznak a jogszabályra.  

A számviteli politikában rögzítésre került 

az általános költségek, valamint az általános 

kiadások és bevételek tevékenységekre 

történő felosztásának módja, a felosztáshoz 

alkalmazott mutatókat, vetítési alapok, ez 

megfelel az Áhsz. 50.§ (7) bekezdésében 

foglaltaknak. 

A 2016.09.30-tól hatályos szabályzat 

6.2.pontjában  nem pontos a jogszabály hely 

hivatkozás („A terv szerinti értékcsökkenés 

elszámolására az Áhsz. 9.pontjában 

rögzített szabályok vonatkoznak”) , helyette 

az Áhsz. 17.§-ra kell hivatkozni.  

 

Amennyiben jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, úgy a konkrét eszközt, forrást, 

mérlegen kívüli tételt érintő számviteli 

elszámolás, illetve azok értékelése 

szempontjából jelentős mértékűnek 

minősülhet a vizsgált összeg, ha az az adott 

eszköz, illetve forrás – elszámolás, illetve 

értékelés előtti – könyv szerinti értékének, 

ennek hiányában szerződés szerinti 

értékének vagy névértékének 20%-át 

meghaladó mértékű.  

 

A fenti értékhatárt meg nem haladó 

összeg a számviteli elszámolás, az értékelés 

szempontjából nem minősül jelentős 

mértéknek.  

Amennyiben az adott mérték számszerűen 

nem határozható meg, vagy az érdemben 

nem értékelhető, úgy a jelentős mértéket 

egyedileg kell megítélni. 

 

Kivételes nagyságúnak minősülhetnek 

azok az egy gazdasági eseményből 

(szerződésből) eredő bevételek, költségek, 

ráfordítások, amelyek összege meghaladja 

külön-külön az adott évre vonatkozó összes 

számvitel szerinti bevétel, költség, 

ráfordítás 50%-át vagy ennek megfelelő 

devizaösszeget – a számviteli politikában 

választott árfolyamon átszámítva.  
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Kivételes előfordulásúnak minősülnek 

azok a bevételek, költségek, ráfordítások, 

amelyek 5 éven belül egyszer fordulnak elő 

a tárgyévet figyelembe véve. 

 

A 2020.03.31-től hatályos Számviteli 

politikában is szerepel még „A 

mérlegkészítés előtt a követeléseket 

egyeztető levél kiküldésével, illetve a számla 

kapcsolódó telephelyek nyilvántartásával 

egyezteti az Intézmény, és csak az elfogadott 

követeléseket szerepelteti a mérlegben”  

Felhívom figyelmét, hogy az egyeztető 

levéllel történő egyeztetéseknél nem a 

követelés elismertetése a feladat, hanem 

annak egyeztetése, hogy az adott követelést 

a másik fél még nem egyenlítette ki, tehát a 

költségvetési szerv jogosan szerepelteti 

követelésként a mérlegében.  

 

A szabályzatok  nem rendelkeznek 

iktatószámmal, dokumentáltan rögzítésre 

került a munkavállalók általi 

megismertetése (megismerési nyilatkozat 

rendelkezésre áll a 2016.09.30-i Számviteli 

politika esetében). A 2020.03.31.-től 

hatályos Számviteli politika nem 

tartalmazza a munkavállalók dátummal 

ellátott aláírását tartalmazó megismerési 

nyilatkozatot.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző Számviteli 

politika hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését.  

6. Eszközök és Források 

leltározási és 

leltárkészítése szabályzata  

A vizsgált időszakban a 2016.09.30-tól és a 

2020.03.31-től hatályos szabályzatok 

voltak érvényben.  

 

A Számv.tv.69.§ rendelkezéseit is 

figyelembevéve, a FESZGYI mindkét   

szabályzatban az éves gyakorisággal 

végzendő mennyiségi felvételt határozta 

meg a leltározás gyakoriságaként. 

A szabályzatok tartalmazzák a leltározás 

általános szabályait, a leltározás módját, a 

leltározás időpontját, a leltározás 

előkészítését, a leltározással kapcsolatos 

feladatokat,  a leltározás végrehajtását, 
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kiértékelését,  a leltározás során keletkező 

különbözetek megállapítását és rendezését.  

A szabályzatok mellékleteiben 

megtalálhatóak a leltározás során 

alkalmazott dokumentumok iratmintái is.  

Megtalálható mindkét szabályzat esetén a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési nyilatkozatot.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző Számviteli 

politika hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését.  

7. Eszközök és Források 

értékelési szabályzata  

A vizsgált időszakban két szabályzat volt 

érvényben a 2016.09.30-tól és a 

2020.03.31-től hatályos. 

  

Az Áhsz. 50.§ (2) bekezdés  rendelkezéseit 

is figyelembe véve a szabályzatok 

tartalmazzák  a bekerülési (beszerzési) érték 

meghatározását, az értékcsökkenési leírás 

módszerét, az értékvesztéssel kapcsolatos 

rendelkezéseket, az értékelés elveit és 

módját,  a tárgyi eszközök értékelésének 

dokumentálásáért felelősök megjelölését. 

 

Megtalálható mindkét szabályzat esetén a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési nyilatkozatot.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző szabályzat 

hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését is. 

 

Az értékelési szabályzat, mint  az eszközök 

és források értékelésére vonatkozó 

számvitel-politikai döntés – a FESZGYI  

követendő – gyakorlati végrehajtásának 

szabályozása, tartalmazza az eszközök és 

források évközi és év végi értékelésének 

technikáját, valamint a leltárba bekerülő 

értékek meghatározását is, azonban a 

maradványérték meghatározása nem 

pontos, mivel nem tartalmazza a pontos 

értéket pl.: a bekerülési érték 10%-a.  

8. Pénz-és értékkezelési 

szabályzat  

A vizsgált időszakban két szabályzat volt 

érvényben a 2016.09.30-tól, és a 

2019.07.30-tól hatályos.  
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A Számv.tv. 14.§ (8) bekezdésében 

foglaltakat a szabályzatok  tartalmazzák,  

mellékletként megtalálható a pénzkezelő 

helyek listája, a felelősségvállaló 

nyilatkozat minta a pénztáros, pénztár 

helyettesítés és  a pénzkezelő esetében, 

pénzkezelési megbízás minta a térítési díj 

beszedéséhez és postára adáshoz, pénztári 

tájékoztatók a jogosultságokról.  

 

A 2016.09.30—tól hatályos szabályzat, 

hatályon kívül helyezett jogszabályi 

hivatkozásokat tartalmazott. Az adózás 

rendjéről szóló 2003.évi CXII. törvény 

helyett  az adózás rendjéről szóló 2017.évi 

CL. törvény,  18/2009.(VII.6) MNB redelet 

helyett a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 

a hatályos, de ezeket a 2019.07.30-tól 

hatályos szabályzatban már javították. 

 

A szabályzatok nem rendelkeznek 

iktatószámmal. Megtalálható mindkét 

szabályzat esetén a munkavállalók 

dátummal ellátott aláírását tartalmazó 

megismerési nyilatkozatot.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző szabályzat 

hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését.  

9. Számalrend Számv.tv.161.§ (2) 

bekezdés , Áhsz. 51.§ 

(1) bekezdés 

A vizsgált időszakban  a 2014.06.30-tól 

hatályos és a 2020.03.31-től hatályos 

szabályzat volt érvényben. 

 

Mindkét számlarend tartalmazza a 

Számv.tv. 161.§ (2) bekezdésében foglalt 

adatokat, azonban tartalmaz olyan 

felesleges meghatározásokat is melyek a 

FESZGYI esetében nem relevánsak, pl.: a 

tenyészállatok megfogalmazása, saját 

előállítás elszámolása, értékhelyesbítés 

könyvelése, pénzügyi lízing során átvett 

immateriális javak, tárgyi eszközök 

elszámolása, apportba adás elszámolása, 

koncesszióba, vagyonkezelésbe adás 

elszámolása államháztartáson kívüli 

szervezetnek, személynek, közhatalmi 

bevételek könyvelésének előírása.  
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A 2020.03.31-i hatályú szabályzat  1.4. 

pontjában  található Áht. 109.§ (3) 

bekezdésére történő hivatkozás helytelen, 

mivel ez csak arról rendelkezik, hogy a   

Kormány felhatalmazást kap  arra, hogy 

rendeletben állapítsa meg a könyveléssel 

kapcsolatos szabályokat, helyette az Áhsz. 

51.§ (1a) bekezdésére kell hivatkozni.  

A szabályzat tartalmazza még a 

2016.01.01-től hatálytalan 86. és 96. 

könyvviteli számlákra történő 

hivatkozásokat is pl. a visszafizetési 

kötelezettségek és követelések előírása a 

pénzügyi számvitel szerinti, kötelezettség 

elelengedése a pénzügyi számvitel szerinti 

és az időbeli elhatárolások, átvállat 

kötelezettségek részben.  

 A számlatükör a szabályzatok 

mellékleteként megtalálható. A  

számlarendben foglaltakat alátámasztó 

bizonylati rendet külön szabályzatban 

rögzítették. (Bizonylati rend és bizonylati 

szabályzat).  

 

A szabályzatok nem rendelkeznek 

iktatószámmal, (oldalszámmal)  

dokumentáltan rögzítésre került a 

munkavállalók általi megismertetése 

(megismerési nyilatkozat rendelkezésre áll 

a 2014.06.30-i Számlarend esetében). A 

2020.03.31.-től hatályos Számlarend nem 

tartalmazza a munkavállalók dátummal 

ellátott aláírását tartalmazó megismerési 

nyilatkozatot.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző Számlarend  

hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését.  

10. Bizonylati szabályzat és 

bizonylati album  

Számv.tv. 161.§ (2) 

bekezdés d) pontja  

A vizsgált időszakban a 2014.04.30-tól 

hatályos szabályzat volt érvényben, melyet 

a hatályba lépést követően nem vizsgáltak 

felül és nem is módosítottak.   

 

A szabályzatban meghatározták többek 

között a bizonylatok csoportosításának 

elveit, a kiállítás, helyesbítés, feldolgozás és 

ellenőrzés rendjét, a bizonylatok tárolására 

és rögzítésére vonatkozó rendelkezéseket, a 
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gazdasági eseményekhez kapcsolódó 

bizonylatokat is felsorolták, azonban „A 

bizonylatok útja” részben pályázati 

ügyintéző, pályázati előadó, gazdasági 

ügyintéző, kistérségi csoportvezető, TT 

elnöke, alelnöke munkaköröket sorolnak 

fel, holott a FESZGYI SzMSz-e ilyen 

munkaköröket egyáltalán nem tartalmaz.  

A szabályzat tartalmazza a bizonylati 

albumot is.  

 

A szabályzaton nincs iktatószám és   nem 

tartalmazza a munkavállalók dátummal 

ellátott aláírását tartalmazó megismerési 

nyilatkozatot.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző szabályzat   

hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését.  

11. Önköltségszámítási 

szabályzat  

Számv.tv. 14.0 (5) 

bekezdés c) pontja , 

Áhsz. 50.§ (3) bekezdés  

A vizsgált időszakban két szabályzat volt 

érvényben a 2013.02.20-tól, és a 

2019.04.01-től hatályos szabályzatok, 

melyeket nem vizsgáltak felül és nem is 

módosítottak.  

 

A szabályzatokban rögzítették, hogy az 

önköltség számításra  az előkalkulációt 

választják (szolgáltatás nyújtás van, mint 

pl.:  házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés, idősek nappali ellátása, 

gyermekek átmenti otthonában 

elhelyezettek ellátása), mellékletként 

megtalálható a vetítési alap, azonban az 

előkalkulációs lap egyik szabályzatnál sem 

található.  

A  közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékéről  

szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 

rendeletben foglaltakat kell figyelembe 

venni, a szabályzatok nem tartalmazták az 

erre utaló hivatkozásokat.  

 

A szabályzatokon nincs iktatószám és   nem 

tartalmazza a munkavállalók dátummal 

ellátott aláírását tartalmazó megismerési 

nyilatkozatot.  
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Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző szabályzat   

hatályát és iktatószámát is.  

Javasolnánk az oldalszámok rögzítését. 

12. Felesleges vagyontárgyak 

hasznosításának és 

selejtezésének szabályzata  

Jelenleg nincs 

jogszabályi előírása 

A vizsgálat alá vont időszakban két 

selejtezési szabályzat volt hatályos. 1: 

2016.09.30.-2020.03.30., 2: 2020.03.31.- 

Az Áhsz. és a  Szám.tv.  nem rendelkezik a 

selejtezésről, nem határozza meg annak 

tartalmát sem. A törvényben csak az 

eszközök állományból kivezetése szerepel, 

amely bekövetkezhet egyrészt káresemény, 

másrészt feleslegessé válás miatt. 

A számviteli törvény hangsúlyozza a 

vagyonért való felelősséget.  Az Intézmény  

a szabályzatban meghatározta a felesleges 

vagyontárgyak fogalmát, a hasznosítási és 

selejtezési eljárást, a selejtezési bizottság 

feladatait, valamint a selejtezéskor  

használható nyomtatványok körét.   

 

A szabályzatokon nincs iktatószám és   nem 

tartalmazza a munkavállalók dátummal 

ellátott aláírását tartalmazó megismerési 

nyilatkozatot.  Záró rendelkezések esetében 

tüntessék fel a hatályon kívül helyezett  

előző szabályzat   hatályát és iktatószámát 

is. 

13.  Gazdálkodási szabályzat  Ávr. 13.§ (2) bekezdés 

a) pont 

A vizsgált  időszakban a 2014.03.31-től  és 

a 2019.04.01-től hatályos szabályzatok 

voltak érvényben, melyeket nem vizsgáltak 

felül és nem is módosítottak.   

A 2014.03.31-től hatályos szabályzatban 

rendelkeztek a  kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, teljesítés igazolása, 

érvényesítés, utalványozás gyakorlásának 

módjáról, eljárási és dokumentációs 

részletszabályairól, azonban az ezeket 

végző személyek kijelölésének rendjéről 

nem található dokumentum csak üres 

megbízási és kijelölési minta 

dokumentumok, szintén üresen található az 

Ávr. 60.§ (3) bekezdésében előírt 

nyilvántartás, holott a jogszabály így 

rendelkezik „A kötelezettséget vállaló szerv 

a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 

ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 

érvényesítésre, utalványozásra jogosult 
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személyekről és aláírás-mintájukról - 

elektronikus aláírás alkalmazása esetén a 

használt tanúsítványokról és az 

elektronikus aláíráshoz kapcsolódó 

tanúsítvány nyilvános adatairól - a belső 

szabályzatában foglaltak szerint naprakész 

nyilvántartást vezet.” Az 

összeférhetetlenség szabályait 

meghatározták.  

A szabályzat nem rendelkezik 

iktatószámmal és oldalszámmal sem,  a 

munkavállalók dátummal ellátott 

aláírásának dokumentuma a Megismerési 

nyilatkozat megtalálható.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző szabályzat  

hatályát és iktatószámát.  

A 2019.04.01-től hatályos szabályzatban 

meghatározták a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, teljesítés igazolása, 

érvényesítés, utalványozás gyakorlásának 

módját, eljárási és dokumentációs 

részletszabályait,   az ezeket végző 

személyek kijelölésének rendjéről 

megtalálható a dokumentum,  megbízások  

és kijelölések az Ávr. 60.§ (3) 

bekezdésében előírt nyilvántartás is 

megtalálható, melynek vezetése naprakész 

állapotban állt rendelkezésre. 

Meghatározták az összeférhetetlenség 

szabályait is.   

A szabályzat nem rendelkezik 

iktatószámmal és oldalszámmal sem,  a 

munkavállalók dátummal ellátott 

aláírásának dokumentuma a Megismerési 

nyilatkozat megtalálható.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző szabályzat  

hatályát és iktatószámát is 
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14. Iratkezelési szabályzat  1995. évi LXVI. tv. 9. § 

(1), (4) 

A szabályzat 2015.12.01. napjától hatályos. 

A szabályzat tartalmazza az iratok, 

küldemények beérkezésével kapcsolatos 

teendőket, az iratok selejtezésével 

kapcsolatos teendőket és az  irattári tervet.  

A vizsgálat idejében új Iratkezelési 

Szabályzat az illetékes Levéltár általi 

jóváhagyása folyamatban van.  

15. Beszerzések 

lebonyolításának 

Szabályzata 

Ávr. 13.§ (2) bekezdés 

b) pont  

A vizsgálat alá vont időszakban két 

beszerzési szabályzat volt hatályos. 1: 

2014.03.31.-2020.03.30., 2: 2020.03.31.- 

A szabályzat tartalmazza a beszerzés 

alapelveit, az eljárás  részletszabályait, így 

véleményünk szerint  biztosítottak a 

gazdasági verseny tisztaságának feltételei, 

valamint, a felelős gazdálkodás 

figyelembevétele a legjobb ár-érték arány 

eléréséhez. 

Iktatószám nincs a szabályzatokon, 

megismerési nyilatkozattal rendelkezik a 

2020.03.31-tól hatályos szabályzat.   

16. A szabálytalanságok 

kezelésének eljárás 

rendjéről szabályzat   

Bkr.6.§ (4) bekezdése  A vizsgált időszakban  a 2014.06.30-tól 

hatályos szabályzat volt érvényben, melyet 

nem vizsgáltak felül és nem is 

módosítottak.  

 

A Bkr. 2016.október 1-től a szabálytalanság 

mint fogalom helyett szervezeti integritást 

sértő esemény fogalmat használja.  

A szabályzat helyes elnevezése Szervezeti 

integritást sértő események kezelésének 

eljárásrendje (2016.10.01-től)  

A szabályzat több helyen is tartalmazza a 

FEUVE kifejezést, melyet a Bkr. már nem 

használ 2017.01.01-től.  

A Bkr. 6.§ (4a) bekezdése rendelkezik a  

tartalmi meghatározásról, melynek a 

2014.06.30-tól hatályos szabályzat nem 

felel meg, mert nem található a bejelentések 

típusai, minősítése, értékelése 

meghatározás, nincs rögzítve a bejelentés 

vizsgálatának folyamata és a  bejelentések 

iratainak kezelése, nyilvántartása, őrzése. 

 

A szabályzat nem rendelkezik 

iktatószámmal és oldalszámmal sem,  a 
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munkavállalók dátummal ellátott 

aláírásának dokumentuma a Megismerési 

nyilatkozat sem található meg.  

Záró rendelkezések esetében tüntessék fel a 

hatályon kívül helyezett  előző szabályzat  

hatályát és iktatószámát is. 

17. Etikai kódex Bkr. 6.§ (1) bekezdés c) 

pontja  

A vizsgált időszakban a  FESZGYI 

rendelkezik az általános érvényű  Szociális 

munka etikai kódexével, melyeken  a 

telephelyek munkavállalói dátummal 

ellátott aláírásai szerepelnek.  

Az Etikai kódexet 2016.04.15-én fogadta el 

a Szociális Szakmai Szövetség 

Küldöttgyűlése.  

A Gazdasági Csoport és a Családtámogató 

és Gyermekjóléti Központ munkavállalói 

részére nem kerültek meghatározásra az 

etikai elvárások.  

18. Kiküldetési Szabályzat   Ávr.13.§ (2) bekezdés 

c) pontja  

 A vizsgálat alá vont időszakban két 

kiküldetési szabályzat volt hatályos. 1: 

2014.03.31.-2020.03.30., 2: 2020.03.31.- 

A szabályzat részletesen tartalmazza a 

belföldi és a külföldi kiküldetés rendjét, a 

költségtérítés jogcímeit, a 

költségelszámolás módját, így alkalmas 

arra, hogy a szabályzat alapján a 

kiküldetések elszámolása megfelelő legyen.  

Nem került csatolásra a megismerési 

záradék, valamint a szabályzatban is 

rögzített mellékletek. 

19. Közalkalmazotti 

szabályzat   

Kjt. 17.§ (1) bekezdés  A vizsgált időszakban  a 2014.06.30-tól 

hatályos szabályzat volt érvényben, mely a 

hatályba lépést követően nem került 

felülvizsgálatra és módosítása sem.  

 

A szabályzatban rendelkeztek többek 

között a   közalkalmazottak képviseleti 

rendjéről, a Közalkalmazotti Tanács  

jogairól,  a Közalkalmazotti Tanács 

joggyakorlásról, valamint a vitás kérdések 

egyeztetésének eljárás rendjéről. 

A szabályzaton nincs iktatószám és a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési záradékot sem 

tartalmazza.  A záró rendelkezések esetében 

tüntessék fel a hatályon kívül helyezett  
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előző szabályzat  hatályát és iktatószámát 

is. 

Javasoljuk az oldalszámokkal történő 

ellátást.  

20. Tűzvédelmi szabályzat  1996. évi XXXI. tv. 19. 

§ 

A vizsgált időszakban a 2016.06.01-től 

hatályos szabályzat volt érvényben, mely a 

hatályba lépést követően nem került 

felülvizsgálatra és módosításra sem.   

A szabályzat tartalmi elemit részben a 

tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 

30/1996.(XII.6.) BM rendelet határozza 

meg.  

A szabályzat a feni hivatkozott jogszabály 

3.§ -ban foglalt adatok közül nem 

tartalmazza a készítő elérhetőségét, a 

készítés dátumát (csak 2016. évszámot).  

A szabályzatban a telephelyek felsorolása 

már egyáltalán nem illeszkedik az SzMSz-

ben foglalt telephelyekhez.   Tűzriadó Terv 

készítésre  kötelezett, a  30/1996.(XII.6.) 

BM. redelet 4.§ (1) bekezdése alapján, ezt 

azonban a szabályzat nem tartalmazza, 

nincsennek a mellékletben helyszínrajzok 

és a segélykérő telefonszámok feltűntetése 

is hiányos.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 30/1996. 

(XII.6.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdése 

értelmében, vagyis  „A Szabályzatot a 

tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén 

legkésőbb a változástól számított 30 napon 

belül úgy kell átdolgozni, hogy az 

naprakész legyen.”, módosítani szükséges, 

mivel a FESZGYI telephelyei változtak és 

az igazgató személyében is változás 

következett be.  

A szabályzaton nincs iktatószám és a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési záradékot sem 

tartalmazza.  

21. Munkavédelmi szabályzat  Mvt. 2. § (3) A vizsgált időszakban  a 2011.12.01-én 

hatályba lépett szabályzat volt érvénybe, 

mely a hatályba lépést követen nem került 

felülvizsgálatra és módosításra sem.  

 

A FESZGYI  a szabályzatban meghatározta  

a törvény és a szervezet helyi sajátosságait 

is figyelembe véve , az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
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személyi és tárgyi feltételeit, azonban 

hatályon kívül helyezett jogszabályi 

hivatkozásokat tartalmaz, mint pl.: 

4/1981.(III.31.)EüM redelet, 

6/1982.(VI.12.) EüM rendelet,  mely 

1998.08.23-tól hatályon kívül helyezett a 

33/1998.(VI.24.)NM rendelet, a 20/1997. 

(XII. 19.) MüM rendelet  hatálytalan 

2008.05.16-tól.  

A szabályzat 2.1.1 pontjában szerepel, hogy 

„Elvégezteti a Kft. gépeinek..” és a  2.1.2 

pontjában  ügyvezető igazgató van  az 

igazgató helyett. A szabályzatban ÁNTSZ 

szerepel, aminek 2018. óta a jogutódja a  

Nemzeti Népegészségügyi Központ.  

 

A szabályzaton nincs iktatószám és a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési záradékot sem 

tartalmazza. 

22. Adatvédelmi és 

Informatikai biztonsági 

szabályzat   

GDPR,  Infotv. 25/A. §, 

Ibtv. 7. § (3) bekezdés 

A vizsgált időszakban a 2015.11.02-án 

hatályba lépett szabályzat volt érvénybe, 

melyet nem vizsgáltak felül és 

módosítottak.   

 

A GDPR-t 2018. május 25-től kell 

alkalmazni. A GDPR természetes 

személyek (ún. érintettek) személyes 

adatainak személyes és automatizált 

kezelésére egyaránt kiterjed. Az 

adatvédelmi szabályzat kötelező tartalmi 

elemeire nézve nem találhatóak előírások a 

GDPR-ban. Annak célszerű tartalmát a 

funkciójából, a szándékolt hatásából lehet 

levezetni: azaz a belső tevékenységek, 

folyamatok és az ezekkel összefüggő 

feladatok és felelősségek olyan módon 

történő meghatározása, amellyel az 

adatkezelés kockázatai „arányosan” 

kezelhetőek. Az adatvédelmi, adatkezelési 

szabályzatban ebből kifolyóan inkább 

eljárási jellegű kérdések, az egyes 

folyamathoz rendelet felelősök, az általuk 

gyakorolt hatáskörök meghatározása 

történik. (Ilyen szabályozási tárgykörök pl. 

az adatkezeléssel összefüggő belső 

feladatmegosztás, a papír alapú, illetve az 

elektronikus adatkezelés rendje, az 
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adatbiztonsággal összefüggő előírások 

(fizikai, technikai adatbiztonság), az 

adatvédelmi incidensek gyanúja, ill. 

bekövetkezése esetén követendő eljárás, 

bevont adatfeldolgozók ellenőrzésével 

összefüggő szabályok, az érintettek által 

előterjesztett kérelmek intézésére 

vonatkozó előírások).  

 

A szabályzat egyáltalán nem felel meg a 

GDPR rendelkezéseinek, mivel nem 

tartalmazza  az érintettek jogai és 

érvényesítésük  részt,   a személyes adatok 

törléshez való, Adatkezelés korlátozásához 

való, adathordozhatósághoz való , 

tiltakozáshoz való, panasztételhez való, 

valamint az Adatkezelővel vagy 

Adatfeldolgozóval szembeni bírósági 

jogorvoslathoz való jogokat. A szabályzat 

nem tartalmazza az adatvédelmi incidensek 

bejelentése, nyilvántartása, érintettek 

tájékoztatása rendelkezéseket, az 

Adatvédelmi tisztviselő nevét, 

elérhetőségét. Indokolt új Adatkezelési  és 

adatvédelmi szabályzat kidolgozása,  

kialakítása során vegyék figyelembe a 

GDPR 5.cikkében foglalt fő alapelveket 

 

Az IBSZ alapvető célja, hogy az 

informatikai rendszer alkalmazása során 

biztosítsa az adatvédelem elveinek, az 

adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, s megakadályozza a 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok 

megváltoztatását és jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalát, ezen célnak a 

szabályzat tartalma megfelel.  

A FESZGYI adatai különböző biztonsági 

fokozatba tartozhatnak. (üzleti titkok, 

pénzügyi adatok, illetve a vállalkozás belső 

szabályozásában hozzáférés-korlátozás alá 

eső (pl. egyes feladatok végrehajtása 

érdekében bizalmas) és a nyílt adatok 

feldolgozására, tárolására alkalmas adatok) 

 

A szabályzat  tartalmazza a FESZGYI  

elektronikus információs rendszerének 

biztonsági  osztályba sorolását, mely 
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alapbiztonsági fokozatba tartozik, ez 

azonban nem felel meg a 41/2015. (VII. 15.) 

BM rendelet szerinti elektronikus 

információs rendszerek biztonsági 

osztályba sorolásának, mivel 1.-5. -ig 

terjedő biztonsági osztályba sorolás 

szerepel.  

 

A szabályzaton nincs iktatószám és a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési nyilatkozatot  sem 

tartalmazza. 

A Záró rendelkezések részben nem 

tűntették fel az előző szabályzat hatályát és 

iktatószámát.  

23. Kiküldetési Szabályzat Ávr. 13.§ (2) bekezdés 

c) pontja  

 A vizsgálat alá vont időszakban két 

kiküldetési szabályzat volt hatályos. 1: 

2014.03.31.-2020.03.30., 2: 2020.03.31.- 

A szabályzat részletesen tartalmazza a 

belföldi és a külföldi kiküldetés rendjét, a 

költségtérítés jogcímeit, a 

költségelszámolás módját, így alkalmas 

arra, hogy a szabályzat alapján a 

kiküldetések elszámolása megfelelő legyen.  

Nem került csatolásra a megismerési 

záradék, valamint a szabályzatban is 

rögzített mellékletek. 

24. Reprezentációs szabályzat   Ávr. 13.§ (2) bekezdés 

e) pont  

 A vizsgálat alá vont időszakban a 

2015.11.02. napján hatályba léptetett 

szabályzat volt érvényben.  

A szabályzat elkészítésének célja 

megvalósul, miszerint meghatározza az 

Intézmény feladatellátása érdekében 

felmerült és költségvetése terhére 

elszámolható reprezentációs kiadások és 

üzleti ajándékok felhasználásának és 

elszámolásának módját és szabályait.  

A szabályzat aktualizálása szükséges a 

változó adójogszabályok miatt. 

25. Közérdekű adatok 

közétételének rendjéről 

szóló szabályzat  

Infotv. 30. §, 35. §, 

Takarékos tv. 2.§,  

A szabályzat 2013.06.01. napjától hatályos. 

A szabályzatokat a kiadásától eltelt 

időszakban nem aktualizálták, nem 

vizsgálták felül annak ellenére, hogy a 

kiadástól eltelt időszakban mind a 

vonatkozó jogszabályok, mind a helyi 
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sajátosságok tekintetében érdemi 

változásokra került sor. Nem rendelkeztek a 

kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának rendjéről. Nem 

került csatolásra a megismerési záradék. 

Nem dolgozták ki és nem csatolták a 

szabályzathoz a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló kérelmek 

nyilvántartását. A honlapon nem lelhető fel 

sem a tájékoztató sem az igénybejelentő 

lap.   

26. Gépjárműhasználati 

Szabályzat 

 Ávr. 13.§ (2) bekezdés 

f) pontja  

A vizsgálat alá vont időszakban két 

gépjárműhasználati szabályzat volt 

hatályos. 1: 2013.12.15.-2019.02.28., 2: 

2019.03.01.- 

A szabályzat megalkotásával biztosítható 

az Intézmény tulajdonában álló 

gépjárművek szabályszerű igénybevétele, 

az igénybevételek elszámolása és a 

költségtakarékos gazdálkodás. 

Nem tartalmazza a megismerési záradékot 

és a hivatkozott mellékleteket 

27. Ellenőrzési nyomvonal Bkr. 6.§ (3) bekezdés  A kontrollkörnyezet, integrált 

kockázatkezelés és a kontrolltevékenységek 

nélkülözhetetlen eleme az ellenőrzési 

nyomvonal (Folyamatleírás).  

A vizsgált időszakban a  2014.06.30-tól 

hatályos  ellenőrzési nyomvonal volt 

érvényben ,  alatt nem került 

felülvizsgálatra és módosításra sem.  

 

Bkr. 6.§ (3) bekezdése így rendelkezik  „A 

költségvetési szerv vezetője köteles 

elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a 

költségvetési szerv ellenőrzési 

nyomvonalát, amely a költségvetési szerv 

működési folyamatainak szöveges, 

táblázatokkal vagy folyamatábrákkal 

szemléltetett leírása, amely tartalmazza 

különösen a felelősségi és információs 

szinteket és kapcsolatokat, irányítási és 

ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok 

nyomon követését és utólagos 

ellenőrzését.” 
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Az ellenőrzési nyomvonal 2. pontjában 

BMSZKI Ellenőrzési nyomvonal szerepel a 

FESZGYI helyett.  

Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza a 

gazdálkodási, és szakmai működés 

folyamatait, de hiányzik a humánpolitikai, 

iratkezelési folyamatok ellenőrzési 

nyomvonala. 

 

A nyomvonalon nincs iktatószám és a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési záradékot sem 

tartalmazza.  A záró rendelkezések esetében 

az szerepel, hogy „ A szabályzat 

2014.06.30-ával lép hatályba, mellyel 

egyidejűleg a Belső ellenőrzési szabályzat 

hatályát veszti”. Azonban a Belső 

ellenőrzési szabályzat teljesen eltérő 

szabályozást tartalmaz mint az ellenőrzési 

nyomvonal, azzal egyáltalán nem releváns, 

mivel hiányzik a  pontos hatály és 

iktatószám is, így  hatályon kívül helyeznek 

egy más területet szabályozó rendelkezést.  

Javasoljuk az oldalszámokkal történő 

ellátást. 

28. Belső Ellenőrzési 

szabályzat   

Bkr. 3.§-4.§  A vizsgált időszakban  a  2014.06.30-tól 

hatályos szabályzattal rendelkezett, mely 

nem került felülvizsgálatra és módosításara 

sem.  

 

A szabályzat tartalma az elnevezésével 

ellentétes, mivel a belső kontrollrendszer öt 

elemének kialakítását és működtetését 

mutatja be, így az elnevezését javítani kell  

Belső kontroll kézikönyv-re, vagy Belső 

kontroll szabályzat-ra. 

A szabályzat elavult fogalmakat használ pl. 

szabálytalanság, FEUVE, helyette a 

szervezeti integritást sértő és a belső 

kontrollt szükséges használni.   

A szabályzaton nincs iktatószám, 

megtalálható a munkavállalók aláírását 

rögíztő megismerési nyilatkozat, de a dátum 

esetében idézőjelek találhatók, hivatkozva a 

szabályzat hatályára, ez nem helyes mivel 

annak a dátumnak kell szerepelnie amikor a 

szabályzatot a munkavállaló megismerte.  
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A záró rendelkezések részben az előző 

szabályzat hatálya és iktatószáma hiányzik.  

29. Vezetékes- és 

mobiltelefonok 

használatának Szabályzata 

Ávr. 13.§ (2) bekezdés 

g) pontja  

A szabályzat 2014.06.30. napjától hatályos. 

Tartalma az akkori szervezet 

sajátosságaihoz igazodik, melyben 

rendelkeztek a vezetékes- és  

mobiltelefonok magáncélú használata 

esetén történő eljárásrendről, de tekintve az 

elkészítési idejét, mindenképp 

aktualizálásra szorul. 

A szabályzaton nincs iktatószám, oldalszám 

és nem rendelkezik megismerési 

nyilatkozattal.  

30. Kockázatkezelési 

szabályzat (2014.06.30. -

tól hatályos)  

(Integrált kockázatkezelési 

eljárásrendje 2020.05.28-

tól hatályos)  

Bkr. 6.§ (4) bekezdése  A vizsgált időszakban a 2014.06.30-án 

hatályba lépett és a 2020.05.28-tól hatályos 

szabályzatok voltak  érvényben.  

 

Mindkét  szabályozás tartalmazza a 

kockázat értékelésének módszerét, a 

kockázatra adott válaszokat. Azonban nem 

azonosította, nem fogalmazta meg,  és 

értékelte a tevékenységében rejlő 

kockázatokat, így azok  dokumentáltan sem 

álltak rendelkezésre. Nem található  a 

Folyamatleírás, Integrált Kockázati Leltár, 

kockázatok értékelése, az integritási és 

korrupciós kockázatok felmérése a 

kockázati térkép sem.  

A 2020.05.28-tól hatályos szabályzat 

tartalmazza a kockázati tűréshatárt 

értékben. 

 

 A szabályzaton és az eljárásrenden nincs 

iktatószám, a szabályzat nem rendelkezik a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

tartalmazó megismerési nyilatkozattal, az 

eljárásrend mögött viszont megtalálható a 

munkavállalók dátummal ellátott aláírását 

rögíztő megismerési nyilatkozat.  

A záró rendelkezések részben az előző 

szabályzat hatálya és iktatószáma hiányzik. 

31.  Vagyonnyilatkozat tételi 

Szabályzat 

Vnytv. 11.§ A szabályzat 2018.06.01. napjától hatályos. 

Tartalmazza a Vnytv.-ben 

megfogalmazottakat, így alkalmas a 

vagyonnyilatkozat átadásának, 

nyilvántartásának és a 

vagyonnyilatkozatban foglalt személyes 

adatok védelmére vonatkozó  előírások 
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betartására és betartatására. Tekintve az 

elkészítésének idejét és a szervezeti 

változásokat, aktualizálása szükséges. 

Iktatószámmal és oldalszámmal nem 

rendelkezik, a megismerési nyilatkozat 

megtalálható.  

32.  Munkavállalói juttatások  

Szabályzata 

1995. évi CXVII. 

törvény, Kjt.  

A szabályzat 2017. 01.05. napjától hatályos. 

A szabályzat alapján béren kívüli 

juttatásként „Erzsébet utalványt” havonta 

és „Sodexo ajándék utalványt” évi két 

alkalommal biztosítanak. A szabályzatban 

ezt Cafeteria rendszernek nevezik. 

Szabályozták az eljárási szabályokat, a nem 

teljes évben foglalkoztatottak eseteit, a 

passzív állományban lévők eseteit, a tartós 

betegállományban lévők eseteit, a 

jogosultság feltételeit, valamint 

elszámolásának módját. Megismeri záradék 

nem került csatolásra. 

33.  Szakmai program és 

házirend 

1/2000.(I.7.)SzCsM 

rendelet 5.§ (1) 

bekezdés d) pont, (2) 

bekezdés b) pont   

A vizsgált időszakban a KT 

270/2018.(IX.20.) számú határozatával 

jóváhagyott 2019.évben kétszer módosított 

(2019.01.30-án és 2019.06.27.-én) Szakmai 

program volt érvényben, mely tartalmazza a 

Házirendet is.  

A szakmai program tartalmazza a 

szolgáltatás célját, azaz a megvalósítani 

kívánt program konkrét bemutatását, a 

létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, 

más intézményekkel, szervezetekkel  

történő együttműködés módját, az ellátandó 

célcsoport megnevezését, az ellátás 

igénybevételének módját, a szolgáltatásról 

szóló tájékoztatás helyi módját is. A 

házirendben meghatározták  az együttélés 

szabályait, az intézményből való eltávozás 

és visszatérés rendjét, az ellátásban 

részesülő személyek egymás közötti, 

valamint a hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartásának szabályait, az 

intézménybe bevihető személyes használati 

tárgyak körét,  az érték- és 

vagyonmegőrzésre átvett tárgyak 

átvételének és kiadásának szabályait, a 

ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel 

való ellátás, valamint a ruházat és textília 

tisztításának és javításának rendjét, az 
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intézményi jogviszony megszűnésének 

szabályait.  

 

A szakmai program nem tartalmaz 

iktatószámot, a munkavállalók dátummal 

ellátott aláírást tartalmazó megismerési 

záradékot.  

Az Ebktv.  63. § (4) bekezdése előírja, hogy az ötven főnél több személyt foglalkoztató 

költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek 

esélyegyenlőségi tervet elfogadni.  A FESZGYI nem rendelkezett a vizsgált időszakban 

Esélyegyenlőségi tervvel. Az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását 

elősegítő alapelveket és elvárásokat meghatározó, valamint ezek érvényesülésének elősegítése 

céljából elfogadott szabályokat  kell rögzíteni az esélyegyenlőségi tervben.  

 

Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 1.számú melléklete is ír elő  a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények részére  a működéssel, gazdálkodással és műszaki ellátásokkal 

kapcsolatos kötelezően elkészítendő szabályzatokat, melyek közül a FESZGYI nem 

rendelkezett az alábbi szabályzatokkal:   
1. Érdek-képviseleti fórum működésének szabályzata (Szerető Kezek Időskorúak Gondozó 

Háza miatt szükséges, a  Szoctv. 99.§  alapján, tartós bentlakásos intézmény esetén szükséges.)  

2. Anyaggazdálkodási szabályzat  

A FESZGYI a vásárolt szakmai anyagokat, üzemeltetési anyagokat  nem veszi készletre, egyből 

elszámolja költségként, mivel raktárral nem rendelkezik.  Az Ávr. 13.§ (2) bekezdés d) pontja 

is előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez 

kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban 

nem szabályozott kérdéseket, így különösen  az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli 

politikában nem szabályozott kérdéseit.  

A Számviteli politikában nem szabályozták az anyag -és eszközgazdálkodással kapcsolatos 

teendőket, a szabályozás alapvető célja, hogy meghatározásra és kötelezően előírásra 

kerüljenek azok a munkafolyamatok, amelyek betartásával, az anyagi forgóeszközökkel történő 

helyes és takarékos gazdálkodás megvalósítható lenne,  illetve  a vagyon egy részének (anyagi 

forgóeszközök) kezelési, használati és tárolási (mivel nincs raktár) rendjét, megóvásának, 

ésszerű felhasználásának és nyilvántartásának módozatait is előírnák. Véleményünk szerint a 

gazdálkodás hatékony,  átlátható valamint gazdaságos működésének biztosítása érdekében el 

kell készíteni az Anyag és Eszközgazdálkodási szabályzatot.  

3. Vagyonvédelmi szabályzat 

A szabályzat elkészítésének célja, az  intézmény kezelésére bízott álló- és forgóeszközök 

megóvása, az anyagi javak jogellenes eltulajdonításának megakadályozására, a bekövetkezett 

események okainak feltárása, az intézményben lakók, és az intézményi dolgozók személyi 

tulajdona védelmének elősegítése. 

 

A Kbt. 27.§ (1) bekezdése előírja a Közbeszerzési szabályzat készítési kötelezettséget, azonban 

a FESZGYI nem folytathat le olyan beszerzést, mely a közbeszerzési eljárásnak minősül, igy 

ezen szabályzat elkészítése számára nem kötelező.  

 
Az alábbi diagrammal szemléltetni kívánjuk, hogy a FESZGYI belső szabályozottsága a 

vizsgált időszakban hogyan felelt meg a  hatályos jogszabályi előírásoknak.  
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1. számú ábra 

Szabályozottság  megfelelősége 2018-2020.években 

Forrás: A FESZGYI által rendelkezésre bocsátott szabályzatai  

 

 

 

Összeségében megállapítható, hogy a  FESZGYI belső szabályzatai a jogszabályi előírásokkal 

nem  ellentétesek. A szabályzatokkal szembeni általános követelményeknek megfelelnek, mivel 

a szakmai specialitásokon kívül minden esetben szerepelt  a szabályzatban a célja, tárgya  a 

jogszabályi alapja  és a szabályzat kiadás indokoltsága (ha releváns), személyi, tárgyi, területi, 

időbeli, szervezeti hatálya, belső szabályozó rendelkezések, amelyek egyértelműen leírják, hogy 

az adott tevékenységet, folyamatot hogyan kell végrehajtani, a felelősök és határidők 

megjelölését,  a jóváhagyó/kiadmányozó beosztását, aláírását, a jóváhagyás és hatályba lépés 

dátumát. Azonban  több  szabályzat mögött nem található a munkavállalók által aláírt 

megismerési nyilatkozat (erről részletesebben a jelentés 5.1. pontjában részletesen írunk), nincs 

iktatószámuk, oldalszámmal nem éllátottak valamint hatályon kívül helyezett jogszabályi 

hivatkozások is találhatók, illetve a kötelező tartalmi elemeket a  hatályos jogszabályi előírások  

alapján nem minden esetben tartalmazzák, többnyire  kiegészítésre és felülvizsgálatra 

szorulnak.   

 

2. A költségvetés tervezésének, a költségvetési előirányzatok módosításának, 

a költségvetési támogatások felhasználásának szabályszerűségi vizsgálata 
 
Az Intézmény önállóan gazdálkodó költségvetés szerv, gazdasági szervezettel rendelkezik, az 

Ávr. 9.§ (1) bekezdése alapján a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, 

átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, 

beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelősség terheli. 

 
Költségvetés tervezés 
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A 2016.06.30-tól hatályos Ügyrend 3.pontja tartalmazza a költségvetés előkészítésével 

kapcsolatos szabályozásokat.  Az Ügyrend szerint az irányító szerv (Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata) határozza meg a FESZGYI (a továbbiakban: Intézmény),  

részére az általánosan és kötelezően érvényesítendő tervezési követelményeket, előfeltételeket, 

módszertant, előírásokat, valamint meghatározza a bevételi és a kiadási előirányzatok értékeit.  

A vizsgált időszakra vonatkozó fent leírtakat tartalmazó tervezési köriratot, módszertant  az 

Intézmény igazgatója és igazgató helyettese,  valamint a gazdasági vezető sem tudott a 

vizsgálatot végzők rendelkezésre bocsátani.   

 

Az Ügyrend  szerint az Intézmény előzetes költségvetési javaslatát az Önkormányzat által 

meghatározott határidőre és tartalommal készíti, azt a dokumentumot, mely meghatározta volna 

a költségvetési javaslat határidejét és tartalmát nem  bocsátották a vizsgálatot végzők részére.  

Az Intézmény előzetes költségvetési javaslatát a gazdasági vezető készíti el, gondoskodik az 

önálló szervezeti egységek tervezési feladatainak koordinálásáról.  

A tervezés során valamennyi önálló szervezeti egység (telephely) javaslatát, igényét 

figyelemebe kell venni.  

A szervezeti egységek igényeinek tartalmazni kell a létszám és bérigényeket, illetve az ezzel 

kapcsolatos változásokat (garantált bérminimumra történő kiegészítés kötelezettsége), a 

feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását, a speciális beszerzési igényeket, 

az elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat.  

Az előirányzatoknak jogszabályon (személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulékok),  

szerződésen, megrendelésen, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulónak, eszközök 

hasznosításával összefüggőnek kell lennie.  

 

Az Intézmény igazgatója elmondta, hogy a költségvetés tervezés módszere a bázis-alapú 

tervezés. 

 
A bázis alapú költségvetési módszer esetén a tárgyévi költségvetés tervezése a korábbi év 

költségvetési tényadataira alapozva történik meg. A bázis előirányzatot befolyásolják a 

gazdasági, társadalmi változások, így a tervévi előirányzatokat ezen változások 

figyelembevételével tervezik meg. A módszer előnye, hogy az előirányzatok változása nyomon 

követhető, az államháztartás valamennyi területén alkalmazható, kapcsolódik az államháztartás 

információs rendszeréhez. Hátránya, hogy magában hordozza a korábbi költségvetési évek 

esetleges hibáit is, hiszen automatikusan átveszi a korábbi évek bevételi és kiadási 

előirányzatait. Nehezen kezeli ez a módszer a változásokat és nem az ellátandó feladatra, hanem 

az intézményi struktúrára fókuszál. 

 

A vizsgálat során rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból megállapítható, hogy a 

költségvetés naptári évre készült a vizsgált időszakban, a bevételi és kiadási előirányzatok 

nyilvántartási számláit az elemi költségvetés jóváhagyását követően nyitották meg.  

 
Az Áht. 4.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek 

közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, 

amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. 

Az Intézmény  a bevételek tervezésénél (Szolgáltatási díjak, ellátási díjak, ezekhez kapcsolódó 

általános forgalmi adó és az általános forgalmi adó visszatérítése rovatokra tervezett 

előirányzatot) a meglévő szerződések és az Áfa bevallásban szereplő adatokat vette figyelembe.  
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 2018.02.20-

án, 2019.02.27-én és 2020.02.19-én  kelt levelében közölte a FESZGYI-vel, hogy a Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő -testületének 6/2018.(II.20.) sz., 

4/2019.(II.26.) sz., és 4/2020.(II.18.) sz. rendeletével jóváhagyta az eredeti előirányzatokat.  

 

A jóváhagyott előirányzatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:  

 

adatok forintban  

Megnevezés  

2018.évi eredeti 

előirányzat 

6/2018.(II.20.)  

2019.évi eredeti 

előirányzat 

4/2019.(II.26.)  

2020.évi eredeti 

előirányzat 

4/2020.(II.18.)  

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 493 000 493 000 493 000 

ebből: bérleti díjak  493 000 493 000 493 000 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

(B403) 1 051 000 0 0 

Ellátási díjak (B405) 39 404 000 39 405 000 37 982 000 

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

(B406) 9 570 000 5 169 000 5 691 000 

Általános forgalmi adó visszatérülés 

(B407)  0 4 401 000 4 401 000 

Működési bevételek (B4) összesen:  50 518 000 49 468 000 48 567 000 

Működési  költségvetési bevételek 

mindösszesen:  50 518 000 49 468 000 48 567 000 

Központi, irányítószerv támogatás 

(B816) 717 487 000 859 751 000 985 251 000 

Belföldi finanszírozás bevételi (B81) 717 487 000 859 751 000 985 251 000 

Bevételek mindösszesen:  768 005 000 909 219 000 1 033 818 000 

Személyi juttatások (K1)  457 712 000 560 302 000 673 913 000 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó (K2)  100 871 000 121 693 000 131 208 000 

Dologi kiadások (K3) 201 243 000 219 045 000 220 461 000 

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 600 000 600 000 600 000 

Működési költségvetési kiadások 

mindösszesen:  760 426 000 901 640 000 1 026 182 000 

Beruházások  7 579 000 7 579 000 7 636 000 

Felhalmozási költségevtési kiadások 

mindösszesen:  7 579 000 7 579 000 7 636 000 

Kiadások mindösszesen:  768 005 000 909 219 000 1 033 818 000 

1.számú táblázat 

Jóváhagyott előirányzatok  

Forrás: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 

értesítő levelei  
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Az alábbi táblázatban szereplő adatokkal szemléltetni kívánjuk a bázis alapú költségvetés 

tervezésének megalapozottságát a FESZGYI esetében. 

adatok forintban  

Megnevezés Költségvetési 

beszámoló 

előző évi 

teljesítés adata 

Költségvetés 

előirányzatának 

összege 

Előirányzat/beszámoló 

teljesítés  

% 

2018.év 

Költségvetési kiadások   696 786 990,- 768 005 000,- 110,22 

Költségvetési bevételek  64 288 694,- 50 518 000.- 78,58 

Finanszírozási bevételek  638 671 522,- 717 487 000.- 112,34 

2019.év  

Költségvetési kiadások   764 797 435,- 909 219 000,- 118,88 

Költségvetési bevételek  57 354 368,- 49 468 000,- 86,25 

Finanszírozási bevételek  711 714 049,- 859 751 000,- 120,80 

2020.év  

Költségvetési kiadások   865 770 627,- 1 033 818 000,- 119,41 

Költségvetési bevételek  61 427 025,- 48 567 000,- 79,06 

Finanszírozási bevételek  811 003 654,- 985 251 000,- 121,48 

2.számú táblázat 

Költségvetés előirányzatainak bázis alapú tervezése 

Forrás: FESZGYI 2017.-2019.évi beszámoló adatai és 2018-2020. elemi költségvetés adatai 

 

A költségvetési kiadások esetén mindenképp figyelembe kell venni az infláció  mértékét,  a 

minimálbér, a garantált bérminim összegeit.  

Magyarországon 2018-2020.években az infláció az alábbiak szerint alakult: 1 

– 2018.év: 2,8 % 

– 2019.év: 3,4% 

– 2020.év: 3,3% 

 

A minimálbér és a garantált bérminimum összegeit az alábbi táblázatban foglaljuk összeg.  

 

Időpont Minimálbér Garantált bérminimum 

havi összege, Ft havi összege, Ft 

2018.január 1. 138 000,- 180 500,- 

2019.január 1. 149 000,- 195 000,- 

2020.január 1. 161 000,- 210 600,-  

3.számú táblázat 

Minimálbér és garantált bérminimum havi összege 

Forrás: KSH/ 20.1.1.69. Minimálbér, közfoglalkoztatotti bérminimum, garantált bérminimum 

 

A 2.számú táblázatból jól látható, hogy a minimálbér és a bérminimum összege 7-8%-os 

növekedést mutat az előző évekhez képest, ami azt jelenti, hogy a FESZGYI esetében-  a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 66.§ (9) bekezdés a) és b) pontja 

alapján  közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, 

 
1 Forrás: KSH/MTVA Sajtóarchívum/MTI 
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illetve a  középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb 

szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő 

összeg illeti meg-,  azon béreknél,  melyekre a minimálbér és garantált bérminimum összegeit 

kell alkalmazni,  az előző évhez képest 7-8%-os emelkedéssel kell számolni. Így az előző 

évekhez képest legalább a 7-8%-os emelkedést a költségvetésben a Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek esetében biztosítani kell.  

 

Az 1. számú táblázat adataiból jól látható, hogy a FESZGYI költségvetési kiadási előirányzatai 

esetében a minimálbér, garantált bérminimum változásait és az infláció %-os arányait követte, 

a beszámoló és költségvetési adatok összevetéséből megállapítható, hogy csak annyi került 

megállapításra, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. 

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetése tartalmáról, illetve 

a 24.§  (4) bekezdése is ír elő elkészítendő mérlegeket és kimutatásokat, melyeket  szöveges 

indokolással együtt kell bemutatni. A FESZGYI,  mint költségvetési szerv esetében az 

előirányzat felhasználási terv megtalálható volt,  többéves kihatással járó döntései nincsennek, 

közvetett támogatásokat (pl.: térítési díj elengedések) nem nyújthat, ahhoz a felügyeleti szerv 

döntése szükséges, így azt a költségvetésben nem lehet megtervezni, és nem is tervezte.   

A költségvetés szerkezetének és előkészítési folyamatának a szabályozottságát nem tudtuk 

vizsgálni, mivel nem állt rendelkezésre a 2018-2020.évekre vonatkozóan a  fenntartó által 

kiküldött tervezési körirat, valamint a költségvetés táblarendszere.  

A költségvetés tervezését és annak megalapozottságát  az Elemi költségvetés 01.-04.űrlapjainak 

és az Éves költségvetési beszámoló 01.-04.űrlapjainak összevetése, a  személyi anyagok 

szúrópróba szerű átnézése  (168 fő foglalkoztatott esetén 17 db személyi anyagot néztünk át 

évente a személyi juttatás megalapozottsága miatt), a meglévő szerződések, a  KENYSZI-ben 

rögzített esetszámok alapján elemeztük.  

A fent  leírtak alapján úgy ítéljük meg, hogy a költségvetés tervezésénél a bevételek 

közgazdasági megalapozottsága biztosított volt. 

 
Előirányzat módosítás:  

 

A FESZGYI rendelkezik előirányzat felhasználási ütemtervvel, azonban az Áhsz. 14. melléklet 

szerinti előirányzat nyilvántartással nem rendelkezett.  

 

A 2014.06.30-tól hatályos Ügyrend 3.1 pontja rendelkezik az előirányzat módosításról, mely 

szerint az év közben bekövetkezett előirányzat-átcsoportosításokat, az előirányzat 

módosításokat az Áht., az Ávr., illetve Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott rendeletek alapján kell végrehajtani.  

Az előirányzat- átcsoportosítások fajtái:  

– irányító szerv hatáskörében végrehajtott 

– intézményi hatáskörben végrehajtható. 
 

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtandó előirányzat  módosításokra kiemelt 

előirányzatonként, azon belül rovatonként a költségvetési rendeletben foglaltak az irányadóak. 

Kiemelet előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítást – az intézmény igazgatója és gazdasági 

vezetője együttesen- a mindenkori költségvetési rendeletben foglaltak alapján kezdeményezhet 

a fenntartónál, illetőleg hajthat végre a fenntartó előirányzat-módosításáról szóló értesítést 

követően.  
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2018.évben az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosításokat a Budapest Főváros IX. 

kerület  Ferencváros Önkormányzat Képviselő -testülete az alábbi rendelet számokon hagyta 

jóvá:  

- 12/2018. (VI.26.) sz. rendelet  

- 23/2018. (X.30.) sz. rendelet  

- 30/2018. (XII.18.) sz. rendelet  

 

2019.évben az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosításokat a Budapest Főváros IX. 

kerület  Ferencváros Önkormányzat Képviselő -testülete az alábbi rendelet számokon hagyta 

jóvá:  

- 12/2019. (V.21) sz. rendelet  

- 17/2019. (IX.06.) sz. rendelet  

 

2020.évben az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosításokat a Budapest Főváros IX. 

kerület  Ferencváros Önkormányzat Képviselő -testülete az alábbi rendelet számokon hagyta 

jóvá:  

- 12/2020. (IV.02.) sz. rendelet  

- 20/2020. (VI.09.) sz. rendelet  

 

Az intézmény (saját hatáskörű) előirányzat -átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat az 

intézmény igazgatója rendeli el, a gazdasági vezető javaslata alapján.  

 

Az Áht. 34.§ (3) bekezdés kimondja, hogy a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi 

előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott  (Ávr.) esetben a 

helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási 

előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az  előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  

 

Az Ávr. 7.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján a FESZGYI a  személyi juttatásokkal és az 

azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, a 

működtetéshez, a vagyon használatához, valamint  a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb 

előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik. 

 

Az Ávr. 36.§ (2) bekezdés a)-d) pontjai alapján a FESZGYI esetében a személyi juttatások 

költségvetési kiadási előirányzatai növelhetőek a működési bevételek és felhalmozási bevételek 

költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása 

miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétellel 

(többletbevétel) A többletbevétel  az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 

engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosítás után használható fel.   
Az Ávr. 35.§ 4) bekezdés 10.pontja alapján a helyi önkormányzati, költségvetési szerv esetén 

az irányító szerv értékhatárhoz kötött előzetes engedélyt adhat a többletbevétel 

felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, 

a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 
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Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete,  az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete 20.§ (6) 

bekezdése kimondja, hogy a helyi Önkormányzati költségvetési szerv, tehát a FESZGYI is,  az 

Ávr. 35. § szerinti költségvetési bevételi előirányzat 50%-ig a többletbevételét felhasználhatja. 

A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai növelhetőek a FESZGYI  

kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó 

részével, illetve az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai 

terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a 

költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat 

terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok 

jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges.  

 

A FESZGYI-nél a  személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai, az  eredeti bevételi 

előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja 

szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból is növelhető.  
 

A fent leírtakban felsoroltak szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő 

létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben 

használható fel, és a  többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható 

engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti 

előirányzatként megtervezik. 

 

Az Ávr. 43.§ (2) bekezdése alapján a FESZGYI , a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai 

és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. 

 

Az Ávr .43.§ (3) bekezdése alapján az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata pedig csak a K1. Személyi juttatások 

rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére növelhető. 

 

Az alábbiakban  összefoglaljuk a FESZGYI előirányzat módosításainak alakulását 2018-

2020.évekre vonatkozóan.  

adatok forintba 

Megnevezés  

Eredeti 

előirányzat Módosított előirányzatok  

Költségvetési 

beszámoló 

módosított 

előirányzata 

Változás 

(Beszámoló 

módosított 

adata/Eredeti 

előirányzat) 

  2018.év    

  I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév    
Költségvetési 
kiadások   768 005 000 768 005 000 811 525 000 811 525 000 829 336 000 829 336 000 61 331 000 

Költségvetési 

bevételek  50 518 000 50 518 000 51 518 000 51 518 000 57 356 000 57 356 000 6 838 000 
Finanszírozási 

bevételek  717 487 000 717 487 000 760 007 000 760 007 000 771 980 000 771 980 000 54 493 000 

Mindösszesen a változás összege:   0 43 520 000 43 520 000 61 331 000 61 331 000 61 331 000 
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2019.év  

  I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév    
Költségvetési 
kiadások   909 219 000 909 219 000 933 448 000 944 659 000 957 245 982 957 200 982 47 981 982 

Költségvetési 

bevételek  49 468 000 49 468 000 49 468 000 54 018 000 61 403 000 61 403 000 11 935 000 
Finanszírozási 

bevételek  859 751 000 859 751 000 883 980 000 890 641 000 895 842 982 895 797 982 36 046 982 

Mindösszesen a változás összege:   0 24 229 000 35 440 000 48 026 982 47 981 982 47 981 982 

  

 

 

 

2020.év    

  I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév    
Költségvetési 

kiadások   1 033 818 000 1 033 818 000 1 093 632 052 1 104 434 052 1 128 717 894 1 128 717 894 94 899 894 

Költségvetési 
bevételek  48 567 000 48 567 000 48 567 000 48 567 000 57 970 000 57 970 000 9 403 000 

Finanszírozási 

bevételek  985 251 000 985 251 000 1 045 065 052 1 055 867 052 1 070 747 894 1 070 747 894 85 496 894 

Mindösszesen a változás összege:   0 59 814 052 70 616 052 94 899 894 94 899 894 94 899 894 

 

 

 

Az előirányzat módosításokat az irányítószerv jóváhagyása után könyvelték, a fenti 

összefoglalóból jól látható, hogy a módosításokat a II. negyedévtől kezdve végezték el, mely 

érintette a maradvány igénybevételét és követte a kiadások tényleges alakulását.  

 

 

Az alábbi diagrammal szemléltetni kívánjuk az előirányzatok alakulását a vizsgált időszakra 

vonatkozóan.  

 

 
 

2.számú ábra 

Előirányzat változás 2018-2020.év 

Forrás: 2018-2020.évi költségvetési beszámoló  
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A fenti ábrából jól látható, hogy 2018.évi eredeti előirányzathoz képest a 2020.évi előirányzat 

34,61%-os emelkedést mutat, az előirányzat módosítás 36,10%-os emelkedése látható. 

 

Az ellenőrzés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy  a 2018.-

2020.évi előirányzat módosítások során betartották az Ávr. 43.§ (2)-(3) bekezdésben 

foglaltakat.  

 

Költségvetési támogatások felhasználása: 

 

Előirányzatok felhasználása a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére fizetési vagy más 

teljesítési kötelezettségvállalását és a kiadások teljesítését, valamint a jóváhagyott bevételi 

előirányzatok javára a bevételek előírását és beszedését kell érteni.  

A FESZGYI előirányzatainak időben ütemezett, célszerű és rendeltetésszerű felhasználása 

érdekében az intézménynek likviditási tervet kell készítenie a költségvetési rendeletben foglalt 

előírások figyelembe vételével.  

A FESZGYI finanszírozása, a kiadásai tekintetében, kincstári rendszerben történik.  

 

A költségvetési támogatási előirányzat kizárólag alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb 

kiadásokra használható fel, a rendelkezésre álló előirányzatok mértékéig.  

 

A költségvetési támogatások felhasználására vonatkozó szabályokat a mindenkori 

költségvetési törvény írja elő.  

A  támogatás szempontjából kizárólag a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás”, „Család- és 

gyermekjóléti központ”, a „Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, az „Időskorúak 

átmeneti ellátása”, az „Időskorúak nappali ellátása”, a „Gyermekek átmeneti ellátása,”, az 

„Utcai szociális munka”, a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali 

ellátása”  kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.  

A FESZGYI 2018-2020.évi költségvetési beszámolójában a 05/A-Teljesített kiadások 

kormányzati funkciónként elnevezésű űrlapon a fent leírt kormányzati funkciókon történt a 

kapott támogatások felhasználásának elszámolása.  

 

 

3. A bevételi és kiadási előirányzatok tervezésének vizsgálata jogcímenként 

a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség vonatkozásában. 
 
Az Áht. 6.§ (1) bekezdése szerint a  tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi 

előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és 

felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, 

adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell 

nyilvántartani és bemutatni. 

 

Az Áht. 6.§ (2) bekezdés alapján a költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági 

jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt 

előirányzatokra oszthatók. 

Az Áht. 6.§ (3)-(7) bekezdései határozzák meg a bevételek és kiadások közgazdasági jellegét,  

mely a FESZGYI esetében az alábbiak szerint alakult 2018-2020.években:  
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BEVÉTELEK:  

 

I. Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint: 

– a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson 

belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből 

származnak, 

– a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott 

ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a 

működés során keletkező bevételekből származnak, 

– a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési 

célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak 

 

II. Felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege 

szerint:  

– felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson 

belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli 

bevételekből származnak, 

 

III. Finanszírozási bevételek, azok közgazdasági jellege szerint:  

– finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, 

– az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervi támogatásként 

folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása, 

 
KIADÁSOK:  

 

I. Működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint:  

– a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, 

munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes 

személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak 

– a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést 

teljesítő megfizetni köteles, 

–  a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési 

kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások 

teljesítéséből származnak 

– az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi 

támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más 

okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak, 

 
II. Felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege 

szerint:  

– a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt 

eszközök megszerzéséből, részesedések és befektetési jegyek megszerzéséhez vagy 

növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak 

 

Az Áht.  6.§ (8) bekezdése alapján a  kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat a Kormány rendeletében meghatározott részletes közgazdasági jogcímekre (a 

továbbiakban: rovat) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek. 
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Az alábbi táblázatban összefoglaljuk  a 2018-2020.évi költségvetési bevételi és kiadási 

előirányzatok tervezésének kiemelt előirányzataival kapcsolatos megállapításokat: 

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTEL  

Megnevezés  

Időszak  

Megállapítása  2018 2019 2020 

Működési 

bevételek (B4 

rovat)  50 518 000 49 468 000 48 567 000 

Ezen a soron került tervezésre a parkolók 

bérleti díja, szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás,  a személyi gondozás, 

illetve a gyermekek átmenti elhelyezésért 

fizettet díjak, illetve ezen  

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felszámított 

áfa összege is. A tervezés során az előző 

évi bevétel, valamint a meglévő 

szerződések alapján számított összeg volt 

a tervezés alapja. Azonban az ellenőrzés 

részére nem került átadásra a részletes, 

számításokkal-indoklásokkal 

alátámasztott tervezési dokumentum. 

Belföldi 

finanszírozás 

bevételei (B816 

rovat) 717 487 000 859 751 000 985 251 000 

Az irányítószerv tájékoztatása alapján 

került rögzítésre. Ezen összeg a Központi 

költségvetésből igényelt támogatásokat 

tartalmazza.  

Mindösszesen:  768 005 000 909 219 000 1 033 818 000   

 

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK - KIADÁS 

Megnevezés  

Időszak  

Megállapítása  2018 2019 2020 

Személyi 

juttatások (K1 

rovat) 457 712 000 560 302 000 673 913 000 

A tervezéshez kapcsolódó részletes 

számítások, táblázatok, kimutatások nem 

kerültek átadásra az ellenőrzés részére. A 

FESZGYI esetében az engedélyezett 

létszámra vetítve részletesen ki kellett 

volna dolgozni a személyi juttatások egyes 

jogcímein belül várható bérköltséget, 

egyéb bér jellegű juttatásokat, 

számításokat kellett volna végezni az 

iránytó szerv útmutatása alapján. A Kjt. 

szerinti soros lépéseket figyelembe kellett 

volna venni ( az intézményvezető 

elmondása szerint a garantált 

bérminimumra kellett kiegészíteni a 

legtöbb munkavállaló bérét). Az egyéb 

béren kívüli juttatások, költségtérítések 

várható alakulását a tényleges létszám és 

annak jellegének figyelembevételével 

kellett volna meghatározni.  
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Munkaadókat 

terhelő járulékok 

és szociális 

hozzájárulási adó 

(K2 rovat )  100 871 000 121 693 000 131 208 000 

A járulékok tervezése a bér, bérjellegű és 

egyéb személyi juttatásokra vetítve, 

azokkal összhangban kellett volna, hogy 

történjen, a hatályos jogszabályok szerinti 

százalékok, összegek figyelembevételével 

a munkaügyes kolléga segítségével.  Az 

erről szóló kimutatásokat, számításokat ez 

ellenőrzés nem kapta meg.  

Dologi kiadások 

(K3 rovat ) 201 243 000 219 045 000 220 461 000 

A tervezés során az előző évi eredeti 

előirányzatot, valamint a teljesítési 

adatokat vették figyelembe, továbbá 

számba vették a működéssel összefüggő 

várható kiadásokat (meglévő szerződések, 

tervezett feladatok), az ár és 

díjnövekedésekkel is számoltak, azonban 

a FESZGYI  nem tudta az ellenőrzés 

rendelkezésére bocsátani a dologi 

kiadások egyes jogcímeit, sorait részletes 

számításokkal alátámasztó 

dokumentumokat.  

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai (K4 

rovat) 600 000 600 000 600 000 

Ezen a soron kerül megtervezésre az 

ellátottaknak  nyújtott, máshova nem 

sorolható pénzbeli juttatások összege. 

Számítással, egyéb kimutatással ezen sor 

sem alátámasztott. A beszámoló adatait is 

vizsgálva megállapítható, hogy 

2018.évben a teljesítés            287 250.-

Ft, 2019. évben a teljesítés 266 520.-Ft, 

2020.évben a teljesítés  233 400.-Ft. A 

teljesítések alapján nem indokolt a 600 

000.-Ft előirányzat tervezés.  

Beruházások (K6 

rovat )  7 579 000 7 579 000 7 636 000 

A beszerzendő eszközök listája nem állt 

rendelkezésre.  

Mindösszesen:  768 005 000 909 219 000 1 033 818 000   

 
 
Az alábbiakban a  bevételi és kiadási előirányzatok tervezésének jogcímenkénti vizsgálatával 

kapcsolatos megállapításainkat foglaljuk össze:  

 
Költségvetési bevételek tervezése:  

 

A FESZGYI 2018.-2020. években Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B16) és Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B25) jogcímeken eredeti előirányzatban nem tervezett összeget, 

mivel nem rendelkezett a követelést alátámasztó  támogatási szerződéssel.  

 

A FESZGYI saját működési bevételei között tervezte meg nettó összegben  a szolgáltatások 

ellenértékét (Parkolási díjak a megállapodások alapján),  ellátási díjak (étkeztetés díja, házi 

segítségnyújtás, szociális gondozás díja, gyermekek átmeneti elhelyezésével kapcsolatos 
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díjak),  és a fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adót, melyet  a 

hatályos Áfa kulcsok alapján számolták.   

 

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét eredeti előirányzatba nem tervezték, 

hiszen az Áhsz. 54.§ (4) bekezdése alapján az előző évi maradványt bevételként az előző évi 

beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba venni, tehát módosított előirányzatként.  

 

A központi irányító szervi támogatást az irányító szerv tájékoztatása alapján tervezték.  

 

Mint ahogyan azt már írtuk, a várható bevételek sorait részletes számításokkal, kimutatásokkal 

elemzésekkel  nem támasztották alá.  

 

A tervezés megalapozottsági mutatóját az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

 

BEVÉTEL -2018.év 

Megnevezés  Eredeti előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  

adata  

Megalapozottsági 

mutató (Tény/ 

Eredeti ei.)   

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B16) 0 9 199 970 0,00% 
 

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (B1) 0 9 199 970 0,00% 
 

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 493 000 369 987 75,05% 
 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 051 000 0 0,00% 
 

Ellátási díjak (B405) 39 404 000 34 425 057 87,36% 
 

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 9 570 000 4 672 639 48,83%  

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 7 313 000 0,00%  

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 

(B408)  0 202 0,00% 
 

Biztosító által fizetett kártérítés (B410   86 950 0,00% 
 

Egyéb működési bevételek (B411) 0 902 563 0,00% 
 

Működési bevételek (B4)  50 518 000 47 770 398 94,56% 
 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0 384 000 0,00%  

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 384 000 0,00% 
 

Költségvetési bevételek (B1-B6) 50 518 000 57 354 368 113,53% 
 

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

(B8131) 0 6 173 226 0,00% 
 

Maradvány igénybevétele (B813) 0 6 173 226 0,00% 
 

Központi, irányítószerv támogatás (B816) 717 487 000 705 540 823 98,33% 
 

Belföldi finanszírozás bevételi (B81) 717 487 000 711 714 049 99,20% 
 

Finanszírozási bevételek (B8) 717 487 000 711 714 049 99,20% 
 

Bevételek mindösszesen:  768 005 000 769 068 417 100,14% 
 

 

 

 



 

Oldal 47 / 287 
 

BEVÉTEL -2019.év 

Megnevezés  Eredeti előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  adata  

Megalapozottsági 

mutató (Tény/ 

Eredeti ei.)   
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B16) 0 13 550 000 0,00% 
 

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (B1) 0 13 550 000 0,00% 
 

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 493 000 395 940 80,31%  

Ellátási díjak (B405) 39 405 000 34 769 576 88,24% 
 

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 169 000 4 984 428 96,43%  

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 4 401 000 5 098 000 115,84%  

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek (B408)    467 0,00% 
 

Egyéb működési bevételek (B411) 0 1 708 614 0,00% 
 

Működési bevételek (B4)  49 468 000 46 957 025 94,92% 
 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0 920 000 0,00%  

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 920 000 0,00%  

Költségvetési bevételek (B1-B6) 49 468 000 61 427 025 124,18%  

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele (B8131) 0 4 270 982 0,00% 
 

Maradvány igénybevétele (B816) 0 4 270 982 0,00% 
 

Központi, irányítószerv támogatás (B816) 859 751 000 806 732 672 93,83%  

Belföldi finanszírozás bevételi (B81) 859 751 000 811 003 654 94,33%  

Finanszírozási bevételek (B8) 859 751 000 811 003 654 94,33%  

Bevételek mindösszesen:  909 219 000 872 430 679 95,95% 
 

 

BEVÉTEL -2020.év 

Megnevezés  Eredeti előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  adata  

Megalapozottsági 

mutató (Tény/ 

Eredeti ei.)   
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B16) 0 4 790 000 0,00% 
 

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (B1) 0 4 790 000 0,00% 
 

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B25) 0 610 000 0,00% 
 

Felhalmozási  célú támogatások 

államháztartáson belülről (B2) 0 610 000 0,00% 
 

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 493 000 223 616 45,36% 
 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 827 724 0,00% 
 

Ellátási díjak (B405) 37 982 000 37 855 270 99,67%  

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 691 000 6 437 877 113,12%  

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 4 401 000 5 070 000 115,20%  

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek (B408)  0 648 0,00% 
 

Egyéb működési bevételek (B411) 0 1 755 152 0,00%  

Működési bevételek (B4)  48 567 000 52 170 287 107,42% 
 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0 399 800 0,00% 
 

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 399 800 0,00% 
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Költségvetési bevételek (B1-B6) 48 567 000 57 970 087 119,36%  

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele (B8131) 0 6 696 894 0,00% 
 

Maradvány igénybevétele (B816) 0 6 696 894 0,00%  

Központi, irányítószerv támogatás (B816) 985 251 000 1 002 060 928 101,71%  

Belföldi finanszírozás bevételi (B81) 985 251 000 1 008 757 822 102,39% 
 

Finanszírozási bevételek (B8) 985 251 000 1 008 757 822 102,39% 
 

Bevételek mindösszesen:  1 033 818 000 1 066 727 909 103,18% 
 

 

 

A fenti táblázatokból jól látható, hogy az ellátási díjak összege a 2018. évhez képest 2019.évben 

mindösszesen 1%-os növekedést mutat, a térítési díjak változatlansága mellett az ellátást 

igénylők számának minimális növekedését jelenti ez a csekély bevétel növekedés. Jól látható, 

hogy a 2019.évben a költségvetés tervezése során jobban érvényesült  a bázis alapú tervezés, 

mivel az eredeti előirányzatok összegei a teljesítés összegeitől minimális %-ban maradtak 

alulteljesítettek.  

A 2020.évi bevételek esetében a tervezés már a bázis alapú tervezés szerint történt.  

 

KIADÁS-2018.év 

Megnevezés  Eredeti előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  adata  

Megalapozottsági 

mutató (Tény/ 

Eredeti ei.)   

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

(K1101) 412 060 000 396 267 923 96,17% 
 

Normatív jutalmak (K1102) 0 15 988 000 0,00% 
 

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat (K1104)  7 232 000 12 201 759 168,72% 
 

Jubileumi jutalom (K1106) 1 946 000 1 947 075 100,06% 
 

Béren kívüli juttatások (K1107) 16 116 000 14 779 190 91,71%  

Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 869 000 2 606 333 90,84% 
 

Egyéb költségtérítések (K1110) 2 688 000 2 286 257 85,05% 
 

Szociális támogatások (K1112) 0 60 000 0,00% 
 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

(K1113) 0 6 395 767 0,00% 
 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 

összesen:  442 911 000 452 532 304 102,17% 
 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

(K122) 14 801 000 15 932 864 107,65% 

 

Külső személyi juttatások (K12) összesen:  14 801 000 15 932 864 107,65%  

Személyi juttatások (K1) mindösszesen:  457 712 000 468 465 168 102,35%  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (K2)  100 871 000 101 962 004 101,08% 
 

Szakmai anyagok beszerzése (K311)  1 236 000 712 916 57,68%  

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 12 054 000 17 273 625 143,30%  

Készletbeszerzés (K31) 13 290 000 17 986 541 135,34% 
 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 6 436 000 6 190 306 96,18%  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 165 000 5 007 199 81,22%  

Kommunikációs szolgáltatások (K32)  12 601 000 11 197 505 88,86%  

Közüzemi díjak (K331) 22 683 000 16 379 593 72,21% 
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Vásárolt élelmezés (K332) 63 850 000 50 343 608 78,85% 
 

Bérleti és lízingdíjak (K333) 1 422 000 839 098 59,01% 
 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 729 000 6 102 235 78,95%  

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

(K336) 22 913 000 22 952 865 100,17% 
 

Egyéb szolgáltatások (K337) 19 171 000 22 044 073 114,99%  

Szolgáltatási kiadások (K33) 137 768 000 118 661 472 86,13% 
 

Kiküldetések kiadásai (K341) 0 39 205 0,00% 
 

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások  

(K34) 0 39 205 0,00% 
 

Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K351) 36 535 000 30 038 239 82,22% 
 

Egyéb dologi kiadások (K355) 1 049 000 1 337 927 127,54%  

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(K35) 37 584 000 31 376 166 83,48% 
 

Dologi kiadások (K3) 201 243 000 179 260 889 89,08% 
 

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 600 000 287 520 47,92%  

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 600 000 287 520 47,92%  

Immateriális javak beszerzése, létesítése(K61) 0 300 000 0,00%  

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 929 000 5 669 416 193,56%  

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 039 000 5 932 830 195,22%  

Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K67) 1 611 000 2 919 608 181,23% 
 

Beruházások (K6)  7 579 000 14 821 854 195,56% 
 

Költségvetési kiadások (K1-K6) 768 005 000 764 797 435 99,58%  

 

KIADÁS- 2019.év 

Megnevezés  Eredeti előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  adata  

Megalapozottsági 

mutató (Tény/ 

Eredeti ei.)   
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

(K1101) 506 706 000 445 324 598 87,89% 
 

Normatív jutalmak (K1102) 0 37 041 908 0,00%  

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat (K1104)  7 161 000 13 004 205 181,60% 
 

Jubileumi jutalom (K1106) 6 201 000 4 058 496 65,45% 
 

Béren kívüli juttatások (K1107) 17 715 000 16 551 231 93,43% 
 

Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 327 000 3 277 325 140,84%  

Egyéb költségtérítések (K1110) 2 972 000 2 389 873 80,41% 
 

Szociális támogatások (K1112) 0 360 000 0,00% 
 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

(K1113) 0 7 092 342 0,00% 
 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 

összesen:  543 082 000 529 099 978 97,43% 
 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

(K122) 17 220 000 19 919 471 115,68% 

 

Külső személyi juttatások (K12) összesen:  17 220 000 19 919 471 115,68%  

Személyi juttatások (K1) mindösszesen:  560 302 000 549 019 449 97,99%  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (K2)  121 693 000 110 108 489 90,48% 
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Szakmai anyagok beszerzése (K311)  1 236 000 410 140 33,18%  

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15 661 000 13 241 855 84,55%  

Készletbeszerzés (K31) 16 897 000 13 651 995 80,80% 
 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 6 744 000 7 341 313 108,86%  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 588 000 5 337 033 81,01%  

Kommunikációs szolgáltatások (K32)  13 332 000 12 678 346 95,10%  

Közüzemi díjak (K331) 23 793 000 17 501 424 73,56% 
 

Vásárolt élelmezés (K332) 67 262 000 52 028 080 77,35% 
 

Bérleti és lízingdíjak (K333) 1 327 000 893 562 67,34% 
 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 619 000 10 255 683 106,62%  

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

(K336) 24 583 000 24 180 560 98,36% 
 

Egyéb szolgáltatások (K337) 22 086 000 30 030 561 135,97% 
 

Szolgáltatási kiadások (K33) 148 670 000 134 889 870 90,73% 
 

Kiküldetések kiadásai (K341) 0 107 447 0,00% 
 

Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K351) 39 101 000 32 329 680 82,68% 
 

Egyéb dologi kiadások (K355) 1 045 000 6 320 357 604,82% 
 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(K35) 40 146 000 38 650 037 96,27% 
 

Dologi kiadások (K3) 219 045 000 199 977 695 91,30% 
 

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 600 000 266 520 44,42%  

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 600 000 266 520 44,42%  

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 4 776 000 353 538 7,40%  

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 192 000 4 684 629 393,01%  

Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K67) 1 611 000 1 360 307 84,44% 
 

Beruházások (K6)  7 579 000 6 398 474 84,42% 
 

Költségvetési kiadások (K1-K6) 909 219 000 865 770 627 95,22%  

 

KIADÁS-2020.év 

Megnevezés  Eredeti előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  adata  

Megalapozottsági 

mutató (Tény/ 

Eredeti ei.)   
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

(K1101) 606 945 000 565 165 532 93,12% 
 

Normatív jutalmak (K1102) 0 59 869 817 0,00%  

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat (K1104)  2 421 000 12 830 984 529,99% 
 

Jubileumi jutalom (K1106) 6 477 000 6 055 800 93,50% 
 

Béren kívüli juttatások (K1107) 24 576 000 22 833 062 92,91% 
 

Ruházati költségtérítés (K1108) 5 986 000 10 492 571 175,29% 
 

Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 308 000 3 703 440 85,97%  

Egyéb költségtérítések (K1110) 2 908 000 2 533 074 87,11% 
 

Szociális támogatások (K1112) 0 150 000 0,00% 
 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

(K1113) 0 6 958 819 0,00% 
 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 

összesen:  653 621 000 690 593 099 105,66% 
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Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

(K122) 20 292 000 14 640 405 72,15% 

 

Külső személyi juttatások (K12) összesen:  20 292 000 14 640 405 72,15%  

Személyi juttatások (K1) mindösszesen:  673 913 000 705 233 504 104,65%  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (K2)  131 208 000 128 005 659 97,56% 
 

Szakmai anyagok beszerzése (K311)  1 119 000 1 331 546 118,99%  

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 12 177 000 26 404 791 216,84%  

Készletbeszerzés (K31) 13 296 000 27 736 337 208,61% 
 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 329 000 8 469 807 101,69%  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 597 000 5 465 667 97,65%  

Kommunikációs szolgáltatások (K32)  13 926 000 13 935 474 100,07%  

Közüzemi díjak (K331) 21 058 000 18 648 556 88,56% 
 

Vásárolt élelmezés (K332) 67 750 000 62 828 002 92,74% 
 

Bérleti és lízingdíjak (K333) 1 399 000 1 119 263 80,00% 
 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 821 000 5 752 657 53,16%  

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

(K336) 24 803 000 19 782 459 79,76% 
 

Egyéb szolgáltatások (K337) 27 259 000 28 647 130 105,09% 
 

Szolgáltatási kiadások (K33) 153 090 000 136 778 067 89,34% 
 

Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K351) 39 104 000 37 748 617 96,53% 
 

Egyéb dologi kiadások (K355) 1 045 000 1 298 471 124,26% 
 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(K35) 40 149 000 39 047 088 97,26% 
 

Dologi kiadások (K3) 220 461 000 217 496 966 98,66% 
 

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 600 000 233 400 38,90%  

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 600 000 233 400 38,90%  

Immateriális javak beszerzése, létesítése(K61) 0 139 500 0,00%  

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 864 000 3 304 206 177,26%  

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 4 149 000 4 634 217 111,69%  

Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K67) 1 623 000 1 934 044 119,16% 
 

Beruházások (K6)  7 636 000 10 011 967 131,12% 
 

Költségvetési kiadások (K1-K6) 1 033 818 000 1 060 981 496 102,63%  

 

A FESZGYI esetében a személyi juttatások az összes  eredeti kiadási előirányzaton belül az 

alábbi részarányt képviselik:  

– 2018.év: 59,60% 

– 2019.év: 61,62% 

– 2020.év: 65,19 % 

 

Jól látható, hogy az összes kiadáson belül nagyon magas arányt képvisel a  vizsgált időszakban 

a személyi juttatás, ezért is fontos a tervezés során az engedélyezett létszámra vetítve 

részletesen kidolgozni a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások egyes jogcímein belül 

várható bérköltséget, egyéb bérjellegű juttatásokat. Nagyon fontos a tervezés során az irányító 

szerv útmutatásai alapján végzett számítások dokumentálása, a Kjt. szerinti soros előrelépések, 

illetve a garantált bérminimum, valamint a kötelező pótlékok  hatásának dokumentálása is.  
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Az egyéb béren kívüli juttatások, költségtérítések várható alakulását a tényleges létszám és 

annak jellege szerint kell figyelembe venni. A tervezéshez indokolt részletes számításokat 

végezni, kimutatásokat, táblázatokat készíteni.  

 

A FESZGYI esetében a dologi kiadások az összes eredeti kiadási előirányzaton belül az alábbi 

részarányt képviselik:  

– 2018.év: 26,20% 

– 2019.év: 24,09% 

– 2020.év: 21,32% 

 

Az Intézményvezető elmondása alapján a  dologi kiadások egyes jogcímeinek tervezése 

esetében,  a várható kiadásokat a meglévő szerződések, tervezett feladatok alapján határozták 

meg. Bázisként az előző évek eredeti előirányzatait, valamint a teljesítési adatokat vették 

figyelembe, ár-és díjnövekedésekkel is számoltak. A tervezett értékek a kiadási sorokon nettó 

értékben szerepeltek. A felszámított Áfa összeget, a hatályos Áfa kulcsok alapján, minden 

kiadásra vonatkozóan a működési célú előzetesen felszámított Áfa összege tartalmazza.  

A dologi kiadások egyes jogcímeinek, sorainak  tervezésével kapcsolatos részletes 

számításokat az ellenőrzés részére nem adták át.  

 

A beruházási kiadások az összes eredeti kiadási előirányzaton belül az 1% nem érik el a vizsgált 

időszakban. A tervezés megalapozásához szükséges beszerzendő eszközök tételes listája nem 

került átadásara az ellenőrzés részére.  

 

Felhívjuk  a FESZGYI figyelmét, hogy a költségvetésének összeállításakor az előírások, az 

igények, a szakmai elvárások és pénzügyi lehetőségek közötti összhang megteremtésére 

törekedjen, a tervezést számításokkal, kimutatásokkal, táblázatokkal támassza alá.  

 

4. A bevételek megállapítása, teljesítésének elemzése és a bevételi 

jogcímekhez tartozó dokumentumok felülvizsgálata (szerződések, 

megállapodások, nyilvántartások, számlák) a jogszerűség és az 

eredményes gazdálkodáshoz való hozzájárulás szempontjából 
 

A FESZGYI esetében az összes bevételen belül a saját működési bevételek a költségvetésben 

az alábbiak szerint alakultak:  

Megnevezés  

Eredeti előirányzat  

2018. év  2019.év  2020.év  

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 493 000 493 000 493 000 

Megoszlás a mindösszesen bevételeken belül: (%)  0,98% 1,00% 1,02% 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 051 000 0 0 

Megoszlás a mindösszesen bevételeken belül: (%)  2,08% 0,00% 0,00% 

Ellátási díjak (B405) 39 404 000 39 405 000 37 982 000 

Megoszlás a mindösszesen bevételeken belül: (%)  78,00% 79,66% 78,21% 

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 9 570 000 5 169 000 5 691 000 

Megoszlás a mindösszesen bevételeken belül: (%)  18,94% 10,45% 11,72% 

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 4 401 000 4 401 000 

Megoszlás a mindösszesen bevételeken belül: (%)  0,00% 8,90% 0,00% 

Működési bevételek mindösszesen:  (B4)  50 518 000 49 468 000 48 567 000 

 



 

Oldal 53 / 287 
 

Az ellenőrzés a FESZGYI működési bevételeit vizsgálta, hisz a finanszírozási bevétel az irányító szerv 

által átadott irányító szervi támogatás,  melynek forrása a központi költségvetésből az intézmény 

működtetéshez igényelt támogatok összegéből tevődik össze, illetve a jóváhagyott előző évi 

maradvány. 

 

A bevételek megállapítását jogcímenként az alábbiak szerint végzi a FESZGYI:  

-  mint azt már korábban is írtuk a szolgáltatások ellenértéke jogcím esetében a már korábban megkötött 

parkolással kapcsolatos bérleti szerződések alapján számított összeg volt a tervezés alapja 

- a közvetíttet szolgáltatások soron tervezték 2018.évben a bérleti díjhoz kapcsolódó felhasznált és 

továbbszámlázott energia költségek összegét (ezt alátámasztó dokumentum nem került átadásra ez 

ellenőrzés részére)  

- ellátási díjak megállapításának alapja az előző évek megállapodásai alapján számított összegek, 

illetve az irányító szerv által elfogadott és közölt térítési díjak összege  

- az általános forgalmi adó visszatérítése esetében a  vásárolt élelmezésnél felhívjuk a figyelmet, hogy 

meg kell osztani az ellenértékként értékesített és az ingyenes étkezőkre jutó beszerzést. Levonásba 

helyezni, csak az ellenértékért értékesített ételadagokra jutó előzetesen felszámított áfát lehet.  

 

A bevételi összegeket nettó értéken tartalmazza a költségvetés, az Áfa összeget külön soron a 

kiszámlázott Áfa összege tartalmazza, melyet a bevételi jogcímhez hatályos áfa kulcsok alapján 

számoltak.  

Összességében a FESZGYI a bevételek megállapítása esetében az igények, a pénzügyi lehetőségek 

közötti összhang megteremtésére törekedett, azonban szükségesnek tartjuk a bevételi jogcímeken 

megállapított összegeket  kimutatásokkal, számításokkal alátámasztani.    

  
 

A bevételek teljesítésének elemzését az alábbi táblázatokban foglaljuk össze:  

 

BEVÉTEL TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA 2018.év  

Megnevezés  

Eredeti 

előirányzat  

Módosított 

előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  

adata  

Megala-

pozottsági 

mutató 

(Tény/ 

Eredeti ei.)  

Teljesítés 

alakulása 

(Teljesítés/   

Módosított 

előirányzat  

(%)  
Egyéb működési célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 

(B16) 0 9 200 000 9 199 970 0,00% 100,00% 

 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B1) 0 9 200 000 9 199 970 0,00% 100,00% 
 

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 493 000 370 000 369 987 75,05% 100,00%  

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

(B403) 1 051 000 0 0 0,00% 0,00% 
 

Ellátási díjak (B405) 39 404 000 34 425 000 34 425 057 87,36% 100,00%  

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

(B406) 9 570 000 4 673 000 4 672 639 48,83% 99,99% 
 

Általános forgalmi adó visszatérítése 

(B407) 0 7 313 000 7 313 000 0,00% 100,00% 
 

Egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű bevételek (B408)  0 1 000 202 0,00% 20,20% 
 

Biztosító által fizetett kártérítés (B410   87 000 86 950 0,00% 99,94% 
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Egyéb működési bevételek (B411) 0 903 000 902 563 0,00% 99,95% 
 

Működési bevételek (B4)  50 518 000 47 772 000 47 770 398 94,56% 100,00%  

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök (B65) 0 384 000 384 000 0,00% 100,00% 
 

Működési célú átvett pénzeszközök 

(B6) 0 384 000 384 000 0,00% 100,00% 
 

Költségvetési bevételek (B1-B6) 50 518 000 57 356 000 57 354 368 113,53% 100,00%  

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele (B8131) 0 6 173 000 6 173 226 0,00% 100,00% 
 

Maradvány igénybevétele (B813) 0 6 173 000 6 173 226 0,00% 100,00%  

Központi, irányítószerv támogatás 

(B816) 717 487 000 765 807 000 705 540 823 98,33% 92,13% 
 

Belföldi finanszírozás bevételi (B81) 717 487 000 771 980 000 711 714 049 99,20% 92,19%  

Finanszírozási bevételek (B8) 717 487 000 771 980 000 711 714 049 99,20% 92,19% 
 

Bevételek mindösszesen:  768 005 000 829 336 000 769 068 417 100,14% 92,73%  

 

BEVÉTEL TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA 2019.év 

Megnevezés  

Eredeti 

előirányzat  

Módosított 

előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  

adata  

Megala-

pozottsági 

mutató 

(Tény/ 

Eredeti 

ei.)  

Teljesítés 

alakulása 

(Teljesítés/   

Módosított 

előirányzat  

(%)  

Egyéb működési célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 13 550 000 13 550 000 0,00% 100,00% 

 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B1) 0 13 550 000 13 550 000 0,00% 100,00% 
 

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 493 000 396 000 395 940 80,31% 99,98% 
 

Ellátási díjak (B405) 39 405 000 34 751 000 34 769 576 88,24% 100,05%  

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

(B406) 5 169 000 4 979 000 4 984 428 96,43% 100,11% 
 

Általános forgalmi adó visszatérítése 

(B407) 4 401 000 5 098 000 5 098 000 115,84% 100,00% 
 

Egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű bevételek (B408)    0 467 0,00% 0,00% 
 

Egyéb működési bevételek (B411) 0 1 709 000 1 708 614 0,00% 99,98%  

Működési bevételek (B4)  49 468 000 46 933 000 46 957 025 94,92% 100,05% 
 

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök (B65) 0 920 000 920 000 0,00% 100,00% 
 

Működési célú átvett pénzeszközök 

(B6) 0 920 000 920 000 0,00% 100,00% 
 

Költségvetési bevételek (B1-B6) 49 468 000 61 403 000 61 427 025 124,18% 100,04% 
 

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele (B8131) 0 4 270 982 4 270 982 0,00% 100,00% 
 

Maradvány igénybevétele (B816) 0 4 270 982 4 270 982 0,00% 100,00% 
 

Központi, irányítószerv támogatás (B816) 859 751 000 891 572 000 806 732 672 93,83% 90,48% 
 

Belföldi finanszírozás bevételi (B81) 859 751 000 895 842 982 811 003 654 94,33% 90,53% 
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Finanszírozási bevételek (B8) 859 751 000 895 842 982 811 003 654 94,33% 90,53% 
 

Bevételek mindösszesen:  909 219 000 957 245 982 872 430 679 95,95% 91,14% 
 

 

BEVÉTEL TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA 2020.év 

Megnevezés  

Eredeti 

előirányzat  

Módosított 

előirányzat  

Beszámoló 

teljesítési  adata  

Megalapozott-

sági mutató 

(Tény/ 

Eredeti ei.)  

Teljesítés 

alakulása 

(Teljesítés/   

Módosított 

előirányzat  

(%)  
Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B16) 0 4 790 000 4 790 000 0,00% 100,00% 

 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 

(B1) 0 4 790 000 4 790 000 0,00% 100,00% 

 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B25) 0 610 000 610 000 0,00% 100,00% 

 

Felhalmozási  célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

(B2) 0 610 000 610 000 0,00% 100,00% 

 

Szolgáltatások ellenértéke 

(B402) 493 000 224 000 223 616 45,36% 99,83% 
 

Közvetített szolgáltatások 

ellenértéke (B403) 0 828 000 827 724 0,00% 99,97% 
 

Ellátási díjak (B405) 37 982 000 37 855 000 37 855 270 99,67% 100,00%  

Kiszámlázott általános 

forgalmi adó (B406) 5 691 000 6 438 000 6 437 877 113,12% 100,00% 
 

Általános forgalmi adó 

visszatérítése (B407) 4 401 000 5 070 000 5 070 000 115,20% 100,00% 
 

Egyéb kapott (járó) kamatok és 

kamatjellegű bevételek (B408)  0 0 648 0,00% 0,00% 
 

Egyéb működési bevételek 

(B411) 0 1 755 000 1 755 152 0,00% 100,01% 
 

Működési bevételek (B4)  48 567 000 52 170 000 52 170 287 107,42% 100,00%  

Egyéb működési célú átvett 

pénzeszközök (B65) 0 400 000 399 800 0,00% 99,95% 
 

Működési célú átvett 

pénzeszközök (B6) 0 400 000 399 800 0,00% 99,95% 
 

Költségvetési bevételek (B1-

B6) 48 567 000 57 970 000 57 970 087 119,36% 100,00% 

 

Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

(B8131) 0 6 696 894 6 696 894 0,00% 100,00% 

 

Maradvány igénybevétele 

(B816) 0 6 696 894 6 696 894 0,00% 100,00% 
 

Központi, irányítószerv 

támogatás (B816) 985 251 000 1 064 051 000 1 002 060 928 101,71% 94,17% 
 

Belföldi finanszírozás bevételi 

(B81) 985 251 000 1 070 747 894 1 008 757 822 102,39% 94,21% 
 

Finanszírozási bevételek (B8) 985 251 000 1 070 747 894 1 008 757 822 102,39% 94,21%  

Bevételek mindösszesen:  1 033 818 000 1 128 717 894 1 066 727 909 103,18% 94,51%  
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A fenti táblázatokból jól látható, hogy a tervezett bevételek összességében az elvárt szinten 

teljesültek a vizsgált időszakokban.  

A 2018.évre tervezett szolgáltatások ellenértéke (melyek a parkolásért fizettet díjak) bevétel 

493 000.-Ft, ezen a jogcímen 75,05%-ban  369 987.-Ft bevétel teljesült, amely az 2017.évi 

bázis évhez képest (431 064.-Ft), 62 000.-Ft csökkenést mutat, ennek oka az év közbeni bérleti 

szerződések megszűntetése. 

2019.évben 395 940.-Ft volt a teljesítés, az előirányzathoz képest ez 80,31 , a 2018.évhez 

képest 25 953.-Ft növekedést mutat, mely év közbeni bérleti szerződés kötésekből ered. A 

2020.évben 223 616.-Ft volt a teljesítés, mely az előző évekhez képest 39-43%-os csökkenést 

mutat, mely szintén az év közbeni bérleti szerződések megszűnése, illetve a koronavírus 

járvány negatív hatása miatt is bekövetkezhetett.  

 

A 2018.évre tervezett ellátási díjak 87,36%-os teljesítést mutatnak, az elvárt bevétel 4 978 943.-

Ft-tal kevesebb összegben teljesült, év közben étkezésről, házi segítségnyújtásról, gondozásról 

szóló megállapodások szűntek meg.  

2019.évben 1 000.-Ft -tal több előirányzat került tervezésre a 2018.évhez képest, viszont a 

teljesítés 88,24% volt, mely 4 635 424.-Ft elvárt bevétel kiesést eredményezett.  

2020.évben  1 423 000.-Ft -al kevesebb előirányzat került megtervezésre a 2019.évhez képest, 

a teljesítés 99,67%-ban valósult meg, mindösszesen 126 730.-Ft alul teljesítés történt.  

 

Egyéb működési bevételek jogcímen eredeti előirányzat tervezés nem történt  2018-

2020.évben, ezen a jogcímen 2018.évben 902 563.-Ft, 20219.évben 1 708 614.-Ft, 2020.évben 

1 755 152.-Ft teljesítés keletkezett.  

Ezen bevételek aránya az összes működési bevételhez viszonyítva 2018.évben   1,89 %, 

2019.évben  3,64%, 2020.évben 3,36% teljesítést mutat.  

A könyvelési állományból megállapítható, hogy ezen a jogcímen a kerekítési különbözet, előző 

évek személyi juttatással kapcsolatos visszatérítések, előző évi kiadásokhoz kapcsolódó 

visszatérítések kerültek könyvelésre. Felhívom figyelmét, hogy a biztosító által fizetett összeget 

a B410. rovaton kell elszámolni.  

 

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) jogcímen  bevétel 

aránya a költségvetési bevételekhez viszonyítva 2018.évben 16,04%, 2019.évben 28,86%, 

2020.évben 8,26%-os teljesítés valósult meg.  

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) jogcímen 

bevétel aránya a költségvetési bevételhez viszonyítva 2020.évben 1,05% teljesítést mutat.  

 

A fenti táblázatokból megállapítható, hogy a működési bevételek az eredeti előirányzathoz 

viszonyítva 2018.évben 94,56%, 2019.évben 94,92% , 2020.évben 107,42% teljesítést mutat.  

A mindösszesen bevételek esetében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2018.évben 

100,14%, 2019.évben 95,95%, 2020.évben 103,18% volt a teljesítés. 

 

 

Összességében megállapítható, hogy az elvárt bevételek teljesültek. 
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Az alábbi táblázatokban foglaljuk össze a működési bevételi jogcímekhez tartozó 

dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos megállapításainak:  

„PARKOLÁS”- 2018.évi bevétel (B402 és B406. rovat)  

Sor-

szám  Partner  

Szerződés 

típusa  

Szerződés 

időtartama  

Szerződés 

tárgya 

Szerződés 

összege  Megállapítás  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turborial 

Kft.  

Bérleti 

szerződés  

2018.01.01.-

2018.12.31, 

de megszűnt 

2018.04.15-

el.   

1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

8 000.-Ft / 

hónap  

A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. 

A szerződés alján szerepel, hogy „Jóváhagyva a 

KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri 

intézkedésben foglaltak alapján.”  A bérlő a szerződést 

írásban 2018.04.15-től felmondta. Négy darab számla 

vizsgálatára került sor ( a számlák sorszáma: 

2018/V0000048,2018/V0000063, 

2018/V0000077,2018/V0000083), a számlák összege a 

bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban 

és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak. 

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.    

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pergel 

Zoltán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bérleti 

szerződés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018.01.01-

2018.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Tizenegy   darab számla vizsgálatára került 

sor ) a számlák sorszáma: 

2018/V0000050,2018/V0000064,2018/V0000074,  

2018/V0000084,2018/V0000103,2018/V0000141, 

2018/V0000161,2018/V0000179, 2018/V0000192, 

2018/V0000198,2018/V0000013),a számlák összege a 

bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák többsége megfelel  az Áfa. tv. 169.§-

ban és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns 

előírásoknak, azonban a számlák tartalmában 

ellentmondások fedezhetők fel, mint pl.: a 

2019/V0000013 számla számú, 2019.01.28-án 

kiállított gépi  számlán 11 hó bérleti díj szerepel, 

melyet  tollal húztak át, ezen számlának 12.hó bérleti 

díjnak kellene lennie,   2018.10.17-i keltezésű,  

2018/V0000192 számla számú számlán a megnevezés 

„Gépkocsi parkolás 2018.05.hó, az egyéb adatok: 

Parkoló bérl.díj 09.hó” adat szerepel.  
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 3. 

Sömjén 

Mariann  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bérleti 

szerződés  

2018.01.01-

2018.12.31.  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap  

A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Tíz darab számlavizsgálatára került sor ( a 

számlák sorszáma: 

2018/V0000051,2018/V0000065,2018/V0000073 

,2018/V0000087,2018/V0000178,  2018/V0000101, 

2018/V0000214,  

2018/V0000154,2018/V0000186,2018/V0000199)     , 

a számlák összege a bérleti szerződésben rögzített 

összeggel azonosak.  A kiállított számlák  megfelelnek  

az Áfa. tv. 169.§-ban és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt 

releváns előírásoknak.   A számlákon  szerepel az 

igazgató aláírása.  

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.     

  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

  

Mácsik  

Katalin 

  

 Bérleti 

szerződés 

  

2018.01.01-

2018.12.31. 

 

  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

  

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

 

 

  

A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”   Tíz darab számla vizsgálatára került sor (a 

számlák sorszáma:2018/V0000049,2018/V0000062, 

2018/V0000085, 2018/V0000143, 

2018/V0000076,2018/V0000102,2018/V0000183, 

2018/V0000187, 2018/V0000200,2018/V0000014)  , a 

számlák összege a bérleti szerződésben rögzített 

összeggel azonosak.  A kiállított számlák  megfelelnek  

az Áfa. tv. 169.§-ban és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt 

releváns előírásoknak.  
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5. 

 

  

Duka János 

Viktor 

 

  

  

 

 

 

Bérleti 

szerződés 

 

 

  

 

 

 

 

2018.05.07-

2018.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

 

 

 

  

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

 

 

 

 

  

A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”   Öt     darab számla vizsgálatára került sor (a 

számlák sorszáma: 2018/V0000100, 

2018/V0000144,2018/V0000152,2018/V0000182, 

2018/V0000201), a számlák összege a bérleti 

szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A kiállított 

számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban és a 

Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak. 

 

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.     

 6.  

Somoskeőy 

Fruzsina  

 Bérleti 

szerződés  

2018.11.07-

2018.12.31.  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap  

A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”   Kettő darab számla vizsgálatára került sor ( 

a számlák sorszáma: 2018/V0000210, 

2018/V0000216), a számlák összege a bérleti 

szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A kiállított 

számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban és a 

Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak.   

 

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.    

  

„PARKOLÁS”-2019. év bevétel  
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 1.  

 Sömjén 

Mariann   

 Bérleti 

szerződés   

2019.01.01.-

2019.12.31. 

  

  

 

 

1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Tizenegy darab számla vizsgálatára került 

sor (a számlák sorszáma: 

2019/V0000012,2019/V0000217,2019/V0000201, 

2019/V0000176,2019/V0000167,2019/V0000130, 

2019/V0000113,2019/V0000073, 2019/V0000056, 

2019/V0000026,2019/V0000017) , a számlák összege 

a bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban 

és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak.  

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.     

 2.  

 Pergel 

Zoltán  

  

 

 

Bérleti 

szerződés   

 

 

 

2019.01.01.-

2019.12.31.  

  

 

 

1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Tíz darab számlavizsgálatára került sor (a 

számlák sorszáma: 

2019/V0000199,2019/V0000178,2019/V0000164, 

2019/V0000128,2019/V0000112,2019/V0000071, 

2019/V0000054, 2019/V0000054, 

2019/V0000024,2019/V0000015),  a számlák összege 

a bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban 

és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak. 

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.    
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 3. 

 Mácsik 

Katalin  

 Bérleti 

szerződés   

2019.01.01.-

2019.12.31.  

  

 

 

1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Tizenegy darab számla vizsgálatára került 

sor (a számlák sorszáma: 

2019/V0000014,2019/V0000218,2019/V0000198, 

2019/V0000179,2019/V0000166, 

2019/V0000129,2019/V0000111,2019/V0000070, 

2019/V0000053,2019/V0000025, 2019/V0000016), a 

számlák összege a bérleti szerződésben rögzített 

összeggel azonosak.  A kiállított számlák  megfelelnek  

az Áfa. tv. 169.§-ban és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt 

releváns előírásoknak.    

 

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.     

 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Somoskeőy 

Fruzsina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Bérleti 

szerződés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2019.01.01.-

2019.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

 

 

 

  

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Tíz darab számla vizsgálatára került sor (a 

számlák sorszáma:2019/V0000216,2019/V0000200, 

2019/V0000177,2019/V0000165,2019/V0000131, 

2019/V0000114,2019/V0000072,2019/V0000055, 

2019/V0000019, 2019/V0000028),  a számlák összege 

a bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban 

és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak. 
A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.   
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5.  

 Duka János 

Viktor   

 Bérleti 

szerződés  

 

  

2019.01.01.-

2019.12.31. 

  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

  

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Tíz darab számla vizsgálatára került sor,(a 

számlák sorszáma: 2019/V0000219,2019/V0000197, 

2019/V0000163,2019/V0000127,2019/V0000069, 

2019/V0000110,2019/V0000052,2019/V0000180, 

2019/V0000027,2019/V0000018),    a számlák összege 

a bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban 

és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak. 
A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak  
 

„PARKOLÁS”- 2020.év bevétel 

 1. 

  

 Mácsik 

Katalin 

  

 Bérleti 

szerződés  

 

  

2019.01.01.-

2019.12.31. 

  

  

1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

  

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Hat darab számlavizsgálatára került sor (a 

számlák sorszáma:2020/V0000020, 

2020/V0000172,2020/V0000154,2020/V0000129, 

2020/V0000113,2020/V0000101),  a számlák összege 

a bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban 

és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak. 
A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak  

 2. 

  

  

Duka János 

Viktor  

 Bérleti 

szerződés   

2019.01.01.-

2019.12.31.  

 1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Hét darab számlavizsgálatára került sor (a 
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saját 

gépjárműve 

elhelyezése   

  

számlák sorszáma: 2020/V0000017, 2020/V0000188, 

2020/V0000171,2020/V0000128, 

2020/V0000109,2020/V0000099,2020/V0000057),   a 

számlák összege a bérleti szerződésben rögzített 

összeggel azonosak.  A kiállított számlák  megfelelnek  

az Áfa. tv. 169.§-ban és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt 

releváns előírásoknak.  A számlákat 27%-os áfa 

tartalommal állították ki, mely megfelel az Áfa tv.86.§ 

(2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak   

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Somoskeőy 

Fruzsina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bérleti 

szerződés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019.01.01.-

2019.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Kilenc darab számla vizsgálatára került sor(a 

számlák sorszáma: 

2020/V000018,2020/V0000191,2020/V0000174, 

2020/V0000150,2020/V0000152,2020/V0000130, 

2020/V0000102,2020/V0000111,2020/V0000060),  a 

számlák összege a bérleti szerződésben rögzített 

összeggel azonosak.  A kiállított számlák  megfelelnek  

az Áfa. tv. 169.§-ban és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt 

releváns előírásoknak.  A számlákat 27%-os áfa 

tartalommal állították ki, mely megfelel az Áfa tv.86.§ 

(2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.  

 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sömjén 

Mariann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bérleti 

szerződés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019.01.01.-

2019.12.31. 
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gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Nyolc darab számlavizsgálatára került sor (a 

számlák sorszáma:2020/V0000016,2020/V0000192, 

2020/V0000175,2020/V0000151,2020/V0000131, 

2020/V0000110,2020/V0000100,2020/V0000056),   a 

számlák összege a bérleti szerződésben rögzített 

összeggel azonosak.  A kiállított számlák  megfelelnek  

az Áfa. tv. 169.§-ban és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt 

releváns előírásoknak.   A számlákat 27%-os áfa 

tartalommal állították ki, mely megfelel az Áfa tv.86.§ 

(2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.     
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 5.  

  

 

 

 

 

 

Pergel 

Zoltán  

 Bérleti 

szerződés   

2019.01.01.-

2019.12.31.  

  

1098 

Budapest, 

Friss u.5 

szám alatti, 

Szerető 

Kezek 

Idősek 

Klubjához 

tartozó 

kertjének 

4m2 részét 

a bérlő 

saját 

gépjárműve 

elhelyezése    

  

 

8 000.-Ft  

/ hónap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A bérleti szerződésen szerepel a  dátummal ellátott 

aláírása a bérlőnek és a bérbeadónak. Az iktatószám 

hiányzik a szerződésről. A szerződésen szerepel a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződés tartalmazza a bérlő és a bérbeadó adatait, a 

bérleti szerződés tárgyát, a bérleti díj havi összegét, a 

bérleti díj fizetésének időpontját, a bérlet időtartamát, 

és a Ptk.-ra történő hivatkozást a szerződésben nem 

szabályozott kérdések eseteire. A szerződés alján 

szerepel, hogy „Jóváhagyva a KP/36000-2/2013/II. 

iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak 

alapján.”  Nyolc  darab számlavizsgálatára került sor (a 

számlák sorszáma: 

2020/V0000019,2020/V0000190,2020/V0000173, 

2020/V0000153,2020/V0000132,2020/V0000112, 

2020/V0000103,2020/V0000058),    a számlák összege 

a bérleti szerződésben rögzített összeggel azonosak.  A 

kiállított számlák  megfelelnek  az Áfa. tv. 169.§-ban 

és a Számv.tv. 167.§-ban foglalt releváns előírásoknak. 

A számlákat 27%-os áfa tartalommal állították ki, mely 

megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltaknak.  

 
A fenti táblázatban megfogalmazott megállapítások alapján összességében a FESZGYI 

„parkolással” kapcsolatos bevételeinek megállapítása, és ezen jogcímhez tartozó 

dokumentumok az Áfa tv. 167.§-ban foglaltaknak megfelelnek, a számlák az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltakat tartalmazták, tartalmuk igazodott a bérleti szerződésben foglaltakhoz. A számlák 

27%-os Áfa összeggel kerültek kiállításra, mely megfelel az Áfa tv.86.§ (2) bekezdés b) 

pontjában foglaltaknak, azonban néhány számla esetében a bérleti díj időtartamának 

meghatározásban voltak hibák, mivel pl. a 12. havi bérleti díjat 11.hó bérlei díjként tüntették 

fel. A bérleti szerződések tartalma megfelel a Ptk. 6:331.§-6:348.§-ban foglaltaknak, azonban 

iktatószámmal nem rendelkezett egyik sem. A bérleti szerződéseken szerepel a bérlő és a 

bérbeadó, illetve  a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása.  

 

 Az Ávr. 57.§ (2)  bekezdése alapján a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában 

előírhatja a bevételek meghatározott körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét , 

a FESZGYI a hatályos Gazdálkodási szabályzatban nem rendelkezett a bevételek teljesítés 

igazolási kötelezettségéről.  

Az Ávr. 59.§ (5) bekezdése kimondja, hogy nem kell utalványozni a közigazgatási hatósági 

határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovatain elszámolandó 

költségvetési bevételek beszedését, az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, 

B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. 

Kiszámlázott általános forgalmi adó rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket, ennek 

ellenére a FESZGYI kiállította az Utalványokat, melyek tartalma nem felel meg a 59.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak, mert az egyikről hiányzik a  bevétel egységes rovatrend és 

kormányzati funkció szerinti száma,  jóváírással (bevételezéssel) érintett pénzeszköz 

államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, a másik 

utalványról az érvényesítő és az utalványozó dátummal ellátott aláírása.  
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Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az ellátási díjakkal (B405. rovat) kapcsolatos megállapításainkat 2018-2020.évekre vonatkozóan. 

Ellátási díjak 2018 - 2020. évi bevétel (B405. rovat)  

Sor-

szám 

Ellátás 

megnevezése  

Telephely 

megnevezése  Megállapítás  

1. 
Napi 1x 

étkezés  

Tavirózsa 

Gondozási 

Központ  

Három fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk. A szolgáltatás igénybevételéhez az igénylő által aláírt kérelem 

rendelkezésre állt. A kérelem mellékleteként megtalálható volt a egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat, 

nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruláshoz. A szociális étkezésről készült megállapodás, mely   számlák 

tartalmazza az intézményvezető és az igényló aláírását. Készült értesítés személyi térítési díj megállapításáról, melyet az intézményvezetőn 

kívül az ellátást igénylő is aláírt. A térítési díjak felülvizsgálatáról készült tájékoztató, melynek melléklete a jövedelemnyilatkozat, az 

igazgatón kívül az ellátást igénylő is aláírta azokat.  A vizsgált számlák sorszáma: Szo3210-2018, Szo3546-2019,Szo4025-2020. A számlák  

tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege, és a számlák tartalma a megállapodásban 

foglaltakkal egyezik. A számlák kiállítása az  ellátotti összesítő, tételes elosztási lista alapján készült.     

2. 
Személyi 

gondozás  

Három fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk  A szolgáltatás igénybevételéhez az igénylő által aláírt kérelem 

rendelkezésre állt. A kérelem mellékleteként megtalálható volt a egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat, 

nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruláshoz, nyilatkozat a gondozási szükségletről.  A személyi gondozásról  

készült megállapodás, mely   számlák tartalmazza az intézményvezető és az igényló aláírását Rendelkezésre állt az  igazolás a gondozási 

szükséglet megállapításáról, értékelő adatlap.   Készült értesítés személyi térítési díj megállapításáról, melyet az intézményvezetőn kívül 

az ellátást igénylő is aláírt. A térítési díjak felülvizsgálatáról készült tájékoztató, melynek melléklete a jövedelemnyilatkozat, az igazgatón 

kívül az ellátást igénylő is aláírta azokat.  A vizsgált számlák sorszáma: Szo3922-2018, Szo4343-2019,Szo4688-2020.   A számlák tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege,  és a számlák tartalma a megállapodásban foglaltakkal 

egyezik. A számlák kiállítása  a házi segítségnyújtó által vezetett  tevékenység napló, KENYSZI-ből kinyomtatott tevékenységnapló és a 

havi összesítő esetszám és ellátottak szerint alapján készült.  

3. 

Napi 1x 

étkezés és 

személyi 

gondozás  

Három fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk A szolgáltatás igénybevételéhez az igénylő által aláírt kérelem 

rendelkezésre állt. A kérelem mellékleteként megtalálható volt a egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat, 

nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruláshoz. A személyi gondozásról  és az étkezésről is készült megállapodás, 

mely   számlák tartalmazza az intézményvezető és az igényló aláírását. Rendelkezésre állt az  igazolás a gondozási szükséglet 

megállapításáról, értékelő adatlap.   Készült értesítés személyi térítési díj megállapításáról, melyet az intézményvezetőn kívül az ellátást 

igénylő is aláírt. A térítési díjak felülvizsgálatáról készült tájékoztató, melynek melléklete a jövedelemnyilatkozat, az igazgatón kívül az 

ellátást igénylő is aláírta azokat.  A vizsgált számlák sorszáma: Szo1343-2018, Szo2502-2019,Szo4675-2020.   A számlák tartalma megfelel 

az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege és a számlák tartalma a megállapodásban foglaltakkal egyezik. A 

számlák kiállítása  a házi segítségnyújtó által vezetett  tevékenység napló, KENYSZI-ből kinyomtatott tevékenységnapló és a havi összesítő 

esetszám és ellátottak szerint alapján készült.  
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4.  
Szociális 

étkezés  

Borostyán Idősek 

Klubja  

A szolgáltatás igénybevételéhez az igénylő által aláírt kérelem rendelkezésre állt. A kérelem mellékleteként megtalálható volt a 

egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruláshoz. A 

szociális étkezésről   készült megállapodás, mely   számlák tartalmazza az intézményvezető és az igényló aláírását. Rendelkezésre állt az  

igazolás a gondozási szükséglet megállapításáról, értékelő adatlap.   Készült értesítés személyi térítési díj megállapításáról, melyet az 

intézményvezetőn kívül az ellátást igénylő is aláírt. A térítési díjak felülvizsgálatáról készült tájékoztató, melynek melléklete a 

jövedelemnyilatkozat, az igazgatón kívül az ellátást igénylő is aláírta azokat.  A vizsgált számlák sorszáma: Szo3296-2018, Szo3297-

2018,Szo3096-2018,Szo3378-2019,Szo3379-2019,Szo3384-2019,Szo1570-2020,Szo1571-2020, Szo1576-2020.   A számlák tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege,  és a számla  számlák tartalma a megállapodásban 

foglaltakkal egyezik. A számlák kiállítása az  ellátotti összesítő, tételes elosztási lista alapján készült.     

5. Nappali ellátás  
Árvácska Idősek 

Klubja 

Kilenc  fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk.  Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás- nappali 

ellátás-igénybevételéről a kérelmező és intézményvezető által aláírt. Rendelkezésre állt az egészségi állapotra vonatkozó igazolás, a 

jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvénnyel, Nyugdíjfolyósító kimutatásával az ellátásról).  Az ellátást igénylő aláírása szerepel a személyes 

adatok kezeléséről rendelkező nyilatkozaton. Megtalálható a  9/1999.(IX.24.)SzCsM rendelet 18.§ (1)  bekezdése szerinti nyilatkozat arról, 

hogy az  alapszolgáltatást igénylő személy - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az ellátás kérelmezésekor igénybe vesz-e más 

szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. 

(2) bekezdés -  Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és 

tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénylésekor, valamint más 

alapszolgáltatás igénylése esetén ezen szolgáltatások igénybevételéről. ), azonban 2015.I.17-től ezt a paragrafus hatályon kívül helyezték, 

nem indokolt ez a nyilatkozat azoknál akik 2015.01.17. után igényelnek nappali ellátást.   Ellátási megállapodást az igazgató és az ellátást 

igénybevevő is aláírta. Személyi térítési díj megállapításáról készült tájékoztató, melyen szerepel  az ellátást igénybevevő aláírása, hogy 

átvette a tájékoztatót. Minden évben készült értesítés a  személyi térítési díj felülvizsgálatáról, mely mögött megtalálható a 

jövedelemnyilatkozat és a nyugdíjellátás igazolása. A vizsgált számlák sorszáma: Szo0220-2018, Szo2087-2018,Szo1627-2018,Szo1430-

2019,Szo2431-2019,Szo3740-2019,Szo3836-2020,Szo4529-2020, Szo1839-2020.   A számlák  tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege  (27%) , és a számlák tartalma a megállapodásban foglaltakkal egyezik. A számlák 

kiállítása az  ellátotti összesítő, tételes elosztási lista alapján készült.     

6. 
Szociális 

étkezés  

Nefelejcs 

Gondozási 

Központ  

Három fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk.  Kérelem az étkezési ellátás igénybevételére a kérelmező és az 

intézményvezető aláírását is tartalmazta. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvénnyel, 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolásával  együtt), hozzájáruló nyilatkozta a személyes adatok kezeléséhez, aláírva rendelkezésre állt. 

Megállapodást a szociális étkezés igénybevételéről az ellátást igénylő is aláírta az intézményvezetőn kívül. Értesítés személyi térítési díjról, 

jövedelemnyilatkozattal, nyugdíjszelvénnyel,  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítésével alátámasztott. Minden évben készült az 

intézményvezető aláírásával Tájékoztató a térítési díj felülvizsgálatáról, melynek átvételét   az igénybevevő dátummal ellátott aláírása 

igazolta. A vizsgált számlák sorszáma: Szo4091-2018, Szo3726-2019, Szo3560-2020.  A számlák  tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege  (27%) , és a számlák tartalma a megállapodásban foglaltakkal egyezik. A számlák 

kiállítása az  ellátotti összesítő, tételes elosztási lista alapján készült.     
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7. 

Házi 

segítségnyújtás  

és házi 

segítségnyújtás 

keretében 

személyi 

gondozás  

Kérelem a házi segítségnyújtás, illetve a házi segítségnyújtáson belül személyi gondozáshoz tartalmazta a kérelmező és az intézményvezető 

aláírását is tartalmazta. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvénnyel, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

igazolásával  együtt), hozzájáruló nyilatkozta a személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozat gondozási szükségletről, aláírva rendelkezésre 

állt. Megállapodást a házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást igénybevevője  is aláírta az 

intézményvezetőn kívül. Értesítés személyi térítési díjról, jövedelemnyilatkozattal, nyugdíjszelvénnyel, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

értesítésével alátámasztott. Minden évben készült az intézményvezető aláírásával Tájékoztató a térítési díj felülvizsgálatáról, melynek 

átvételét   az igénybevevő dátummal ellátott aláírása igazolta. Értékelő adatlap és a Tevékenységnaplók megtalálhatóak. A vizsgált számlák 

sorszáma: Szo3690-2018, Szo4272-2019, Szo3560-2020.   A számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlán 

szerepelt az Áfa összege  (27%) , és a számlák tartalma a megállapodásban foglaltakkal egyezik. A számlák kiállítása a tevékenységnaplók, 

(KENYSZI, házi segítségnyújtó által vezetett). 

8.  

Napi 1x 

étkezés, 

személyi 

gondozás  

Három fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk. Kérelem a házi segítségnyújtás, illetve a házi segítségnyújtáson belül 

személyi gondozáshoz, illetve az étkeztetés igénybevételéhez tartalmazta a kérelmező és az intézményvezető aláírását is tartalmazta. 

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvénnyel, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolásával együtt), 

hozzájáruló nyilatkozta a személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozat gondozási szükségletről, aláírva rendelkezésre állt. Megállapodást az 

étkeztetés, a házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást igénybevevője  is aláírta az intézményvezetőn kívül. 

Értesítés személyi térítési díjról, jövedelemnyilatkozattal, nyugdíjszelvénnyel, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítésével alátámasztott. 

Minden évben készült az intézményvezető aláírásával Tájékoztató a térítési díj felülvizsgálatáról, melynek átvételét   az igénybevevő 

dátummal ellátott aláírása igazolta. Értékelő adatlap és a Tevékenységnaplók megtalálhatóak. A vizsgált számlák sorszáma: Szo4279-2018, 

Szo3760-2019, Szo3601-2020.   A számlák  tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege  

(27%) , és a számlák tartalma a megállapodásban foglaltakkal egyezik. A számlák kiállítása a személyi gondozás esetében a 

tevékenységnaplók, (KENYSZI, házi segítségnyújtó által vezetett), étkezés esetén ellátotti összesítő, tételes elosztási lista.  

9. 
Átmeneti 

elhelyezés  

Szerető Kezek 

Időskorúak 

Átmeneti Otthona 

(Gondozóháza)  

Az ellátotti mappák ( 9 db mappa vizsgálatára került sor) tartalmazta az átmeneti elhelyezés iránti kérelmet,  az egészségi állapotra 

vonatkozó igazolást, a jövedelemnyilatkozatot (megtalálható még a  nyugdíjszelvény, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása az 

ellátásról) , előgondozási adatlapot, az ellátási megállapodást, az elhelyezett személy térítési díjról szóló értesítést, nyilatkozatot, hogy a 

házirendben foglaltakat megismerte, nyilatkozatot a személyi adatok kezelésének hozzájárulásáról, nyilatkozta a készpénz kezelésének 

hozzájárulásról, tájékoztatót az átmeneti ellátás igénybevételeinek feltételeiről, felvételi javaslatot, melyet az igazgató írt alá, egyéni 

gondozási tervet, az átmeneti ellátás meghosszabbításáról készült megállapodás. Minden dokumentumon megtalálható a kérelmező és az 

intézményvezető dátummal ellátott aláírása. A vizsgált számlák sorszáma: Szo3852-2018,Szo1243-2018,Szo4234-2018, Szo1868-

2019,Szo3789-2019,Szo3039-2019, Szo0941-2020,Szo4717-2020,Szo4239-2020. A számlák tartalma az Áfa tv.169.§-ban foglaltaknak 

megfelel, a számla kiállítás a megállapodások, bevétel összesítő, ellátotti összesítő alapján készült.  

10.  

Napi 1x 

étkezés, 

személyi 

gondozás  

Szivárvány 

Gondozási 

Központ  

Mindkét ellátás (étkezés és személyi gondozás) esetében megtalálható az aláírt kérelem, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, 

jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvénnyel, vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése az ellátásról) nyilatkozat a személyes adatok 

kezeléshez történő hozzájárulásról, nyilatkozat gondozási szükségletről. A megállapodásokat az igénybevevő és az igazgató is aláírta. 

Értesítés személyi térítési díjról és az évenkénti személyi térítési díj felülvizsgálatáról (jövedelemnyilatkozat, melyhez csatolták a nyugdíj 

szelvényt vagy  a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítését az ellátásról) rendelkezésre állt. Értékelő adatlap, tájékoztató a személyi 

gondozási feladat keretében ellátott feladatokról is megtalálható. A vizsgált számlák sorszáma: Szo0531-2018,Szo0821-2019,Szo3444-

2020.   A számlák tartalma az Áfa tv.169.§-ban foglaltaknak megfelel, a számla kiállítás a megállapodások, étkezés esetén ellátotti összesítő, 

tételes elosztási lista, személyi gondozás esetén a tevékenységnaplók, havi összesítő esetszámonként és ellátottankén alapján készült.  
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11. 
Szociális 

étkezés  

Tizenhat fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk. Kérelem az étkezési ellátás igénybevételére a kérelmező és az 

intézményvezető aláírását is tartalmazta. Egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat, jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvénnyel, 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolásával együtt), hozzájáruló nyilatkozta a személyes adatok kezeléséhez, aláírva rendelkezésre állt. 

Megállapodást a szociális étkezés igénybevételéről az ellátást igénylő is aláírta az intézményvezetőn kívül. Értesítés személyi térítési díjról, 

jövedelemnyilatkozattal, nyugdíjszelvénnyel, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítésével alátámasztott. Minden évben készült az 

intézményvezető aláírásával Tájékoztató a térítési díj felülvizsgálatáról, melynek átvételét   az igénybevevő dátummal ellátott aláírása 

igazolta. A vizsgált számlák sorszáma: Szo0874-2018,Szo0876-2018,Szo0877-2018, Szo0044-2018, Szo3984-2018, Szo2811-

2019,Szo2814-2019, ,Szo2813-2019, Szo1416-2019, Szo0724-2019, Szo1696-2020,Szo1698-2020,Szo1700-2020, Szo0529-2020, 

Szo1462-2020, Szo3560-2020.  A számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlán szerepelt az Áfa összege  (27%) 

, és a számlák tartalma a megállapodásban foglaltakkal egyezik. A számlák kiállítása az  ellátotti összesítő, tételes elosztási lista alapján 

készült.  

12. 

Házi 

segítségnyújtás, 

és Személyi 

gondozás  

Három fő szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk. Kérelem a  a házi segítségnyújtáson belül személyi gondozáshoz, 

illetve a házi segítségnyújtáshoz  tartalmazta a kérelmező és az intézményvezető aláírását is tartalmazta. Egészségi állapotra vonatkozó 

nyilatkozat, jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvénnyel, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése az ellátásról megtalálható), nyilatkozat 

gondozási szükségletről, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruláshoz, értékelő adatlap rendelkezésre állt.  

Egyszerűsített gondozási adatlap megtalálható. A megállapodást a házi segítségnyújtás, személyi gondozás igénybevételéről az 

igénybevevő és az igazgató (vagy az általa felhatalmazott személy) aláírta. Értesítés személyi térítési díjról, évenkénti tájékoztató személyi 

térítési díj felülvizsgálatáról  (jövedelemnyilatkozat, melyhez hozzá tűzték a nyugdíjszelvényt, vagy a  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

értesítését az ellátásról) megtalálható, melyet az igénybe vevő is aláírt. A vizsgált számlák sorszáma: Szo4040-2018,Szo3826-2019, 

Szo1295-2020. A számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlák  kiállítása a megállapodásban foglaltak alapján, 

a tevékenységnaplók (szociális gondozó, segítő által vezetett és aláírt, illetve a  SzoSzo WiSoft programban vezetett tevékenységnapló) 

ellátotti összesítő alapján készültek.  

13.  
Szociális 

étkezés  

Szerető Kezek 

Idősek Klubja  

Kilenc  fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk.  Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéről  a kérelmező és 

intézményvezető által aláírt. Rendelkezésre állt az egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvény vagy a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése az ellátásról megtalálható), nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulás aláírva 

megtalálható volt. A megállapodást az ellátás igénybevételelérők az ellátást kérő és az igazgató is aláírta. Rendelkezésre állt a értesítés 

személyi térítési díj megállapításáról, illetve az évenkénti értesítés a személyi térítési díj felülvizsgálatáról (megtalálható a 

jövedelemnyilatkozat, nyugdíjszelvénnyel, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése  az ellátásról dokumentumokkal ellátva).A 

vizsgált számlák sorszáma: Szo0125-2018,Szo2952-2018,Szo4016-2018,Szo0924-2019,Szo1624-2019,Szo1859-2019, Szo0542-

2020,Szo4184-2020,Szo4378-2020. A számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak.  A számlák  kiállítása a 

megállapodásban foglaltak ,  illetve a ellátotti összesítő és a tételes elosztási listák alalpján készültek.  
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14. 
Szociális 

étkezés  

Napsugár Idősek 

Klubja  

Kilenc  fő  szolgáltatás igénybevételének dokumentumait vizsgáltuk. Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéről a kérelmező és 

intézményvezető által aláírt. Rendelkezésre állt az egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelemnyilatkozat (nyugdíjszelvény vagy a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése az ellátásról megtalálható), nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulás aláírva 

megtalálható volt. Meghatalmazás az ebéd átvételről, illetve az ellátás lemondásáról szóló dokumentum és a megállapodás az ellátás 

lemondásáról is rendelkezésre állt. A megállapodást az ellátás igénybevételelérők az ellátást kérő és az igazgató is aláírta. Rendelkezésre 

állt a értesítés személyi térítési díj megállapításáról, illetve az évenkénti értesítés a személyi térítési díj felülvizsgálatáról (megtalálható a 

jövedelemnyilatkozat, nyugdíjszelvénnyel, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság  értesítése az ellátásról dokumentumokkal ellátva).A 

vizsgált számlák sorszáma: Szo1425-2018,Szo2189-2018,Szo0567-2018,Szo0730-2019,Szo1690-2019,Szo0359-2019, Szo3934-

2020,Szo3639-2020,Szo3076-2020. A számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlák  kiállítása a 

megállapodásban foglaltak ,  illetve a ellátotti összesítő és a tételes elosztási listák alapján készültek.  

15.  
Átmeneti 

elhelyezés  

Gyermekek 

Átmeneti Otthona  

Kilenc fő dokumentumait vizsgáltuk. A megállapodást az ellátást igénybevevő gyermek és az ellátást igénylő törvényes képviselő aláírta. 

Gyvt.139.§ -ban foglalt nyilvántartá megtalálható volt. Tájékoztató a személyi térítési díjról, melyen szerepel a szülő aláírása, arról, hogy  

átvette a tájékoztatót. Jövedelemnyilatkozat (mely mögött  elhelyezték a Csp. utalványt, egyéb ellátások utalványát,  férj jövedelmének 

igazolását) aláírva megtalálható. A térítési díj fizetését dokumentálták. Személyi térítési díj méltányosságból  történő elengedés ügyében a 

Határozat- irányító szerv részéről készült- rendelkezésre állt. Készült értesítés a tartozásról, melyet a szülő mint átvevő aláírt. A szerződés 

bontást is dokumentálták. Az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen -vagy távollétének dokumentálására a 328/2011.(XII.29.) 

Korm. redelet 2.mellékletét alkalmazták. A vizsgált bevételi pénztárbizonylatok sorszáma: 2019/b00515-P001/059,2020/b00012-

P001/002, 2020/b00146-P001/021(pénztáros aláírása nem szerepel),  2019/b00422-P001/50, 2019/b00513-P001/059 (a befizető aláírása 

nem szerepel) , 2019/b00514-P001/059 (nem szerepel a befizető aláírása) , 2020/b00057-P001/006,2018/b00013-P001/003 (sem a 

pénztáros, sem a befizető nem írta alá), 2018/b00044-P001/008 (az összeget befizető nem írta alá), 2018/b00077-P001/013 (sem a 

pénztáros, sem az összeget befizető nem írta alá), 2018/b00142-P001/0023 (a befizető aláírása nem szerepel), 2018/b0025-P001/035 (a 

befizető aláírása nem szerepel), 2018/b00004-P001/002 (a befizető aláírása nem szerepel), 2019/b00318-P001/041 (a pénztáros aláírása 

hiányzik), 2019/b00463-P001/055, 2019/b00280-P001/0037 (pénztáros aláírása hiányzik) 2019/b00332-P001/043 (befizető aláírása nem 

szerepel) , 2019/b00303-P001/040.     A vizsgált számlák sorszáma: 2019/V0000253, 2020/V00000(nem látszott a sorszám vége), 

2020/V0000088, 2019/V0000210, 2019/V0000248, 2019/V0000249, 2020/V0000062, 2018/V0000014, 2018/V0000056, 

2018/V0000067, 2018/V0000091, 2018/V0000146, 2018/V0000004, 2019/V0000172, 2019/V0000223, 2019/V0000161,2019/V0000168, 

2019/V0000173. A számlák tartalmazzák az Áfa tv. 169.§-ban foglalt adatokat és a megállapodás tartalmához igazodnak. A számlák a 

megállapodásban foglaltak és az  ellátási napokok alapján   (ellátást igénybe vevők jelen -vagy távollétének nyilvántartása alapján) 

készültek.  

Az ellátás igénybevételének dokumentálása a hatályos jogszabályi előírások alapján történt. A szociális ellátásokat a 9/1999.XI.24.) SzCsM 

rendeletben, 1993. évi III. törvényben és a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltak alapján látták el. A gyermekek átmeneti 

elhelyezésének dokumentálása a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a Gyvt.-ben foglaltak alapján látták el. A kiállított számlák az 

Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak megfeleltek. A bevételi pénztárbizonylatokról hiányzott a pénztáros, a befizető vagy volt olyan bizonylat is 

ahol  mindkettő aláírása.  
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5. A hátralékok, túlfizetések alakulásának, nyilvántartásának, továbbá a 

hátralékok beszedésének érdekében tett intézkedések vizsgálata 

(tartozások behajtásának eredményessége, hatékonysága jogszerűsége, 

kintlévőség kezelése). 
 
Az Áht. 13.§ alapján a mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti 

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell 

kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97. 

§-a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. 

 

A FESZGYI a 2016.09.30. napjától, valamint a 2020.03.31. napjától hatályos Eszközök és 

források értékelési szabályzatában rögzítette az adós, vevő követelések behajtásának szabályait, 

továbbá a követelések elismerésének rendjét. E szerint: „Amennyiben az adós, vevő fizetési 

határidőre fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidőt követő 90. nap 

után fizetési felszólítást kell küldeni részére. Ha az első fizetési felszólítás ellenére sem tesz 

eleget, akkor az első felszólítást követő 60. nap után ismételten fel kell szólítani. Abban az 

esetben, ha kétszeri felszólítás után sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, intézkedni kell a 

követelés behajtásáról.” 

 

A FESZGYI-nél a vizsgálat alá vont időszakban az alábbi jogcímeken keletkezett kintlévőség: 

-étkezési térítési díj  

-gondozási díj 

-bentlakási díj 

 

A térítési díjakra vonatkozó előírásokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló, többször módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati 

rendelete rögzíti.  

 

A FESZGYI mivel önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ezért a térítési díjakat 

az Intézmény számlázza és vezeti a nyilvántartást a hátralékos állományról.  

 

Az Intézménynél az ellenőrzési időszakban összesen 853.487.- Ft térítési díj hátralékkal 

rendelkezett, melyből 316.017.- Ft az étkezésből, 41.835.- Ft a gondozásból, valamint 495.635.-

Ft a gyermekek átmeneti gondozásából származott.  

Az étkezési és gondozási térítési díjakkal tartozók száma és a tartozás összege 2018. bázisévhez 

viszonyítva folyamatos csökkenést mutatnak. A gyermekek átmeneti gondozásából keletkezett 

hátralékok viszony nagymértékben nőttek a 2019. évben a 2018. évhez viszonyítva. 2020. 

évben nem volt tartozó a területen.  

 

Az Intézmény kintlévőségei a vizsgálat alá vont időszakban:  

 
Hátralék jogcíme 2018. évi követelés 2019. évi követelés 2020. évi követelés Index (%) (Bázis 

év: 2018.) 

Étkeztetés 245.535 Ft 46.395 Ft 22.525 Ft 9,1% 

Gondozás 19.530 Ft 19.305 Ft 3.000 Ft 15% 
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Gyermekek 

átmeneti gondozás 

142.005 Ft 353.630 Ft - 249% 

Összesen 407.070 Ft 419.330 Ft 25.525 Ft 6,2% 

 

Az Intézmény keletkezett kintlévőségei a vizsgált időszakban az ellátási díjakból származó 

bevételek arányában:  

 
Év Ellátási díjak bevételei 

(beszámoló alapján, 

teljesítés) 

Ellátási díjakból 

származó kintlévőségek 

Index (%)  

2018 34.425.057 Ft 407.070 Ft 1,18% 

2019 34.769.576 Ft 419.330 Ft 1.2% 

2020 37.855.270 Ft 25.525 Ft 0,06% 

 

Az vizsgálat alá vont időszakban az évenként keletkezett hátralékok aránya két évben alig 

haladta meg az 1%-ot, egy évben pedig még az 1%-ot sem érte el az ellátási díjak bevételeihez 

képest.  

 

A hátralékkal rendelkező ellátottakat Excel táblázatban tartják nyilván. Ez a fajta nyilvántartás 

alapvetően alkalmas a hátralékok/túlfizetések egyértelmű beazonosításához abban az esetben, 

ha ezt folyamatosan és pontosan vezetik.  

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze a 

véletlenszerű mintavétellel kiválasztott és vizsgált 23 fő tartozó fellelhető dokumentációját: 

 

 
Név Igénybevett 

szolgáltatás 

Megállapított 

térítési díj 

Tartozás 

összege 

Tartozás 

keletkezésének 

ideje 

Megjegyzés 

Csontos 

Lajos 

házi 

segítségnyújtás 

étkeztetés 

750.-/óra 

 

715.-/nap 

15.705.- 2018.02. elhunyt, de ezen tényről 

egyéb dokumentum nem 

lelhető fel. 

a 2018.06.12. napi 

közjegyzői végzés 

értelmében hitelezői igény 

kielégítése címen megilleti a 

15.705 Ft a FESZGYI-t. A 

tartozás befolyásáról egyéb 

dokumentum nem található 

Horváth 

István 

étkeztetés 110.-/nap 2.860.- 2020.09. 2020.10.01. napjától a 

térítési díj elengedésre 

került. 

A tartozás fennállásáról 

2021.07.15., valamint 

2021.09.03. napján került 

kiküldésre értesítés. A 

értesítéseket a vezető 

gondozó írta alá.  

Horog 

Ferenc 

házi 

segítségnyújtás 

750.-/óra 3.000- 2020.06. elhunyt. a szolgáltatás 

lemondásra került 

2020.07.02. napján. 

A tartozás fennállásáról 

felszólítás került kiküldésre 

2020.08.06. valamint 

2020.09.15. napján. A 
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felszólításokat a szakmai 

vezető írta alá. 2021.02.02. 

napi tájékoztató alapján a 

hagyatéki eljárás 

folyamatban van. Azóta 

érdemben nem történt 

ügyintézés. 

Baumann 

Pál 

Józsefné 

étkeztetés 715.-/nap -6.695.- 2020.10. túlfizetése volt, elhunyt. 

Jóváíró számla készült 

2020.12. hóban. A túlfizetés 

összege a törvényes örököst 

illeti. Az összeg átadásáról 

illetve a visszafizetés 

tényéről dokumentum nem 

található.  

Takács 

Sándor 

étkeztetés 715.-/nap 14.170.- 2020.10. szolgáltatás lemondásáról 

formanyomtatvány került 

kitöltésre, miszerint szóbeli 

tájékoztatás alapján elhunyt. 

2021.01. hóban az 

Ügyfélszolgálati és 

Igazgatási Csoport 

tájékoztatását kérték a 

hagyatéki eljárásról. 

2021.02. havi tájékoztatás 

alapján az igénybevevő él. 

2021.02.16. valamint 

2021.03.29. napján 

felszólítás került kiküldésre a 

tartozásról. A felszólító 

leveleket a szakmai vezető 

írta alá. Azóta érdemi 

ügyintézés nem történt.  

Nagy 

Mihályné 

étkeztetés 715.-/nap 17.160.- 2019.04. Hivatalos felszólítás a 

tartozás kiegyenlítésére nem 

található. 2021.08. hóban 

részletfizetési megállapodás 

született, miszerint 5 havi 

részletben fizeti meg a 

tartozást. Eddig 

dokumentáltan 3 havi került 

megfizetésre. 

Bökő Anna étkeztetés 660.-/nap 45.300.- 2019.04. elhunyt 

2020.03.11. napján a vezető 

gondozó levélben kért 

tájékoztatást a hátralék 

kiegyenlítésének módjártól, 

a hagyatéki eljárás 

lefolytatásáról  

Azóta érdemi ügyintézés 

nem történt, a tartozás 

kiegyenlítése dokumentáltan 

nem történt meg. 

Beck 

Tamásné 

étkeztetés 715.-/nap 12.870.- 2019.08. A tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

Az ellátás megszüntetésre 

került elhalálozás 
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indoklásával, de erre 

vonatkozóan sem lelhető fel 

igazoló dokumentum.  

Palesch 

Ferencné 

étkeztetés 715.-/nap   A tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

Az ellátás megszüntetésre 

került elhalálozás 

indoklásával, de erre 

vonatkozóan sem lelhető fel 

igazoló dokumentum. 

Török 

Antal 

étkeztetés 585.-/nap 45.045.- 2018.07. A tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

Szabó 

Miklós 

étkeztetés 90.-/nap 10.710.- 2018.01. A tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

Kovács 

Sándor 

étkeztetés 585.-/nap 14.625.- 2018.09. Halotti anyakönyvi kivonat 

alapján elhunyt. A tartozás 

behajtására dokumentum 

nem található. 

Grausz Éva 

Margit 

étkeztetés 585.-/nap 11.700.- 2019.04. A tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

2020.09. hóban az ellátás 

megszüntetésre került 

költözés miatt. 

Kalauzné 

Szabó Ilona 

étkeztetés 585.-/nap 5.850.- 2018.03. A tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

Horváthné 

Andracsik 

Gabriella 

étkeztetés 120.-/nap 2.400.- 2018.02. A tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

Kocsis 

János 

István 

étkeztetés 585.-/nap 128.115.- 2018.04. 2012. évben 

cselekvőképességet 

korlátozó gondnokság alá 

lett helyezve. 2019.02.26. 

napján a gondnokság alá 

helyezés megszűnt.  

A tartozás keletkezésének 

idejében gondokság alá ált. A 

tartozás behajtására 

dokumentum nem található. 

kk. Vincze 

Kevin 

átmeneti 

gondozás 

 29.040.- 2018.05.02.-

2018.07.02. 

2018.06.11., 2018.07.12., 

valamint 2018.08.17. napján 

felszólítás lett átadva (06. 

havi személyesen, 07. és 08. 

havi postázva). A tartozás 

behajtására vagy 

megfizetésének tényéről más 

dokumentum nem található. 

Érdemi ügyintézés nem 

történt azóta.  

kk. Vincze 

István 

Patrik 

átmeneti 

gondozás 

 29.520.- 2018.05.02.-

2018.07.02. 

2018.06.11., 2018.07.12., 

valamint 2018.08.17. napján 

felszólítás lett átadva (06. 

havi személyesen, 07. és 08. 

havi postázva) szakmai 

vezető által. A tartozás 

behajtására vagy 

megfizetésének tényéről más 

dokumentum nem található. 
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Érdemi ügyintézés nem 

történt azóta.  

kk. Banka 

Anna 

Mercedes 

átmeneti 

gondozás 

 8.525.- 2018.04.26.-

2018.11.08. 

2018.10.11., 2018.11.16. 

valamint 2018.12.13. napján 

felszólítás lett kiküldve 

szakmai vezető által. A 

tartozás behajtására vagy 

megfizetésének tényéről más 

dokumentum nem található. 

Érdemi ügyintézés nem 

történt azóta. 

kk. Budai 

Karina Éva 

átmeneti 

gondozás 

 38.520.- 2019.03.16.-

2019.07.09. 

2019.06.11., 2019.07.11., 

majd 2020.01.15. napján 

felszólítás lett kiküldve 

szakmai vezető által. A 

tartozás behajtására vagy 

megfizetésének tényéről más 

dokumentum nem található. 

Érdemi ügyintézés nem 

történt azóta. 

kk. Budai 

Márk 

Adrián 

átmeneti 

gondozás 

 57.720.- 2019.03.16.-

2019.07.09. 

2019.04.12., 2019.05.13., 

2019.06.11., 2019.07.11., 

2019.08.12. majd 

2021.01.15. napján 

felszólítás lett kiküldve 

szakmai vezető által. A 

tartozás behajtására vagy 

megfizetésének tényéről más 

dokumentum nem található. 

Érdemi ügyintézés nem 

történt azóta. 

kk. Vadász 

László 

átmeneti 

gondozás 

 16.800.- 2019.06.10.-

2019.08.02. 

2019.08.12. napján majd 

2020.01.15. napján 

felszólítás lett kiküldve 

szakmai vezető által. A 

tartozás behajtására vagy 

megfizetésének tényéről más 

dokumentum nem található. 

Érdemi ügyintézés nem 

történt azóta. 

kk. Oláh 

Tibor 

átmeneti 

gondozás 

 63.815.- 2019.01.08.-

2019.07.01. 

2019.02.11., 2019.03.11., 

2019.04.12., 2019.05.13., 

2019.06.11., 2019.07.11. 

valamint 2020.01.15. napján 

felszólítás lett kiküldve 

szakmai vezető által. A 

tartozás behajtására vagy 

megfizetésének tényéről más 

dokumentum nem található. 

Érdemi ügyintézés nem 

történt azóta.  

 

Az Intézmény a lejárt határidejű tartozásokat felhalmozott ügyfelek részére felszólítást kell 

hogy kiküldjön az Eszközök és források értékelési szabályzatában rögzítettek szerint a térítési 

díj megfizetésére. A kiválasztott minták alapján ezen értesítések 11 tartozó részére kerültek 

kiküldésre, vagyis a vizsgált minta tekintetében a 47%-nak. Több esetben, a felszólítás postai 
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úton került kiküldésre, ajánlott, tértivevényes feladással, melynek költsége (átlag 900.-Ft/levél), 

többszöri kiküldéssel számolva magasabb összeget tesz ki, mint a behajtani kívánt összeg.  

A vizsgálat alá vont időszakban végrehajtási cselekményeket az Intézmény részéről saját 

hatáskörben nem foganatosítottak.  

 
 

6. A kiadási jogcímekhez tartozó dokumentumok felülvizsgálata 

(szerződések, megállapodások, nyilvántartások, számlák). 
 
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő szolgáltatásokra a FESZGYI Vállalkozási 

szerződéseket, Megbízási szerződéseket, Üzemviteli megállapodást, Bérleti szerződést,  

Szállítói szerződést és Üzemeltetési szerződést kötött. Ezen szerződések alaki és tartalmi 

elemeivel kapcsolatosan az Ávr. 50.§ ír elő rendelkezéseket, mely a következő: 

Ávr 50.§ (1) bekezdés  a  megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, 

megrendelésnek, vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó 

okiratnak az általános adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell:  

a) a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, 

határidejét, 

b) a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés 

devizanemét, módját és feltételeit, 

c) a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén évenkénti 

ütemezésben, és 

d) a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

 

(1a) bekezdés  jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött 

visszterhes szerződés esetén az (1) bekezdés szerinti okiratnak az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban 

foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a kötelezettségvállalót tájékoztatni. A 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló 

felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

 

(2) bekezdés az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 

saját alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, 

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és 

c)  törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez 

megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos 

szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a szerződést kötő nem alkalmaz, 

vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül 

ellátandó feladat. 

 

 A Ptk. a második részében a szerződések általános szabályairól, harmadik részében az egyes 

szerződésekkel kapcsolatos szabályokról (pl.: Vállalkozási szerződés, Megbízási szerződés, 

Bérleti szerződés)   rendelkezik.  
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Az Áht. 41.§ (6) bekezdése alapján   a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 

átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja határozza meg.  

 

A FESZGYI 2015.12.01-től hatályos Iratkezelési szabályzat,  Irattári tervének 4. Egyéb 

pénzügyek részben szerepel, hogy az Intézmény által kötött finanszírozási szerződésekhez 

kapcsolódó dokumentumokat-bizonylatokat iktatni szükséges.  

 

Az Ávr 59.§ (3) bekezdése alapján a  külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni:  

a) az „utalvány” szót, 

b) a költségvetési évet, 

c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 

d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

e)   a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a terheléssel, 

jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli 

kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát, 

f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

g)  az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, elektronikus utalványrendelet esetén a legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírását, és 

h) az  Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést.( Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az 

érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.) 

 

A FESZGYI a feladat ellátás jellegére vonatkozóan a szerződéseiben garanciális szabályokat 

nem,  de  vitás kérdések rendezését rögzítő rendelkezéseket meghatározott.    

 

A 2014.03.31-től hatályos Beszerzések lebonyolításának szabályzata   III./1 pontjában 

meghatározták a 100 000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó beszerzések esetén elegendő 

megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére, a 100 000.-Ft-ot meghaladó beszerzés esetén 

legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.  

 

A 2020.03.31-től hatályos Beszerzések lebonyolításának szabályzata III./1 pontjában 

meghatározták a 200 000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó beszerzések esetén elegendő 

megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére, a 200 000.-Ft-ot meghaladó beszerzés esetén 

legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.  

 

 

Az ellenőrzés az alábbi szerződéseket, megállapodásokat vizsgálta a fent leírt jogszabályi 

hivatkozások és belső szabályzatok rendelkezéseinek betartása szempontjából: 
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2018. év  

Sor-

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  

Kötelezettség-

vállalás összege  Megállapítás  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SZ/2013/0000013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPLA Licenc 

szolgáltatás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BitService 

Kft  

3 048 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A szállítói szerződés 2017.11.23-án kelt, mely tartalmazza a megrendelő, szállító adatait, a szerződés 

tárgyát, megrendelő és szállító kötelezettségeit és jogait, fizetési feltételeket, késedelem, felmondás, 

kapcsolattartás rendelkezéseit, az árakat, szerződés felmondás, elállás, vis maior, titoktartás, vegyes 

rendelkezések előírásait. A szerződésben az  időbeli hatálya nem szerepel, ajánlott azt is feltüntetni. 

A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi 

ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.   Átláthatósági nyilatkozat 

sem található, így nem teljesül az Áht. 41.§ (6) bekezdésében foglalat előírás, mely szerint a kiadási 

előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető 

kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A számlázás alapja a havi licenc 

jelentés. Az ellenőrzés által vizsgált  számlák adattartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. 

Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az 

"Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a 

terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti 

könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem 

szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.   
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2 SZ/2013/0000075 

Egyéni 

életvezetési 

tanácsadás 

szolgáltatása a 

H52 Ifjúsági Iroda 

és Közösségi Tér 

heti 3 órában az 

Iroda szakmai 

programfelelőse 

által megjelölt 

időpontban az 

IFJ-GY-15-A-

21096 pályázat 

keretében 

(2018.01.01.-

2018.12.31. ) 

SERAPIS 

MENTHAL 

Bt. 1 152 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (4 500.-Ft/óra), a megbízási díj fizetési 

idejét és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, az Ifjúsági Iroda szakmai programfelelőse 

teljesítésigazolását követően, a kiállítást követő 15 napon belül bankszámlára utalja.  A szerződésen 

megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi ellenjegyző  

dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható a feladatellátásához 

szükséges    végzettséget igazoló dokumentum, és a tárolt cégkivonat.   Átláthatósági nyilatkozat 

megtalálható. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: IH4SA8471938, 

IH4SA8471944,IH4SA8471945,MD5SA2402463, MD5SA2402469,MD5SA2402477.  A számlák 

tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az 

Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes 

rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz 

államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT 

program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal 

ellátott aláíráshelye. A teljesítés igazolás megtalálható minden számla mögött, melyet az  Ifjúsági 

Iroda szakmai programfelelőse írt alá.  
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3 SZ/2013/0000078 

Pszichológiai 

tanácsadó 

tevékenység 

(2013.11.01-től 

határozatlan 

ideig)  

Amelior 

Mental Bt. 1 152 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (96  000.-Ft/heti 15 óra), a megbízási díj 

fizetési idejét és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, a FESZGYI Gyermekjóléti Központ 

vezetője teljesítésigazolását követően, a kiállítást követő 15 napon belül bankszámlára utalja.  A 

szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi 

ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható a 

feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum, és a tárolt cégkivonat.   A szerződést 

három alkalommal módosították,  2016.05.26-án,  a megbízási díj összege 120 000.-Ft lett 2016.06.01-

től,  2017. 02.28-án  a megbízási díj összegét 180 000.-Ft-ra emelték, 2017.március 1-i hatállyal, a 

2020.02.28-i módosítással a Megbízott tevékenységét heti 7,5 órára csökkentették a megbízási díj 

összege is 90 0000.-Ft/hó összegre csökkent. A megbízási szerződés módosításokat a Megbízó, 

Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  is aláírta. A megbízási szerződést 2020.10.31. nappal közös 

megegyezéssel megszűntették, melyről készítettek dokumentumot, amit a Megbízó és  a Megbízott  is 

aláírt. A megbízási szerződés módosításokon és a közös megegyezéssel történő megszűntetés 

dokumentumán nincs iktatószám. Átláthatósági nyilatkozat sem található, így nem teljesül az Áht. 

41.§ (6) bekezdésében foglalat előírás, mely szerint a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan 

jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 

átlátható szervezetnek. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: KF5SA1621100, 

KF5SA1621099, KF5SA1621104, KF5SA1621106,KF5SA1621107, KF5SA1621112, 

KF5SA1621113, KF5SA1621117, KF5SA1621118,KF5SA1621124, KF5SA1621125. , a kiállított 

számlák tartalma megfelel az Áfa.tv. 169.§-ban foglaltaknak, a számlák mögött megtalálható az 

"Utalvány lap" és az ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. Az utalványok nem 

tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról 

hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  

(kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli 

számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az 

érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.  
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4 SZ/2015/0000034 

Jogi ügyek 

intézése  

Dr. Katona 

Klára 

(2016.10.01-

2019.02.04.) 2 598 000 

A megbízási szerződést 2016.október 1-től-2016.december 31-ig kötötték, melyet módosítottak 

2016.december 30-án,  így  2017.január 1-től határozatlan időre szólt a szerződés. A megbízási 

szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott feladatait, 

szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (178 000.-Ft),  a megbízási díj fizetési idejét és 

módját, mely havonta a kiállított számla alapján, kiállított számla kézhezvételétől számított   5 napon 

belül bankszámlára utalja.  A teljesítés igazolásra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza a 

szerződés. A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a 

Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Nem található  

a feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum. A megbízási szerződést közös 

megegyezéssel 2019.02.04.nappal megszűntették, mely dokumentumon szerepel a Megbízó és a 

Megbízott aláírása is.  
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5 SZ/2015/0000035 

FESZGYI Család 

és Gyermekjóléti 

Alapellátási 

Egység ügyfelei 

részére  jogi 

tanácsadás  

(2017.01.01-

Határozatlan 

ideig) 

Dr. Náday 

Judit 1 524 000 

A megbízási szerződést 2017.01. 01-től-Határozatlan időtartamra kötötték. A megbízási szerződés 

tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott feladatait, szerződés 

időbeli hatályát, megbízási díj összegét (127 000.-Ft, heti 10 órában ),  a megbízási díj fizetési idejét 

és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, kiállított számla kézhezvételétől számított   5 

napon belül bankszámlára utalja.  A teljesítés igazolásra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza 

a szerződés. A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve 

a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Nem található  

a feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú 

számlákat vizsgálta: NJ6SA8889528,NJ6SA8889526,NJ6SA8889549, 

NJ6SA8889550,NJ6SA8889563,NJ6SA8889587,NJ6SA8889586,NJ6SA8889580,NJ6SA8889595, 

NJ6SA8889596, a kiállított számlák tartalma megfelel az Áfa.tv. 169.§-ban foglaltaknak, a számlák 

mögött megtalálható az "Utalvány lap" és az ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. 

Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az 

"Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a 

terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti 

könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem 

szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye. Minden számla mögött 

megtalálható az aláírt  teljesítés igazolás. 
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6 SZ/2017/0000004 

FESZGYI Család 

és Gyermekjóléti 

Alapellátási 

Egység, Lélek 

Pont és Utcai 

Munkás Csoport, 

Család-és 

Gyermekjóléti 

Központ és 

Díjhátralék-

kezelés csoport 

munkatársai 

részére 

szupervízós 

csoport vezetése 

(2018.01.01-

2018.06.30, 

2018.09.01-

2018.12.31) 

György 

Margit  552 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (36  000.-Ft/alkalom, 3 csoport részére 

csoportonként 1 alkalom, 2x45 perc az egy alkalom időtartama), a megbízási díj fizetési idejét és 

módját, mely havonta a kiállított számla alapján, kiállított számla kézhezvételétől számított   15 napon 

belül bankszámlára utalja.  A teljesítés igazolást a FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási 

Egység szakmai vezetője igazolja. A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal 

ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs 

iktatószám.    Nem található  a feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum. 

Átláthatósági nyilatkozat található, mivel a magánszemély egyéni vállalkozó. Az ellenőrzés az alábbi 

sorszámú számlákat vizsgálta: DQ3SA0508875, DQ3SA0508892 , a kiállított számlák tartalma 

megfelel az Áfa.tv. 169.§-ban foglaltaknak, a számlák mögött megtalálható az "Utalvány lap" és az 

ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. Az utalványok nem tartalmazzák 

teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás 

egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett 

pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az 

ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláíráshelye.  
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7 SZ/2017/0000014 

FESZGYI H52 

Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Tér 

munkatársai 

részére 

szupervíziós 

csoport vezetése  

Gáspár 

Gabriella 240 000 

Két megbízási szerződést kötöttek, az elsőt  2018. 01.01-2018.06.30-ig, a KAB-ME-17-KMR-C-

25891 pályázat keretében,  a másodikat 2018.09.01.-2019.06.30-ig , a KAB-ME-18KMR-C pályázat 

keretében kötötték. A megbízási szerződések tartalmazzák a Megbízó és Megbízott adatait, a 

szerződés tárgyát, Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét - az első 

szerződés esetében  (20 000.-Ft/hó, 1 csoport részére  1 alkalom, 3x45 perc az egy alkalom 

időtartama), azonban a megbízási díj szöveggel történő kiírásánál "Harmincezer forint/alkalom 

szerepel, második szerződés esetében a megbízási díj összege 30 000.-Ft/hó)   a megbízási díj fizetési 

idejét és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, kiállított számla kézhezvételétől számított   

15 napon belül  és a FESZGYI H 52 Ifjúsági Iroda programfelelős teljesítés igazolását követően a 

bankszámlára utalja.  A szerződéseken  megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott 

aláírása, illetve a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződéseken nincs 

iktatószám.    Nem található  a feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum. 

Átláthatósági nyilatkozat található, mivel a magánszemély egyéni vállalkozó. Az adatkezelési 

tájékoztatót a Megbízott aláírta. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: 

PH6SA2211907,PH6SA2211915,PH6SA2211950,RHASA3923320 , a kiállított számlák tartalma 

megfelel az Áfa.tv. 169.§-ban foglaltaknak, a számlák mögött megtalálható az "Utalvány lap" és az 

ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. Az utalványok nem tartalmazzák 

teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás 

egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett 

pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az 

ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláíráshelye.  A teljesítés igazolást külön dokumentumként is kiállították, melyen 

szerepel a szakmai vezető aláírása. 

8 

Megbízási 

szerződés 

Belső ellenőrzési 

feladatok ellátása 

(2018.01.01-

2018.12.31.)  Szűcs Ferenc 1 680 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait,( azonban  a Megbízott adatainál 

nem található az  az anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám) ,   a szerződés tárgyát, Megbízott 

kötelezettségeit, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (140 000.-Ft/hó), a megbízási díj 

fizetési idejét és módját, a teljesítés igazolásra jogosult nevét a FESZGYI részéről (aki az 

igazgató),titoktartásra vonatkozó rendelkezést,  a megbízási díj elszámolásával kapcsolatos 

szakfeladatot, kormányzati funkciót, kiadásneme foglalkoztatási jellege és megbízási jogviszony 

megnevezést. A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve 

a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható 

az adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum hiányzik.  A számfejtés és utalás 

megtörtént minden hónap 5-ig, azonban nem található teljesítés igazolás.  
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9 

Megbízási 

szerződés 

A FESZGYI 

Utcai szociális 

munkás-

csoportjánál 

szociális segítő 

tevékenység a 

ferencvárosi 

hajléktalanok 

vonatkozásában a 

csoport 

koordinátorának 

közvetlen 

irányításával. 

(2018.05.01-

2018.12.31., heti 

20 óra )  

Rozgonyi 

Kata Ildikó  480 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (90 000.-Ft/hó), a megbízási díj fizetési 

idejét és módját, a teljesítés igazolásra jogosult megnevezését a FESZGYI részéről (aki az  szakmai 

vezető).  A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a 

Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható 

az adóelőleg levonásához szükséges  adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum 

hiányzik.  A számfejtés és utalás megtörtént minden hónap 10-ig,  található " Az Utcai Szociális 

Munkások által, havonta elvégzett feladatokról igazoló lap", melyen hónap, Megbízó aláírása, a 

munkavégzést igazoló aláírása és az aláírás dátuma szerepel.  A teljesítés igazolásnak nincsenek 

konkrét formai előírásai. Tartalma pedig elsősorban attól függ, hogy a megbízási szerződés milyen 

feltételeket tartalmaz a munkavégzés kapcsán.  A kiállított igazoló lap, azonban ez nincs összhangban 

a megbízási szerződéssel, mivel véleményünk szerint szükséges lenne a teljesítés igazoláson 

szerepeltetni azt, hogy havi 20 órában végezte el a feladatot.  

10 Megrendelő 

Gyermekek 

Átmeneti Otthona 

3 db beépített 

szekrény gyártása  

Győri Miklós 

e.v.  540 000 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a megrendelés. Mely tartalmazza a Megrendelő és a 

Vállalkozó  adatait, az árajánlatra történő hivatkozást, a megrendelés tárgyát, összegét és a teljesítés 

végső határidejét, a vállakózói díjról kiállított számla szakmai teljesítésére vonatkozó rendelkezést, az 

előleg igénybevételére  vonatkozó mérték meghatározását, a Megrendelő, Vállalkozó és a Pénzügyi 

ellenjegyző  dátummal ellátott aláírását. Átláthatósági nyilatkozat nem található. Az ellenőrzés az 

alábbi  sorszámú számlák tartalmát vizsgálta: 0021, 0022. A számlák adattartalma az Áfa tv. 169.§ -

ban foglaltaknak megfelelnek. Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) 

bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és 

kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási 

számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által 

biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott 

aláíráshelye.  
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2019. év  

Sor- 

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  

Kötelezettség-

vállalás összege  Megállapítás  

1 SZ/2013/000003 

Kapcsolattartási 

ügyelet szolgáltatás 

megszervezése, 

lebonyolítása a  

FESZGYI 

intézményi 

rendszerében 

kijelölt 

helyiségekben, 

hétvégi időszakban 

(2019.01.01-

2019.06.15)  

Gergely 

Gabriella 77 000 

A megbízási szerződést 2010. 10.28-án kötötték és  2012.05.15-én módosították, mely tartalmazza a 

Megbízó és Megbízott adatai, az elvégzett  feladatot,  a megbízás időtartamát, a megbízási díj összegét 

(70 000.-Ft /hó) ,  a megbízási díj fizetésével kapcsolatos rendelkezést,( a kiállított számla és a 

FESZGYI Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által kiállított teljesítés igazolás szükséges) a 

kifizetés minden tárgyhót követő 15 napon belül történik. A szerződésen nincs iktatószám. A 

Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  aláírása szerepel, de a Pénzügyi ellenjegyző  

aláírásánál nincs dátum.   Átláthatósági nyilatkozat megtalálható. Feladatellátásához szükséges 

végzettséget igazoló dokumentum nem található. A szerződést közös megegyezéssel 2019.05.31. 

nappal megszűntették, melyen szerepel a Megbízó és Megbízott aláírása. 2019.05.27-én újabb 

megbízási szerződést kötöttek 2019.06.01-2019.06.15-ig, a megbízási díj összege havi 39 000.-Ft. A 

megbízási szerződés tartalmazta a fent már korábban felsorolt adatokat, a Megbízó, Megbízott és a 

Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is megtalálható. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú 

számlákat vizsgálta: KF5SA3064428, KF5SA3064430, KF5SA3064431, KS5SA3064434, a számlák 

tartalma megfelel az Áfa tv. 169.0-ban foglaltaknak. A számlák mögött megtalálható az "Utalvány 

lap" és az ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. Az utalványok nem tartalmazzák 

teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás 

egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett 

pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az 

ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláíráshelye.   
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2 SZ/2013/000004 

H52 Ifjusági Iroda 

és Közösségi Tér 

Egészségügyi 

rovarírtás évente 

négy alkalommal 

(2016.02.01-

Határozatlan 

ideig)  

COMBI 

Szolg. és Ker. 

Kft.  261 620 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2016.02.01-én kelt Vállalkozási szerződés, mely tartalmazza 

a Megrendelő és Vállakozó adatait, a vállalkozó feladatát, az irtási igazolás kiállításának 

kötelezettségét, a Vállalkozó és a Megrendelő kötelezettségeit és jogait, a vállalkozási szerződés 

időbeli hatályát, a vállalkozási díjat ( mely a vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletében található), a 

fizetési módot és egyéb rendelkezéseket ( üzleti titok és Ptk.-ra utalás). A szerződésen szerepel a 

Megrendelő, Vállalkozó és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása. A szerződésen nincs 

iktatószám. Átláthatósági nyilatkozat megtalálható. A vizsgált 2 db számla tartalma megfelel az Áfa 

tv. 169.§-ban foglaltaknak. A munkaigazolások is megtalálhatóak, melyek alapján  a számla 

kiállítható. Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat 

adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti 

száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet 

szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten 

nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.   
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3 SZ/2013/000003 

Rovarírtás 3 

havonta, vagy 

szükség szerint 

hívásra  

(2006.10.01-

Határozatlan 

ideig)  

Clean Point 

Kft. 690 880 

2006.10.01-én kelt megállapodást határozatlan időre kötötték, melyben megtalálható a Megbízó és 

Megbízott adata, az elvégzendő feladat, rögzítették azt, hogy megbízást ad a Megbízó a feladat 

ellátására, a teljesítés igazolására a telephely vezető jogosult, illetve az elvégzett munkáról számlát 

kell kiállítani, melyet átutalással teljesít a Megbízó a benyújtástól számított 8 napon belül. A 

megállapodáson szerepel a Megbízott és a Megbízó dátummal ellátott aláírása, azonban a Pénzügyi 

ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása nem található. A megállapodáson szerepel iktatószám 

(304/2006.) A megállapodás melléklete a kártevőírtás árlistája. 2019.06.03-án kelt Vállakozási 

szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben) , mely tartalmazza a Megrendelő és Vállakozó 

adatait, a szerződés tárgyát, a szolgáltatás célját, a vállalkozói díj rögzítését (szerződés 1. 

mellékletében sorolták fel tételesen), a megrendelő és vállalkozó kötelezettségeit, a szerződés 

időtartamát és a záró rendelkezéseket, melyben az egyéb viták esetén a bíróságra, nem szabályozott 

kérdések esetén a Ptk.-ra utalnak. A szerződésen szerepel a Megrendelő( mint kötelezettségvállaló), a 

Vállalkozó és  a  Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása. A szerződésen nincs iktatószám. 

Átláthatósági nyilatkozat megtalálható.  A vállalkozási szerződést 2019.10.07-én módosították, a 

módosítás egy telephely bővítés miatt volt szükséges, a módosításon szerepel a Megrendelő, 

Vállalkozó és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása. Nincs iktatószáma a szerződés 

módosításnak. A vizsgált 4 db számla tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlák 

mögött megtalálható az "Utalvány lap" és az ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. 

Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az 

"Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a 

terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti 

könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem 

szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.   

4 SZ/2013/000006 

Munkabiztonsági 

és tűzvédelmi 

feladatok ellátása 

(2012.02.02- 

Határozatlan 

ideig)  

Ex-Professo 

Kft 1 066 800 

A megbízási szerződés 2012.02.02-án kelt, tartalmazza a Megbízott és Megbízó adatait, az elvégzendő 

feladatok meghatározását, a megbízási díj összegét (bruttó 88 900.-Ft/hó), a Megbízott 

kötelezettségeit, a megbízás időtartamát. A szerződést 2016.12.30-án módosították, mely szerint 

2017.02.01-től a megbízási díj bruttó 100 000.-Ft. A szerződésen és a módosításán megtalálható a 

Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A szerződésnek és 

módosításának nincs iktatószáma. Átláthatósági nyilatkozat megtalálható. A vizsgált 5 db számla 

tartalma az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak megfelel, illeszkedik a megbízási szerződés 

feladatellátásához. Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében 

foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció 

szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli 

kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított 

utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.   
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5 SZ/2015/000000 

Kézműves 

foglalkozás 

szervezése és 

tartása  

T&T 

Mirákulum 

Bt 480 000 

A kötelezettségvállalás dokumentuma nem került az ellenőrzés rendelkezésére bocsátva. Az 

ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: SBASA2242846, 

SEASA3442752,SEASA3442755, SEASA3442761, SEASA3442783, SEASA3442785, 

TNASA1647057, TNASA1647055, TNASA1647082,  a számlák adattartalma az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltaknak megfelel. Havi teljesítés igazolás található. A számlák mögött megtalálható az "Utalvány 

lap" és az ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. Az utalványok nem tartalmazzák 

teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás 

egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett 

pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az 

ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláíráshelye.   

6 SZ/2017/000000 

Kapcsolattartási 

ügyelet 

szolgáltatás 

megszervezése, 

lebonyolítása a  

FESZGYI 

intézményi 

rendszerében 

kijelölt 

helyiségekben, 

hétvégi 

időszakban 

(2019.01.01-

2019.12.31)  Lukács Luca 936 000 

A megbízási szerződés 2018.december 28-án kelt, tartalmazza a Megbízó, Megbízott adatait, a 

Megbízott feladatait, a feladat ellátás idejét (havi 26 óra), a megbízási díjat (78 000.-Ft/ hó) , a 

megbízási díj kifizetésének feltételeit, (a megbízási díj kifizetésére a tevékenység elvégzését igazoló 

aláírása után kerülhet sor, amelyre a FESZGYI Gyermekjóléti Központ vezetője jogosult), a megbízás 

időtartamát (2019.01.01-2019.12.31).  A megbízási szerződés tartalmazza  a Megbízó, Megbízott és 

a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírását. Nincs iktatószám a szerződésen. A Megbízott 

kisadózó egyéni vállalkozó, ezért átláthatósági nyilatkozat kitöltésére köteles, de nyilatkozatot nem 

találtunk. A megbízási szerződést közös megegyezéssel 2019.03.31. nappal  megszüntették, melyen 

nincs iktatószám, de a Megbízó és Megbízott dátummal ellátott aláírása szerepel.  A vizsgált 3 db 

számla tartalma az Áfa tv. 169.0-ban foglaltaknak megfelel. A megbízási szerződésben foglaltak 

alapján a Havi teljesítés igazolást kiállították. A számlák mögött megtalálható az "Utalvány lap" és az 

ECOSTAT program által biztosított Utalványrendelet is. Az utalványok nem tartalmazzák 

teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás 

egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett 

pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az 

ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláíráshelye.   
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7 

Megbízási 

szerződés 

Éjszakai 

gyermekfelügyelet a 

FESZGYI 

Gyermekek 

Átmeneti 

Otthonában (1096 

Bp., Fehérholló u. 

2-4,) az otthon 

vezetőjével 

egyeztetett 

időpontokban. 

(2019.01.01-

2019.12.31.)  

Ráckövi 

Tibor András 1 061 600 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (9 845.-Ft/12 óra (ügyletenként)  ), a 

szerződés  tartalmazza, hogy a díjazás a Gyermekek Átmeneti Otthonának szakmai vezetője 

teljesítésigazolását követően történik. A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott 

dátummal ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen 

nincs iktatószám.    Megtalálható az adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum hiányzik. A megbízási szerződést 

közös megegyezéssel megszüntették 2019.03.31-én, a megbízási szerződés megszűntetéséről készült 

dokumentumot  a Megbízó és a Megbízott is aláírta. Az adatkezelési tájékoztatót a Megbízott aláírta. 

A Teljesítés igazolást a szakmai vezető a megbízási szerződéssel összhangban kiállította, melyen 

szerepel a Megbízott és  a Megbízó dátummal ellátott aláírása is. A számfejtés és utalás a teljesítés 

igazolást követően történt.  

8 

Megbízási 

szerződés 

Éjszakai 

gyermekfelügyelet a 

FESZGYI 

Gyermekek 

Átmeneti 

Otthonában (1096 

Bp., Fehérholló u. 

2-4,) az otthon 

vezetőjével 

egyeztetett 

időpontokban. 

(2019.01.01-

2019.12.31.)  

Szalay 

Andrea 1 064 350 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (9 845.-Ft/12 óra (ügyletenként)  ), a 

szerződés  tartalmazza, hogy a díjazás a Gyermekek Átmeneti Otthonának szakmai vezetője 

teljesítésigazolását követően történik.  A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott 

dátummal ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen 

nincs iktatószám.    Megtalálható az adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum hiányzik.. A megbízási szerződést 

módosították 2019.04.01-től 12 300.-Ft/12 óra (éjszakai ügyelet) megbízási díjra. A megbízási 

szerződés módosításon a Megbízó, a Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása 

szerepel. Nincs iktatószáma  a megbízási szerződés módosításnak.  Az adatkezelési tájékoztatót a 

Megbízott aláírta. A Teljesítés igazolást a szakmai vezető a megbízási szerződéssel összhangban 

kiállította, melyen szerepel a Megbízott és  a Megbízó dátummal ellátott aláírása is. A számfejtés és 

utalás a teljesítés igazolást követően történt.  
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9 

Megbízási 

szerződés 

Gépjárművezetői 

feladatok ellátása 

(2019.01.01-

2019.10..01.) és a 

FESZGYI összes 

telephelyén 

raktározási és 

anyagmozgatási 

feladatok 

elvégzése 

(2019.10.01-

2019.12.15)  Berecz Dénes 720 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (60 000.-Ft/hó), a helyettesítő személyét, 

a szerződés nem   tartalmazza a díjazás fizetésének időpontját és a teljesítés igazoló megnevezését.  A 

szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi 

ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható az 

adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A megbízási szerződést módosították 2019.10.01-én azzal, hogy a 

szerződés megszűnik 2019.12.15-én és a gépjárművezetői feladatok helyett a FESZGYI összes 

telephelyén raktározási és anyagmozgatási feladatok végezzen,  a módosításban már megtalálható, 

hogy az elvégzett munkáról munkalapot állít ki a Megbízott, a a megbízási díj az igazgató-helyettes 

teljesítés igazolását követő 10. napon esedékes, illetve az adatkezelési nyilatkozat is megtalálható a 

szerződés szövegében. A megbízási szerződés módosításon a Megbízó, a Megbízott és a Pénzügyi 

ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása szerepel. Nincs iktatószáma  a megbízási szerződés 

módosításnak.  Az adatkezelési tájékoztatót a Megbízott aláírta. A Teljesítés igazolás megtalálható. A 

számfejtés és utalás a teljesítés igazolást követően történt.  

10 SZ/2019/000000 

Javítási 

munkálatok 

ellátása  

Bo és Zso 

Kft.  600 000 

 A 2017.03.20-án kelt Karbantartási szerződés tartalmazza a Megrendelő és a Vállalkozó adatait, az 

elvégzendő munkálatokat , a vállalkozói díjat (Bruttó 10 000.-Ft/alkalom) , a számla kifizetésének 

időtartalmát, a szerződés időbeli hatályát, a teljesítés igazolás a Gyermekek Átmeneti Otthon szakmai 

vezetője által a számlán történik. A szerződésen szerepel a Megrendelő (mint kötelezettségvállaló) és 

Vállalkozó, és a Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása.   A Karbantartási szerződést 

2019.03.08-án közös megegyezéssel megszűntették, melyen szerepel a Megrendelő és a Vállakozó 

aláírása is. A vizsgált számla sorszáma: SEASA3222187, mely tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-

ban foglaltaknak. Teljesítés igazolás készült, melyen szerepel a Megbízó, Megbízott adata, a megbízás 

tárgya  és az elvégzett munkálatra történő utalás, az igazgató aláírása található a dokumentumon.  Az 

utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az 

"Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a 

terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti 

könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem 

szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.   
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Sor-

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  

Kötelezettség-

vállalás összege  Megállapítás  

1 SZ/2013/0000012 

Mobiltelefonhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatás 

(2015.10.01-

Határozatlan 

ideig)  

Telenor 

Magyarország 

Zrt 1 938 780 

Üzleti előfizetői szerződés tartalmazza az Előfizető és a Szolgáltató adatait, a szolgáltatás 

megnevezést, a szolgáltatás időtartamát, díját, szerződés módosítással, felmondással kapcsolatos 

rendelkezéseket, a szolgáltató aláírását. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: 

100211511055, 100213928879,100215146260,100218720331, 100226804383, a számlák tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 

59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend 

és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási 

számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által 

biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott 

aláíráshelye.  

2 SZ/2013/0000044 

Fénymásológép 

bérlése 

(2020.01.01-

2020.12.31.) 

Copy Sziget 

Kft 1 093 947 

A bérleti szerződést 2020.01.01. napjával kötötték , mely tartalmazza a bérbeadó és a bérlő adatait, a 

bérléssel kapcsolatos időpontot, a felek jogait és kötelezettségeit, a fizetendő díjakat ( a szerződés 1. 

melléklete tartalmazza ), a fizetéssel kapcsolatos határidőt. A szerződésen szerepel a Bérbeadó , Bérlő 

(mint Kötelezettségvállaló)   dátummal ellátott és a Pénzügyi ellenjegyző aláírása, ahol nincs külön 

dátum ez  nem felel meg az Ávr. 50.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak ( a megkötött visszterhes 

szerződésnek tartalmaznia kell a  pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel 

ellátott aláírását), sem az  Ávr. 55.§ (1) bekezdésben foglaltaknak, mely szerint  a  pénzügyi 

ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a 

pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell 

igazolni A szerződésen nincs iktatószám. Az átláthatósági nyilatkozat megtalálható. Az ellenőrzés az 

alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: 2020/00013, 2020/00395, 2020/00555, 2020/00899, 

2020/01181, 2020/01606, a számlák adattaralma megfele az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az 

utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az 

"Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a 

terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti 

könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem 

szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.  
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3 SZ/2018/0000006 

Adatvédelmi 

tisztviselői 

feladatok ellátása 

(2018.05.15.-

Határozatlan 

ideig)  

Dr. Anda 

Péter Ügyvéd 2 313 991 

2018.05.14-én kötött szolgáltatási szerződés adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására, tartalmazza 

a Megbízó és Megbízott adatait,  a szerződés létrejöttét és hatályát, a Megbízott feladatait, a megbízási 

díjat (150 000.-Ft/hó), az adatvédelmi tisztviselő jogállását, a szerződés megszűntetését, a záró 

rendelkezéseket. A szerződésen szerepel a Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  aláírása, 

azonban a Pénzügyi ellenjegyző  aláírásánál nem szerepel dátum. Az aláírt átláthatósági nyilatkozat 

és  nyilatkozat az együttműködésről megtalálható. .A szerződésen nincs iktatószám. 2019.02.04-én 

Megbízási szerződét kötöttek, melynek hatálya 2019.02.05-től határozatlan ideig tart, azonban az 

előző szolgáltatási szerződés megszűntetéséről nem található dokumentum. A megbízási szerződés 

tartalmazza a  Megbízó, Megbízott adatait, az elvégzendő feladatokat, a megbízás időbeli hatályát, a 

megbízási díj összegét (178 000.-Ft/hó),  a megbízási díj kifizetésével kapcsolatos rendelkezéseket. A 

megbízási szerződésen szerepel a Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott 

aláírása. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: SBASA3501060, SBASA3501059, 

SBASA3523916,  SBASA3523915,SBASA3523943,SBASA3523944, DRAP-2020-32, DRAP-

2020-33, DRAP-2020-80,DRAP-2020-79, DRAP-2020-136,DRAP-2020-135,  a számlák tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 

59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend 

és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási 

számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által 

biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott 

aláíráshelye.  

4 SZ/2019/0000005 

Kapcsolattartási 

ügyelet biztosítása 

gyermekjóléti 

alapellátás 

keretében.  

(2019.04.01- 

Határozatlan 

időtartamra)  

Bázsa-Mosó 

László 858 000 

A 2019.03.29-én kelet megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és a Megbízott adatait, a Megbízott 

feladatait, a megbízási díj mértékét ( bruttó 78 000.-Ft/hó) és megbízás időtartamát, intézmény 

szabályzatainak betartására vonatkozó rendelkezést és a Ptk.-ra történő utalást. A szerződésen szerepel 

a Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása. Átláthatósági nyilatkozat 

megtalálható. A szerződésen nincs iktatószám. Adószámmal rendelkező magánszemély, a számfejtés 

(Szja fizetési kötelezettség miatt) a KIRA rendszerben megtörtént. Az ellenőrzés az alábbi számlákat 

vizsgálta: TZBSA4874959, TZBSA4874962, TZBSA4874963, LB-2020-2, LB-2020-5,  a számlák 

adattartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlákhoz készült teljesítés igazoláson 

nem szerepel  iktatószám, a megbízott és  a teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása megtalálható. 

A számlák mögött található Utalványok nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében 

foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció 

szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli 

kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított 

utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.  
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5 SZ/2020/0000001 

FECSKE 1096 

Budapest, 

Lenhossék u. 18 

szám alatti 

Központ, 1. és 

2.számú 

Családsegítő 

Központok, 

Dzsumbuj Help 

Központ, Ifjusági 

Iroda, 

Gyermekjóléti 

Szolgálat és 

Átmeneti Otthon 

szervezeti 

egységeknél 

irodatechnikai 

gépek javítása, 

karbantartása, 

festék és alkatrész 

csere (2007.01-

02-Határozatlan 

ideig) Copy Net 1 235 710 

A 2007.01.02-án kelt Megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, az elvégzendő 

feladatokat, a teljesítés igazolásra jogosultakat, a szerződés időbeli hatályát (2017.01.02- Határozatlan 

ideig) , azonban nem tartalmazza a megbízási díj összegét. A szerződésen szerepel a Megbízó, 

Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  aláírása, de a pénzügyi ellenjegyzésnél  nincs dátum. A 

szerződésen nincs iktatószám. Az átláthatósági nyilatkozat megtalálható. 2011.01.03-án módosították 

a szerződést a FECSKE  székhely változása miatt, a dokumentumon szerepel a Megbízó, Megbízott 

és a Pénzügyi ellenjegyző  (habár ez felesleges, mivel pénzügyi hatása nincs a módosításnak) aláírása, 

a pénzügyi ellenjegyzésnél nem található dátum. A Megbízott munkalap kiállítására kötelezett. A 

vizsgált 11 db számla tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlák mögött 

megtalálható a teljesítés igazolás, melyet az arra jogosult személyek írtak alá, azonban nem található 

a teljesítés igazoláson iktatószám. Az Utalványok  nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) 

bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és 

kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  (kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási 

számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma, az ECOSTAT program által 

biztosított utalványrendeleten nem szerepel az érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott 

aláíráshelye.  

6 

Megbízási 

szerződés 

Gépjárművezetői 

feladatok ellátása 

(2020.01.01-

2020.12.31.)  Szabó István 720 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (60 000.-Ft/hó), a helyettesítő személyét, 

a szerződés nem   tartalmazza a díjazás fizetésének  időpontját és a teljesítés igazoló megnevezését.  

A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a Pénzügyi 

ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható az 

adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata.   Az adatkezelési tájékoztatót a Megbízott aláírta. A Teljesítés igazolás 

megtalálható, melyet az igazgatóhelyettes írt alá,  melyen a Megbízott aláírása nem szerepel.   A 

számfejtés és utalás a teljesítés igazolást követően történt.  
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7 

Megbízási 

szerződés 

Időskorúak 

gondozása a 

FESZGYI Szerető 

Kezek Időskorúak 

Gondozóházába 

(1098 Budapest, 

Friss u.5) a 

gondozóház 

vezetőjével  

egyeztetett 

időpontokban 

(2020.01.01-

2020.12.31.)  Kiss Éva 280 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

általános, nappali-és éjszakai műszakban, valamint az adminisztrációs  feladatait, szerződés időbeli 

hatályát, megbízási díj összegét (12 000.-Ft/12 óra (alkalmanként)  ), a szerződés  tartalmazza, hogy 

a díjazás a Szerető Kezek Időskorúak Gondozó Háza szakmai vezetője teljesítésigazolását követően 

történik. A szerződésen megtalálható a Megbízó és a Megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a 

Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható 

az adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum hiányzik. Az adatkezelési tájékoztatót 

a Megbízott aláírta. A Teljesítés igazolást a szakmai vezető a megbízási szerződéssel összhangban 

kiállította, melyen a Megbízott aláírása nem szerepel.  A számfejtés és utalás a teljesítés igazolást 

követően történt.  

8 SZ/2020/0000006 

Vezetékes 

műsorelosztás, 

távközlési 

berendezés 

kölcsönzése 

Vodafone 

Mo. Zrt. 117 158 

A kötelezettségvállalás dokumentumát nem bocsátották az ellőnőzés rendelkezésére. Az ellenőrzés az 

alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: 828017127, 830575854, 832205481, 832302930, 834761637, 

834843381, a számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak.  Az Utalványok nem 

tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról 

hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  

(kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli 

számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az 

érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.  

9 R/2020-786 

Cigánytánc 

foglalkozás 

tartása 

Humanae 

Vocis 

Alapítvány 360 000 

A hatályos Gazdálkodási szabályzat és az Ávr. 53.§ (1) bekezdés (a) pontja alapján írásbeli 

kötelezettségvállalás szükséges, a kötelezettségvállalás dokumentuma a Megbízási szerződés, mely 

tartalmazza  Átláthatósági nyilatkozat megtalálható.  Az ellenőrzés az AA-2020-22 sorszámú számla 

tartalmát vizsgálta, mely megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az Utalványok nem 

tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról 

hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  

(kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli 

számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az 

érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.  
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10 R/2020-894 

Microsoft 

rendszerek és 

informatikai 

infrastruktúra 

üzemeltetése, 

informatikai 

szolgáltatás és 

rendelkezésre 

állás                              

(2012.04.01-

Határozatlan 

ideig)  

BitService 

Kft 2 028 706 

A 2012.04.01-én aláírt Üzemeltetési szerződés tartalmazza a megrendelő és a szolgáltató adatait, a 

szerződés tárgyát, a vállalt szolgáltatásokat, a szolgáltatás díjazását (alap rendelkezésre állási csomag 

díja 200 000.-Ft+Áfa/hó és a bejelentett  hibajegyek szerint díj, illetve a többlet rendelkezésre állási 

csomag keretében hibaelhárítási  díj), a szolgáltató és megrendelő kötelezettségeit, a szerződés 

érvényessége (, felmondás, késedelem rendelkezéseket, átadás-átvétel, teljesítés (munkalap kiállítási 

kötelezettség), fizetési feltételek, vis maior, egyéb rendelkezések, szerződésben nem szabályozott 

kérdések, kereskedelmi titok meghatározásokat. A szerződésen szerepel a megrendelő , szolgáltató és 

a Pénzügyi ellenjegyző  aláírása, de nincs dátum a pénzügyi ellenjegyzésnél. Átláthatósági nyilatkozat 

nem található. A szerződést 2017.01.01. napjával módosították, a kapcsolattartó, aláírás,  

jognyilatkozat, szolgáltatásokat végző szakemberek, együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos 

név és elérhetőség változás miatt, illetve a többlet rendelkezésre  állási csomag keretében a 

hibaelhárítási díj változása miatt. Az üzemeltetési szerződés módosításon szerepel a megrendelő, 

szolgáltató és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása. A szerződésen és a módosításon 

nincs iktatószám, átláthatósági nyilatkozat  sem található. 2020.10.01-én készítettek egy 

módosításokkal egységes szerkezetű Üzemeltetési szerződést, melyet a fent leírt szerződési 

tartalmakon kívül kibővítették a szolgáltatás területével, az együttműködés általános feltételeivel, a 

változott a szolgáltatások díjával ( alaprendelkezésre állási csomag díja bruttó 514 350.-Ft, a többlet 

szolgáltatási csomag díja is változott), és a személyes adatok védelméhez  kapcsolódó nyilatkozattal. 

A szerződésen szerepel a megrendelő, szolgáltató és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott 

aláírása. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlák tartalmát vizsgálta: 2020/BSV/000111, 2020-

BSV/000173, 2020-BSV/000233, 2020-BSV/000365, 2020-BSV/000411, 2020-BSV/000535, 2020-

BSV/000518, 2020-BSV/000794, 2020-BSV/000722, 2020-BSV/000784, 2020-BSV/000752, 2020-

BSV/000827. A vizsgált számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az Utalványok 

nem tartalmazzák teljeskörűen az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglalat adatokat, az "Utalvány lap"-ról 

hiányzik a  kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti száma, a terheléssel,  

(kifizetéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli 

számlájának száma, az ECOSTAT program által biztosított utalványrendeleten nem szerepel az 

érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláíráshelye.  
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A szerződések a megrendelő és vállalkozó adatain kívül tartalmazzák  a szerződés tárgyát, a 

szerződés összegét, a szerződés hatályát, a kapcsolattartást, a feladatellátás módját. A megbízási 

szerződés tartalmazza még a szerződés felmondására vonatkozó, titoktartás és 

összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket is.  

 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált megkötött szerződések megfelelnek  a hatályos 

jogszabályoknak,  a FESZGYI a belső szabályzatok (beszerzési szabályzat, SzMSz) előírásait  

részben betartva kötötte azokat, mivel az ellenőrzés részére nem került átadásra a legalább 3 

db árajánlat a 2020.03.30-ig a 100 000.-Ft egyedi bekerülési értékű beszerzésekről illetve 

2020.03.31-től a 200 000.-Ft egyedi bekerülési értékű beszerzésekről.  

A szerződéseken nincs iktatószám, előfordult az átláthatósági nyilatkozat hiánya is. A 

megbízási szerződések mögött nem található a végzettséget igazoló dokumentum, mely 

alátámasztaná, hogy a megbízott személy képes a feladat ellátására.  

 

IV. Az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi- és pénzeszközök) való gazdálkodás 

hatékonyságának vizsgálata 
 

1. A kiadási előirányzatok módosításának és felhasználásának vizsgálata a 

jogszabályi előírásoknak és a kiadott szabályozórendszer 

rendelkezéseinek való megfelelőség vonatkozásában, a kifizetések 

indokoltsága. 
 

 

Az éves költségvetés elve feltételezi, hogy megállapításra kerüljön az a tervezett összeg, 

amelynek mértékéig a kiadások teljesíthetők, valamint az a bevételi összeg amennyit a tárgyév 

során be kell szedni. Ezeket a keret vagy előre megtervezett összegeket hívjuk összefoglalóan 

előirányzatoknak. Az államháztartásban a költségvetési gazdálkodás a költségvetésben 

meghatározott előirányzatokhoz kapcsolódóan történik. 

Az államháztartásban a jóváhagyott előirányzatok alapján történik a gazdálkodás 

 
Az Ávr. 42. § alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési 

szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a 36. § (1)-(3) bekezdésében 

foglaltak szerint megemelheti. Erről a jelentés III. Szabályozó eszközök, költségvetés tervezés  

és a költségvetési támogatások felhasználásának, a hátralékok, túlfizetések kezelésének 

vizsgálata rész, 2.A költségvetés tervezésének, a költségvetési előirányzatok módosításának, a 

költségvetési támogatások felhasználásának szabályszerűségi vizsgálata pontban részletesen 

írunk, ezért azt itt nem ismételjük meg.  

 

Az Ávr. 43.§ (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt 

előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. 

A kiemelet előirányzatok fogalmát az Áht. 6.§ (5)-(6) bekezdése tartalmazza.  

Az átcsoportosítás során a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az egységes 

rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, 
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hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az 

állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi 

juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem 

ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, esetekben növelhetők.  Az egységes rovatrend 

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata 

pedig csak a K1. Személyi juttatások rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére 

növelhető. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a vizsgált időszakban a FESZGYI milyen  jellegű 

előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre. 
2018.év 

Az 

átcsoportosítás 

dátuma  

 

Rovat 

 

Rovat megnevezése 

 

Átcsoportosítással 

érintett összeg 

(Ft-ban) 

 

 

2018.06.30. 

0561 Immateriális javak beszerzése, létesítése + 300 000 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -300 000 

05122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

+300 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek -300 000 

2018.07.01. 051110 Egyéb költségtérítések +2 000 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 2 000 000 

 

 

2018.07.30. 

05337 Egyéb szolgáltatások + 5 000 000 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

-  5 000 000 

051102 Normatív jutalmak + 60 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 60 000 

051112 Szociális támogatások + 200 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 200 000 

 

 

2018.08.30. 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + 1 500 000 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 1 500 000 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 5 000 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek -5 000 000 

051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 500 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 500 000 

 

 

2018.10.30. 

05321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele + 200 000 

05332 Vásárolt élelmezés - 200 000 

0531200081 Üzemeltetési anyag -munkaruha  + 1 976 800 

0531200011 Üzemeltetési anyag -élelmiszer 18% áfás  - 1 976 800 

05341 Kiküldetések kiadásai + 40 000 

05331 Közüzemi díjak - 40 000 

 

2018.11.01. 

051102 Normatív jutalmak + 14 990 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 14 990 000 

 

 

 

 

2018.11.30. 

051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 318 850 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 318 850 

05355 Egyéb dologi kiadások + 39 900 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

- 39 900 

052051 Táppénz hozzájárulás  + 210 000 
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052011 Szociális hozzájárulási adó  - 210 000 

 

 

 

 

 

2018.12.01. 

051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 1 011 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 1 011 000 

05122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 

saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások  

+ 112 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 112 000 

052(041,051)  Egészségügyi hozzájárulás és Táppénz hozzájárulás  + 362 000 

052011 Szociális hozzájárulási adó  - 362 000 

05355 Egyéb dologi kiadások + 3 000 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

- 3 000 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése +1 241 000 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 1 241 000 

2019.év 

Az 

átcsoportosítás 

dátuma 

 

Rovat 

 

Rovat megnevezése 

 

Átcsoportosítással 

érintett összeg 

(Ft-ban) 

 

 

2019.06.30. 

05341 Kiküldetések kiadásai + 80 000 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 80 000 

05355 Egyéb dologi kiadások + 550 000 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 550 000 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + 200 000 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - 200 000 

2019.07.31. 0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + 3 000 000 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 3 000 000 

 

2019.08.31.  

05355 Egyéb dologi kiadások + 300 000 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

- 300 000 

 

2019.09.30. 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 1 000 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 1 000 000 

05355 Egyéb dologi kiadások + 1 200 000 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

- 1 200 000 

 

 

 

 

 

 

2019.10.31. 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 439 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 439 000 

051109 Közlekedési költségtérítés + 273 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 273 000 

051103 Céljuttatás, projektprémium + 210 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 210 000 

052051 Táppénz hozzájárulás  + 307 000 

052011 Szociális hozzájárulási adó - 307 000 

05355 Egyéb dologi kiadások + 790 000 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 790 000 

05352 Fizetendő általános forgalmi adó + 775 000 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi 

- 775 000 

05355 Egyéb dologi kiadások + 100 000 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 100 000 



 

Oldal 99 / 287 
 

 

 

 

 

2019.11.29 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 439 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 439 000 

051109 Közlekedési költségtérítés + 273 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 273 000 

051103 Céljuttatás, projektprémium + 210 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 210 000 

052051 Táppénz hozzájárulás  + 307 000 

052011 Szociális hozzájárulási adó  - 307 000 

05355 Egyéb dologi kiadások + 790 000 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata - 790 000 

05352 Fizetendő általános forgalmi adó + 775 000 

05351 Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi 

- 775 000 

05355 Egyéb dologi kiadások + 100 000 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata - 100 000 

 

 

 

2019.12.31.  

051102 Normatív jutalmak + 24 700 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 24 700 000 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 3 404 300 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 3 404 300 

051109 Közlekedési költségtérítés + 2 500 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 2 500 

052041 Egészségügyi hozzájárulás  + 190 000 

052011 Szociális hozzájárulási adó  - 190 000 

2020.év 

Az 

átcsoportosítás 

dátuma 

 

Rovat 

 

Rovat megnevezése 

 

Átcsoportosítással 

érintett összeg 

(Ft-ban) 

2020.03.31. 051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek + 650 000 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

- 650 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.10. 

051102 Normatív jutalmak + 246 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 246 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése + 2 000 000 

05331 Közüzemi díjak előirányzata - 2 000 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése + 4 500 000 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 4 500 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése + 4 500 000 

05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -4 500 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése + 2 500 000 

05337 Egyéb szolgáltatások - 2 500 000 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 300 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 300 000 

051112 Szociális támogatások + 300 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 300 000 

051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 13 000 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 13 000 000 

052051 Táppénz hozzájárulás  + 1 800 000 
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052011 Szociális hozzájárulási adó  - 1 800 000 

2020.07.31. 051102 Normatív jutalmak + 421 337 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 421 337 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 5 918 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 5 918 000 

 

 

2020.08.01 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 2 000 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 2 000 000 

051109 Közlekedési költségtérítés + 10 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 10 

05311 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata + 250 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 250 000 

2020.09.01.  051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 500 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 500 000 

 

 

 

 

2020.10.01.  

05355 Egyéb dologi kiadások + 50 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 50 000 

05337 Egyéb szolgáltatások + 2 000 000 

05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 2 000 000 

0561 Immateriális javak beszerzése, létesítése + 139 500 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 139 500 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 606 670 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 606 670 

051108 Ruházati költségtérítés + 4 400 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 4 400 000 

 

 

 

 

 

2020.11.01.  

05355 Egyéb dologi kiadások + 200 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 200 000 

05337 Egyéb szolgáltatások + 500 000 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 500 000 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + 1 100 600 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 1 100 600 

051102 Normatív jutalmak + 13 505 887 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 13 505 887 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 600 000 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 600 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05355 Egyéb dologi kiadások + 3 500 

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 3 500 

05337 Egyéb szolgáltatások + 1 400 000 

05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 1 400 000 

05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások + 140 807 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 140 807 

05321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele + 140 807 

05322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 140 807 

051108 Ruházati költségtérítés + 106 571 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 106 571 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + 69 606 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 69 606 
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2020.12.01. 

05337 Egyéb szolgáltatások + 500 000 

05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 500 000 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + 71 732 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 71 732 

0567 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

+ 38 268 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 38 268 

05337 Egyéb szolgáltatások + 1 530 000 

05336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 1 530 000 

0563 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + 338 582 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 338 582 

0567 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

+ 91 418 

0564 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - 91 418 

 

 

2020.12.31 

051102 Normatív jutalmak + 34 643 347 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 34 643 347 

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat 

+ 485 314 

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 485 314 

05355 Egyéb dologi kiadások + 5 250 

05312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 5 250 

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy a FESZGYI az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltakat 

betartotta, mivel a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli 

rovatok között átcsoportosítást hajtott végre, vagyis a személyi juttatásokon belül (051. 

Személyi juttatások rovat ), a  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókon 

belül  (052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat), a dologi 

kiadásokon belül  (053. Dologi kiadások rovat), és a beruházásokon belül  (056. Beruházások 

rovat)  hajtott végre átcsoportosításokat.  

Az Ávr. 43.§ (3) bekezdése kimondja, hogy  az egységes rovatrend K336. Szakmai 

tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata pedig csak a K1. 

Személyi juttatások rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére növelhető.  

A fenti táblázatból jól látható, hogy a FESZGYI a fent leírt  rendelkezést  betartotta, mivel 

a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok 

között átcsoportosítást hajtott végre.  

Nem fordult elő a vizsgált időszakban, hogy a K336. Szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata növelésére került volna sor, mivel 

ez csak a K1. Személyi juttatások rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére 

növelhető, az előirányzatot csökkentették mindösszesen 9 930 000.-Ft-val.  

  

Az előirányzat átcsoportosítást  a FESZGYI a kiadási előirányzatai főösszegének 

változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével hajtotta 

végre.  

 
 
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a szúrópróbaszerűen kiválasztott kiadási tételek  esetében 

a felhasználás  jogszabályi előírásoknak és a kiadott szabályozórendszer rendelkezéseinek való 

megfelelőség vonatkozásában azok megfelelőségét és a kifizetések indokoltságát. 
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2018. év  

Sor-

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  Összeg  Megállapítás  

1 SZ/2013/0000012 

Központ mobil telefon 

szolgáltatás  

Telenor 

Magyarország Zrt.  277 465 

Az ellenőrzés három darab számlát vizsgált,  a számla tartalma az Áfa. tv. 69.§-ban foglaltaknak 

megfelel, a teljesítés igazolás és az ellenjegyzés a számlán megtalálható, azt az arra kijelölt személyek 

írták alá. Az utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és 

utalványozó aláírása. A költségvetésben a K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele, K322. 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és a K351.  Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó rovatokon a kifizetéshez szükséges összeg rendelkezésre állt.  

2 SZ/2013/0000013 SPLA Licenc szolgáltatás  BitService Kft. 1 860 685 

A szállítói szerződés 2017.11.23-án kelt, mely tartalmazza a megrendelő, szállító adatait, a szerződés 

tárgyát, megrendelő és szállító kötelezettségeit és jogait, fizetési feltételeket, késedelem, felmondás, 

kapcsolattartás rendelkezéseit, az árakat, szerződés felmondás, elállás, vis maior, titoktartás, vegyes 

rendelkezések előírásait. A szerződésben az  időbeli hatálya nem szerepel, ajánlott azt is feltüntetni. 

A szerződésen megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.   Átláthatósági nyilatkozat 

sem található, így nem teljesül az Áht. 41.§ (6) bekezdésében foglalat előírás, mely szerint a kiadási 

előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető 

kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A számlázás alapja a havi licenc 

jelentés. Az ellenőrzés vizsgálta a kiállított számla ( 2018-BSV/000006, 2018-BSV/000013, 2018-

BSV/000060, 2018-BSV/000082,2018-BSV/000101, 2018-BSV/000106, 2018-BSV/000206, 2018-

BSV/000267, 2018-BSV/000266, 2018-BSV/000274, 2019-BSV/000001,2018-BSV/000276, 2018-

BSV/000360  sorszámú számla) tartalmát, mely megfelel az Áfa tv.169.§ -ban foglaltaknak. Az 

Utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláírása.  A számlán megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző dátummal 

ellátott aláírása. A K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele és a  K351.   Működési célú 

előzetesen felszámított általános forgalmi adó  rovatokon a kifizetéshez szükséges előirányzat  

rendelkezésre állt.   

3 Megrendelő  Tisztítószerek  Galatea Kft. 896 064 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2018.02.22-én, 2018.03.23-án , 2018.07.24-én,  kelt 

megrendelő, melyen szerepel az igazgató, mint kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírása. Az ellenőrzés vizsgálta a kiállított számla ( 1729/2018, 2486/2018, 

5744/2018, 8898/2018,  sorszámú számla) tartalmát, mely megfelel az Áfa tv.169.§ -ban 

foglaltaknak. Az Utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és 

utalványozó dátummal ellátott aláírása.  A számlán megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírása. A K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése és a  K351.   Működési célú 

előzetesen felszámított általános forgalmi adó  rovatokon a kifizetéshez szükséges előirányzat  

rendelkezésre állt.  
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4 SZ/2013/0000036 Egyéb mentális ellátás  Gergely Gabriella 690 000 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a megbízási szerződés, melyen szerepel az igazgató, 

mint kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. Az ellenőrzés az 

alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: KF5SA3064415, KF5SA3064416, KF5SA3064418, 

KF5SA3064422, KF5SA3064424, KF5SA3064427. A számlák tartalma megfelel az Áfa. tv. 169.§-

ban foglaltaknak. Az Utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő 

és utalványozó dátummal ellátott aláírása.  A számlán megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírása, havonta külön teljesítés igazolás is készült az elvégzett munkáról, melyet 

a FESZGYI Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője írt alá, ez nem felel meg a megbízási 

szerződésben rögzítetteknek, mely  alapján a  FESZGYI Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetőjének kellett volna aláírni a teljesítés igazolást. A K336.  Szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások rovatokon a kifizetéshez szükséges előirányzat  rendelkezésre állt.  

5 SZ/2013/0000037 Rovarírtás  Cleant Point Kft. 556 260 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a megállapodás, mely 2006.10.01-kelt és határozatlan ideig 

szól, a megbízó és a megbízott is aláírta, azonban a pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása 

hiányzik . Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlák tartalmát vizsgálta, mely megfelel az Áfa tv. 

169.§-ban foglaltaknak: NJ6SA2231637,NJ6SA8066052,NJ6SA8066053, RHASA4163028.  Az 

Utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláírása. A számlán megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző dátummal 

ellátott aláírása. A költségvetésben a K337.  Egyéb szolgáltatások, és a K351.  Működési célú 

előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokon a kifizetéshez szükséges összeg 

rendelkezésre állt.  

6 SZ/2013/0000046 Internet és távközlés  Cost Consulting Kft.  4 500 098 

A kötelezettségvállalás dokumentumát az Intézmény nem bocsátotta az ellenőrzés rendelkezésére. Az 

ellenőrzés az alábbi sorszámú számlák tartalmát vizsgálta, mely megfelel az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltaknak,: 2018/00301/Cc, 2018/00938/Cc, 2018/01246/Cc, 2018/01871/Cc, 2018/02159/Cc, 

2018/02767/Cc, 2018/03119/Cc, 2018/03217/Cc. Az Utalványok túlnyomó részén  szerepel a 

kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláírása, 

kivéve a 2018/UT/001955 sorszámú Utalványon, ahol az érvényesítő aláírása hiányzik, a 

2018/UT/002145 sorszámú Utalványon nem található dátum a kötelezettségvállaló, pénzügyi 

ellenjegyző, érvényesítő, utalványozó aláírásánál, hiányzik a kötelezettségvállaló, pénzügyi 

ellenjegyző, utalványozó aláírásánál a dátum a 2018/UT/002888 sorszámú Utalványról.   A számlán 

megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A költségvetésben a K321. 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele, K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások és a K351.  

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokon a kifizetéshez szükséges 

összeg rendelkezésre állt.  
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7 SZ/2013/0000075 

Egyéni életvezetési tanácsadás 

szolgáltatása a H52 Ifjusági 

Iroda és Közösségi Tér heti 3 

órában az Iroda szakmai 

programfelelőse által megjelölt 

időpontban az IFJ-GY-15-A-

21096 pályázat keretében 

(2018.01.01.-2018.12.31. ) 

SERAPIS 

MENTHAL Bt. 256 500 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (4 500.-Ft/óra), a megbízási díj fizetési 

idejét és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, az Ifjusági Iroda szakmai programfelelőse 

teljesítésigazolását követően, a kiállítást követő 15 napon belül bankszámlára utalja.  A szerződésen 

megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható a feladatellátásához 

szükséges    végzettséget igazoló dokumentum, és a tárolt cégkivonat.   Átláthatósági nyilatkozat 

megtalálható. A kiállított számlák tartalma megfelel az Áfa. tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az 

Utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláírása. A K336.  Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatokon az 

kifizetéshez szükséges előirányzat  rendelkezésre állt.  

8 SZ/2017/0000016 

Szociálisétkeztetés/közétkeztetés 

biztosítása  Gastro-Tom Bt. 20 680 015 

A kötelezettségvállalás dokumentumát az Intézmény nem bocsátott az ellenőrzés rendelkezésére. Az 

ellenőrzés vizsgálta az alábbi sorszámú  kiállított számla tartalmát, mely megfelel az Áfa tv. 169.§-

ban foglaltaknak: GAW7-SZ-1698026, GAW7-SZ-1698028,GAW7-SZ-1698027,GAW7-SZ-

1697967, GAW7-SZ-1697968,GAW7-SZ-1697775,GAW7-SZ-1697774,GAW7-SZ-

1697953,GAW7-SZ-1698190,GAW7SZ-1698191, GAW7-SZ-1698192,GAW7-SZ-1698193. A 

számlákon megtalálható a teljesítés igazoló és az ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. Az 

Utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláírása. A kiadást a K332. Vásárolt élelmezés és a K351. Működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó rovaton került elszámolásra, a kiadáshoz szükséges forrás a 

költségvetésben ezen a sorokon biztosított volt.  

9 R/2018-730 

Számítástechnikai eszközök 

beszerzése  BitService Kft. 2 905 303 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a megrendelő, melyen szerepel az igazgató, mint 

kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. Az ellenőrzés vizsgálta a 

kiállított számla ( 2018-BSV/000257 sorszámú számla) tartalmát, mely megfelel az Áfa tv. 169.§-

ban foglaltaknak. Az Utalványon szerepel a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő 

és utalványozó dátummal ellátott aláírása. A kiadás a K63.  Informatikai eszközök beszerzése rovaton 

2 251 640,-Ft, a  K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton  36 000.-Ft, a  K67. 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 617 663,-Ft összegbe került 

elszámolásra, melyhez az előirányzat rendelkezésre állt.  

10 R/2018-1273,-74 

Bútor, játék, konyhai eszközök 

vásárlása IKEA 2 333 125 

Személyes megrendelés történt. Ez nem felel meg a 2014.03.31-től hatályos Gazdálkodási 

szabályzatban foglaltaknak, mivel a 100 000.-Ft fölött írásbeli kötelezettségvállalás van. Megrendelőt 

kellett volna kiállítani. Az ESZ03006/2018 sorszámú számla ( kelte: 2018.12.06) előleg számla, 

melynek tartalma megfelel az Áfa.tv. 169.§-ban foglaltaknak. Az Utalványon szerepel a 

kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláírása. A 

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton  1 746 172.-Ft, a  K67. Beruházási célú 

előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 471 468,-Ft, a K312. Üzemeltetési anyagok 

beszerzése rovaton  90 931.-Ft , K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

rovaton 24 554 .-Ft került elszámolásra, az előirányzat rendelkezésre állt.   

2019. év  

Sor-

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  Összeg  Megállapítás  
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1 SZ/2013/000001 

1098 Budapest , Toronyház utca 

11 épület hőellátása  Főtáv Zrt. 5 531 998 

Egyedi közüzemi szerződés (száma: E-5-K005874/002)  rendelkezése állt, mely 2008.01.22-én kelt, 

a távhőszolgáltató és a fogyasztó  aláírása is szerepel a szerződésen. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú 

számlák tartalmát vizsgálta: 2210396837, 2210396836,2210396838, 4010410424, 4010410423, 

4010410422, 4010410425, 2410454958,2410454960,4110471415,4110471416, 4110471417, 

4110485906, 4110485905, 3710519721, 3710519720, 3710519719, 3410537297, 3410537298, 

3410537299, 2310381130, 2210396835, 2210366337, 2210366338,2210366339,2210366336. A 

számlák tartalma megfelel az Áfa. tv.169.§-ban foglaltaknak. A kiadásokhoz tartozó utalványokon 

megtalálható a Kötelezettségvállaló, Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő, Utalványozó dátummal 

ellátott aláírása, azonban a dátumok minden aláírásnál azonosak. Hiányzik a Pénzügyi ellenjegyző 

aláírása a 2019/UT/000530 sorszámú Utalványról. A kiadások összegét a K331. Közüzemi díjak és a 

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokra könyvelték, a 

költségvetésben ezeken a rovatokon az előirányzat rendelkezésre állt.  

2 SZ/1013/00002 

Egészségügyi ellátás - Szerető 

Kezek Időskorúak Gondozó 

Háza, és havi 1 alkalommal 

(min. 2 óra) egészségügyi 

felvilágosító előadás tartása- 

Árvácska Idősek Klubja, Szerető 

Kezek Idősek Klubja, Borostyán 

Idősek Klubja, Platán Idősek 

Klubja, Napsugár Idősek 

Klubja,- (2016.01.01-

Határozatlan ideig)  

Areola-Med 

Háziorvosi Kft. 540 000 

A kötelezettségvállalás dokumentuma  a 2015.12.30-án kelt Megbízási szerződés, melyet három 

alkalommal módosítottak,  2016.04.29-én a havi 1 alkalom egészségügyi felvilágosító előadás feladat 

ellátás vonatkozásában az egy telephely bővítéssel ( Napsugár Idősek Klubja) és a megbízási díj 

bruttó 45 000.-Ft/hó összegről 60 000.-Ft/hó összegre történő emeléssel, 2016.12.20-án a megbízási 

idő vonatkozásában (2017.01.01-2017.04.30-ig szólt), illetve 2016.12.29-én ahol a megbízást 

2017.05.01.-Határozatlan időre módosították. A Megbízási szerződésen és módosításain szerepel a 

Kötelezettségvállaló (Megbízó), Megbízott és  a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. 

Átláthatósági nyilatkozat megtalálható. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: 

BI2SA8624296, BI2SA8624297,BI2SA8624300,VL1SA7797251, VL1SA7797252, 

VL1SA7797253, 

VL1SA7797258,VL1SA7797259,VL1SA7797262,VL1SA7797263,VL1SA7797268, 

VL1SA7797269, a kiállított számlák tartalma az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak megfelel. A 

számlákon megtalálható a szolgáltatást igazolom bélyegző, mint teljesítés igazolás és az ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírása. Az utalványokon megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi 

ellenjegyző, érvényesítő és az utalványozó dátummal ellátott aláírása. Minden számlához készült 

teljesítés igazolás és igazolás arról, hogy egészségügyi felvilágosító előadás megtartásra került az 

adott telephelyeken, ezen dokumentumokat az arra illetékes személyek aláírták.  A számlák összege 

a K336.  Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton került elszámolásra, a költségvetésben 

ezen a rovaton az előirányzat rendelkezésre állt.  

3 SZ/2013/00003 

Tisztítószerek beszerzése 

(2006.10.24-Határozatlan ideig)  Galatea Kft. 393 246 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2006.10.24-én kelt Szállítási szerződés, melyben rögzítették, 

hogy a megrendelés módja a vevő közvetlen megrendelése alapján, amely minimum 50 000.-Ft Bruttó 

összeget meghaladja. A Szállítási szerződésen szerepel a Szállító és a Vevő aláírása, de külön a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása nem található. Átláthatósági nyilatkozat 

megtalálható. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlát vizsgálta: 1613/2013. A számla tartalma 

megfelel az Áfa tv.169.§-ban foglaltaknak. A kiadás a  K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése és 

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton került elszámolásra, a 

költségvetésben ezen a rovaton az előirányzat rendelkezésre állt.  
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4 SZ/2013/00003 

Rovarírtás (3 havonta, illetve 

szükség szerint hívásra)  Cleant Point Kft. 1 106 805 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2006.10.01.-én kelt megállapodás, melyet 2019.06.03-án 

Vállalkozási szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben) váltott föl, melyet 2019.10.07-én egy 

újabb telephely bővítés miatt módosítottak. A vállalkozási szerződésen és annak módosításán 

szerepel a Megrendelő (mint kötelezettségvállaló), Vállalkozó és a pénzügyi ellenjegyző dátummal 

ellátott aláírása. Az ellenőrzés az alábbi számlák tartalmát  vizsgálta: RHASA7962123, 

TZBSA6923757,TZBSA6923758, TZBSA6923918. A számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-

ban foglaltaknak. A kiadások a K337.  Egyéb szolgáltatások és a K351.  Működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó rovatokon került elszámolásra, a költségvetésben ezen a rovaton 

az előirányzat rendelkezésre állt.  

5 SZ/2013/000004 

H52 Ifjusági Iroda és Közösségi 

Tér Egészségügyi rovarírtás 

évente négy alkalommal 

(2016.02.01-Határozatlan ideig)  

COMBI Szolgáltató 

és Kereskedelmi 

Kft. 102 235 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2016.02.01-én kelt Vállalkozási szerződés, melyen szerepel 

a  Megrendelő (mint kötelezettségvállaló), Vállalkozó és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása. Az ellenőrzés az alábbi számlák tartalmát  vizsgálta: 2019/265,2019/324. A számla tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak.  A számlán megtalálható a teljesítés igazoló és 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A költségvetésben a K337.  Egyéb szolgáltatások, és a K351.  

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokon a kifizetéshez szükséges 

összeg rendelkezésre állt.  

6 SZ/2013/000004 

Helyhez kötött 

telefonszolgáltatás (2014.12.01- Cost Consulting Kft.  3 470 888 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2014.12.01-én kötött Egyedi előfizetői szerződés. A 

szerződésen szerepel az Előfizető (Kötelezettségvállaló, Szolgáltató és a Pénzügyi ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírása. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számláka vizsgálta: 2019/00003/Cc, 

2019/00197/Cc, 2019/00283/Cc, 2019/00572/Cc, 2019/00738/Cc, 2019/01099/Cc., a számlák 

tartalma megfelel az Áfa tv .169.§-ban foglaltaknak. A kiadások a K321.Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele,  K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások és  K351. Működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó rovatokon kerültek elszámolásra, mely rovatokon a 

költségvetésben az előirányzat rendelkezésre állt.  

7 SZ/2013/000006 

Munkabiztonsági és tűzvédelmi 

feladatok ellátása (2012.02.02- 

Határozatlan ideig)  Ex- Professo Kft. 393 700 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2012.02.02-Án kötött Megbízási  szerződés. A szerződésen 

szerepel a Megbízó (Kötelezettségvállaló) , Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása. Átláthatósági nyilatkozat megtalálható. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számláka 

vizsgálta: VL1SA8990043,VL1SA8990050, UIBSA0025853, UIBSA0025859, UIBSA0025867, a 

számlák adattartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlák összege a K336.  

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton került elszámolásra, a költségvetésben ezen a 

rovaton az előirányzat rendelkezésre állt.  

8 R/2019-689 Bútorok vásárlása Möbelix 245 890 

2019.08.07-i keltezésű megrendelésre hivatkozás található a számlán, az ellenőrzés rendelkezésére 

nem bocsátották az írábeli megrendelőt. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlát vizsgálta: XU-

AZXU19000005334. A számla tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A kiadást a K64. 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és K67. Beruházási célú előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rovatokon számolták el, a költségvetésben ezeken a rovatokon az előirányzat 

rendelkezésre állt.  

9 SZ/2017/000000 

Kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás 

megszervezése, lebonyolítása a  

FESZGYI intézményi rendszerében 
kijelölt helyiségekben, hétvégi 

időszakban (2019.01.01-2019.12.31)  Lukács Luca  234 000 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a határozott időre kötött megbízási szerződés. Az ellenőrzés 

az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: RHASA7974290, TZBSA2170836,TZBSA2170850.  A 

számlák  tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlák összege a K336.  Szakmai 

tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton került elszámolásra, a költségvetésben ezen a rovaton az 

előirányzat rendelkezésre állt. Az Utalványokon szerepel az arra jogosult Kötelezettségvállaló, 

Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó dátummal ellátott aláírása.  
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10 SZ/2019/000002 Pékárú szállítás (2019.09.16.-  VI-TO World Kft.  713 664 

A  kötelezettségvállalás dokumentuma a 2016.09.16-án kötött Szállítási szerződés. A 

megrendeléseket a szállító telefonon vagy e-mailben fogadja. A szerződésből nem derül ki az időbeli 

hatálya és nincs árlista a pékárukról sem csatolva.  Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számláka 

vizsgálta: SEASA6008872, SEASA6008915. A számlák adattartalma az Áfa tv.169.§-ban 

foglaltaknak megfelel. Az arra jogosultak írták alá a számlán a teljesítésigazolást és az ellenjegyzést. 

Az Utalványokon szerepel a Kötelezettségvállaló ,Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó 

dátummal ellátott aláírása, melyet az arra kijelölt személyek írtak alá. A kiadást a K312. Üzemeltetési 

anyagok beszerzése és K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 

került elszámolásra, a költségvetésben ezen a rovaton az előirányzat rendelkezésre állt.  

2020. év  

Sor-

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  Összeg  Megállapítás  

1 SZ/2013/0000039 

Ballonos víz kinyeréséhez 

biztosított készülék bérleti díja 

és ballonos víz  Clear Water Kft. 301 917 

A kötelezettségvállalás egyedi értéke nem érte el a 100 000.-Ft, így a hatályos Gazdálkodási 

szabályzat alapján nem kell írásbeli kötelezettségvállalás. Az ellenőrzés az alábbi számlákat 

vizsgálta: 2020/0001431, 2020/0005852,2020/0043823, 2020/0039127, 2020/0057808, 

2020/0062285, 2020/0109408, 2020/0103770,2020/0145301, 2020/0198122, 2020/0193618.  A 

kiadások 27%-os Áfa összeget tartalmaztak, a bérleti díj összege a K333. Bérleti és lízing díjak, a 

Clearwater 19 literes ballonos víz költségét a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése az Áfa összegét 

a K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokon került elszámolásra, 

mely rovatokon az előirányzatok rendelkezésre álltak. A 2020/0043823 sorszámú  számlán szerepelt 

"gépcserés géptisztítás CW gép" szolgáltatás is (bruttó 4512,24.-Ft), a 2020/0109408 sorszámú 

számlán szerepelt "CO2 Gáztöltés 5 Kg" szolgáltatás ( bruttó 2764,81.-Ft), ezen kiadások nettó 

összegét a K337.  Egyéb szolgáltatások rovaton kellett volna elszámolni.  

2 SZ/2013/0000022 

SzoSzo a Szociális 

Szolgáltatások Adminisztrátora 

adatbázis használat  

WiSoft Inf.Szolg. 

Kft. 456 172 

A kötelezettségvállalás egyedi értéke nem érte el a 100 000.-Ft, így a hatályos Gazdálkodási 

szabályzat alapján nem kell írásbeli kötelezettségvállalás. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat 

vizsgálta:WS-00004, WS-00015, WS-00020,  WS-00031,WSO-2018-25, WSO-2018-48, a számlák 

tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak.  A kiadások  27%-os Áfa összeget tartalmaztak,  

a K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele és K351. Működési célú előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rovatokon került elszámolásra ,a költségvetésben ezen a rovaton az előirányzat 

rendelkezésre állt.  

3 SZ/2013/0000047 Szőnyeg bérlés CWS-boco Kft. 498 219 

A kötelezettségvállalás egyedi értéke nem érte el a 100 000.-Ft, így a hatályos Gazdálkodási 

szabályzat alapján nem kell írásbeli kötelezettségvállalás. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat 

vizsgálta: 10912192,10907846, 10907844, 10907845, 10927550, 10923316, 10923318, 10923317, 

10934867, 10931110, 10931108, 10931109, 10952896, 10952895, 10956708, 10956708, 10952894, 

10966494, 10971209, 10966493, 10966492, a számlák tartalma megfelel az Áfa Tv. 169.§-ban 

foglaltaknak. A kiadások  27%-os Áfa összeget tartalmaztak,  a K333. Bérleti és lízing díjak és K351. 

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokon került elszámolásra, a 

költségvetésben ezen a rovaton az előirányzat rendelkezésre állt.  



 

Oldal 108 / 287 
 

4 SZ/2017/0000016 

Szociálisétkeztetés/közétkeztetés 

biztosítása (Szerződéskötéstől- 

2021.10.31-ig.)  Gastro-Tom Bt. 78 927 321 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. (2020.10.28-án megküldték az ajánlattételi felhívást). 

A vállalkozási szerződést a megrendelő, vállalkozó és a pénzügyi ellenjegyző is aláírta, azonban a 

vállalkozó aláírásánál nem szerepel dátum, a megrendelő és pénzügyi ellenjegyző esetében a dátum 

2020.11.16.   A vállalkozási szerződés tartalmazza a megrendelő és a vállalkozói adatait, a  szerződés 

tárgyát, időtartamát, összegét, fizetési feltételeket, kötbérre vonatkozó előírásokat, a megrendelő és 

vállalkozó jogait és kötelezettségeit, a kapcsolattartást, a szerződés hatályát, megszűnését, 

megszűntetését, és egyéb rendelkezéseket. Teljesítés igazolásra a szolgáltatást igénybevevő 

intézmény Intézményvezetője jogosult. A kiállított számla kifizetésének feltétele, az átvétel 

igazolását bizonyító ételkisérő-jegy/ételkiszállító-jegy/szállítólevél számlamellékletként való 

csatolása. Az átláthatósági nyilatkozat megtalálható. A vállalkozási szerződésen nincs iktatószám. Az 

ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta:  GAW7-SZ1699072, GAW-SZ-1699073, GAW7-

SZ-1699173, GAW7-SZ-1699266, GAW7-SZ-1699269, GAW7-SZ-1699268, GAW7-SZ-1699267, 

GAW7-SZ-1699400, GAW7-SZ-1699363, GAW7-SZ-1699362, GAW7-SZ-1699398, GAW7-SZ-

1699401, GAW7-SZ-1699399, GAW7-SZ-1699473, GAW7-SZ-1699470, GAW7-SZ-1699471, 

GAW7-SZ-1699443, GAW7-SZ-1699444, GAW7-SZ-1699466, GAW7-SZ-1699445, GAW7-SZ-

1699665, GAW7-SZ-1699648, GAW7-SZ-1699647, GAW7-SZ-1699649, GAW7-SZ-1699664, 

GAW7-SZ-1699650, GAW7-SZ-1699594, a számlák adattartalma  megfelel az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltaknak. A kiadások  27%-os Áfa összeget tartalmaztak,  a K332. Vásárolt élelmezés és K351. 

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokon került elszámolásra, a 

költségvetésben ezen a rovatokon az előirányzat rendelkezésre állt.  

5 SZ/2020/0000002 Tisztítószerek  Triton Market Kft. 3 833 903 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma az írásbeli megrendelő, melyet a szállító 

visszaigazolt. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: 1133/2020T, 5987/2019T, 

1956/2020T, 3874/2020T, 5398/2020T, 7623/2020T,  a számlák tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-

ban foglaltaknak. A számlák 27%-os áfa-t tartalmaznak, a kiadásokat a K312.Üzemeltetési anyagok 

beszerzése és K351.Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatokon 

számolták el, mely rovatokon a költségvetésben az előirányzatok rendelkezésre álltak.   

6 SZ/2020/0000001 

Másológép karbantartás, javítás 

és festékpatron csere  Copy Net 1 235 710 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a megbízási szerződés, melyet a Pénzügyi ellenjegyző és a 

Kötelezettségvállaló is aláírt, azonban a Pénzügyi ellenjegyzésnél  nem szerepel külön dátum. Az 

ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: CN-2020-9, CN-2020-7, CN-2020-11, CN-2020-

33,CN-2020-40, CN-2020-41, CN-2020-62, CN-2020-74, CN-2020-104, CN-2020-105, CN-2020-

103, a számlák tartalma az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak megfelel. A számla tartalmának 

megfelelően a kiadások, melyek 27%-os Áfa tartalmúak voltak az alábbi rovatokon kerültek 

elszámolásra: K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése, K334. Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások, K355. Egyéb dologi kiadások és a K351.  Működési célú előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rovatokon kerültek elszámolásra, a költségvetésben ezeken a rovatokon a 

megfelelő összegű előirányzat rendelkezésre állt.  

7 R/2020-325 Overáll beszerzése  Forr-Lab Kft. 257 175 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a visszaigazolt megrendelő, melyen szerepel az Igazgató (mint 

Kötelezettségvállaló) és a Gazdasági vezető (mint Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása). 

Az ellenőrzés az F-2020/000810 sorszámú számlát vizsgálta, melynek tartalma az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltaknak megfelel. A kiadási összeg 27%-os Áfa-t tartalmaz, a kiadást  a K312. Üzemeltetési 

anyagok beszerzése és a K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

rovatokon kerültek elszámolásra, a költségvetésben ezeken a rovatokon a megfelelő összegű 

előirányzat rendelkezésre állt.  
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8 SZ/2013/0000013 SPLA Licenc szolgáltatás  BitService Kft. 2 780 774 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a  szállítói szerződés,  mely 2017.11.23-án kelt. Az 

ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta. 2020-BSV/000136, 2020/-BSV/000202,2020-

BSV/000432, 2020-BSV/000556, 2020-BSV/000732, 2020-BSV/000819, a számla tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.0-ban foglaltaknak. A kiadási összeg 27%-os Áfa-t tartalmaz, a kiadást  

aK321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele  és a K351. Működési célú előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó rovatokon kerültek elszámolásra, a költségvetésben ezeken a rovatokon a 

megfelelő összegű előirányzat rendelkezésre állt.  

9 SZ/2020/0000013 

Nefelejcs Gondozási Központ, 

valamint a Tavirózsa Gondozási 

Központ által ellátandó területen 

heti öt, illetve hat napon a 

központok által megadott 

személyeknek ( a megadott 

nevekre és címekre) az előre 

kicsomagolt ebéd kiszállítása 

(2020.11.02.-Határozatlan 

időtartam)  Haga Zoltán  1 196 020 

A 2020.11.02-án kelt megbízási szerződés tartalmazta a megbízó, megbízott adatait, az elvégzendő 

feladatot, a feladat elvégzésének módját, idejét, az alvállalkozói bevonás lehetőségét, a megbízó  

akadályoztatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget, a megbízási díj összegét, (hétköznap 

bruttó 210.-Ft/nap/fő, szombati napokon bruttó 290.-Ft/nap/fő térítési díj összege, az elosztóhely és 

szállítási terület távolsága miatt a költségek fedezetére havi bruttó 45 000.-Ft/elosztóhely általány), a 

megbízási díj fizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket. A szerződésen szerepel a megbízó, megbízott 

és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, átláthatósági nyilatkozat megtalálható, mivel a 

megbízott főfoglalkozású egyéni vállalkozó. A megbízott jogosult a tevékenység végzésére, erről 

rendelkezésre áll a NAV értesítése. A szerződésen nincs iktatószám. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú 

számlát vizsgálta: HZ-2020-2, HZ-2020-4, a számla alanyi adómentes, a tartalma megfelel az Áfa 

tv.169.§-ban foglaltaknak. A számla megnevezése a megbízási szerződés tárgyához igazodik. 

Teljesítés igazolás található az elvégzett szolgáltatásról, melyet az arra jogosult teljesítésigazoló írt 

alá. A kiadás összege a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton került elszámolásra, a költségvetésben 

ezen a rovaton a megfelelő összegű előirányzat rendelkezésre állt.  

10 R/2020-888-889 

Bútorokvásárlása-Áldozatsegítő 

Csoport  

Ikea Lakberendezési 

Kft.  2 057 651 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a Megrendelő, melyre a szállító a díjbekérőn 

hivatkozik, de az ellenőrzés rendelkezésre nem bocsátották. A kiadáshoz csak díjbekérő található, 

számlát az ellenőrzés rendelkezésre nem bocsátották. A díjbekérő és a hozzákapcsolódó vásárlási lista 

alapján a kiadásokat, mely kiadások 27%-os Áfa-t tartalmaznak,  a K312. Üzemeltetési anyagok 

beszerzése, K337.Egyéb szolgáltatások, K351.Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó, K64.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, K67.Beruházási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó rovatokon kerültek elszámolásra, a költségvetésben ezeken a 

rovatokon a megfelelő összegű előirányzatok rendelkezésre álltak.  

 
A fenti táblázatban foglaltak alapján  jól látható, hogy a FESZGYI  a kiadási előirányzatain belül gazdálkodott,  a kötelezettséget csak úgy 

vállalt, hogy az előirányzat rendelkezésre állt. Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentumait a Pénzügyi ellenjegyző és a 

Kötelezettségvállaló aláírta.  

Évjárat szerinti szerződés nyilvántartással, továbbá olyan kötelezettségvállalási nyilvántartással melyet az Áhsz.14. számú melléklete előír, 

nem rendelkeztek a vizsgált időszakban, a megkötött szerződésket nem iktatták.  A rendszeres beszállítókkal többségében határozatlan idejű, 

korábbi években megkötött szerződésekkel rendelkeztek. A szerződések formailag, tartalmilag megfelelőek, a szerződés tárgyára vonatkozó 

előírásokat tartalmazzák. A határozatlan időre kötött szerződések esetén legalább 2 évente indokolt a 3 árajánlat bekérése, melyeknél a 

meglévő szerződések összevetése a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség szempontjait figyelembe véve kell a szerződések 

felülvizsgálata során eljárni.  
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A kifizetések igazodtak a szerződés tárgyához, a teljesítés igazolások megtalálhatóak voltak, a befogadott számlák tartalma megfelelet az 

Áfa  tv. 169.§-ban foglaltaknak.   

A kiadások tárgya igazodik a FESZGYI alapító okiratában megjelölt feladat ellátásához, azonban indokolt a több évre kötött szerződések 

esetében minden évben legalább három árajánlat beszerzése, annak biztosítása érdekében, hogy a gazdálkodás során a gazdaságosság   

szempontjait  is érvényesítsék.  

Felül kellene vizsgálni az egységes telefon szolgáltatás igénybevételét , a kedvezőbb árakkal dolgozó szolgáltatóval kötni szerződést, vagy 

csak a Telenorral, vagy csak a Vodafoneval.  

A kötelezettségvállalások dokumentumain (Szerződés, megrendelés) és a teljesítés igazolásokon nem található iktatószám, holott a 

2015.12.01-től hatályos Iratkezelési szabályzat 3.pontjában szerepel azon iratok felsorolása melyeket nem kell  iktatni, ezek között  nem 

szerepel sem a szerződése, sem a megrendelés.  

 

A 2014.  III. Beszerzési eljárás lefolytatásának rendje 1.pontjában rögzítésre került,  hogy a FESZGYI-nél a 100 000.-Ft egyedi értéket meg 

nem haladó beszerzések esetében elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére, a 100 000.-Ft értéket meghaladó beszerzések 

esetén legalább 3 db ajánlatott kell bekérni a lehetséges szállítóktól, ezen összeg a  2020.03.31-i Beszerzések lebonyolításának 

szabályzatában  200 000.-Ft-ra módosították, azonban a vizsgált kiadások esetében  árajánlatok  nem kerültek átadásra az ellenőrzés részére. 
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2. Az Intézmény jogszerű és hatékony feladatellátásához szükséges 

létszámgazdálkodás vizsgálata. 
 
Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§ részletezi a szociális ellátásokkal kapcsolatos személyes 

gondoskodás egyes formáinak  kötelezően alkalmazandó legkisebb szakmai létszámát, illetve 

a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények szakmai létszám adataira vonatkozó előírásokat tartalmazza, 

ezen szakmai  létszámnorma - a szolgáltatások biztosítása érdekében - a szociális intézményben 

kötelezően alkalmazandó legkisebb létszámot jelenti. Az ajánlott munkakörökben 

foglalkoztatottak létszámát a fenntartó határozza meg.  

A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 3.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a  család- és gyermekjóléti 

központ esetében a feladatellátás érdekében további munkakörök is létesíthetők. 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás  esetében a betöltött szakmai létszám nem lehet 

kevesebb, mint a mindenkori költségvetési törvény alapján finanszírozott létszám. A család- és 

gyermekjóléti központ esetében, az esetmenedzserek és tanácsadók arányát az intézményvezető 

határozza meg azzal, hogy mindkét munkakört biztosítania kell.(15/1998.(IV.30.)NM rendelet 

3.§ (9) bekezdés)  

 

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi 

számát a tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése 

alapján kell meghatározni, a tevékenység megkezdésének első hónapjában a 

megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó.  

Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra, úgyhogy az 

ellátotti szám számítása során 21 óra = 1 fő ellátott.  

 

A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának ajánlott létszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó 

szociális intézmények esetén a következők: 

a) gazdasági ügyintéző 1 fő, 

b) takarító 1 fő, 

c) konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő; 

 

Budapest IX. kerületének lakosság  adata 2  

Időszak A IX. kerület területe (km2) 

Lakónépesség száma az év végén 

(a népszámlálás végleges adataiból 

továbbvezetett adat) (fő) 

2018. év 12,53 59 720 

2019. év 12,53 60 180 

2020. év 12,53 59 296 

 

A FESZGYI közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 1993. évi III. 

törvényben (továbbiakban: Szoctv.), foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális 

 
2 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Tájékoztatási adatbázis,  Budapest kerületeinek adatai  
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szakellátás; A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátás. 

 

A FSZGYI alaptevékenysége: 

- Étkeztetés (Szoctv. 62.§) 

- Házi segítségnyújtás (Szoctv.63.§) 

- Utcai szociális munka (Szoctv. 65/E) 

- Nappali ellátás (Szoctv t. 65/F) 

- Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szoctv.80.§) 

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

• általános szolgáltatási feladatok (Szoctv.64.§, Gyvt. 39-40.§) 

• speciális szolgáltatások (Gyvt. 40/A. § (2) a)) 
– utcai és lakótelepi szociális munka, 

– kapcsolattartási ügyelet, 

– kórházi szociális munka, 

– jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadás, 

– óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, 

– gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat. 
- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (Gyvt. 45.§) 

 

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 

2.számú melléklete tartalmazza.  

 

A létszámadatokat a FESZGYI  által rendelkezésünkre bocsátott  alkalmazotti nyilvántartása  

alapján határoztuk meg, melyek a következők voltak, 2018.évben a 2018.12.11-i, 2019.évben  

2019.11.30-i , 2020.évben a 2020.12.01-i kimutatás. Az alkalmazotti nyilvántartás 

mindösszesen létszám adata a 2018-2020.évi beszámoló 08-Adatszlgáltatás a személyi 

juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről elnevezésű űrlap 80. - 

2019-.2020.évben  ez  95. sor-  sorában zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban állók, statisztikai állományi létszáma) és a  81. sorában  - 2019-2020.évben ez 

96.sor- (munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) az alábbi 

adatok szerepelnek:  

 

                        80.sor adata       81. sor adata                      nyilvántartás adata  

2018.évben          134 fő         149 fő                                      153 fő 

   

                       95.sor adata      96.sor adata                      nyilvántartás adata  

 

2019.évben    139 fő                                          152 fő                                     152 fő 

2020.évben    141 fő                                          155 fő                                     154 fő 

 

A fenti adatokból jól látható, hogy eltérések vannak a létszámadatot között, éppen ezért  az 

ellenőrzés  a nyilvántartás adatait, annak tartalmi alkalmassága miatt , használta a jogszerű és 

hatékony feladatellátáshoz szükséges létszámgazdálkodás vizsgálatához, illetve a 

244/2019.(VI.27.) számú határozattal elfogadott SzMSz létszámadatait is felhasználtuk a 

vizsgálat során.  
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A FESZGYI engedélyezett létszáma a KT 271/2018.(IX. 20) számú határozat alapján 

jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 2.1 pontja alapján 160 fő.   

 

2017. január 1-jétől a házi segítségnyújtás tekintetében a szociális gondozók létszámát az 

ellátottak száma helyett a tevékenységnaplóban a személyi gondozás összesített óraszáma 

alapján kell biztosítani, egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra.  Az 

ellátotti létszám számítása során 1 fő ellátottra 21 gondozási órát kell számolni. 

Összefoglalva: ha a gondozási naplóban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok  

összesítésekor kapott összeget 147-el elosztjuk, akkor megkapjuk a szociális gondozói 

létszámszükségletet. Ugyanezt a számot 21-el elosztva a számított ellátotti létszámot kapjuk 

meg, ami nem lehet több a működési engedélyben rögzítettnél. 

 

Az alábbiakban részletezzük a FESZGYI jogszerű és hatékony  feladatellátásához szükséges 

létszámgazdálkodást 2018-2020.években.  

Munkakör megnevezés  

2018.évben 

betöltött 

státuszok 

száma 

Jogszabály 

által előírt 

státuszok 

száma         

59 720 

lakosra 

vetítve / fő  

Eltérés  Megállapítás  

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALEPELLÁTÁSI EGYSÉG  

Családsegítő  15 15 0 

* A két fő családgondozó közül az 1 fő  

GYET-en és 1 fő GYED-en van, ezért 

nincs eltérés.  A szociális asszisztensek 

közül 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás 

munkaviszonyban van.  

Szociális asszisztens  3 5 -2 

Utcai szociális munkás 2 0 2 

Családgondozó  2 0* 0* 

Adósságkezelő tanácsadó 1 0 1 

Családsegítő-szakmai 

vezető  
1 1 0 

Létszám összesen:   24 21 1 

KÖZPONT -GAZDASÁGI CSOPORT  

Könyvelő  2 

1 fő munkaügyi ügyintéző 6 órás munkaviszonyban van 

foglalkoztatva. A gazdasági csoport szakmai létszámnormáját nem 

írja elő jogszabály ezért azt az ellenőrzés nem vizsgálta. A gazdasági 

szervezetnek az Ávr. 11. § (1) bekezdése alapján gazdasági vezetővel 

kell rendelkeznie.  

Személyi asszisztens  1 

Gazdasági ügyintéző 1 

Pénztáros 1 

Pénzügyi csoportvezető 1 

Családgondozó  1 

Műszaki vezető 1 

Munkaügyi ügyintéző 1 

Gépjárművezető 1 

Pénzügyi előadó 1 

Családsegítő  1 

Létszám összesen:  12 

H52 IFJUSÁGI IRODA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR  

Ifjúságsegítő  3 3 0 1 fő szociális munkás GYED-en van, 1 fő 

ifjúsági tanácsadó 4 órás Szociális munkás 2 2 0 
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Ifjúsági tanácsadó 2 2 0 munkaviszonyban áll. Az SzMSz-ben 

meghatározott létszámnak megfelel.  
Létszám összesen:   7 7 0 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

Esetmenedzser  10 9 1* 1 fő esetmenedzser szociális diagnózis 

felvevő szakértő is volt 2018. december 

végéig, projektben az SZGYF 

foglakoztatásában, család-és gyermekjóléti 

központonként 1 fő szociális diagnózist 

készítő esetmenedzser szükséges.  *1 fő 

esetmenedzser szülési szabadságra került, 

1 fő  szociális asszisztens 6 órába 

foglalkoztatott. 15/1998.(IV.30.) NM 

rendelet alapján  1fő intézményvezető 

szükséges.  

Takarító  1 0 1 

Adminisztrátor  1 1 0 

Pszichológiai tanácsadó  1 1 0 

Szociális asszisztens  1 1 0 

Létszám összesen:   

14 12 1 

ÍRISZ KLUB SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE  

Gondozó, takarító  1 1 0 

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján 1 fő 

intézményvezető szükséges.  

Mentálhigiénés munkatárs  1 0 1 

Terápiás munkatárs  2 2 0 

Szociális munkás 1 1 1 

Létszám összesen:   5 4 1 

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA-MINI KRÍZIS  

Gyermekfelügyelő 6 6 0 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján 

(max.40 férőhely, max 12 

gyermek/csoport),  1 fő 

intézményvezető/szakmai vezető 

szükséges, 2018.évben nem volt ez a 

létszám, családgondozó 10 óra /hét.    

2018-ban 24 férőhely, 11 fő átmenti 

elhelyezés, 56 fő gondozásban részesült, 2 

gyermekcsoport van. 

Nevelő családgondozó  1 1 0 

Nevelő  2 2 0 

Techniaki munkatárs  2 0 2 

Gyermekvédelmi 

asszisztens  
1 2 -1 

Létszám összesen:   
12 11 1 

SZERETŐ KEZEK IDŐSKORÚAK GONDOZÓ HÁZA 

Gondozó 5 5 0 

* 1 fő vezető gondozó GYED-en van, ezért 

nincs eltérés.   

Technikai munkatárs 1 0 1 

Vezető gondozó  2* 1* 0* 

Létszám összesen:   8 6 1 

TAVIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 

5 5 0 

A jogszabályban előírt létszám normától 1 

fő eltérés van. Házi segítségnyújtás esetén 

a gondozó, ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   5 887,2 

óra 92 fő gondozott 63,99 óra 1 

gondozottra, de mivel egy gondozó 

közvetlen gondozásra fordított havi óra 

kerete a jogszabály alapján átlagban 147 

óra,  így éves szintre számítva 5,22 fő 

Vezető gondozó 1 1 0 

Techniaki munkatárs  1 0 1 

Pénzügyi előadó 1 1 0 
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Létszám összesen:   

8 7 1 

gondozó  a létszám norma                           

( 63, 99/147 óra=0,44*12 hóval=  5,22fő).  

SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 6 5 1 Az 1 fő házi segítségnyújtó vezető 

gondozó GYED-en van,  az 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 2.számú melléklete 

alapján  

2018. január 1-től hatályos 2. 

melléklete szerinti szakmai 

létszámnorma 1 fő intézményvezető 

(vezető gondozó helyett)  10 vagy több 

főállású 

szociális gondozó/ápoló  

esetén. Házi segítségnyújtás esetén a 

gondozó, ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   5 851 óra 

95 fő gondozott 61,59 óra 1 gondozottra, 

de mivel egy gondozó közvetlen 

gondozásra fordított havi óra kerete a 

jogszabály alapján átlagban 147 óra,  így 

éves szintre számítva 5,04 fő gondozó  a 

létszám norma ( 61,59/147 óra=0,42*12 

hóval=  5,04fő).  

Házi segítségnyújtó vezető 

gondozó 
2 0 2 

Szociális segítő 1 1 0 

Pénzügyi ügyintéző 2 1 1 

Technikai munkatárs 1 0 1 

Vezető gondozó 1 1 0 

Létszám összesen:   

13 8 5 

NEFELEJCS GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó  9 9 0 

A jogszabályban előírt létszám normának 

megfelel. Házi segítségnyújtás esetén a 

gondozó, ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   5 823 óra 

55 fő gondozott 105,87 óra 1 gondozottra, 

de mivel egy gondozó közvetlen 

gondozásra fordított havi óra kerete a 

jogszabály alapján átlagban 147 óra,  így 

éves szintre számítva 8,64 fő gondozó  a 

létszám norma ( 105,87/147 óra=0,72*12 

hóval=  8,64 fő).  

Pénzügyi ügyintéző  1 1 0 

Központi vezető  1 1 0 

Létszám összesen:   

11 11 0 
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BOROSTYÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 3 -1  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2.számú 

melléklete alapján  a folyamatos nyitva 

tartás esetén a nappali intézménynél 50 

főre vetítve 3 fő gondozó, ápoló,  és 50 

főre vetítve  demens személyek ellátása 

esetén további 8 fő terápiás munkatárs, 

szociális munkatárs szükséges. 58 fő vett 

igénybe nappali ellátást, az ellenőrzés nem 

kapott információt a demens személyek 

számáról, így azt nem tudja megítélni, 

hogy terápiás munkatárs szükséges-e.  

Techniaki munkatárs  1 0 1 

Terápiás munkatárs  2 0 2 

Létszám összesen:   

5 3 2 

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2.számú 

melléklete alapján  a folyamatos nyitva 

tartás esetén a nappali intézménynél 50 

főre vetítve 3 fő gondozó, ápoló,  és 50 

főre vetítve  demens személyek ellátása 

esetén további 8 fő terápiás munkatárs, 

szociális munkatárs szükséges. 40 fő vett 

igénybe nappali ellátást, az ellenőrzés nem 

kapott információt a demens személyek 

számáról, így azt nem tudja megítélni, 

hogy terápiás munkatárs szükséges-e.  

Terápiás munkatárs  1 0 1 

Létszám összesen:   

3 2 1 

NAPSUGÁR IDŐSEK KLUBJA 

Gondozó 1 1 1 A jogszabályban előírt létszám normától 1 

fő eltérés mutatható ki, demens személyek 

ellátása esetén 50 főre vetítve további 8 fő 

terápiás munkatárs, szociális munkatárs 

szükséges. Az ellenőrzés nem rendelkezett  

információval  a demens személyek 

számáról.   

Terápiás munkatárs  1 0 1 

Létszám összesen:   

2 1 1 

SZERETŐ KEZEK IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

Az 1 fő segédgondozó 4 órás 

munkaviszonyban van alkalmazva. A 

jogszabályban előírt létszám normától 3 fő 

eltérés mutatható ki.     

Terápiás munkatárs  1 0 1 

Technikai munkatárs 1 0 1 

Segédgondozó  1 0 1 

Létszám összesen:   5 2 3 

ÁRVÁCSKA IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó 1 1 0 

A jogszabályban előírt létszámnormának 

megfelel. 

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Technikai munkatárs 1 1 0 

Létszám összesen:   3 3 0 

CSALÁDMENTORI CSOPORT 

Vezető mentor 1 1 0 
JAT I. ütem KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-

0003. pályázat keretében létrehozott 

szakmai egység, alapvető célja a 

Szociális segítő 1 1 0 

Családsegítő munkatárs  1 1 0 
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Létszám összesen:   

3 3 0 

kerületben lakó/elköltöző/beköltöző 

családok speciális segítése, 

esetmenedzselése. 

DÍJHÁTRALÉKKEZELÉSI CSOPORT  

Adósságkezelő tanácsadó 5* 4 0* 

* 1 fő GYED-en van, 1 fő 6 órás 

munkaviszonyban., ezért nincs eltérés. Az 

SzMSz alapján a létszám: 1 fő szakmai 

vezető, 3 fő adósságkezelési tanácsadó.   

Létszám összesen:   5 4 0* 

LÉLEK PONT 

Szociális munkás 2 2 0 

Ferencváros Önkormányzata a kerületben 

hajléktalanná vált emberek felkarolása 

érdekében komplex programot indított 

útjára 2012-ben. Ezen ellátást az 

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 2. számú 

melléklete alapján nem tudjuk vizsgálni, 

de az SzMSz-ben meghatározott 

létszámnak megfelel.  

Gondozó  1 1 0 

Létszám összesen:  3 3 0 

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ CSOPORT  

Óvodai és iskolai szociális 

munkás 

4 0 0 

1 000 fő köznevelési intézményben 

nyilvántartott gyermekre vetítve az óvodai 

és iskolai segítő száma 1 fő a 

15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1.számú 

melléklete alapján. Ferencvárosban több 

mint 13 ezer gyermek jár 45 köznevelési 

intézmény nappali tagozatára. 

  

Óvodai és iskolai szociális 

segítő 
6 13 -3 

Létszám összesen:   10 13 -3 

Létszám mindösszesen:  153 133 15* 

Az eltérés esetén korrekciós tétel a 

GYED-en, GYET-en lévő munkatársak, 4 

órás, 6 órás munkatársak száma.  

 

Munkakör megnevezés 

2019.évben 

betöltött 

státuszok 

száma 

Jogszabály 

által előírt 

státuszok 

száma         

60 180  

lakosra 

vetítve / fő  

Eltérés  Megállapítás  

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALEPELLÁTÁSI EGYSÉG  

Családsegítő  12 15 -3 

1 fő adósságkezelési tanácsadó GYED-en 

van, 1 fő családgondozó GYET-en, 1 fő 

szociális asszisztens 4 órába, 1 fő 

szociális asszisztens 6 órába 

foglalkoztatott.  

Szociális asszisztens  4 5 -1 

Utcai szociális munkás 2 0 2 

Családgondozó  2 0 2 

Adósságkezelő tanácsadó 1 0 1 
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Családsegítő-szakmai 

vezető  
1 1 0 

Létszám összesen:   22 21 1 

KÖZPONT -GAZDASÁGI CSOPORT  

Könyvelő  2 

1 fő gazdasági ügyintéző GYED-en van, 1 fő munkaügyi ügyintéző 

6 órában foglalkoztatott. A gazdasági csoport szakmai 

létszámnormáját nem írja elő jogszabály ezért azt az ellenőrzés nem 

vizsgálta. A gazdasági szervezetnek az Ávr. 11. § (1) bekezdése 

alapján gazdasági vezetővel kell rendelkeznie. Az SzMSz     ( 

244/2019.(VI.27.) számú határozattal elfogadott) 2 fő munkaügyi 

ügyintéző 1 fő gépkocsivezető és 1 fő takarító létszámot is tartalmaz, 

illetve a pénzügyi ügyintézői létszámot nem tartalmazza.   

Személyi asszisztens  1 

Gazdasági ügyintéző 1 

Pénztáros 1 

Pénzügyi csoportvezető 1 

Családgondozó  1 

Műszaki vezető 1 

Munkaügyi ügyintéző 1 

Pénzügyi ügyintéző  1 

Pénzügyi előadó 1 

Családsegítő  1 

Létszám összesen:  12 

H52 IFJUSÁGI IRODA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR  

Ifjúságsegítő  4 3 1 *1 fő szociális munkás GYED-en van.   1 

fő szociális munkás 4 órába 

foglalkoztatott.  Az  SzMSz ( 

244/2019.(VI.27.) számú határozattal 

elfogadott) 1 fő ifjúságsegítő, szakmai 

programfelelős, 3 fő ifjúségsegítő 

(szociális munkás), 1 fő ifjúságsegítő 

tanácsadó létszámot ír elő.  

Szociális munkás 2 1 1* 

Ifjusági tanácsadó 1 1 0 

Létszám összesen:   

7 5 2 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

Esetmenedzser  9 9 0 

Az  SzMSz ( 244/2019.(VI.27.) számú 

határozattal elfogadott)  alapján az 

engedélyezett munkatárs létszám 78 fő 

(76 fő szakmai és 2 fő technikai), 1 fő 

takarító szerepel a létszám adatok 

meghatározásánál.                                       

1 fő esetmenedzser GYED-en van, 1 fő 

szociális asszisztens 6 órában 

foglalkoztatott. A Gyermekek Átmeneti 

Otthonában ír elő a 15/1998.(IV.30.) NM 

redelet 1.számú melléklete 40 

gyermekenként ír elő 1 fő pszichológiai 

tanácsadót, ezen létszám az igazgató 

közlése alapján valójában oda tartozó, de 

itt került kimutatásra, ezért fogadta el az 

ellenőrzés.  

Takarító  1 1 1 

Adminisztrátor  1 0 1 

Családsegítő-szociális 

diagnózis felvételét végző 

esetmenedzser  

1 1 0 

Pszichológiai tanácsadó  1 1* 0 

Szociális asszisztens  1 1 0 

Létszám összesen:   

14 13 1 
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ÍRISZ KLUB SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE  

Gondozó, takarító  1 1 1 
30 férőhelyes a szenvedélybetegek 

nappali intézménye, az 

1/2000.(I.7.9SzCsM rendelet 2.számú 

melléklete alapján  50 főre vetítve kell 2 

fő terápiás munkatárs, gondozó, szociális 

munkatárs, és 1 fő intézményvezető. A 

jogszabályban előírt létszám normától 4  

fővel több foglalkoztatott van.   

Mentálhigiénés munkatárs  1 0 1 

Terápiás munkatárs  2 0 1 

Intézményvezető 0 1   

Szociális munkás 1 0 1 

Létszám összesen:   
5 2 3 

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA-MINI/TINI KRÍZIS  

Gyermekfelügyelő 7 6 1 Két gyermekcsoport van az otthonban, a 

15/1998.(IV.30) NM rendelet alapján 

gyermekcsoportonként 1 fő 

gyermekvédelmi asszisztens szükséges, 

mely jelen esetben 2 fő, de 

alkalmazásban az otthonban nem volt 

ezen a munkakörön senki kimutatva.   

Nevelő családgondozó  2 2 0 

Nevelő  1 2 -1 

Techniaki munkatárs  2 0 2 

Létszám összesen:   
12 10 2 

SZERETŐ KEZEK IDŐSKORÚAK GONDOZÓ HÁZA 

Gondozó 

5 4 1 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

esetén 100 főre vetítve kell egy vezető 

ápoló, 16 fő gondozó, ápoló, szakápoló, 2 

fő terápiás munkatárs, szociális 

munkatárs, nappali intézmény esetén 1 fő 

intézményvezető, 50 főre vetítve 2 fő 6 

napos vagy folyamatos nyitva tartás 

esetén további 1 fő gondozó, ápoló, 

demens személyek ellátása esetén 

további 8 fő terápiás munkatárs, szociális 

munkatárs. 55 férőhelyes a nappali 

ellátás, a gondozóház 12 férőhelyes, így a 

létszám nappali ellátásnál 2fő gondozó 

(50 főre 2 fő, 55 főre 2,2 fő, 1,92 fő a 

gondozóházra.) 

Technikai munkatárs 1 0 1 

Vezető gondozó  1 1 0 

Létszám összesen:   7 5 2 

TAVIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 7 6 1 
Házi segítségnyújtás esetén a gondozó, 

ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   7 851,5 

Vezető gondozó 1 1 0 

Techniaki munkatárs  2 0 2 

Pénzügyi előadó 1 1 0 
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Létszám összesen:   

11 8 3 

óra 102 fő gondozott 76,98 óra 1 

gondozottra, de mivel egy gondozó 

közvetlen gondozásra fordított havi óra 

kerete a jogszabály alapján átlagban 147 

óra,  így éves szintre számítva 6,28 fő 

gondozó a létszám norma ( 76,98/147 

óra=0,5237*12 hóval=  6, 28fő)   A 

jogszabályban előírt létszám normától 3 

fővel több foglalkoztatott van.  

SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 5 6 -1 1 fő házisegítségnyújtó vezető gondozó 

GYED-en van. Házi segítségnyújtás 

esetén a gondozó, ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   6 822,1 

óra 94 fő gondozott 72,58 óra 1 

gondozottra, de mivel egy gondozó 

közvetlen gondozásra fordított havi óra 

kerete a jogszabály alapján átlagban 147 

óra,  így éves szintre számítva 5,92 fő 

gondozó  a létszám norma ( 72,58/147 

óra=0,49*12 hóval=  5,92fő) 

Házi segítségnyújtó vezető 

gondozó 
2 0 2 

Szociális segítő 1 1 0 

Pénzügyi ügyintéző 1 1 0 

Vezető gondozó 1 1 0 

Létszám összesen:   

10 9 1 

NEFELEJCS GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó  3 6 -3 A jogszabályban előírt létszám normától 

3 fővel kevesebb foglalkoztatott  van.  

Házi segítségnyújtás esetén a gondozó, 

ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   3 957,10 

óra 55 fő gondozott 71,95 óra 1 

gondozottra, de mivel egy gondozó 

közvetlen gondozásra fordított havi óra 

kerete a jogszabály alapján átlagban 147 

óra,  így éves szintre számítva 5,87 fő 

gondozó  a létszám norma ( 71,95/147 

óra=0,49*12 hóval=  5,87fő).  

Pénzügyi ügyintéző  1 1 0 

Központi vezető  1 1 0 

Létszám összesen:   

5 8 -3 

BOROSTYÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 
60férőhelyes az idősek nappali ellátása, 

demens személyek ellátása esetén 

terápiás munkatárs alkalmazása 

szükséges. 

Techniaki munkatárs  1 0 0 

Terápiás munkatárs  2 1 1 

Létszám összesen:   5 3 2 

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

50 férőhelyes az idősek nappali ellátása, 

demens személyek ellátása esetén 

terápiás munkatárs alkalmazása 

szükséges. 

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   

3 3 0 
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NAPSUGÁR IDŐSEK KLUBJA 

Gondozó 1 1 0 30 férőhelyes az idősek nappali ellátása, 

demens személyek ellátása esetén 

terápiás munkatárs alkalmazása 

szükséges.  

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   2 2 0 

SZERETŐ KEZEK IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

Az 1 fő vezető gondozó 6 órába 

foglalkoztatott, az 1 fő segédgondozó 4 

órába foglalkoztatott.  

Vezető gondozó  1 1 0 

Technikai munkatárs 1 0 1 

Segédgondozó  1 0 1 

Létszám összesen:   5 3 2 

ÁRVÁCSKA IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó 1 1 0 
20 férőhelyes az idősek nappali ellátása, 

demens személyek ellátása esetén 

terápiás munkatárs alkalmazása 

szükséges.  

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Technikai munkatárs 1 0 1 

Létszám összesen:   3 2 1 

CSALÁDMENTORI CSOPORT 

Vezető mentor 1 1 0 JAT I. ütem KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-

0003. pályázat keretében létrehozott 

szakmai egység, alapvető célja a 

kerületben lakó/elköltöző/beköltöző 

családok speciális segítése, 

esetmenedzselése. 

Szociális segítő 1 1 0 

Családsegítő munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   
3 3 0 

DÍJHÁTRALÉKKEZELÉSI CSOPORT  

Adósságkezelő tanácsadó 5 4 1* 

*1 fő GYED-en van.  Létszám összesen:   5 4 1* 

LÉLEK PONT 

Szociális munkás 2 2 0 

A SzMSz-ben meghatározott létszámnak 

megfelel.  

Gondozó  1 1 0 

Létszám összesen:  3 3 0 

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ CSOPORT  

Óvodai és iskolai szociális 

munkás 
2 0 2 

1 000 fő köznevelési intézményben 

nyilvántartott gyermekre vetítve az 

óvodai és iskolai segítő száma 1 fő a 

15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1.számú 

melléklete alapján. Ferencvárosban több 

mint 13 ezer gyermek jár 45 köznevelési 

intézmény nappali tagozatára. 

Óvodai és iskolai szociális 

segítő 
9 13 -4 

Létszám összesen:   11 13 -2 

NAPPALI MELEGEDŐ  

Szociális 

munkatárs/Nappali ellátás 

vezető  

1 1 0 
Az engedélyezett és befogadott 

férőhelyek száma 100 fő, az 

1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 2. számú 

melléklet alapján 50 főre vetítve  heti 20 

óra, intézményenként további heti 20 óra 

Szociális munkatárs  4 6 -2 

Segítő  2 4 -2 
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Létszám összesen:   7 11 -4 

2 fő szociális munkatárs és 1 fő, 

intézményenként további 2 fő segítő.  A 

szakmai létszámorma 4 fővel kevesebb a 

jogszabály által előírtaknál 

Létszám mindösszesen:  152 141 11 

A létszámban szerepel a központ -

gazdasági csoport létszáma is, illetve a 

GYET-en, GYED-en, szülési 

szabadságon és a tartós táppénzen lévők 

a 6 és a 4 órában foglalkoztatottak  

száma is.  

 

Munkakör megnevezés  

2020.évben 

betöltött 

státuszok 

száma 

Jogszabály 

által előírt 

státuszok 

száma         

59 296  

lakosra 

vetítve / fő   

Eltérés  Megállapítás  

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALEPELLÁTÁSI EGYSÉG  

Családsegítő  12 14 -2 

1 fő családgondozó GYET-en volt. A 

szakmai létszámnorma 4 fővel kevesebb a 

jogszabályban előírtaknál.   

Szociális asszisztens  2 6 -4 

Családgondozó  2 0 2 

Családsegítő-szakmai 

vezető  
1 1 0 

Létszám összesen:   17 21 -4 

KÖZPONT -GAZDASÁGI CSOPORT  

Könyvelő  2 

1 fő gazdasági ügyintéző 4 órában foglalkoztatott, 1 fő gazdasági 

ügyintéző GYED-en volt, 1 fő munkaügyi ügyintéző 4 órában 

foglalkoztatott. A gazdasági csoport szakmai létszámnormáját nem 

írja elő jogszabály ezért azt az ellenőrzés nem vizsgálta. A gazdasági 

szervezetnek az Ávr. 11. § (1) bekezdése alapján gazdasági 

vezetővel kell rendelkeznie.  

Személyi asszisztens  1 

Gazdasági ügyintéző 2 

Pénztáros 1 

Pénzügyi csoportvezető 1 

Családgondozó  1 

Műszaki vezető 1 

Munkaügyi ügyintéző 1 

Gépjárművezető 1 

Pénzügyi ügyintéző  1 

Pénzügyi előadó 1 

Családsegítő  1 

Létszám összesen:  14 

H52 IFJUSÁGI IRODA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR  

Ifjúságsegítő  4 3 1 1 fő szociális munkás 4 órában 

foglalkoztatott. Az  SzMSz ( Szociális munkás 1 1 0 
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Ifjusági tanácsadó 1 1 0 244/2019.(VI.27.) számú határozattal 

elfogadott) 1 fő ifjúságsegítő, szakmai 

programfelelős, 3 fő ifjúságsegítő 

(szociális munkás), 1 fő ifjúságsegítő 

tanácsadó létszámot ír elő.  Létszám összesen:   

6 5 1 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

Esetmenedzser  9 9 0 

1 fő esetmenedzser GYED-en, 1 fő 

esetmenedzser 4 órában foglalkoztatott, 1 

fő szociális asszisztens 6 órában 

foglalkoztatott, 1 fő szociális asszisztens 

CSED-en volt.  

Takarító  1 0 -1 

Adminisztrátor  1 0 -1 

Pszichológiai tanácsadó  1 0 -1 

Szociális asszisztens 2 6 4 

Családsegítő-szociális 

diagnózis felvételt végző 

esetmenedzser  

1 1 0 

Családsegítő  1 0 -1 

Létszám összesen:   16 16 0 

ÍRISZ KLUB SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE  

Gondozó, takarító  1 0 1 1 fő intézményvezető szükséges az 

1/2000.I.7.)SzCsM rendelet alapján. Az 

Intézmény 30 férőhelyes, a rendelet 

alapján 50 főre vetítve a szakmai létszám 

norma: 2 fő terápiás munkatárs,  

gondozó,  vagy  szociális munkatárs.  

Mentálhigiénés munkatárs  1 0 1 

Terápiás munkatárs  2 1 1 

Szociális munkás 1 1 0 

Létszám összesen:   5 2 3 

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA-MINI/TINI KRÍZIS  

Gyermekfelügyelő 7 6 1 A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

2.számú melléklet II. Rész 6.pont  

alapján az intézményi munkakör 

megnevezése  nevelő, családgondozó, 

gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekfelügyelő,  technikai munkatárs 

nem szerepel mint munkakör a 

jogszabályban.  Két csoport van. 

Nevelő családgondozó  2 2 0 

Nevelő  1 2 -1 

Techniaki munkatárs  2 0 2 

Létszám összesen:   

12 10 2 

SZERETŐ KEZEK IDŐSKORÚAK GONDOZÓ HÁZA 

Gondozó 5 3 2  Az 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 2. 

számú melléklete alapján az átmeneti 

ellátást nyújtó intézmény esetében 100 

főre vetítve 16 fő gondozó, heti 2 órában 

orvos, 2 fő terápiás munkatárs   a 

szakmai létszámnorma. A szakmai 

beszámoló alapján,  2020 évben összesen 

16 fő vette igénybe az átmeneti ellátást. 

Technikai munkatárs 1 0 1 

Vezető gondozó  1 1 0 

Létszám összesen:   

7 3 3 

TAVIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 6 6 0 A szakmai létszámorma 2 fővel több a 

jogszabály által előírtaknál. Házi 

segítségnyújtás esetén a gondozó, ápoló 

létszámnorma a tevékenységnaplóban 

összesített óraszám alapján éves szinten                   

7 917 óra 104 fő gondozott 76,13 óra 1 

gondozottra, de mivel egy gondozó 

Vezető gondozó 
1 1 0 

Techniaki munkatárs  

2 0 2 
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Pénzügyi előadó 

1 1 0 

közvetlen gondozásra fordított havi óra 

kerete a jogszabály alapján átlagban 147 

óra,  így éves szintre számítva 6,21 fő 

gondozó a létszám norma ( 76,13/147 

óra=0,52*12 hóval=  6, 21fő)    Létszám összesen:   10 8 2 

SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 6 6 0 1 fő házi segítségnyújtó vezető gondozó 

GYES-en volt. A szakmai létszámorma 

2fővel több a jogszabály által előírtaknál. 

Házi segítségnyújtás esetén a gondozó, 

ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   6 528,4 

óra 93 fő gondozott 70,20 óra 1 

gondozottra, de mivel egy gondozó 

közvetlen gondozásra fordított havi óra 

kerete a jogszabály alapján átlagban 147 

óra,  így éves szintre számítva 5,76 fő 

gondozó a létszám norma ( 70,20/147 

óra=0,48*12 hóval=  5,76fő)    

Házi segítségnyújtó vezető 

gondozó 

2 1 1 

Szociális segítő 
1 1 0 

Pénzügyi ügyintéző 

1 1 0 

Vezető gondozó 
1 0 1 

Létszám összesen:   11 9 2 

NEFELEJCS GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó  
4 6 -2 

Házi segítségnyújtás esetén a gondozó, 

ápoló létszámnorma a 

tevékenységnaplóban összesített óraszám 

alapján éves szinten                   3 755,7 

óra 55 fő gondozott 68,29 óra 1 

gondozottra, de mivel egy gondozó 

közvetlen gondozásra fordított havi óra 

kerete a jogszabály alapján átlagban 147 

óra,  így éves szintre számítva 5,57 fő 

gondozó a létszám norma ( 68,29/147 

óra=0,46*12 hóval=  5,57fő). 

Pénzügyi ügyintéző  
1 1 0 

Központi vezető  1 1 0 

Létszám összesen:   

6 8 -2 

BOROSTYÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 
60 férőhelyes az idősek nappali ellátása, 

demens személyek ellátása esetén 

terápiás munkatárs alkalmazása 

szükséges. 

Techniaki munkatárs  1 0 1 

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   4 3 1 

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 50 férőhelyes az idősek nappali ellátása, 

demens személyek ellátása esetén 

terápiás munkatárs, szociális munkatárs  

alkalmazása szükséges 

Szociális munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   3 3 0 

NAPSUGÁR IDŐSEK KLUBJA 

Gondozó 1 1 0 30 férőhelyes az idősek nappali ellátása, 

demens személyek ellátása esetén 

terápiás munkatárs alkalmazása 

szükséges.  

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   2 2 0 

SZERETŐ KEZEK IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 2 
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Technikai munkatárs 1 0 0 
1 fő segédgondozó 4 órában 

foglalkoztatott.  
Segédgondozó  1 1 0 

Létszám összesen:   4 3 1 

ÁRVÁCSKA IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó 1 1 0 Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 2 számú 

melléklete alapján a nappali intézmény 

esetén 50 főre vetítve, demens személyek 

ellátása esetén további 8 fő szociális 

munkatárs, terápiás munkatárs szükséges.  

Technikai munkatárs 1 1 0 

Létszám összesen:   
2 2 0 

CSALÁDMENTORI CSOPORT 

Családmentor  1 1 0 1 fő szociális munkás 4 órában 

foglalkoztatott. JAT I. ütem KMOP-

5.1.1/B-12-k-2012-0003. pályázat 

keretében létrehozott szakmai egység, 

alapvető célja a kerületben 

lakó/elköltöző/beköltöző családok 

speciális segítése, esetmenedzselése. 

Szociális segítő 1 1 0 

Szociális munkás  1 0 1 

Családsegítő munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   
4 3 1 

DÍJHÁTRALÉKKEZELÉSI CSOPORT  

Adósságkezelő tanácsadó 5 4 4 1 fő CSED-en van, 1 fő tartós táppénzen  

volt.  Létszám összesen:   5 4 1 

LÉLEK PONT 

Szociális munkás 2 2 0 

A SzMSz-ben meghatározott létszámmal 

egyezik.   

Gondozó  1 1 0 

Létszám összesen:  3 3 0 

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ CSOPORT  

Óvodai és iskolai szociális 

munkás  
1 0 1 

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő 

GYED-en van. 1 000 fő köznevelési 

intézményben nyilvántartott gyermekre 

vetítve az óvodai és iskolai segítő száma 

1 fő a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

1.számú melléklete alapján. 

Ferencvárosban több mint 13 ezer 

gyermek jár 45 köznevelési intézmény 

nappali tagozatára. 

Óvodai és iskolai szociális 

segítő 
13 13 0 

Létszám összesen:   14 13 1 

NAPPALI MELEGEDŐ  

Szociális 

munkatárs/Nappali ellátás 

vezető 

1 1 0 

1 fő segítő tartós táppénzen volt. Az 

engedélyezett és befogadott férőhelyek 

száma 100 fő, az 1/2000.(I.7.)SzCsM 

rendelet 2. számú melléklet alapján 50 

főre vetítve heti 20 óra, intézményenként 

további heti 20 óra 2 fő szociális 

munkatárs és 1 fő, intézményenként 

további 2 fő segítő.  A szakmai 

létszámorma 4 fővel kevesebb a 

jogszabály által előírtaknál.  

Szociális munkatárs 4 6 -2 

Segítő 2 4 -2 

Létszám összesen:  7 11 -4 

UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁS CSOPORT  

Utcai szociális munkás  2 2 0 A  hajléktalan személyek ellátása esetén 

az 1/2000. (I.7.)SzCsM rendelet alapján 

utcai szociális munka szolgálatonként 
Létszám összesen:  2 2 0 
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létszáma 2 fő. A szakmai létszámnorma 

megfelel a jogszabályi előírásoknak.  

Létszám mindösszesen:  154 145 9 

A létszámban szerepel a központ -

gazdasági csoport létszáma is, illetve a 

GYET-en, GYED-en, szülési                 

szabadságon és a tartós táppénzen lévők 

a 6 és a 4 órában foglalkoztatottak 

létszáma is.  

 

 

Az alábbi táblázatban elemeztük 2019-2020.évre vonatkoztatva, az SzMSz-ben (244/2019. 

(VI.27.) számú határozattal elfogadott) rögzített létszámokat a rendelkezésünkre bocsátott 

alkalmazottakról vezetett nyilvántartás adataival. 

 

Munkakör megnevezés  

2019.évben 

betöltött 

státuszok száma 

Az SzMSz-

ben 

meghatá-

rozott 

létszám                                
(244/2019. 

(VI.27.) 

számú 

határozat-

tal 

elfogadott)  

Eltérés  Megállapítás  

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALEPELLÁTÁSI EGYSÉG  

Családsegítő  12 13 -1 

*1 fő adósságkezelési tanácsadó GYED-

en van, 1 fő családgondozó GYET-en, 1 

fő szociális asszisztens 4 órába, 1 fő 

szociális asszisztens 6 órába 

foglalkoztatott. Az SzMSz alapján az 

engedélyezett munkatársi létszámban 

nem szerepel az utcai szociális munkás, 

családgondozó, adósságkezelő 

tanácsadó.  

Szociális asszisztens  4 3 1* 

Utcai szociális munkás 2 0 2 

Családgondozó  2 0 2* 

Adósságkezelő 

tanácsadó 
1 0 1* 

Jelzőrendszeri 

felelős/tanácsadó  
0 1 -1 

Takarító  0 1 -1 

Családsegítő-szakmai 

vezető  
1 1 0 

Létszám összesen:   22 19 3* 

KÖZPONT -GAZDASÁGI CSOPORT  

Igazgató 0 1 -1 

Az SzMSz alapján 3 fő létszám eltérés 

van, a nyilvántartás alapján vannak olyan 

munkakörök ,melyek az SzMSz-ben nem 

szerepelnek, a családsegítő, a gazdasági 

ügyintéző és a pénzügyi ügyintéző.  

Gazdasági vezető  0 1 -1 

Családtámogató-és 

Gyermekjóléti Központ 

vezetője (megbízott 

igazgatóhelyettes)  

0 1 -1 
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Szociális Szolgáltató 

Központ vezetője 

(megbízott 

igazgatóhelyettes) 

0 1 -1 

Gépkocsi vezető  0 1 -1 

Takarító  0 1 -1 

Könyvelő  2 2 0 

Személyi asszisztens  1 1 0 

Gazdasági ügyintéző 1 0 1 

Pénztáros 1 1 0 

Pénzügyi csoportvezető 1 1 0 

Családgondozó  1 0 1 

Műszaki vezető 1 1 0 

Munkaügyi ügyintéző 1 2 -1 

Pénzügyi ügyintéző  1 0 1 

Pénzügyi előadó 1 1 0 

Családsegítő  1 0 1 

Lét szám összesen:  12 15 -3 

H52 IFJUSÁGI IRODA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR  

Ifjúságsegítő  4 2 2 *1 fő szociális munkás GYED-en van, 

ezért nem írtunk eltérést.  1 fő szociális 

munkás 4 órába foglalkoztatott.  Az  

SzMSz ( 244/2019.(VI.27.) számú 

határozattal elfogadott) 1 fő 

ifjúságsegítő, szakmai programfelelős, 3 

fő ifjúségsegítő (szociális munkás), 1 fő 

ifjúságsegítő tanácsadó létszámot ír elő.  

Szociális munkás 2 2 0 

Ifjusági tanácsadó 1 1 0 

Létszám összesen:   

7 5 2 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

Esetmenedzser  9 9 0 Az  SzMSz ( 244/2019.(VI.27.) számú 

határozattal elfogadott)  alapján az 

engedélyezett munkatárs létszám 78 fő 

(76 fő szakmai és 2 fő technikai), 1 fő 

takarító szerepel a létszám adatok 

meghatározásánál.                                       

1 fő esetmenedzser GYED-en van, 1 fő 

szociális asszisztens 6 órában 

foglalkoztatott. A Gyermekek Átmeneti 

Otthonában ír elő a 15/1998.(IV.30.) NM 

redelet 1.számú melléklete 40 

gyermekenként ír elő 1 fő pszichológiai 

tanácsadót, ezen létszám az igazgató 

közlése alapján valójában oda tartozó, de 

itt került kimutatásra, ezért fogadta el az 

ellenőrzés.  

Takarító  1 1 0 

Adminisztrátor  1 0 1 

Családsegítő-szociális 

diagnózis felvételét 

végző esetmenedzser  

1 1 0 

Pszichológiai tanácsadó  1 0 1 

Szociális asszisztens  1 2 -1 

Létszám összesen:   

14 13 1 

ÍRISZ KLUB SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE  

Gondozó, takarító 

(technikai dolgozó, 

gondozó)  

1 1 0 1 fő mentálhigiénés munkatárs 4 órában 

van foglalkoztatva.  
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Mentálhigiénés 

munkatárs  
1 1 0 

Terápiás munkatárs  2 2 0 

Szociális munkás 1 1 0 

Létszám összesen:   5 5 0 

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA-MINI/TINI KRÍZIS  

Gyermekfelügyelő 7 8 -1 

Az SzMSz-ben rögzítettek alapján 2 fő 

létszám eltérés van, a nyilvántartás 

alapján vannak olyan munkakörök, 

melyek az SzMSz-ben szerepelnek, de a 

nyilvántartás alapján ilyen munkakör 

nincs.  

Nevelő családgondozó  2 1 1 

Nevelő  1 1 0 

Gyermekvédelmi 

asszisztens  
0 1 -1 

Techniaki munkatárs  2 3 -1 

Létszám összesen:   12 14 -2 

SZERETŐ KEZEK IDŐSKORÚAK GONDOZÓ HÁZA 

Gondozó 5 5 0 

Az SzMSz-ben rögzítettek alapján 2 fő 

létszám eltérés van, a nyilvántartás 

alapján vannak olyan munkakörök 

,melyek az SzMSz-ben szerepelnek, de a 

nyilvántartás alapján ilyen munkakör 

nincs (szociális munkás, mentálhigiénés 

munkatárs).    

Technikai munkatárs 1 1* 0 

Vezető gondozó 

(szakmai vezető)  
1 1 0 

Mentálhigiénés 

munkatárs  (4 órában)  
0 1 -1 

Szociális munkás 0 1 -1 

Létszám összesen:   7 9 -2 

TAVIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 7 8 -1 

Az SzMSz -ben rögzített engedélyezett 

létszámmal azonos a létszám, azonban a 

munkakörök esetében van eltérés.  

Vezető gondozó 1 1 0 

Techniaki munkatárs  2 1 1 

Pénzügyi előadó 1 1 0 

Létszám összesen:   11 11 0 

SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 5 8 -3 

1 fő házisegítségnyújtó vezető gondozó 

GYED-en van. Az SzMSz -ben rögzített 

engedélyezett létszámtól 3 fő eltérés 

mutatható ki, a gondozói, a technikai 

dolgozó létszámban, illetve az SzMSz-

ben nem szerepel házi segítségnyújtó 

vezető gondozó engedélyezett létszám.  

Házi segítségnyújtó 

vezető gondozó 
2 0 2 

Szociális segítő 1 1 0 

Pénzügyi ügyintéző 1 1 0 

Technikai dolgozó  0 2 -2 

Vezető gondozó 1 1 0 

Létszám összesen:   
10 13 -3 

NEFELEJCS GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó  3 4 -1 

Az SzMSz-ben rögzített engedélyezett 

létszámtól 1 fő gondozói létszám eltérést 

mutattunk ki.  

Pénzügyi ügyintéző  1 1 0 

Központi vezető  1 1 0 

Létszám összesen:   5 6 -1 

BOROSTYÁN IDŐSEK KLUBJA  
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Gondozó  2 2 0 

Az SzMSz -ben rögzített engedélyezett 

létszámmal azonos a létszám, azonban a 

munkakörök esetében van eltérés.  

Techniaki munkatárs  1 1 0 

Segédgondozó 

(részmunkaidős)  
0 1 -1 

Terápiás munkatárs  2 1 1 

Létszám összesen:   5 5 0 

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

Az SzMSz-ben rögzített engedélyezett 

létszámmal azonos.  

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   3 3 0 

NAPSUGÁR IDŐSEK KLUBJA 

Gondozó 1 1 0 

Az SzMSz-ben rögzített létszámmal 

azonos.  

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   2 2 0 

SZERETŐ KEZEK IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

Az 1 fő vezető gondozó 6 órába 

foglalkoztatott, az 1 fő segédgondozó 4 

órába foglalkoztatott.  

Vezető gondozó  1 0 1 

Technikai munkatárs 1 1 0 

Terápiás munkatárs  0 1 -1 

Segédgondozó  1 1 0 

Létszám összesen:   5 5 0 

ÁRVÁCSKA IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó 1 1 0 

Az SzMSz-ben rögzített létszámmal 

azonos.  

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Technikai munkatárs 1 1 0 

Létszám összesen:   3 3 0 

CSALÁDMENTORI CSOPORT 

Vezető mentor 

(Családmentor-

csoportvezető) 

1 1 0 

JAT I. ütem KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-

0003. pályázat keretében létrehozott 

szakmai egység, alapvető célja a 

kerületben lakó/elköltöző/beköltöző 

családok speciális segítése, 

esetmenedzselése. 

Szociális segítő 

(családmentor)  
1 1 0 

Családsegítő munkatárs 

(családmentor)  
1 1 0 

Létszám összesen:   3 3 0 

DÍJHÁTRALÉKKEZELÉSI CSOPORT  

Szakmai vezető 

(Díjhátralék-kezelő és 

Lakhatást Segítő 

Központ) 

0 1 -1 
Az adósságkezelő tanácsadói 

munkakörben lévők száma eltér az 

SzMSz-ben rögzített létszámtól.  Adósságkezelő 

tanácsadó 
5 3 2 

Létszám összesen:   5 4 1 

LÉLEK PONT és Utcai Szociális Munkás Csoport  
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Csoport-és utcai 

szolgálat koordinátor 

(LÉLEK -pont és utcai 

szociális munkás, 

csoport -és utcai 

szolgálat koordinátor)  

0 2 -2 

Az SzMSz-ben rögzített engedélyezett 

létszámtól 4 fővel kevesebb 

foglalkoztatott van a vizsgált 

időszakban.  

Technikai dolgozó 0 1 -1 

Szociális munkás 

(LÉLEK-Pont és utcai 

szociális munkás)  

2 3 -1 

Gondozó (szakmai 

munkatárs-szociális 

segítő, gondozó)  

1 1 0 

Létszám összesen:  3 7 -4 

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ CSOPORT  

Óvodai és iskolai 

szociális munkás 
2 0 2 

Az SzMSz-ben rögzített létszámtól 5 

fővel kevesebb a foglalkoztatotti 

létszám.  

 Csoportkoordinátor, 

óvodai és iskolai 

szociális segítő  

0 1 -1 

Óvodai és iskolai 

szociális segítő 
9 15 -6 

Létszám összesen:   11 16 -5 

NAPPALI MELEGEDŐ  

Szociális 

munkatárs/Nappali 

ellátás vezető  

1 1 0 Az SzMSz-ben rögzített engedélyezett 

létszámtól 1 fővel több  szociális 

munkatárs munkakörben foglalkoztatott 

eltérés van.  

Szociális munkatárs  4 3 1 

Segítő  2 2 0 

Létszám összesen:   7 6 1 

MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT  

Pszichológus  0 1 -1 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 2 fővel eltér  

Pszichológus 

(részmunkaidős heti 20 

óra)  

0 1 -1 

Létszám összesen:  0 2 -2 

Létszám mindösszesen:  152 166 -14 

1 fő adósságkezelési tanácsadó GYED-

en van, 1 fő családgondozó GYET-en, 

1 fő szociális asszisztens 4 órába, 1 fő 

szociális asszisztens 6 órába 

foglalkoztatott. A 4 órás és a 6 órás 

munkaköröket is bele számoltuk a 

létszámba.  
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Munkakör megnevezés  

2020.évben 

betöltött 

státuszok 

száma 

Az SzMSz-

ben 

meghatároz-

ott létszám                                

(244/2019. 

(VI.27.) 

számú 

határozattal 

elfogadott)  

Eltérés  Megállapítás  

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALEPELLÁTÁSI EGYSÉG  

Családsegítő  12 13 -1 

1 fő családgondozó GYET-en volt. Az 

SzMSz-ben rögzített engedélyezett 

létszámtól 2 fővel kevesebb a 

foglalkoztatottak létszáma.  

Szociális asszisztens  2 3 -1 

Családgondozó  2 0 2 

Jelzőrendszeri 

felelős/tanácsadó  
0 1 -1 

Takarító  0 1 -1 

Családsegítő-szakmai 

vezető  
1 1 0 

Létszám összesen:   17 19 -2 

KÖZPONT -GAZDASÁGI CSOPORT  

Igazgató 0 1 -1 

1 fő gazdasági ügyintéző 4 órában 

foglalkoztatott, 1 fő gazdasági ügyintéző 

GYED-en volt, 1 fő munkaügyi ügyintéző 4 

órában foglalkoztatott. A gazdasági csoport 

szakmai létszámnormáját nem írja elő 

jogszabály ezért azt az ellenőrzés nem 

vizsgálta. A gazdasági szervezetnek az Ávr. 

11. § (1) bekezdése alapján gazdasági 

vezetővel kell rendelkeznie.  Engedélyezett 

munkatársi létszám az SzMSz-ben 

rögzítettektől 1 fővel kevesebb a 

nyilvántartás alapján 

Gazdasági vezető  0 1 -1 

Családtámogató-és 

Gyermekjóléti Központ 

vezetője (megbízott 

igazgatóhelyettes)  

0 1 -1 

Szociális Szolgáltató 

Központ vezetője 

(megbízott 

igazgatóhelyettes) 

0 1 -1 

Könyvelő  2 2 0 

Személyi asszisztens  1 1 0 

Gazdasági ügyintéző 2 0 2 

Pénztáros 1 1 0 

Pénzügyi csoportvezető 1 1 0 

Családgondozó  1 0 1 

Műszaki vezető 1 1 0 

Munkaügyi ügyintéző 1 2 -1 

Gépjárművezető 1 1 0 

Pénzügyi ügyintéző  1 0 1 

Pénzügyi előadó 1 1 0 

Takarító  0 1 -1 

Családsegítő  1 0 1 

Létszám összesen:  14 15 -1 

H52 IFJUSÁGI IRODA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR  

Ifjúságsegítő  4 2 2 
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Szociális munkás 1 2 -1 1 fő szociális munkás 4 órában 

foglalkoztatott.  Engedélyezett munkatársi 

létszám az SzMSz-ben rögzítettektől 1  

fővel több  a nyilvántartás alapján 

Ifjusági tanácsadó 1 1 0 

Létszám összesen:   6 5 1 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

Esetmenedzser  9 9 0 

1 fő esetmenedzser GYED-en, 1 fő 

esetmenedzser 4 órában foglalkoztatott, 1 fő 

szociális asszisztens 6 órában 

foglalkoztatott, 1 fő szociális asszisztens 

CSED-en volt.   Engedélyezett munkatársi 

létszám az SzMSz-ben rögzítettektől 3 fővel 

több  a nyilvántartás alapján 

Takarító  1 1 0 

Adminisztrátor  1 0 1 

Pszichológiai tanácsadó  1 0 1 

Szociális asszisztens 2 2 0 

Családsegítő-szociális 

diagnózis felvételt végző 

esetmenedzser  

1 1 0 

Családsegítő  1 0 1 

Létszám összesen:   16 13 3 

ÍRISZ KLUB SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE  

Gondozó, takarító  1 1 0 

Egyezik az SzMSz-ben rögzített 

engedélyezett létszámmal.  

Mentálhigiénés 

munkatárs  
1 1 0 

Terápiás munkatárs  2 2 0 

Szociális munkás 1 1 0 

Létszám összesen:   5 5 0 

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA-MINI/TINI KRÍZIS  

Gyermekfelügyelő 7 8 -1 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 2 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján 

Nevelő családgondozó  2 1 1 

Nevelő  1 1 0 

Techniaki munkatárs  2 3 -1 

Gyermekvédelmi 

asszisztens  
0 1 -1 

Létszám összesen:   12 14 -2 

SZERETŐ KEZEK IDŐSKORÚAK GONDOZÓ HÁZA 

Gondozó 5 5 0 

Egyezik az SzMSz-ben rögzített 

engedélyezett létszámmal.  

Technikai munkatárs 1 1 0 

Vezető gondozó  1 1 0 

Létszám összesen:   7 7 0 

TAVIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 6 8 -2 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 1 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján 

Vezető gondozó 1 1 0 

Techniaki munkatárs  2 1 1 

Pénzügyi előadó 1 1 0 

Létszám összesen:   10 11 -1 

SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó 6 8 -2 
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Házi segítségnyújtó 

vezető gondozó 
2 0 2 

1 fő házi segítségnyújtó vezető gondozó 

GYES-en volt. Engedélyezett munkatársi 

létszám az SzMSz-ben rögzítettektől 2 fővel 

kevesebb a nyilvántartás alapján 

Szociális segítő 1 1 0 

Pénzügyi ügyintéző 1 1 0 

Vezető gondozó 1 1 0 

Technikai dolgozó  0 2 -2 

Létszám összesen:   11 13 -2 

NEFELEJCS GONDOZÁSI KÖZPONT  

Gondozó  4 4 0 

Egyezik az SzMSz-ben rögzített 

engedélyezett létszámmal.  

Pénzügyi ügyintéző  1 1 0 

Központi vezető  1 1 0 

Létszám összesen:   6 6 0 

BOROSTYÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 1 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján 

Techniaki munkatárs  1 1 0 

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Segédgondozó 

(részmunkaidős)  
0 1 -1 

Létszám összesen:   4 5 -1 

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

Egyezik az SzMSz-ben rögzített 

engedélyezett létszámmal.  

Szociális munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   3 3 0 

NAPSUGÁR IDŐSEK KLUBJA 

Gondozó 1 1 0 

Egyezik az SzMSz-ben rögzített 

engedélyezett létszámmal.  

Terápiás munkatárs  1 1 0 

Létszám összesen:   2 2 0 

SZERETŐ KEZEK IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó  2 2 0 

1 fő segédgondozó 4 órában foglalkoztatott.  

Technikai munkatárs 1 1 0 

Segédgondozó  1 1 0 

Terápiás munkatárs  0 1 -1 

Létszám összesen:   4 5 -1 

ÁRVÁCSKA IDŐSEK KLUBJA  

Gondozó 1 1 0 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 1 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján 

Technikai munkatárs 1 1 0 

Terápiás munkatárs  0 1 -1 

Létszám összesen:   2 3 -1 

CSALÁDMENTORI CSOPORT 

Családmentor  1 1 0 
1 fő szociális munkás 4 órában 

foglalkoztatott. JAT I. ütem KMOP-

5.1.1/B-12-k-2012-0003. pályázat keretében 

létrehozott szakmai egység, alapvető célja a 

Szociális segítő 1 1 0 

Szociális munkás  1 0 1 

Családsegítő munkatárs  1 1 0 
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Létszám összesen:   

4 3 1 

kerületben lakó/elköltöző/beköltöző 

családok speciális segítése, 

esetmenedzselése. 

DÍJHÁTRALÉKKEZELÉSI CSOPORT  

Adósságkezelő tanácsadó 5 4 1 1 fő CSED-en van, 1 fő tartós táppénzen  

volt.  Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 1 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján.   
Létszám összesen:   5 4 1 

LÉLEK PONT 

Szociális munkás 2 1 1 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 2 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján.    

Csoport-és utcai szolgálat 

koordinátor (LÉLEK -

pont és utcai szociális 

munkás, csoport -és utcai 

szolgálat koordinátor)  

0 2 -2 

Gondozó  1 1 0 

Technikai dolgozó  0 1 -1 

Létszám összesen:  3 5 -2 

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ CSOPORT  

Óvodai és iskolai 

szociális munkás  
1 0 1 

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő 

GYED-en van. 1 000 fő köznevelési 

intézményben nyilvántartott gyermekre 

vetítve az óvodai és iskolai segítő száma 1 

fő a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1.számú 

melléklete alapján. Ferencvárosban több 

mint 13 ezer gyermek jár 45 köznevelési 

intézmény nappali tagozatára. 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 2 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján.   

 Csoportkoordinátor, 

óvodai és iskolai szociális 

segítő  

0 1 -1 

Óvodai és iskolai 

szociális segítő 
13 15 -2 

Létszám összesen:   14 16 -2 

NAPPALI MELEGEDŐ  

Szociális 

munkatárs/Nappali ellátás 

vezető 

1 1 0 
Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 1 fővel több  a 

nyilvántartás alapján.   
Szociális munkatárs 4 3 1 

Segítő 2 2 0 

Létszám összesen:  7 6 1 

UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁS CSOPORT  

Utcai szociális munkás  2 2 0 

Az SzMSz-ben rögzített engedélyezett 

létszámtól eltérés nem mutatható ki.  Létszám összesen:  2 2 0 
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MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT  

Pszichológus  0 1 -1 

Engedélyezett munkatársi létszám az 

SzMSz-ben rögzítettektől 2 fővel kevesebb 

a nyilvántartás alapján.   

Pszichológus 

(részmunkaidős heti 20 

óra)  

0 1 -1 

Létszám összesen:  0 2 -2 

Létszám mindösszesen:  154 166 -12 

1 fő adósságkezelési tanácsadó GYED-en 

van, 1 fő családgondozó GYET-en, 1 fő 

szociális asszisztens 4 órába, 1 fő szociális 

asszisztens 6 órába foglalkoztatott. A 4 

órás és a 6 órás munkaköröket is bele 

számoltuk a létszámba. 

 

A fenti táblázatokból megállapítható, hogy a szakmai létszám és az alkalmazotti 

nyilvántartásban szereplő létszám a jogszabályban meghatározott létszám normától 2018.évben 

+15 fővel több, 2019.évben +11 fővel több, 2020.évben +9 fővel több létszámot mutat, azonban 

megjegyezzük, hogy a létszámok esetében mindenképp korrekciós tényező a GYED-en, 

GYET-en, tartós táppénzen, 4 és 6 órában foglalkoztatott munkavállalók száma.  

 

Az SzMSz-ben meghatározott engedélyezett létszámkerettől  2019.évben  14 fővel, 2020.évben 

12 fővel  kevesebb munkavállalót alkalmaztak a nyilvántartás alapján, azonban itt is  

megjegyezzük, hogy a létszámok esetében mindenképp korrekciós tényező a GYED-en, 

GYET-en, tartós táppénzen, 4 és 6 órában foglalkoztatott munkavállalók száma.  
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3. Személyi állomány képesítési előírásainak összevetése a vonatkozó 

törvényi előírásokkal és az intézmény működését szabályozó belső 

szabályzatokkal. 
 
 
Az l/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez 

szükséges képesítési minimum előírásait.  

A rendelet 6. § (1) bekezdés alapján az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül 

foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább ötven százalékának 

szakképzettnek kell lennie alapszolgáltatás esetén, legalább nyolcvan százalékának 

szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén, valamint 

száz százalékának szakképzettnek kell lennie családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

esetében, valamint a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzőknek. 

 

Az Intézmény esetében az alábbiak szerint alakul a szakképzettséggel rendelkező 

munkavállalók aránya az egyes telephelyek vonatkozásában:  

 

 

Szervezeti egység 
SzCsM. rendelet 

alapján szükséges 

szakképzettség % 

Szakmunkát végzők 

szakképzettség 

aránya % 

 

 

Család-és Gyermekjóléti Alapellátás 100% 100%  

Család-és Gyermekjóléti Központ 100% 100%  

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 100% 100%  

Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali 

Intézménye 80% 100% 
 

Gyermekek átmeneti otthona-Mini krízis 100% 83%  

Szerető kezek Időskorúak Gondozóháza 80% 87%  

Tavirózsa Gondozási Központ 100% 100%  

Szivárvány Gondozási Központ 100% 84%  

Nefejelcs Gondozási Központ 100% 81%  

Borostyán Idősek Klubja 50% 100%  

Platán Idősek Klubja 50% 66%  

Napsugár Idősek Klubja 50% 100%  

Szerető kezek Idősek Klubja 50% 60%  

Árvácska Idősek Klubja 50% 66%  

Családmentori Csoport 100% 100%  

Díjhátralékkezelési csoport 50% 100%  

Lélek Pont 50% 100%  

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport 100% 100% 
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A vizsgálat alá vont időszakban az Intézmény szakmai létszámának szakképesítési megoszlása 

az alábbiak szerint alakult:  

 

 

 

A Kjt. 61.§ alapján a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai 

végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos 

fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak.  

Eszerint:  

a) az „A” fizetési osztályba 

− a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör, 

− az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, 

 

b) a „B” fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött 

munkakör, 

 

c) a „C” fizetési osztályba 

− a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, 

− az érettségi végzettséghez kötött munkakör, 

 

d) a „D” fizetési osztályba az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött 

munkakör, 

 

e) az „E” fizetési osztályba 

− az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, 

felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakör, 

− az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 

szakképesítéshez kötött munkakör, 

 

f) az „F” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez 

kötött munkakör, 

 

g) a „G” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és 

a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal 

egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör, 

 

h) a „H” fizetési osztályba 

 

− az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör, 

  

Szakképzettség 

Össz. Fő 

Besorolási Osztály 

A B C D E F G H I 

Szakmai létszám 140 8 12 4 20 26 46 7 16 1 

Besorolás/végzettség szerinti 

megoszlás   6% 9% 3% 14% 19% 33% 5% 11% 1% 
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− a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 

ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat, 

 

i) az „I” fizetési osztályba 

− az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör 

betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal 

egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör, 

− az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 

1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, 

vagy egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél és 1984. szeptember 

1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat, 

 

j) a „J” fizetési osztályba 

− az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a 

nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat, 

− a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai 

doktori cím. 

 

Az Intézményben a betöltött munkakörök szerinti szakképesítési megoszlás az alábbiak szerint 

alakult:  

 

Munkakör megnevezése 
Összesen 

fő 
Besorolási Osztály 

A B C D E F G H I 

Családsegítő, családgondozó 19 0 0 0 2 0 13 0 4 0 

Adminisztrátor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szociális munkás, asszisztens, segítő 11 0 1 0 1 4 3 0 2 0 

Adósságkezelő tanácsadó 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0 

Esetmenedzser 10 0 0 0 1 0 8 1 0 0 

Pszichológiai tanácsadó, mentálhigiénés 

munkatárs 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Takarító, Technikai munkatárs 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 

Ifjúsági tanácsadó, segítő 5 0 0 0 1 0 3 0 1 0 

Terápiás munkatárs 8 0 0 0 0 2 2 2 2 0 

Gyermekfelügyelő 6 0 2 1 1 2 0 0 0 0 

Nevelő 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Gyermekvédelmi asszisztens 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pénzügyi előadó, ügyintéző 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

Házi segítségnyújtó vezető gondozó 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Központ vezető 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Gondozó 35 1 5 3 13 12 1 0 0 0 

Óvodai és iskolai szociális munkatárs, segítő 10 0 0 0 0 0 8 0 2 0 

Utcai szociális munkás 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Vezető gondozó, mentor 5 0 0 0 0 1 0 3 1 0 
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Mint ahogy a fenti táblázatokból is kiderül, a szakmai munkakört betöltött munkavállalók 31%-

a rendelkezik csupán maximum érettségi végzettséget igénylő szakképesítéssel, ők jórészt a 

technikai alkalmazottak, segítők, asszisztensek, valamint gondozói munkakörben 

foglalkoztatottak.  

A munkavállalók 69%-a legalább felsőfokú szakképesítéssel, vagy annál magasabb 

végzettséggel rendelkezik.  

 

 

Véletlenszerű mintavétellel, minden telephely vonatkozásában 1-1 munkavállaló iskolai 

végzettségét igazoló dokumentumát vetettük össze a munkaszerződéssel, valamint a munkaköri 

leírással. 
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A vizsgált minták esetében rendre megfeleltek a képesítések a rendeletben meghatározottaknak. 

 

 

Név Munkakör 

Munkaköri 

leírás 

SzCsM 3. sz. 

melléklete szerinti 

szükséges végzettség Dokumentummal igazolt végzettség   

Bázsa-Mosó László 
szociális munkás, LÉLEK-

Pont esetmenedzser 
+ Szociális munkás 

Egyetemi (Román egyetem, hiteles fordítás 
csatolva)szociális munkás  

 

Meggyesi Kitti 
óvodai és iskolai szociális 

segítő 
+ Szociális munkás 

ELTE szociális munka alapképzés, nyelvvizsga hiány 

miatt csak 2020.05.05. napján kiadva az oklevél. 
Addig SzCsM rendelet 6.§ 5c pontja alapján 

hozzájárulás a szakképesítés alóli felmentéshez 

 

Kovács Zsófia Margit 
utcai szociális munkás 

LÉLEK-Pont 
+ Szociálpedagógus Apor Vilmos Katolikus Főiskola szociálpedagógus   

Siroki Sitván utcai szociális munkás   + 
Okleveles 

szociálpolitikus 

Debreceni Egyetem szociálpolitika nyelvvizsga hiány 

miatt csak 2016.09.09. napján kiadva az oklevél. 

Addig SzCsM rendelet 6.§ 5c pontja alapján 
hozzájárulás a szakképesítés alóli felmentéshez 

 

Lompos Petra 
szociális munkás és 

tanácsadó 
- 

Mentálhigiénés 

szakember 

PTE művelődésszervező, Nemzetközi Üzleti Főiskola 

szupervizor, Debreceni Egyetem mentálhigiénés 
 

Antal Szilvia családsegítő - Szociális munkás 
Wesley János Lelkészképző Főiskola általános 

szociális munkás 
 

Szeri Orsolya 
kognitív viselkedésterápiás 
konzultáns, pszichológiai 

tanácsadó 

+ Okleveles pszichológus 
Szegedi Tudományegyetem pszichológiai  alapképzési 

szak viselkedéselemző, Károli Gáspár Református 

Egyetem okleveles  pszichológus 

 

Garancz Anasztázia szakmai vezető + Szociálpedagógus 
SZIE szociálpedagógus, Wesley János Lelkészképző 

Főiskola szociálpedagógus 
 

Téglás Julianna 
szociális asszisztens - 

adósságkezelési tanácsadó 
+ Teológus 

Érettségi - kémiai operátor, Szakiskola - általános 

egészségügyi asszisztens, A Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola - buddhista tanító (teológus) 

 

Szakkayné Orosz Andrea szociális munkatárs + Szociális munkás 
PTE általános szociális munkás, egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus 
 

Biriszló Zsoltné pénzügyi ügyintéző +   
Szakközépiskolai érettségi képesítő bizonyítvány  - 

képesített könyvelő, vállalati levelezői és statisztikus 
 

Vasi Sándor Györgyné  

Dr. Legényné Elek Ilona 

Mária 

szociális munkatárs + Szociális munkás 

Gimnáziumi érettségi, Felsőfokú szakképesítés 
Penzum-V Bt. - gyógypedagógiai asszisztens, 

Debreceni Egyetem - szociálpedagógus, ELTE - 

kiegészítő képzés-szociális munkatárs 

 

Hunyadi Marianna gondozónő + Szociális asszisztens 

Gimnáziumi érettségi, Nemzeti család-és 

szociálpolitikai Intézet - szociális, gyermek-és 

ifjúságvédelmi ügyintéző, Klasszis Oktatás Kft.-
szociális asszisztens szakképesítés 

 

Szilágyi Zsoltné szociális gondozó + 
Szociális gondozó és 

ápoló 

Szakmunkás bizonyítvány-szövetkészítő-szövő, 

Oktatási és Nevelési Tanácsadó Kft. É szociális 
gondozó és ápoló 

 

Gróf Anna pénzügyi ügyintéző +   
Szakközépiskolai érettségi - pénzügyi ügyintéző, 

képesített könyvelő 
 

Piros Jánosné technikai dolgozó +   Általános iskola 8. osztály  

Bázsa-Mosó Tímea 

Andrea 
szociális munkás + Pedagógus 

Temesvári Nyugati Egyetem-pedagógia (hiteles 

fordítás csatolva) 
 

Bartha Gabriella szociális gondozó + 
Szociális gondozó és 

ápoló 
Szociális gondozó és ápoló képesítés  

Prámer Krisztina szociális munkatárs + Szociálpedagógus Eszterházy Károly Főiskola - szociálpedagógus  

Kováts Tibor 

intézményvezető - 

szenvedélybetegek nappali 

ellátása 

+ 

Szenvedélybetegek 

ellátása esetén 
addiktológiai 

konzultáns 

Gimnáziumi érettségi, BME Főiskola - általános 

gépész üzemmérnök, Semmelweis Egyetem - 

addiktológiai konzultáns szakképesítés 

 

Szabóné Nagy Tímea pénzügyi előadó +   

Nyíregyházi Főiskola - közgazdász gazdálkodási 

szakon, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
- multimédia fejlesztő, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, 

Oktató és Kiadó Zrt. - bér-és TB ügyintéző 
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4. Alkalmazási okiratok tartalmi vizsgálata. 
 
A vizsgálat keretében a jelenleg alkalmazásban állók alkalmazási okiratait vizsgáltuk. A 

vizsgált minták tekintetében a munkavállalók több éve az Intézmény dolgozói, így lefedtük a 

2018. évtől terjedő időszakot.  

 

A munkaügyi nyilvántartásokat az Info.tv. szabályozza, amely meghatározza a munkavállalók 

kezelt adatait. A személyes adatok akkor kezelhetők, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy a 

törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben-a helyi 

önkormányzat rendelete az Info.tv. 5.§-a alapján közérdeken alapuló célból elrendeli. 

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.  

 

A nyilvántartásoknak meg kell felelniük az adatkezelés általános elveinek:  

- személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelendő.  

- az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának 

- az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell Lennie 

- csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas 

- csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok: 

- pontosságát 

- teljességét 

- az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét 

- azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani 

 

A munkáltató a munkavállalóról a munkaviszonnyal kapcsolatban nyilvántarthatja: 

1) Magánmunkajog: mindent, ami a munkaviszonnyal kapcsolatos jog gyakorlásához, 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges, pl:  

- munkaszerződések, tájékoztatók nyilvántartása, pályázatok nyilvántartása, önéletrajzok 

nyilvántartása, személyi anyagok nyilvántartása 

- próbaidő nyilvántartása 

- büntetlen előélet nyilvántartása (hatósági erkölcsi bizonyítvány) 

- hatósági engedélyek nyilvántartása 

- egyéb megállapodások nyilvántartása (pl. munkaidővel kapcsolatosan, tanulmányi 

szerződés) 

- foglalkozás egészségüggyel kapcsolatos nyilvántartás (alkalmassági vizsgálatok, 

korlátozások nyilvántartása) 

- teljesítménybérezéssel összefüggő nyilvántartások (teljesítmény-követelmény, 

teljesítmény-nyilvántartás, prémium) 

- munkabérből való levonások, előleg-fizetéssel kapcsolatos nyilvántartás 

- munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást nyilvántartása 

- munkaidő, pihenőidő nyilvántartása 
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- szabadság, betegszabadság, munkavégzés alól történő mentesülés, munkaidő-

kedvezmények  nyilvántartása 

- pótszabadságot megalapozó körülmények nyilvántartása 

- táppénzes állomány nyilvántartása 

- munkaruha, védőruha, védőeszközök, munkaeszközök nyilvántartása 

- leltárfelelősségi megállapodások, általános megőrzési felelősség körébe tartozó dolgok 

nyilvántartása 

- munkavállalói biztosíték nyilvántartása 

- munkaviszonyban állók nyilvántartása 

- hátrányos jogkövetkezmények nyilvántartása (pl. fegyelmi) 

- munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratok, kifizetések nyilvántartása 

- munkavédelemmel, munkavédelmi oktatással, munkabalesettel kapcsolatos 

nyilvántartások 

- társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) nyilvántartások 

- személyi jövedelemadóval kapcsolatos nyilvántartások 

- szükséges költségek nyilvántartása (utazási költségtérítés a munkába járással 

kapcsolatban, gépjárműhasználattal kapcsolatos nyilvántartás) 

- munkáltató által kiadott, munkavállaló által megtett jognyilatkozatok, igazolások 

nyilvántartása, munkáltatói tájékoztatások, szabályzatok nyilvántartása 

 

2) Közalkalmazotti alapnyilvántartás 

A munkáltató a Kjt. 5. sz. mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást 

vezet. Ezen túlmenően a 83./B.§ értelmében – törvény eltérő rendelkezés hiányában – 

adatkezelés nem végezhető, adatot nyilvántartani nem lehet.  

 

A munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve és besorolására vonatkozó adat 

közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül 

nyilvánosságra lehet hozni. 

 

A nyilvántartandó adatok köre:  

 

A közalkalmazott 

 

I. 

- neve (leánykori neve) 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

- családi állapota 

- gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

 

II. 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége(i) 
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- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

- tudományos fokozata 

- idegennyelv-ismerete 

 

III.  

- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

 

IV.   

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

 

V.  

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

- e szervnél a jogviszony kezdete 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, 

FEOR-száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 

 

VI. 

- személyi juttatások 

 

VII. 

- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

 

VIII. 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

 

IX. 

A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. 

§ (1)-(2) bek.].  

 

A Kjt. 83/C. § alapján az alapnyilvántartás a törvény felhatalmazásának hiányában más 

rendszerrel nem kapcsolható össze, statisztikai célra csak személyazonosságra alkalmatlan 

módon szolgáltatható adat. 

 

A fenti jogszabályi előírások figyelembevételével a vizsgálat részeként szúrópróbaszerűen 

kiválasztottunk minden telephely vonatkozásában 1-1 személyi aktát, és annak tartalmát 

vizsgáltuk.  
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Név 

Közalkalmazotti 

alapnyilvántartás 

GDPR 

szerinti 

adatkezelési 

nyilatkozat Munkakör 

Személyügyi anyag tartalma 

Hatósági 

erkölcsi 

bizonyítvány Önéletrajz 

Igazolványok 

másolata 

Végzettséget 

igazoló 

okmányok 

másolata 

Adatfelvételi 

lap 

Jogviszonybeszámítás 

számítása 

Munkaköri 

leírás Kinevezés 

Kinevezés 

módosítások 

Munkaköri 

alkalmassági 

Bázsa-Mosó László - - 

szociális munkás, 

LÉLEK-Pont 

esetmenedzser 

+ + + + + + + + + belépéskori 

Meggyesi Kitti - + 
óvodai és iskolai 

szociális segítő 
+ + - + + + + + + - 

Kovács Zsófia Margit - - 

utcai szociális 

munkás LÉLEK-

Pont 

+ + + + + + + + + - 

Siroki Sitván - - 
utcai szociális 

munkás   
+ + + + + + + + + - 

Lompos Petra - + 
szociális munkás és 

tanácsadó 
+ + - + + + - + + - 

Antal Szilvia - + családsegítő + + - + + + - + + - 

Szeri Orsolya - - 

kognitív 

viselkedésterápiás 

konzultáns, 

pszichológiai 

tanácsadó 

+ + + + + + + - - 2016.10.04 

Garancz Anasztázia - - szakmai vezető - - + + + áthelyezés + + + - 

Téglás Julianna - - 

szociális asszisztens 

- adósságkezelési 

tanácsadó 

+ + + + + + + + + - 

Szakkayné Orosz Andrea - + szociális munkatárs + + - + + + + + + - 

Biriszló Zsoltné - + pénzügyi ügyintéző + + - + + + + + + - 

Vasi Sándor Györgyné  

Dr. Legényné Elek Ilona Mária 
- - szociális munkatárs + + + + + + + + + - 

Hunyadi Marianna - - gondozónő + + + + + + + + + 2016.02.16 

Szilágyi Zsoltné - - szociális gondozó + + + + + + + + + - 

Gróf Anna - + pénzügyi ügyintéző + + - + + + + + + 2019.10.10 

Piros Jánosné - - technikai dolgozó + - - + + + + + + - 

Bázsa-Mosó Tímea Andrea - + szociális munkás + + + + + + + - + 2017.04.19 
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Bartha Gabriella - - szociális gondozó + + + + - - + + + 2015.09.04 

Prámer Krisztina - + szociális munkatárs + + + + + + + + + - 

Kováts Tibor - - 

intézményvezető - 

szenvedélybetegek 

nappali ellátása 

+ + + + + + + + + - 

Szabóné Nagy Tímea - - pénzügyi előadó + - + + + + + + + - 
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A vizsgált személyi anyagokról a következőket állapítottuk meg: 

 
 

- a közalkalmazotti alapnyilvántartás egy esetben sem volt fellelhető 

- bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány csatolva 

- az önéletrajzok többségében fellelhetők 

- végzettséget igazoló okmányok másolatai megtalálhatóak 

- az orvosi alkalmassági vizsgálatokról az igazolások csak néhány esetben voltak 

megtalálhatóak 

- a munkaviszony(ok) beszámításáról tételes kimutatás található 

- adatfelvételi lap és kinevezés, illetve módosításai a szükséges aláírásokkal 

megtalálhatóak 

- munkaköri leírás két esetet kivéve az anyagban elhelyezésre került 

- egy esetben sem volt megtalálható a 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti adatlap 

- csak néhány esetben volt megtalálható a GDPR szerinti adatkezelésre vonatkozó 

nyilatkozat 

 

5. A jubileumi jutalom jogosultságának vizsgálata. 

 
A Kjt. 78.§ (1) és (2) bekezdése alapján a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A 

jubileumi jutalom: 

 

a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi, 

b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi, 

c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg. 

 

A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni 

(ezáltal jubileumi jutalom is jár utána): 

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti 

jogviszonyban eltöltött időt, 

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, 

kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban töltött időt, 

c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 

2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a 

továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői 

jogviszonyban töltött időt, 

d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá 

e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint 

f) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, 

g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas 

foglalkoztatási jogviszonyban, 

h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban 
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i) az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál állami szolgálati 

jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban 

j) honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti 

jogviszonyban, 

k) rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti 

rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban 

l) a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati 

szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas 

jogviszonyban, illetve munkaviszonyban 

m) a 25/D. § szerint a két jogviszony között 

töltött időt. 

 

A Kjt. 1992. 07. 01. napján lépett hatályba, mely időszakot megelőzően nem különböztettünk 

meg közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői… jogviszonyt, illetőleg 

munkaviszonyt. Ezen időszak előtt a közalkalmazottak is munkavállalók voltak és az akkor 

hatályos Munka törvénykönyve alá tartoztak. Az a közalkalmazott tehát, aki olyan jogi 

személynél dolgozott, mely a Kjt. hatálya alá került, mint munkáltató annak az 1992. 07.01. 

napját megelőző munkaviszonyának időtartama is beleszámítandó a jubileumi jutalomra 

jogosultsági időbe. 

 

A jubileumi jutalom kifizetésére a közalkalmazott a jogszabályban meghatározott feltétel 

bekövetkezése esetén szerez alanyi jogosultságot, így a kifizetés azon a napon válik esedékessé, 

amelyik napon letelik a 25, 30, illetve 40 év. 

 

 

 

Az ellenőrzés alá vont időszakban 16 fő részesült jubileumi jutalomban. Az összes részesült 

dokumentációját vizsgáltuk. Megállapítást nyert, hogy:  

- minden esetben határozat formájában rendelkeztek a jubileumi jutalom kifizetéséről, 

melyet az Intézményvezető aláírásával igazolt, egy esteben, az Intézményvezető 

részére a Polgármester jegyezte ellen a kifizetési határozatot 

- minden esetben megfelelő volt a jogosultsági idő megállapítása 

- a kifizetések minden esetben a határozat átvételét követően megtörténtek 

- a kifizetett összeg a törvényi előírásoknak megfelel, nem tartalmazza a szociális 

ágazati pótlékot 

 

A vizsgált minták részletes megállapításait az alábbi táblázat tartalmazza:  
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Név Év 

Közalkalmazotti 

munkaviszony 

kezdete 

Határozat 

Jubileumi 

jutalom 

mértéke 

Összeg 

(bruttó 

Ft) 

Számfejtési 

dokumentum Alapilletmény 

(Ft) 
Megjegyzés 

dátum 
nettó 

Ft 

Kecskés Lászlóné 

2018 

1979.03.05 2018.09.21 5 havi 

1 044 

575 2018.09.21 694 642 208 915 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt 

Kerecsényi Gabriella 1993.10.01 2018.10.01 2 havi 361 000 2018.10.02 240 065 180 500 
A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 
történt 

Nehézné Hasznosi Erzsébet 1988.11.10 2018.11.08 3 havi 541 500 2018.11.10 370 097 180 500 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt 

Kozák Borbála 

2019 

1994.03.05 2019.03.05 2 havi 390 000 2019.03.05 259 350 195 000 
A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 
történt 

Bálintné Csobádi Edit 1979.05.12 2019.02.04 5 havi 975 000 2019.02.04 655 825 195 000 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt 

Nagy Klára 1989.11.02 2019.10.31 3 havi 585 000 2019.11.04 389 025 195 000 
A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 
történt 

Gedeon Andor 1979.06.18 2019.06.17 5 havi 

1 644 

320 2019.06.20 

1 118 

137 328 864 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt. A jubileumi jutalom alapjába beszámításra került a garantált 
illetményt növelő további szakképesítés és a munkáltató döntésen 

alapuló illetménykiegészítés 

Vibling Géza 1994.08.01 2019.08.01 2 havi 464 176 2019.08.02 370 177 232 088 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt. A jubileumi jutalom alapjába beszámításra került a garantált 

illetményt növelő további szakképesítés 

Nagyné Csontos Zsuzsánna 

2020 

1990.09.09 2020.09.09 3 havi 631 800 2020.09.09 420 147 210 600 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt 

Zieber Károlyné 1980.12.17 2020.09.28 5 havi 
1 053 

000 2020.09.28 700 245 210 600 
A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 
történt 

Horváth Pálné 1990.06.20 2020.06.19 3 havi 631 800 2020.06.22 420 147 219 000 

A jubileumi jutalom megállapítása a törvényben meghatározott 

garantált bérminimum, azaz 210.600,-Ft alapján került megállapításra, 

míg a megállapított alapilletmény a garantált bérminimumra való 
kiegészítéssel 219.000,-Ft. 

Almássy Gáborné 1980.07.05 2020.06.17 5 havi 

1 053 

000 2020.06.17 700 245 210 600 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt 

Szalay Andrea 1995.03.30 2020.09.01 2 havi 421 200 2020.09.02 280 098 210 600 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt 

Bakkiné Csirke Katalin 1995.09.30 2020.09.30 2 havi 421 200 2020.09.30 288 148 210 600 
A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 
történt 

Illyés Miklós 1990.01.01 2020.01.07 3 havi 790 800 2020.01.07 537 744 263 600 

A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 

történt. A jubileumi jutalom alapjába beszámításra került a garantált 

illetményt növelő további szakképesítés 

Berecz Dénes 1984.01.01 2020.04.15 5 havi 
1 053 

000 2020.04.15 716 040 210 600 
A jubileumi jutalom megállapítása a Kjt. 78.§ előírásainak megfelelően 
történt 
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6. Munkaköri leírások vizsgálata. 
 
A vizsgálat keretében a jelenleg alkalmazásban állók munkaköri leírásait vizsgáltuk. A vizsgált 

minták tekintetében a munkavállalók több éve az Intézmény dolgozói, így lefedtük a 2018. 

évtől terjedő időszakot. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a munkaköri leírások elkészítésének egyik alappillére a 

mindenki számára kötelező és betartandó jogi szabályozás. 

A közalkalmazottak esetében a törvény külön kiemeli, hogy már a közalkalmazotti jogviszony 

létesítése kapcsán jelentőséggel bír a munkakör. A közalkalmazott nem állhat munkakörének 

megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

A közalkalmazott által ellátandó munkakör rendszerint a végzendő munka jellegét, az ellátandó 

tevékenységet, a konkrét munkafeladatot jelenti. A munkakör általában magával a munkakör 

megnevezésével határozható meg. A mai értelmezésben a munkakör, a szervezet legkisebb 

egysége. Az adott munkakört betöltő különböző feladatokat lát el, a feladatokhoz kapcsolódó 

felelősségekkel, hatás- és jogkörökkel, valamint rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, 

amelyek a feladatok ellátáshoz szükségesek.  

A munkaköri leírás magának a munkakörnek a dokumentált, elektronikusan, vagy papíralapon 

megjelenő bemutatása. Nemcsak a konkrét, munkakörbe tartozó feladatok felsorolását 

tartalmazza, hanem a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, képzettséget, 

kompetenciákat is. 

A munkakör határozza meg a munkaviszony során végzendő tevékenység rövid megjelölését, 

keretként funkcionál, míg a munkaköri leírás adja annak részletes kifejtését, azaz a 

munkavégzés során a munkáltató által elvárt általános követelményeket a munkavállaló 

tevékenységével kapcsolatban, amelyet a munkavállaló köteles elvégezni. 

A munkaköri leírásban célszerű szerepeltetni a munkáltatói jogkör gyakorlójának konkrét 

meghatározását, a szükséges feladatellátáshoz kapcsolódó feladatokat, ezen belül a 

legfontosabb határidős feladatokat, valamint az együttműködési kapcsolatokat és a 

közalkalmazott által ellátandó ellenőrzési teendőket. 

A jó munkaköri leírás meghatározza a munkakör helyét is a szervezetben. Információkat ad 

arról, hogy milyen szerepet hordoz az adott pozíció a munkáltatónál, milyen kapcsolati hálóban 

kell dolgoznia a munkavállalónak. A felelősségi területekhez kell kapcsolni az egyes konkrét 

feladatokat.  

A gyakorlatban több esetben problémát okoz a közalkalmazott munkahelyének meghatározása. 

Tág értelemben a közalkalmazott munkahelyének az adott munkáltató teljes telephelye 

munkahelynek minősülhet, de a jogalkotói cél nem erre a tág értelmezésre irányult. A 

kinevezési okmányokban célszerű a telephelyen belül a konkrét munkavégzés helyét, vagyis a 

foglalkoztató osztály, részleg nevét is meghatározni. 



 

Oldal 150 / 287 
 

 

A munkaköri leírás egy, a munkáltató által egyoldalúan kiadott tájékoztató dokumentum. 

Fontos szempont, hogy a munkáltató a munkaköri leírást egyoldalúan módosíthatja, ha az nem 

jár a munkakör megváltoztatásával, azaz a munkáltató mozgásterét mindig a munkakör keretei 

szabják meg. Kizárólag olyan feladatokat határozhat meg, amelyek a kérdéses munkakörhöz 

tartoznak. Közkedvelt gyakorlat, hogy a munkaköri leírásban nyílt felsorolásban határozzák 

meg a konkrét feladatokat, az „egyéb teendők” meghatározására is lehetőséget ad a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának. Bár nem jogellenes az ilyen jellegű megfogalmazás, de erre 

az esetre is vonatkozik az alapelv, hogy csak olyan feladatok utólagos meghatározására kerülhet 

sor, amelyek az adott munkakörhöz tartoznak. Ugyanakkor a másik oldalról megközelítve is 

igaz a fenti elv: olyan feladatokra is utasítás adható, amelyek ugyan nem szerepelnek konkrétan 

a munkaköri leírásban, nincsenek ugyan nevesítve, de kétségkívül az adott munkakörhöz 

tartoznak. 

 

A munkaköri leírás tartalmi elemeiről nem tesz említést egyetlen, jelenleg hatályos szabályozó 

sem, de a munkaköri leírásnak minimálisan az alábbi információkat szükséges tartalmaznia: 

- a munkakör megnevezése 

- közvetlen felettese, közvetlen beosztottja, helyettesítője, kit köteles helyettesíteni 

- a munkakör betöltésének követelményei 

- a munkakör ellátásához szükséges személyi tulajdonságok 

- a munkakört betöltő személy feladata, felelőssége, hatásköre és kölcsönös kapcsolata 

- a folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a belső kontrollrendszer 

működtetésének feladatai 

- egyéb sajátos információk 

- a munkaköri leírásban foglaltak ismerete  

 

A vizsgálat keretében 18 munkavállaló munkaköri leírását tekintettük át. A munkaköri leírások 

formájukat és struktúrájukat tekintve megegyeztek egymással.  

Tartalmazzák:  

- Intézmény neve, címe 

- Munkakör megnevezése 

- FEOR szám 

- Képzettségi követelmény 

- Munkavégzés helye 

- Munkáltatói jogkör gyakorlója 

- Szakmai vezetője 

- Helyettesítésének rendje 

- Foglalkoztatás módja 

- Munkaidő 

- Tapasztalatok, kompetenciák 

- Általános szabályok 

- Feladatai 

- Jogkörök 

- Felelősségi kör 

- Kapcsolattartás kiterjedése és módja 

- Teljesítménykövetelmények 

- A munkaköri leírásban foglaltak megismerése, elfogadása 
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A vizsgált munkaköri leírásokkal kapcsolatban megállapítható:  

- a meghatározott munkakörök megnevezései és a felsorolt feladatok nincsenek 

összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal 

- a helyettesítés rendje nem kellőképp specifikált, túl általános, nem került feltüntetésre, 

hogy a munkavállaló kit helyettesít 

- nem tartalmazza a megelőző és követő munkafolyamatba épített ellenőrzés feladatait 

- néhány esetben a vezető aláírása hiányzik 

- a munkavállaló minden esetben nyilatkozott a benne foglalt feladatok megismeréséről 

és a dokumentum átvételéről  

 
Általánosságban elmondható, hogy a munkaköri leírások alapvetően meghatározzák a 

munkavállalók ellátandó feladatait és a feladatellátáshoz kapcsolódó hatáskör és kapcsolati 

rendszer meghatározott ugyan, de az ellenőrzési funkció működtetésének feladatai, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó felelősség meghatározása nem teljeskörű, nem következetes.  

 

7. Személyi juttatások (megbízási szerződések, teljesítésigazolások, 

számfejtés dokumentumai) kiadási előirányzat felhasználásának 

vizsgálata, a kifizetések indokoltságának vizsgálata 

 
A vizsgálat keretében ellenőrzésre kerültek az Intézmény által kötött megbízási szerződések, 

valamint vizsgáltuk, hogy az egyes munkavállalók feladatai között vannak-e átfedések, 

amennyiben igen, úgy milyen átfedések vannak, illetve megtörtént-e, hogy olyan feladat 

ellátására kötött az Intézmény megbízási szerződést, amely feladat ellátása egy 

munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló feladatát is képezte.  

 

A vizsgálat elvégzéséhez az Intézmény rendelkezésünkre bocsátotta a vizsgált időszakra 

vonatkozóan a szerződés nyilvántartását. A szerződések a nyilvántartásban évente újrainduló 

sorszámozással vannak ellátva. A nyilvántartásba feltüntetésre került a kötelezettségvállalás 

kezdete, de ez valószínűleg nem a szerződéskötés valós időpontja, hiszen ugyanazon dátum 

(adott év január 1.) szerepel a legtöbb szerződésnél. Ily módon nem megállapítható, hogy a 

szerződések nyilvántartásába a szerződéskötéskor kerül e felrögzítésre az adott szerződés, 

valamint, hogy valóban az összes szerződés szerepel e a nyilvántartásban.  

 

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a szúrópróbaszerűen kiválasztott szerződéseket:  

 
Partner Időszak Feladat Díj Megjegyzés 

QQKK Cape Kft 

(22779157-2-42) 

2020.11.01.-

2020.11.30. 

Szerető Kezek Idősek Klubja, Szivárvány Gondozási 

Központ belső kert kertészeti munkák elvégzése, 

kisebb anyagmozgatások.  

90.000,-Ft/hó 
Átláthatósági nyilatkozat csatolva.2020.05.25. 

dátummal.  

A Szivárvány Gondozási Központ létszámában 

van (technikai dolgozó) kertész, azonban az 

SZMSZ-ben nincs konkrétan leírva a feladata 
QQKK Cape Kft 

(22779157-2-42) 

2020.04.20.-

2020.10.31. 

Szivárvány Gondozási Központ belső kert, Árvácska 

Idősek Klubja, Szerető Kezek Gondozóház 

kertészeti munkák, kisebb anyagmozgatások 

90.000,-Ft/hó 

Haga Zoltán 

(56681118-1-41) 

2020.11.02.- 

határozatlan 

Nefelejcs Gondozási Központ és a Tavirózsa 

Gondozási Központ által ellátandó területen heti öt, 

illetve hat napon az előre kicsomagolt ebéd 

kiszállítása 

hétköznap 210,-

Ft/nap/fő, szombaton 

290,-Ft/nap/fő, + 

45.000,-

Ft/hó/elosztóhely 

Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2020.11.02. 

nappal, Vállalkozói tevékenység 

megkezdésének napja: 2020.11.02., étel 

házhozszállítás, főfoglalkozású egyéni 

vállalkozó, 
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Dr. Anda Péter 

Ügyvédi Iroda 

(KASZ:36056464) 

2019.02.05.- 

határozatlan 

Megbízó által kötött szerződések jogi szempontból 

történő véleményezése, jogi tanácsadás, 

közreműködés a belső szabályzatok elkészítésében, 

illetve szükség esetén módosításukban, munkaügyi 

kérdésekben közreműködés, jogi segítségnyújtás 

178.000,-Ft/hó 
2021.02.28. nappal közös megyegyezéssel 

megszűnt a szerződés 

Copy Net Bt. 
2017.01.01.-

határozatlan 

A szerződés mellékletében felsorolt irodatechnikai 

gépek meghibásodosása esetén azok javítása, a 

szervizkönyvben feltüntetett időszakos karbantartás 

  
Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2014.04.02. 

nappal.  

Bázsa-Mosó László 
2019.04.01.-

határozatlan 

kapcsolattartási ügyelet biztosítása a gyermekjóléti 

alapellátás keretében, a kapcsolattartási ügyelelt 

szolgáltatás megszervezése, lebonyolítása a 

FESZGYI intézményi rendszerében kijelölt 

helyiségekben, hétvégi időszakban.  

78.000,-Ft/hó 

Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2019.03.29. 

nappal, magánszemélyként. Adószáma: 

55266822-1-41 

Gergely Gabriella 

2010.11.01.-

határozatlan 

2019.06.01.-

2019.06.15 

kapcsolattartási ügyelet biztosítása a gyermekjóléti 

alapellátás keretében, a kapcsolattartási ügyelelt 

szolgáltatás megszervezése, lebonyolítása a 

FESZGYI intézményi rendszerében kijelölt 

helyiségekben, hétvégi időszakban.  

78.000,-Ft/hó 

Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2014.04.01. 

nappal 

2021.05.15. napjától egyéni vállalkozó 

2019.05.31. nappal megszüntetve közös 

megegyezéssel 

Lukács Luca 

2017.01.01.-

2017.12.31. 

2018.01.01.-

2018.12.31. 

2019.01.01.-

2019.12.31. 

kapcsolattartási ügyelet biztosítása a gyermekjóléti 

alapellátás keretében, a kapcsolattartási ügyelelt 

szolgáltatás megszervezése, lebonyolítása a 

FESZGYI intézményi rendszerében kijelölt 

helyiségekben, hétvégi időszakban.  

  
2019.03.31. nappal megszüntetve közös 

megegyezéssel 

AREOLA-MED 

Háziorvosi Kft. - Dr. 

Takács István 

(14967595-2-42) 

2017.05.01.-

határozatlan 

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóház 

ellátottjainak egészségügyi ellátása, Idősek 

Klubjainak egészségügyi felvilágosító előadás 

tartása havi 1 alkalommal 

30.000,-Ft/hó 

45.000,-Ft/hó 

Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2014.04.02. 

nappal.  

Ex-Professo Kft 
2012.02.02. - 

határozatlan 

az Intézmény munkabiztonsági és tűzvédelmi 

feladatainak ellátása 
100.000,-Ft/hó 

Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2014.04.06. 

nappal.  

Amelior Mental Bt. 

(22537052-1-41) 

2013.11.01.- 

határozatlan 
Pszichológiai tanácsadói tevékenység. 180.000,-Ft/hó 

2020.10.31. nappal közös megegyezéssel 

megszűnt a szerződés 

Átláthatósági nyilatkozat nem került csatolásra. 

A Mentálhigiénés Csoport munkatársai között 

is szerepel 1 fő pszichológus (40 óra), 1 fő 

részmunkaidős pszichológus. 

Berzsián Bt. 

(20172169-3-42) 

2016.01.01.- 

határozatlan 

fejlesztő pedagógiai tevékenység a FESZGYI 

Gyermekjóléti Központnál, valamint a Gyermekek 

Átmeneti Otthonában elhelyezett gyerekekre 

kiterjedően 

  

Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2014.04.04. 

nappal.  

A H52 Ifjúsági Iroda feladatai közé tartozik   

között az egyéni segítő, fejlesztő tevékenység 

az SZMSZ-ben leírtak alapján 

Seraphis Mental Bt. ( 

23658587-1-08) 

2018.01.01.-

2018.12.31. 

2019.01.01.- 

határozatlan 

Egyéni életvezetési tanácsadás szolgáltatás a H52 

Ifjúsági Iroda és Közösségi Térnél 
  

2020.06.30. nappal közös megegyezéssel 

megszűnt a szerződés 

Átláthatósági nyilatkozat csatolva 2014.03.21. 

A Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 

SZMSZ-ben előírt feladatai közé tartozik "a 

szociális, életvezetési és mentálhigiénés 

tanácsadás"       

Gáspár Gabriella 

(63318814-1-42) 
  

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér munkatársai 

részére szupervíziós csoport vezetése 
  

Átláthatósági nyilatkozat nem került csatolásra. 

Végzettséget igazoló dokumentum nem 

található. 

György Margit   

FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási 

Egység, Lélek Pont és Utcai Munkás Csoport, 

Család-és Gyermekjóléti Központ és Díjhátralék-

kezelés csoport munkatársai részére szupervíziós 

csoport vezetése 

 36.000.-Ft/alkalom 

Végzettséget igazoló dokumentum nem 

található.  

Szűcs Ferenc 
2018.01.01.-

2018.12.31. 

belső ellenőrzési feladatok, intézményvezető 

támogatása tanácsadó tevékenység keretében 
140.000,-Ft/hó 

Magánszeméllyel kötött megbízási szerződés. 

Bérként számfejtve. Adóelőleg nyilatkozat 

kitöltve.  

Végzettséget igazoló dokumentum nem 

található. 
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Rozgonyi Kata Ildikó 
2018.05.01.-

2018.12.31. 

FESZGYI Utcai szociális munkás-csoportjánál 

szociális segítő tevékenység heti 20 órában 
90.000,-Ft/hó 

Főfogl.mhely.: FESZGYI Család-és 

Gyermekjóléti Alapellátási Egység 

Adóelőleg-nyilatkozat kitöltve.  

Igazoló lap a havonta elvégzett feladatokról 

2018.05.-12. hónapokra. Egy dokumentumon, a 

munkavégzést igazoló: Kecskés Éva 

A Lélek-Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport 

és Nappali Melegedő munkatársai között is 

szerepel 1 fő utcai szociális munkás 

Ráczkövi Tibor 

András 

2019.01.01.-

2019.12.31. 

Éjszaki gyermekfelügyelet a FESZGYI Gyermekek 

Átmeneti Otthonában 
9.845,-Ft/ügyelet 

Főfogl.mhely.: Ferencvárosi Művelődési 

Központ 

2019.03.31. nappal közös megegyezéssel 

megszüntetve.  

Adóelőleg nyilatkozat kitöltve.  

Teljesítés igazolás 01., 02. és 03. hóra a 

szakmai vezető, Garancz Anasztázia által 

kiállítva.  

Szalay Andrea 
2019.01.01.-

2019.12.31. 

Éjszakai gyermekfelügyelet a FESZGYI Gyermekek 

Átmeneti Otthonában 

9.845,-Ft/ügyelet 

2019.04.01.-től: 

12.300,-Ft/ügyelet 

Főfogl.mhely.: FESZGYI Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

Adóelőleg nyilatkozat kitöltve.  

Teljesítés igazolás a szakmai vezető, Garancz 

Anasztázia által kiállítva 01., 03., 

04.,07.,09.,12. hónapokra 

Az SzMSz-ben I. 0-3 éves korig 5 fő 

gyermekfelügyelő       II. 3-18 éves korig 3 fő 

gyermekfelügyelő szerepel, valamint a nevelő 

munkakörben alkalmazott is éjszakai ügyeletet 

lát el az SzMSz szerint 

Berecz Dénes 
2019.01.01.-

2019.12.31. 

gépjárművezetői feladatok ellátása a FESZGYI 

használatában lévő gépjárművekre vonatkozóan, a 

gépjárművek a FESZGYI feladataihoz kapcsolódó 

természetbeni adományok szállítására, 

anyagbeszerzésre és személyszállításra vehetők 

igénybe,  

FESZGYI összes telephelyén raktározási, 

anyagmozgatási feladatok elvégzése: érkező 

adományok kezelése, telephelyeken történő 

szétosztása, központ raktárában lévő eszközök, 

anyagok rendszerezése, szállításkor történő 

rakodása, telephelyeken szükség szerint eszközök, 

bútorok mozgatása 

60.000,-Ft/hó 

Főfogl.mhely.: FESZGYI Családmentori 

csoport 

a szerződés alapján a feladatokat a főállású 

munkakörén kívül saját munkaidejében, de 

szükség esetén - munkaidőn kívül is ellátja 

adóelőleg nyilatkozat kitöltve  

Teljesítés igazolás kiállítója: Vibling Géza, 

2019.01.,03.,04.,07.,09.,12 hónapokra 

Horváth Attila 
2019.01.01.-

2019.12.31. 

a tűzriasztó rendszerhez és a riasztórendszerhez 

kapcsolódó feladatok elvégzése a Lenhossék u. 7-9. 

sz. alatti telephelyen. 

80.000,-Ft/hó 
Adóelőleg nyilatkozat kitöltve.  

Teljesítés igazolás kiállítója: Vibling Géza, 

2019.01.,03.,04.,07.,09.,12 hónapokra 

Szabó István 
2020.01.01.-

2020.12.31. 

gépjárművezetői feladatok ellátása a FESZGYI 

használatában lévő gépjárművekre vonatkozóan, a 

gépjárművek a FESZGYI feladataihoz kapcsolódó 

természetbeni adományok szállítására, 

anyagbeszerzésre és személyszállításra vehetők 

igénybe,  

  
Főfogl.mhely.: FESZGYI Családmentori 

csoportAdóelőleg nyilatkozat kitöltveTeljesítés 

igazolás kiállítója: Vibling Géza, 

01.,03.,04.,09.,12 hónapokra 

Kiss Éva 
2020.01.01.-

2020.12.31. 

Időskorúak gondozása a FESZGYI Szerető Kezek 

Időskorúak Gondozóházában 

12.000,-

FT/alkalom(12óra) 

Adóelőleg nyilatkozat kitöltve.  

Teljesítés igazolás kiállítója: Schweibert 

Gyöngyi szakmai vezető, 2020.01., 03.,07.,09., 

hónapok 

Az SZMSZ szerint 5 fő ápoló, gondozó van a 

létszámban 

 

 

A vizsgált megbízási szerződésekről általánosságban megállapítható: 

- tartalmazza a megbízó és megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott feladatait, 

szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét, a megbízási díj fizetési idejét és 

módját 

- megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is 

- teljesítés igazolások fellelhetőek 

- átláthatósági nyilatkozat nem került minden esetben csatolásra 
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- a magánszeméllyel kötött megbízási szerződések bérként kerültek számfejtésre, az 

adóelőleg nyilatkozatok kitöltve 

- nem minden esetben kerültek iktatásra 

 

A vizsgált megbízási szerződésekkel kapcsolatban néhol felmerült a munkaköri leírások-

SzMSz-megbízási szerződés kapcsán párhuzamos feladat kiadás.  

 

Mivel a munkaköri leírások nincsenek összhangban a hatályos SzMSz-szel, több megbízási 

szerződés tárgya pedig egybe esett munkaköri leírásban foglalttal vagy az SzMSz-ben fellelhető 

feladattal, így teljes bizonyossággal megállapítani nem tudtuk, hogy a munkavállalók feladatai 

között vannak-e átfedések, valamint, hogy hány esetben kötött az Intézmény olyan feladat 

ellátására megbízási szerződést, amely feladatra munkaszerződés is megkötésre került.  

 

A párhuzamos feladat ellátás, valamint az átfedések elkerülésére javasolt az SzMSz és a 

munkaköri leírások összhangjának megteremtése, ami alapján vizsgálható a megbízási 

szerződés tárgyának szükségessége. Mindenképpen javasolt a szakmai és gazdasági 

szükségszerűség vizsgálata. 

 
 

8. Irányítási-munkamegosztási módszerek, koordináció, együttműködés 

értékelése 
 

A FESZGYI esetében az SzMSz és a munkaköri leírás határozzák meg a munkavállalók 

feladatait,  hatásköreit,  és a  helyettesítés rendjét.  

 

A FESZGYI szervezeti felépítés szempontjából komplex intézmény, mivel a működéssel és 

gazdálkodással, humánpolitikával kapcsolatban ellátandó feladatokat, családsegítést  az  

Intézmény Igazgatósága és Gazdasági Csoportja látja el, a szakmai feladatok  tekintetébe  két 

nagy csoportra tagolódik az intézmény, az egyik a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, 

a másik  a Szociális Szolgáltató Központ.  

 

Az Igazgatóság és a Gazdasági Csoport munkatársainak tevékenysége és feladata kiterjed s 

FESZGYI összes telephelyére és szakmai egységére is.  

 

A FESZGYI az  irányítását  az alábbi vezetőkkel  biztosította a vizsgált időszakban:  

- 1 fő Igazgató 

- 1 fő Gazdasági vezető  

- 1 fő Családtámogató-es Gyermekjóléti Központ vezetője (megbízott igazgatóhelyettes) 

- 1 fő Szociális Szolgáltató Központ vezetője (megbízott igazgatóhelyettes) 

- 1 fő Család -és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője 

- 1 fő Család-és Gyerekjóléti Alapellátási Egység szakmai vezetője   

- 1 fő Díjhátralék-kezelő és Lakhatást segítő Központ szakmai vezetője 

- 1 fő Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai vezetője 

- 1 fő Házi Segítségnyújtás szakmai vezetője 

- 1 fő Időskorúak Átmeneti Gondozóháza szakmai vezetője 

- 1 fő Műszaki- és technikai vezető 

A szakmai vezetők egymással mellérendelt viszonyban állnak. 
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A működéssel kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatok tekintetében a szakmai vezetők, a 

Gazdasági vezető iránymutatása szerint járnak el.  

 

A FESZGYI komplex feladatainak hatékony ellátása miatt team kialakítása szükséges.   

A team egy olyan speciális csoport, amelyben a tagok egy konkrét feladat elvégzésére 

szerződnek, mellérendelt viszonyban vannak egymással, a feladatokat a szakértelem alapján 

maguk osztják el egymás között. A kompetencia-határaikat maguk jelölik ki. 

A team előnyei, hogy a  tagok tudása, képessége és tapasztalata összeadódik, illetve 

szinergikusan kiegészítik egymást. A csapatmunka ösztönzőleg hat a kreativitásra, kedvez az 

újításoknak. A tagok magukénak érzik a teljesítményeket és ez növeli a felelősségtudatot és az 

elkötelezettséget. 

A team-munka alapvetően horizontális kapcsolatokat jelent, így a team tagjai megtanulják a jó 

együttműködés szabályait, alkalmazkodóbbá, rugalmasabbá válnak. A korábban egymást, 

illetve egymás munkáját nem ismerő kollégák a közös team munkában megtalálják a 

kapcsolódásokat a saját és a többiek szakterülete között, aminek köszönhetően intenzívebbé 

válik a szervezeti dinamika. Team-munka fejlesztőleg hat az egyéni önállóságra is, mivel a  

team-tagnak a közös megbeszéléseket követően önállóan kell összehangolnia feladatait és 

beosztani az idejét. A team munka alapvető előnyei, hogy  a szervezet rugalmasabb, gyorsabban 

reagáló és proaktívabb lesz. A team-munka, mint munkaszervezési forma számos ponton 

eltérhet a hagyományos szervezeti működéstől, és kiváló hozadékokkal bírhat mind az egyéni, 

mind a szervezeti hatékonyságnövelés tekintetében. 

 

 

A FESZYI-nél az alábbi team-ek működnek (Forrás: SzMSz alapján):  

 

• Vezetői team (Igazgatói Tanács)  
A team tagjai igazgató helyettesek (Családtámogató-és Gyermekjóléti Központ vezetője, 

Szociális Szolgáltató Központ vezetője), Gazdasági vezető, Műszaki és technikai vezető, illetve 

a témától függően a meghívottak. Az igazgató tanácsot az igazgató hívja össze, ad-hoc módon.  

 
 

• Család és Gyermekjóléti Központ team 
A team tagjai a két szakmai vezető, a családsegítők, esetmenedzserek, jelzőrendszeri 

felelős/tanácsadó,  szociális asszisztensek- esetenként a H52 Ifjusági Iroda és Közösségi Tér, 

illetve Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport munkatársai.  

Üléseit hetente tartja, döntés előkészítésen kívül esetmegbeszélő feladatot is ellát.  

 

• Gyermekek Átmeneti Otthona team  

A team tagjai a vezető, nevelő, családgondozó, a gyermekfelügyelők, a gyermekvédelmi 

asszisztens, a technikai dolgozó. Üléseit hetente tartja, a döntés előkészítésen kívül eset 

megbeszélő feladatot is ellát.  

 

• Mentálhigiénés Csoport szakmai team 

A team tagja  1 fő pszichológus, 1 fő részmunkaidős pszichológus, pszichológiai tanácsadó 

(Család -és Gyermekjóléti Központban végez szakmai tevékenységet heti 15 órában), 

gyógypedagógiai tanácsadó (Család -és Gyermekjóléti Központban végez szakmai 

tevékenységet heti 20 órában), mediátor (Család -és Gyermekjóléti Központban végez szakmai 
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tevékenységet heti 10 órában), családkonzulens/családterápiás munkatárs (Család -és 

Gyermekjóléti Központban végez szakmai tevékenységet heti 10 órában), terápiás munkatás, 

koordinátor (Szenvedélybetegek Nappali Intézménye-Írisz Klub munkatársa). 

 

 

A csoportmunka alábbi hátrányaira hívjuk fel a figyelmet:  

•  A csoportban a domináns személyek sokkal több megnyilvánuláshoz juthatnak, 

háttérbe szorítva a visszahúzódó természetű tagokat, akik így keveset profitálnak 

a csoportból 

•  A csoportban jelenhet meg a bűnbak-képzés, ami mind a csoportot, mind a bűnbaknak 

kikiáltott tag vagy tagok érzelmi sérülésével járhat. 

• A csoportban megjelenik a félelem az egyformaságtól, a csoportnyomástól, amelyben 

az egyéniség feloldódik. 

• Megjelenhet a csoporttól való függőség, az intimitás félreértése, a mi és ők, kint és bent 

különbségeinek szélsőséges polarizálódása. 

• Miután a csoport egyben nyilvánosság is, a megszégyenüléstől való félelem az 

esetmunkához képest sokkal erősebb lehet, különösen, ha a csoportléthez rossz 

tapasztalatok kötődnek. 

• A csoportmunka idő-, hely- és pénzigényes. 

• A csoportban megjelenő időtlenség halogatáshoz vezethet, ronthatja a csoportmunka 

hatékonyságát 

 

 

A szakmai munka színvonalának, profizmusának megőrzése, kompetenciáink fejlesztése, a 

fokozott pszichoszociális megterhelés okozta kiégés megelőzése érdekében hangsúlyosnak 

tartjuk a csoportos/team szupervízió lehetőségének folytonosságát, valamint az egyéni 

szupervíziós lehetőség megteremtését. A vezetői kompetenciák fejlesztése, a vezetői 

szupervízió lehetővé tétele és folyamatosságának biztosítása kulcsfontosságú a versenyképes 

vezetői szemlélet kialakításához.  

 

A pedagógusok tájékoztatását a család- és gyermekjóléti központ vezetője, az óvodai és iskolai 

szociális segítő koordinációs tevékenységet ellátó munkatársa, illetve az illetékes szociális 

segítő munkatárs végzi az intézményvezetőkkel való tartalmi és időpont-egyeztetés alapján. 

A tájékoztatás pedagógus célcsoportjai: 

• a nevelőtestület (kiegészülve a szükséges nevelő- és oktatómunkát segítő munkakörben 

dolgozókkal); 

• az egyes pedagógusok; 

• a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

• a szociális koordinátor 

 

A nevelési-oktatási intézményekben a tanulók fejlesztését, a sajátos nevelési igényűek 

rehabilitációját, habilitációját  több külső szakember (szakszolgálati és gyógypedagógiai 

intézmények szakemberei, utazó gyógypedagógiai ellátók) és az intézmény belső szakembere 

(pszichológus, fejlesztőpedagógus) végezte.   

Jellemző probléma, hogy a segítő szakemberek között nincs hatékony munkakapcsolat, 

miközben ugyanazt a tanulót részesítik szolgáltatásban. A fent jelzett, alapvetően a nevelési-

oktatási intézmény és a szociális segítő közötti együttműködést támogató feladatkört tehát 
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érdemes kiegészíteni a szociális segítő tevékenységéhez fűződő külső szakszolgálati 

intézményekkel való kapcsolattartással, amelyhez  további tevékenységek is  tartozhatnak, mint 

pl.:  az intézményekben a tanulók fejlesztését végző szakszolgálati, gyógypedagógiai 

intézményi szakemberek, pszichológusok, fejlesztőpedagógusok és a szociális segítő közötti 

szakmai együttműködés koordinálása, elősegítése 

A fenti tevékenységlistának szinte mindegyik eleme a személyek, szervezeti egységek, esetleg 

szervezetek közötti együttműködés támogatásáról, összehangolásáról, azaz a szociális segítő és 

a nevelési-oktatási intézmény együttműködésének koordinálásáról, elősegítéséről szól.  

Ezt az  ellátandó feladatkört szociális koordinációnak, az idetartozó feladatokat végző személyt 

pedig szociális koordinátornak nevezzük.  

Összegezve a szociális koordinátor nem a szociális szolgáltatási feladatok ellátásában, hanem 

azok intézményi feltételeinek koordinálásában, szervezésében kap szerepet, vagyis nem 

szakfeladatot végez. A szociális koordinátor feladata a Szociális Szolgáltató Központ  részéről 

az operatív feladatok tervezésében és végrehajtásában való közreműködés, a személyi és tárgyi 

feltételek koordinálása, illetve biztosítása, szervezési feladatok ellátása. 

 

A szociális koordináció feladatainak ellátása megfelelően felkészített munkatárssal lehetséges. 

A szociális koordinátornak az alábbi ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, 

tulajdonságokkal szükséges rendelkeznie: 

• kellő ismeret a nevelési-oktatási intézmény működéséről; 

• jó kapcsolatteremtő képesség; 

• jó szervezőkészség; 

• rendszerszemlélet; 

• jó kommunikációs képesség; 

• érzékenység a szociális problémák iránt; 

• empatikus, elfogadó attitűd; 

• a nevelőtestület, a vezetők, a tanulók, a szülők bizalmának elnyerése. 

A felsorolás alapján a szociális koordinátori feladatok ellátásához jelenleg nem lehet és nem is 

szükséges végzettségi kritériumot rendelni, ezért ezt a feladatkört – az egyes személyek 

tulajdonságainak figyelembevételével – elláthatja pedagógus, iskolai szociális munkás vagy 

más nevelőoktató munkát segítő alkalmazott (pedagógiai asszisztens, iskolatitkár) is. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység esetében a  családsegítést és gyermekjóléti 

szolgáltatást a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett 

látogatások, illetve a család és gyermekjóléti szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő 

munkaformák útján valósítják meg. Segítő munkaformák különösen a szociális esetmunka, a 

szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkát végző személyt 

az  esetfelelősnek kell kijelölnie. 

 

A szociális esetmunkának és csoportmunkának  vannak  előnyös és hátrányos oldalai.  

Az alábbiakban részletezzük két munkaforma előnyös ás hátrányos oldalait.   

 

ESETMUNKA 

 

Előnyök: 

• Az esetmunka sokkal több és közvetlenebb lehetőséget nyújt a kliens vagy kliensek 

természetes, mindennapi környezetébe való belépéshez, e környezet megismeréséhez. 
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• Abba a környezetbe belépve, amelyben kliens otthonosan mozog, ahol él, a szociális 

szakember sok fontos, más módon nehezen megszerezhető információhoz jut. 

• Az esetmunka a fentiekből következően „valóság közelibb”, reálisabb térben és időben zajlik. 

• Az esetmunkában a szakember és kliens találkozási alkalmai rugalmasabban, az igényekhez 

jobban alkalmazkodva alakíthatóak. 

• A személy és környezet közeli helyzetekben a szakmai lépések, beavatkozások gyorsabban, 

és az adott életszituációhoz igazítva tehetők meg. 

• Az esetmunkában jobban elkülöníthető a személyes és a nyilvános határa, ami miatt a kliensek 

számára érzékeny, diszkrét információk jobban védhetők. 

• Az esetmunka célzottabb, a problémafókusz jobban tartható, a kapcsolat mélyebbé, 

közvetlenebbé tehető. 

• Az esetmunka módszertana, gyakorlata elterjedtebb, egyes lépéselemei rutinná váltak, ami 

biztonságot ad a szakembereknek. 

 

Hátrányok: 

 

• A szociális szakember és a kliens kapcsolata, a segítség kéréséből és a segítség adásából 

származó egyenlőtlen helyzetből következően aszimmetrikus. Bár a  partneri viszony az idea, 

a valóságban az aszimmetriát a kiinduló státuszok, a segítő oldalán lévő hatalmi többlet erősen 

rögzíti az esetmunkában kialakuló szűkebb körű kapcsolatokban. 

• Az esetmunkában, különösen, ha a problémákban érintettek közül a figyelem csak egy-két 

személyre korlátozódik, túl zárttá válhat a kapcsolat. Az esetmegbeszélések, szupervíziós 

segítségek általános hiánya miatt szakmai kontroll nélkül maradnak az intervenciók. 

• Az esetmunkában központi szerepet játszó segítő kapcsolat, mind a mélységét, mind a 

kiterjedtségét tekintve könnyen eredményezheti a szakmai határok átlépését, a túlzott 

bevonódást. 

• A szindrómás segítő vagy kiégéssel küzdő szociális munkás különösen a magukat védeni nem 

tudó kliensek helyzetével visszaélhet, manipulálhatja őket. 

• A szociális munkás és a kliens kapcsolatának egyes eseményei, helyzetei a magánszférában 

zajlanak, ami miatt maga a szakember is könnyen a manipuláció, a kliens felől származó 

érzelmi nyomás, kihasználás, visszaélés áldozatává válhat. 

• Az esetmunka folyamatába beépülő rutinok növekedésével a segítő folyamat könnyen válhat 

bürokratikus beavatkozássá. 

• Az egyénfókuszú esetmunka (egyéni esetkezelés) könnyen abba a csapdába kerülhet, hogy a 

szakember figyelmen kívül hagyja, ezért nem érti meg, és nem használja fel az interperszonális 

kapcsolatok, a környezeti rendszerek, hálózatok és az egyén közötti kölcsönhatásokat. 

• Számos olyan egyéni kompetencia fejlesztése, amely a környezettel való kapcsolat jobbítását 

szolgálná, nem kivitelezhető csak a szakember és a kliens kapcsolatában.  Tehát az 

esetmunkában kialakuló szakember-kliens kapcsolat nem fedi le a szociális kapcsolatok 

változatosságát, sokféleségét. 

 

 

CSOPORTMUNKA  

 

Előnyök: 

• A tagok megélhetik, hogy a problémájukkal nincsen egyedül, hogy mások is hasonló 

nehézségekkel találkoznak. 
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• Nagyban növeli a csoporttagok önbizalmát, hogy mások segítségére lehetnek. Ennek 

következtében felértékelődik minden tapasztalat. 

• A csoport nagyban növeli az úgynevezett reménykeltő tényező megjelenési esélyét, mert 

mindig vannak optimistább tagok, vagy vigaszt és támogatást, bátorítást szívesen nyújtó társak. 

• A csoport mikro-univerzum, vagyis megtestesíti „kicsiben” az élet minden elemét, minden 

oldalát. Megidézhető az élet minden fontos eseménye, kapcsolata, élménye. 

• A csoport alkalmat ad arra, hogy a csoporttagok tanulási, fejlődési folyamataikban védett 

körülmények között, gyakorló terepként használják a csoportot, és gyors, segítőszándékú 

azonnali visszajelzést kapjanak. 

•  A csoport nagyobb nyilvánosságot biztosít, és kontroll képes gyakorolni a csoportban zajló 

folyamatok felett, köztük a vezető befolyása felett is. 

• A csoport változatos magatartási, kapcsolati mintákat nyújt. 

 

Hátrányok:  

• A csoportban a domináns személyek sokkal több megnyilvánuláshoz juthatnak, 

háttérbe szorítva a visszahúzódó természetű tagokat, akik így keveset profitálnak a csoportból 

• A csoportban jelenhet meg a bűnbak-képzés, ami mind a csoportot, mind a bűnbaknak 

kikiáltott tag vagy tagok érzelmi sérülésével járhat. 

• A csoportban megjelenik a félelem az egyformaságtól, a csoportnyomástól, amelyben az 

egyéniség feloldódik. 

• Megjelenhet a csoporttól való függőség, az intimitás félreértése, a mi és ők, kint és bent 

különbségeinek szélsőséges polarizálódása. 

• Miután a csoport egyben nyilvánosság is, a megszégyenüléstől való félelem az esetmunkához 

képest sokkal erősebb lehet, különösen, ha a csoportléthez rossz tapasztalatok kötődnek. 

• A csoportmunka idő-, hely- és pénzigényes. 

• A csoportban megjelenő időtlenség halogatáshoz vezethet, ronthatja a csoportmunka 

hatékonyságát.  
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9. A befektetett eszközök állományának, összetételének és 

nyilvántartásának, ezek változásának és a vonatkozó szabályzatokkal 

való összhangjának vizsgálata 
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az 

a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven – a hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven – túl szolgálja.(Áhsz. 10. 

§ (5) bekezdése).  

 
Az Áhsz. 11.§ (1) bekezdése alapján a  mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett 

eszközök között kell kimutatni az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett 

pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.  

 

Az Áhsz.11.§ (2) bekezdése alapján a mérlegben az immateriális javakon belül kell kimutatni 

a Számv.tv. 25. § (6), (7) és (10) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a vagyoni 

értékű jogokat és a szellemi termékeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését. 

 

Számv.tv.25.§ (6) bekezdése alapján az immateriális javak között vagyoni értékű jogként 

azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek 

különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek 

felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz 

nem kapcsolódó egyéb jogok. 

 

Számv. tv. 25.§ (7) bekezdés alapján a szellemi termékek közé sorolandók,  az 

iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, 

formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név), a szerzői 

jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, 

műszaki tervek), a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi 

javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem. 

 

Számv. tv. 25.§ (10) bekezdés alapján  az immateriális javak értékhelyesbítéseként csak a 

vagyoni értékű jogok, továbbá a szellemi termékek - könyv szerinti értéket meghaladó - piaci 

értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt 

összegével csökkentett értéke) közötti különbözet mutatható ki. 

 

Az Áhsz.11.§ (3) bekezdése szerint a mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni:  

 

a) az Számv.tv. 26. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal az 

ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat,  

Számv.tv. 26.§ (2) bekezdés szerint az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen 

használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós 

kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az 

épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni 

hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy 

azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt 
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ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon 

végzett és aktivált beruházást, felújítást is. 

 

Számv.tv.26.§ (3) bekezdés alapján  az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az 

ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - 

hozzájárulások, díjak (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati 

csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, 

valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. 

 

b)  az Számv.tv. 26. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a (4) 

bekezdés szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 

Számv. tv. 26.§ (4) bekezdése szerint  a műszaki berendezések, gépek, járművek között kell 

kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét 

közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, 

műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai 

eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légiközlekedési 

eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, 

felújítást. 

 

Az Áhsz. 1.§ (1) bekezdés 2.pontja alapján informatikai eszköz az  asztali és hordozható 

számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók, optikai 

meghajtók és egyéb tárolóeszközök, nyomtatók, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és 

külső számítógép-modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök, 

lapolvasók, vonalkód-leolvasók, programozható kártyaolvasók (smart card), számítógép-

kivetítők, infokommunikációs, információtechnológiai eszközök, a pénzkiadó automaták (ATM) 

és a nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok, valamint a mindezekbe 

beépült szoftverek.  

 

Számv.tv. 26.§ (5)  bekezdése szerint az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé 

tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki 

berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek, 

amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb üzemi 

(üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, 

felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt 

felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás. 

 

c) az Számv.tv. 26. § (6) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a tenyészállatokat, 

Számv. tv. 26.§ (6) bekezdése szerint a tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, 

amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható 

állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése során megtérülnek, 

vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási 

költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási 

tevékenységet. 

 

d)  az (5) és (6) bekezdés szerinti beruházásokat, felújításokat, és 

e) a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. 
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Áhsz. 11.§ (4) bekezdése alapján a mérlegben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

között kell kimutatni:  

a) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló - így 

különösen egészségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi, kutatási célú számítás- 

és ügyvitel-technikai - eszközöket, 

b)  a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott 

közúti járműveket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, és 

c)  az a) és b) pont szerinti eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat. 

 

Áhsz. 11.§ (5) bekezdése alapján   a  mérlegben a beruházások között kell kimutatni a 

rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési 

értékét, továbbá a már használatba vett, valamint a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi 

eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, 

teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő munkák - még nem aktivált - 

bekerülési értékét. 

 

Áhsz. 11.§ (6)  bekezdése alapján   a mérlegben a felújítások között kell kimutatni a mérlegben 

szereplő és a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett, az Számv.tv. 3. § (4) 

bekezdés 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét.( felújítás: az elhasználódott tárgyi 

eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként 

visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama 

megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen 

visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és 

így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a 

korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az 

eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, 

teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell 

felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz 

oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a 

rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó 

karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától).  

 

Az Áhsz. 15.§ (1) bekezdése alapján a  bekerülési érték részét képező tételek elszámolásának 

időpontjára az Számv.tv. 47. § (9) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az eszköz értékének 

utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az 

meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot. 

Számv. tv. 47.§ (9) bekezdése alapján a bekerülési (beszerzési) érték részét képező  tételeket a 

felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell 

számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. 

 

Az Áhsz. 16.§ részletezi a tárgyi eszközök bekerülési értékét, mely alapján a vásárolt tárgyi 

eszközök esetében a vételár képezi a bekerülési érték részét.   

A Áhsz. 1.§ (1) bekezdés 7.pontja határozza meg a vételár, eladási ár  fogalmát (a termékek, 

szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, kapott, felárral növelt, engedményekkel 

csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, hitelviszonyt megtestesítő 

kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Számv.tv. 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban 

lévő felhalmozott kamatot).  
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 Áhsz.1.§ (1) bekezdés 4.pontja szerint  kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 

kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, 

szellemi termékek, tárgyi eszközök.  

 

A tárgyi eszközök érékelését az Áhsz. 21. § (1) bekezdése tartalmazza, mely szerint  a 

mérlegben az immateriális javakat, tárgyi eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, 

csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli 

értékcsökkenés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök 

értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben. 

 

Az eszközök értékcsökkenése, és értékhelyesbítés lehetősége az Áhsz. 17.§ határozza meg.  

Az Áhsz. 17. § (1) bekezdése alapján  az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti 

értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkenésre a (2)-(4) bekezdésben foglalt 

eltérésekkel az Számv.tv. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését kell alkalmazni. 

Számv. tv. 52.§ (1) bekezdése alapján  az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos 

élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve 

előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket 

előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása). 

Számv. tv. 52.§ (2) bekezdése alapján  az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a 

bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - maradványérték megállapítása esetén a 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - vagy a nettó értékhez (a 

terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy 

a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti 

abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 

elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények 

figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően 

a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe 

helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő 

rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon 

dokumentálni kell. 

Számv. tv. 52.§ (5) bekezdése alapján nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a 

földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, 

telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) 

értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál. 

Számv. tv. 52.§ (6) bekezdése alapján  nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az 

olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke - 

különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. 

Számv. tv. 52.§ (7) bekezdése alapján terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen 

használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni 

addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. 

 

Áhsz. 17.§ (2) bekezdése kimondja, hogy  a kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a 

beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba 
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vételt követően, legkésőbb az 53. § (6) bekezdés d) pontja ( a negyedéves könyvviteli zárlat 

keretében el kell végezni) szerinti elszámolások során terv szerinti értékcsökkenésként egy 

összegben elszámolandó. 

 

Az Áhsz. 17.§ (2a) bekezdése alapján    a z immateriális javak esetén a terv szerinti 

értékcsökkenés leírási kulcsa 

a) vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris 

kulcs, 

b) szellemi termékeknél 33%. 

 

Az Áhsz. 17.§ (3) bekezdés alapján  a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági 

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében 

meghatározottak szerint kell elszámolni. Az állam tulajdonában álló közutak esetén 

alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 3%. Az ingatlanokhoz kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az 

ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik. 

 

Az Áhsz. 17.§ (4) bekezdés alapján  a huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, 

berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem 

lehet maradványértéket meghatározni. 

 

Az Áhsz. 17.§ (5) bekezdése alapján   az immateriális javak, tárgyi eszközök után terven felüli 

értékcsökkenést az Számv.tv. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben kell 

elszámolni. A terven felüli értékcsökkenésére az Számv.tv. 53. §-át kell alkalmazni azzal, hogy 

azok kiegészítő mellékletben történő indoklására vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. 

 

Számv. tv. 53. § (1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi 

eszköznél elszámolni akkor, ha 

a)  az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke 

tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 

 

b)  az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, 

mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási 

tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve 

hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 

c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető; 

d) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy 

megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz; 

e) az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke 

- a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása 

következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható 

megtérülésként meghatározott összeget). 

 

(2)  Az (1) bekezdés szerint az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az 

immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a 

mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az 

immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem 
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használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a 

tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell 

vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg 

fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli 

értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. 

 

(3)   Ha az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott terven 

felüli értékcsökkenés elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt 

terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi eszközt piaci 

értékére - legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó 

értékére - vissza kell értékelni. Az üzleti vagy cégérték esetében ez az előírás nem alkalmazható. 

 

(4)   Az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, 

illetve visszaírása az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos 

élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. A terv szerinti 

értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását a 

kiegészítő mellékletben indokolni kell és annak az eszközökre, illetve az eredményre gyakorolt 

hatását külön be kell mutatni. 

 

(5)  Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) 

figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz 

értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv 

szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre 

gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 

 

(6) Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, 

továbbá terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, 

tárgyi eszköznél. 

 

 

A FESZGYI az immateriális javakkal és  tárgyi eszközökkel kapcsolatban a Számviteli 

Politikában, Számlarendben,  és az Eszközök és Források értékelési szabályzatában az alábbiak 

szerint rendelkezett:  

 

Számviteli politika  

A vizsgált időszakban a 2016.09.30-tól és a 2020.03.31-től hatályos Számviteli politika volt 

érvényben. 

A Számviteli politika tartalmazza, hogy a FESZGYI a piaci értéken történő értékelést nem 

alkalmazza.  

A FESZGYI pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatait ellátó gazdasági csoport a gazdálkodási 

folyamatok végrehajtása során a CT-ECOSTAT Integrált Pénzügyi Rendszert alkalmazza, itt 

vezeti a számviteli nyilvántartásait is.   

Rögzítésre került, hogy a  FESZGYI az értékhelyesbítés eszközével nem él.  

A szabályzatok  8. pontja tartalmazza, hogy az immateriális javak, tárgyi eszközök 

állománynövekedést követően az eszközt üzembe kell helyezni. Az üzembe helyezést 

követően- az üzembe helyezés időpontjától kezdődően- negyedévente kell a terv szerinti 

értékcsökkenést elszámolni.  
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Az üzembe helyezésről okmányt kell kiállítani, mely bizonylatot  a CT ECOSTAT program 

által állítanak elő.  

Az üzembehelyezési okmány a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:  

• az üzembehelyezési okmány száma, kelte, 

• az eszköz pontos megnevezését és azonosító számát, műszaki jellemzőit,  

• állománybavételi bizonylat száma 

• a beruházás megvalósulásának módját,  

• az üzemeltető megnevezését, címét 

• az eszköz üzemeltetésének helyét, 

• az eszközzel együtt üzembe helyezett tartozékok részletes jegyzékét,  
• a bekerülési értékbe tartozó, nem tartozó tételek felsorolását  

• az üzembe helyezéskor szükséges hatósági engedélyeket,  

• az üzembe  helyezés időpontját,  

• az üzembe helyezett eszközök aktivált értékét, 

• az üzembe helyezett eszköz értékcsökkenésének elszámolására vonatkozó 

szempontokat 

• az üzembehelyezésért felelős személy megnevezését.  

 

 

Számlarend  

A vizsgált időszakban a 2014.06.30-tól és a  2020.03.31-től hatályos Számlarend volt 

érvényben.  

Mindkét számlarend tartalmazza, hogy a  főkönyvi és az analitikus könyvelés 

(nyilvántartásainak) vezetése a FESZGYI könyvelő munkatársainak feladata és felelőssége, a 

gazdasági vezető irányításával.  

A számlarend tartalmazza az immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos 

elszámolásokat, mely  az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 

kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet II. FEJEZET, 

IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, 

BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK részben leírtakkal egyezik.  

 

A 2014.06.30-tól hatályos Számlarendben, az immateriális javak kapcsolata az analitikus 

nyilvántartással részben az alábbiak kerültek meghatározásra:  

„Az immateriális javakról egyedi nyilvántartást kell vezetni. Ebbe a nyilvántartásba fel kell 

venni minden olyan adatot, amely szükséges az azonosításhoz (megnevezés, szállító 

megnevezése)  

Tartalmaznia kell továbbá: 

• az üzembe helyezés (beszerzés) időpontját, 

• a beszerzési, illetve az előállítási értéket (bruttó értéket), illetve annak változását, 

• az értékcsökkenési leírás módját és mértékét, 

• az elszámolt értékcsökkenés összegét, (elkülönítve a terven felülit) 

• a nettó értéket 

• értékesítéskor, illetve a nullára történt leírás esetén a főkönyvből történő kivezetés 

időpontját 

 

Tárgyi eszközök kapcsolata az analitikus nyilvántartással:  
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A tárgyi eszközök esetében a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartási rendszer 

hivatott arra, hogy a mérlegben elősegítse a valódi tartalom megjelenítését, a főkönyvi 

kimutatások alátámasztását a leltári adatok segítségével.  

Gépek, berendezések, felszerelések járművek:  

A főkönyvi könyvelés alapja a részletező, bruttó értékkel számszerűen megegyező analitikus 

nyilvántartás, amit tételesen eszközönként egyedileg kell nyilvántartásba venni azokról a 

bizonylatokról, amelyek a gépet, berendezést, felszerelést, járművet megbízhatóan igazolják.  

A járművek tekintetében a működtetést szolgáló, forgalmi rendszámmal ellátott járműveket kell 

kimutatni. Az analitikus nyilvántartáson fel kell  tüntetni, hogy az eszköz a törzsvagyon vagy 

törzsvagyon körbe nem tartozó.  

 

A 2020.03.31-től hatályos Számlarend szerint az immateriális javak nyilvántartása tartalmazza 

legalább:  

• az eszköz megnevezését, jellemzőit 
•  a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha 

az eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 

• vagyoni értékű jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog 

kapcsolódik, 

•  a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát, 

•  a bekerülési értéket (bruttó értéket), 

•  a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 

•  az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 

•  az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés 

összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, 

•  az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó 

bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

•  az eszköz nettó értékét és annak változásait, 

•  az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását, 

•  a nemzeti vagyonról szóló törvény  szerinti besorolását, és 

•  a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 

 
Ha a tulajdonos, vagyonkezelő él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a 

nyilvántartásnak tartalmazni kell továbbá 

•  a piaci értéket, a piaci érték változásait, 

• a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró 

állományát, 

•  piaci értéken történő értékelés bizonylatait. 

 
A kisértékű immateriális javakról vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), d) és e) pontja szerinti 

adatokat kell tartalmaznia 

• az eszköz megnevezését, jellemzőit, 

• a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha 

az eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 

• a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát, 
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•  a bekerülési értéket (bruttó értéket), 

 
A tárgyi eszközök nyilvántartása tartalmazza legalább:  

• a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait, 

• a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha 

az eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 

• vagyoni értékű jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog 

kapcsolódik, 

• a tulajdonosnál a tulajdonba kerülés módját, a tulajdoni hányadot, az esetleges 

védettségre, korlátozásra, terhelésre vonatkozó adatokat, 

• a vagyonkezelőnél, koncesszió jogosultjánál a tulajdonos megnevezését, a 

vagyonkezelés, koncesszió időtartamát, a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos 

követelések, kötelezettségek azonosításához szükséges adatokat, 

• a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát, 

• a bekerülési értéket (bruttó értéket), 

• a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 

• az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 

• az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés 

összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, 

• az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó 

bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

• az eszköz nettó értékét és annak változásait, 

• az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat, 

• az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását, 

• személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges 

adatokat, 

• a  nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását, 

• a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 

 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek sajátos adatai 

• annak típusa, gyártójának megnevezése, a gyártás éve, 

• VTSZ száma, és 

• egyedi nyilvántartás esetén annak gyártási száma, jármű esetén alvázszám, rendszáma, 

forgalmi engedély száma, érvényessége. 

 

A kisértékű tárgyi eszközökről vezetett nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:  

• a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait, 

• a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha 

az eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 

• a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát, 

• a bekerülési értéket (bruttó értéket), 
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 A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a még használatba nem vett (beruházások között 

elszámolt) eszközökre is alkalmazni kell.  

 

Eszközök és Források értékelési szabályzata  

 

A vizsgált időszakban a 2016.09.30-tól és a 2020.03.31-től hatályos szabályzatok voltak 

érvényben.  

Mindkét szabályzat tartalmazza a bekerülési érték meghatározását, mely teljes mértékben 

megfelel az Áhsz. 16.§-ban foglaltaknak.  

A FESZGYI nem rendelkezik saját előállítású immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel.  

Az alábbiak szerint került meghatározásra a maradványérték:  

A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a 

rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz 

meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése rendelkezések szerint a mérlegben 

bekerülési értéken kell kimutatni azokat, csökkentve az elszámolt, terv szerinti és terven felüli 

értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.  

A kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési  értékű tárgyi eszközök 

bekerülési értéke az üzembe helyezés, használatba vételt követően legkésőbb a negyedéves 

könyvviteli zárlat keretében terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolások során terv 

szerinti értékcsökkenéséként egy összegben elszámolandó.  

Meghatározásra került a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás szabályai, mely 

nem ellentétes az Áhsz. 17.§-ban meghatározottakkal.  

 

Bizonylati szabályzat és bizonylati album  

A vizsgált időszakban a 2014.04.30-tól hatályos szabályzat volt érvényben, melynek II. A 

költségvetési szerv gazdasági eseményeihez kapcsolódó bizonylatok 1. Befektette eszközök 

bizonylatai- Immateriális javak és tárgyi eszközökkel kapcsolatos bizonylatok részben 

rendelkeztek a nyilvántartási szabályokról.  

Mely azt tartalmazta, hogy az Áhsz. 14.számú melléklete VI. pontja alapján vezetik az 

immateriális javak nyilvántartását, az Áhsz. 14. számú melléklet VII. pontja alapján vezetik a 

tárgyi eszköz nyilvántartást.  

 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a FESZGYI befektetett eszközeit és azok változásait 

2018-2020.évekre vonatkozóan 

 

Megnevezés  

Mérlegben szereplő adatok (forintban) 

2018 2019 

Változás 

(2019/2018)  

% 

2020 

Változás 

(2020/2019) 

%  

Szellemi termékek  371 058 187 694 50,58% 175 397 93,45% 

Immateriális javak összesen: 371 058 187 694 50,58% 175 397 93,45% 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  
8 017 615 8 697 079 108,47% 8 728 067 100,36% 

Tárgyi eszközök összesen:  8 017 615 8 697 079 108,47% 8 728 067 100,36% 

NEMZETI VAGYONBA 

TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 

8 388 673 8 884 773 105,91% 8 903 464 100,21% 



 

Oldal 170 / 287 
 

 

2017.évben a beszámoló mérleg adatában az alábbi tételek szerepelnek:  

• Szellemi termékek  279 102.-Ft  

• Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek:  3 865 600.-Ft  

 

A változás %-a (2018/2017) 2018.évben az alábbiak szerint alakult:  

• Szellemi termékek   132,95%  

• Gépek, berendezések,  felszerelések, járművek 207,41 %  

 
   Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a 2018-2020.évben beruházási kiadások, hogyan 

alakultak. 

Megnevezés  Rovat száma 

A beszámoló 01. űrlap beruházási sor kiadásai 

teljesítés  összege áfa nélkül  (forintban)   

2018 2019 2020 

Immateriális javak beszerzése, 

létesítése  
K61 300 000 0 139 500 

Informatikai eszközök beszerzése, 

létesítése  
K63 5 669 416 353 538 3 304 206 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 

létesítése  
K64 5 932 830 4 684 629 4 634 217 

Beruházások értéke (Áfa nélkül) 

összesen:  
K6 11 902 246 5 038 167 8 077 923 

 A mérlegben az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományi értékének változása 

összhangban volt a beruházási kiadások összegeivel, mivel a beruházási kiadások kisértékű 

tárgyi eszközök voltak, a hatályos számviteli elszámolási szabályok szerint az állományba vétel 

időpontjában értékcsökkenési leírásként el kell számolni azokat, így a mérlegben ezek már nulla 

értékkel szerepelnek.  

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a beruházásokon belül a kisérétkű és a nagyértékű tárgyi 

eszközök alakulását 2018-2020.évek vonatkozásában.  

Megnevezés  Rovat száma 

A beszámoló 01. űrlap beruházási sor kiadási 

teljesítés  összege áfa nélkül  (forintban)   

2018 2019 2020 

Immateriális javak 

beszerzése, létesítése  
K61 300 000 0 139 500 

ebből kisértékű tárgyi eszköz értéke 70 000 0 139 500 

ebből nagyértékű tárgyi eszköz értéke  230 000 0 0 

Informatikai  eszközök 

beszerzése, létesítése  
K63 5 669 416 353 538 3 304 206 

ebből kisértékű tárgyi eszköz értéke 538 730 0 1 072 900 

ebből nagyértékű tárgyi eszköz értéke  5 130 686 353 538 2 231 306 

Egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, létesítése  
K64 5 932 830 4 684 629 4 634 217 

ebből kisértékű tárgyi eszköz értéke 2 233 858 4 148 719 5 907 676 

ebből nagyértékű tárgyi eszköz értéke  3 698 972 535 910 2 170 247 
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Beruházások értéke (Áfa 

nélkül) összesen:  
K6 11 902 246 5 038 167 8 077 923 

 

Az alábbi táblázatokban részletezzük az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását, 

melynek forrása a 2018-2020.évi beszámolóhoz készíttet főkönyv volt.  

 

2018.év 

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  

Érték-

csökkenés  Nettó érték  

0-ig leírt vagyoni értékű jogok  2 723 202 0 2 723 202 0 

Szellemi termékek  754 550 0 383 492 371 058 

0-ig leírt szellemi termékek  1 212 418 78 000 1 134 418 0 

Mindösszesen: 4 690 170 78 000 4 241 112 371 058 

 

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  

Érték-

csökkenés*  Nettó érték  

Gépek, berendezések, 

felszerelések  3 866 912 0 4 598 042 

8 017 615 Informatikai eszközök  8 748 745 0 

0-ig leírt ügyviteli eszközök  8 929 878 93 750 8 836 128 0 

Kisértékű 0-ig leírt eszközök  19 267 335 258 854 19 008 481 0 

0-ig leírt gépek, berendezések, 

felszerelések  10 973 545 504 825 10 468 720 0 

Mindösszesen:  51 786 415 857 429 42 911 371 8 017 615 

* Megjegyzés: A főkönyvi kivonatban az értékcsökkenési leírás könyvviteli számlái nem voltak alá bontva úgy 

mint a tárgyi eszköz elnevezések könyvviteli számlák  

 
2019.év  

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  

Érték-

csökkenés  Nettó érték  

0-ig leírt vagyoni értékű jogok  2 723 202 699 564 2 023 638 0 

Szellemi termékek  505 500 0 317 806 187 694 

0-ig leírt szellemi termékek  1 383 468 0 1 383 468 0 

Mindösszesen: 4 612 170 699 564 3 724 912 187 694 

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  

Érték-

csökkenés  Nettó érték  

Gépek, berendezések, 

felszerelések  6 332 585 0 5 910 129 

8 697 079 Informatikai eszközök  8 274 623 0 

0-ig leírt ügyviteli eszközök  9 819 788 583 020 9 236 768 0 

Kisértékű 0-ig leírt eszközök  24 542 740 395 562 24 147 178 0 

0-ig leírt gépek, berendezések, 

felszerelések  11 448 957 571 892 10 877 065 0 

Mindösszesen:  60 418 693 1 550 474 50 171 140 8 697 079 
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2020.év  

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  

Érték-

csökkenés  Nettó érték  

0-ig leírt vagyoni értékű jogok  2 023 638 545 641 1 477 997 0 

Szellemi termékek  439 500 0 264 103 175 397 

0-ig leírt szellemi termékek  1 588 968 0 1 588 968 0 

Mindösszesen: 4 052 106 545 641 3 331 068 175 397 

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  

Érték-

csökkenés  Nettó érték  

Gépek, berendezések, 

felszerelések  5 846 400 
0 

6 601 493 8 728 067 

Informatikai eszközök  9 483 160 0 

0-ig leírt ügyviteli eszközök  11 332 437 722 855 10 609 582 0 

Kisértékű 0-ig leírt eszközök  28 781 395 1 288 080 27 493 315 0 

0-ig leírt gépek, berendezések, 

felszerelések  11 363 250 
927 175 10 436 075 0 

Mindösszesen:  66 806 642 2 938 110 55 140 465 8 728 067 

 
Az immateriális javak és a  gépek, berendezések, felszerelések, járművek a leltárral és az 

analitikus nyilvántartással egyeznek. Erről részletesen a jelentés IV./15.pontjában írtunk.  

Az immateriális javak,  gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke a mérlegben 

2018.évben 8 388 673.-Ft, 2019.évben 8 884 773.-Ft, 2020.évben 8 903 464.-Ft, ami a 

főkönyvi kivonattal egyezik. A selejtezés könyvelése a 38/2013.(IX.19.)NGM rendeletben 

foglaltak alapján történt. 
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Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a szúrópróbaszerűen kiválasztott minták alapján megállapításainkat a befektetett eszközök 

nyilvántartásával,  bekerülési értékének helyes meghatározásával és a vonatkozó szabályzatokkal való összhangjának vizsgálatáról.  

2018.év  

Sor-

szám  

Szállító 

megnevezése  
Számla sorszáma  

Számla tartalma 

(Befektetett 

eszközökkel 

kapcsolatban)  

Rovat száma, 

megnevezése  
Megállapítás  

1 
SPAR Magyarország 

Kereskedelmi Kft. 

A03100791/1378/ 

00003 

Himalája hegyi 

sólámpa  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett, azonban a gazdasági vezető és 

a szervezeti egység vezető aláírását nem tartalmazta, illetve a hatályos Számviteli  

Politikában meghatározott üzembehelyezési okmány tartalmi meghatározása közül, 

nem tartalmazta  az üzembehelyezési okmány számát, állománybavételi bizonylat 

számát,  az üzembe helyezett eszközök aktivált értékét, az üzembe helyezett eszköz 

értékcsökkenésének elszámolására vonatkozó szempontokat és az üzembehelyezésért 

felelős személy megnevezését.  Az állománynövekedési bizonylat ( mely az 

állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli elszámoláshoz 

szükséges adatokat.  

2 Méterárú Stock Kft. IN4EA 4699503 14 méter textilárú  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A Borostyán Idősek Klubja szociális/terápiás munkatársa levele alapján a 14 m 

anyagból 5 db asztalterítő készült. Az asztalterítők esetében megkérdőjelezhető a 

tartósság, a legalább egy éven túli használat. A  legfeljebb egy évig szolgáló anyagi 

eszközök közé kellene sorolni, a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton 

kellene elszámolni, és nem tárgyi eszközként hanem készletként kell a mérlegbe 

szerepeltetni.  Mind az 5 db asztalterítőről külön készült üzembehelyezési jegyzőkönyv 

és az állománynövekedési bizonylat is, ebben az esetben is fenn állnak az 1. sorszám 

alatt leírt tartalmi hiányosságok. Az üzembehelyezési jegyzőkönyvet aláírta a 

szervezeti egység vezető és a gazdasági vezető is. Javasoljuk az Áhsz. 20.§ (2) 

bekezdése alapján a csoportos nyilvántartás vezetését.    

3 Péter Zoltán E.V SEAEA2573952 Hangszerek  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.  Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés dátuma 

a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett, azonban a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását nem tartalmazta, illetve  itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság, melyet az 1.sorszám alatt  már részletesen leírtunk.  Az 
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állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat.   

4 
Média Markt Buda 

Kft.  
00814025 

USB DRIVE 

16GB 

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett, azonban a gazdasági vezető és 

a szervezeti egység vezető aláírását nem tartalmazta, illetve   itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság, melyet az 1.sorszám alatt  már részletesen leírtunk.   Az 

állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat.  

5 
Global-Media 

Advertising Bt.  
SLCK-201-12 Sporteszközök   

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett, azonban a gazdasági vezető és 

a szervezeti egység vezető aláírását nem tartalmazta, illetve azonban  itt is  fennt áll a 

tartalmi hiányosság, melyet az 1.sorszám alatt  már részletesen leírtunk. .  Az 

állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat.  

6 

Aural Művészeti 

Vállalkozás-Szilágyi 

Áron e.v. 

2018-000073 Ceglédi kanna 

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett, azonban a gazdasági vezető és 

a szervezeti egység vezető aláírását nem tartalmazta, illetve  itt is    fennt áll a tartalmi 

hiányosság, melyet az 1.sorszám alatt  már részletesen leírtunk.   Az 

állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat.  

7 
R55 Music Store 

/Music Mercant Kft.  

R55-

SZA00094/2018 
Bongo-hangszer  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett, azonban a gazdasági vezető és 

a szervezeti egység vezető aláírását nem tartalmazta, illetve itt is  fennt állnak azon 

tartalmi hiányosságok, melyeket az 1. sorszám alatt részletesen leírtunk.   Az 

állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli elszámoláshoz szükséges adatokat.  

8 Homasita Kft. 
A14600006/1183/  

00018 

Ablaklehúzó 

teleszkópos  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását is  tartalmazta, azonban  itt is   fennt áll  a tartalmi 
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hiányosság, melyet részletesen az 1. sorszám alatt már leírtunk.   Az 

állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli  elszámoláshoz szükséges adatokat.  

9 
SUBSYSTEMS 

TRADING Kft.  
ST/2018-000136 

Belső SSD 

meghajtó 2 db, 

Office 2016 

Home&Bussines 

Hun program  

0561. Immateriális 

javak beszerzése, 

létesítése 

A számlán szereplő 2 db ADATA 128 GB SSD az egy MEGHAJTÓ, melynek az 

értékét  (a számlán 15 000.-Ft/db) K334.  Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

rovatra könyvelték, helyesen  a K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

rovatra kellett volna könyvelni. Az Office programokat, mivel megszerezték a 

tulajdonjogát  (vásárolták), úgy szellemi termékként kell a könyvekbe felvenni, melyet 

a FESZGYI helyesen könyvelt. Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az 

üzembe helyezés dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági 

vezető és a szervezeti egység vezető aláírását is  tartalmazta, azonban  itt is  fennt áll a 

tartalmi hiányosság, melyet az 1.sorszám alatt  már részletesen leírtunk.  Az 

állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli  elszámoláshoz szükséges adatokat.  

10 Bit Service Kft.  2018-BSV/000227 

6 db számítógép+ 

programok és a 

telepítés és 

beállítás  

0563.   Informatikai 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A bekerülési értéket helytelenül határozták meg, mivel a számla áfa nélküli végösszegét 

egyszerűen csak elosztották 6-tal (beszerzett eszközök darabszáma), azonban a 

végösszeg tartalmazta a 60 000.-Ft értékű telepítés és beállítás költségét is, melyet a 

K337.  Egyéb szolgáltatások rovaton kell elszámolni. Az üzembehelyezésről készült 

jegyzőkönyv, az üzembe helyezés dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel 

egyezett,  a gazdasági vezető és a szervezeti egység vezető aláírását is  tartalmazta, 

azonban  itt is  fennt áll a tartalmi hiányosság, melyet az 1.sorszám alatt  már részletesen 

leírtunk.  Az állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak 

felel meg) tartalmazta a számviteli  elszámoláshoz szükséges adatokat.  

2019.év 

Sor-

szám  

Szállító 

megnevezése  
Számla sorszáma  Számla tartalma  

Rovat száma, 

megnevezése  
Megállapítás  

1 
OBI Hungary Retail 

Kft.  

A06600101/2125/ 

00003 
Lengő hosszabbító  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban a hatályos Számviteli  

Politikában meghatározott üzembehelyezési okmány tartalmi meghatározása közül, 

nem tartalmazta  az üzembehelyezési okmány számát, állománybavételi bizonylat 

számát, az üzembe helyezett eszközök aktivált értékét, az üzembe helyezett eszköz 

értékcsökkenésének elszámolására vonatkozó szempontokat és az üzembehelyezésért 

felelős személy megnevezését.  Az állománynövekedési bizonylat ( mely az 

állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  elszámoláshoz 

szükséges adatokat.  
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2 

Merkapt Építőipari, 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi Zrt.  

19/1302290K Szénmonoxid jelző  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

3 
TESCO-GLOBAL 

Zrt. 

A05700959/1780/ 

00002 
Hajvágó készlet  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is   fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat  ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli 

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

4 E. Kvalitás 2002 Kft SZA00038/2019 

Tűzjelző 

berendezés-

kulcsszéffel való- 

bővítése 

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg, 

illetve figyelembe vették az Áhsz. 16.§  (3b) pont rendelkezéseit.  ( Az 

üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés dátuma a rendeltetés 

szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a szervezeti egység vezető 

aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi hiányosság melyt az 1. sorszám 

alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési bizonylat ( mely az 

állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli elszámoláshoz 

szükséges adatokat. 

5 
IKEA 

Lakberendezési Kft.  

 A17600003/1196/ 

00007,  

 székpárna, 

zuhanyfüggöny 

vasalódeszka,  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

6 
MMXH 

Lakberendezési Kft.  

XU-

AZXU19000005334 

Kihúzható asztal, 

szánkótalpas szék, 

étkezőasztal  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is   fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 
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bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli 

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

7 Office Plaza Kft.  SZA004299/2019 Iratmegsemmisítő 

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli 

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

8 

COPY NET 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt.  

CN-2019-41 

Használt 

multifunkciós 

másológép  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

9 
Báthori Furniture 

Technologies Bt.  
SM-2019/1144/V2 Forgószék  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

10 Bigato Fun Kft.  XSCEA0930359 
Ruhaszárító, fenyő, 

vágódeszka  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli 

elszámoláshoz szükséges adatokat. A számlán szereplő vágódeszka helyett  az 

üzembehelyezési jegyzőkönyvön és az állománynövekedési bizonylaton vasalódeszka 

szerepel.  
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2020.év  

Sor-

szám  

Szállító 

megnevezése  
Számla sorszáma  Számla tartalma  

Rovat száma, 

megnevezése  
Megállapítás  

1 Barnacosmetics Kft SZA02539/2020 
Luxory mobil 

fejmosó  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban a hatályos Számviteli  

Politikában meghatározott üzembehelyezési okmány tartalmi meghatározása közül, 

nem tartalmazta  az üzembehelyezési okmány számát, állománybavételi bizonylat 

számát, az üzembe helyezett eszközök aktivált értékét, az üzembe helyezett eszköz 

értékcsökkenésének elszámolására vonatkozó szempontokat és az üzembehelyezésért 

felelős személy megnevezését.  Az állománynövekedési bizonylat ( mely az 

állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli elszámoláshoz 

szükséges adatokat.  

2 
MWORLD 

Magyarország Zrt.  
96428KSBP20 Fűthetö ülésborító  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető aláírását 

tartalmazza, de az igazgató aláírása hiányzik, valamint  itt is   fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat. 

3 
BEST YOONG JUA 

Kft.  
KF5EA1484128 Törülköző  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli 

elszámoláshoz szükséges adatokat.  

4 JYSK Kft SBAEA 2484329 Szennyeskosár  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 
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bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat.  

5 
Müller Drogéria 

Magyarország Bt.  
5247-0011313 Kártya (Canasta)  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat.  

6 JYSK Kft SBAEA 2457178 
Ruhaszárító, 

lepedő  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat.  

7 
BEST YOONG JUA 

Kft.  
KF5EA1484052 Mérleg (személyi) 

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli  

elszámoláshoz szükséges adatokat.  

8 Szellemlovas Kft.  SZLLM-2020-473 Társasjátékok 

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták meg. 

Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési 

bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli 

elszámoláshoz szükséges adatokat.  

9 Jakab Zsuzsanna e.v.  E-2020-137 

Automata , 

szenzoros 

folyékony SPRAY 

szappan és 

kézfertőtlenítő 

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták 

meg. Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

szervezeti egység vezető aláírását tartalmazta,  kivéve az Árvácska Idősek Klubja, 
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adagoló állvánnyal 

és hálózati 

csatlakozó 

Áldozatsegítő Csoport, Írisz Klub, Szivárvány Gondozási Központ, Platán Idősek 

Klubja esetében a szervezeti egység vezető aláírása hiányzik. Itt is  fennt áll a tartalmi 

hiányosság melyt az 1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az 

állománynövekedési bizonylat ( mely az állománybavételi bizonylatnak felel meg) 

tartalmazta a számviteli  elszámoláshoz szükséges adatokat.  

10 

DEÁK 

Telekommunikációs 

Szolgáltató Kft.  

WSCSA 2176064 Wifi Router  

0564. Egyéb tárgyi 

eszközök 

beszerzése, 

létesítése 

A tárgyi eszköz bekerülési értékét az Áhsz. szerint, áfa nélküli értékben határozták 

meg. Kisértékű tárgyi eszközként el is végezték az egyösszegű  értékcsökkenési leírás 

elszámolását.   Az üzembehelyezésről készült jegyzőkönyv, az üzembe helyezés 

dátuma a rendeltetés szerű használatba vétellel egyezett,  a gazdasági vezető és a 

igazgató  aláírását tartalmazta, azonban itt is  fennt áll a tartalmi hiányosság melyt az 

1. sorszám alatt már  részletesen leírtunk. Az állománynövekedési bizonylat ( mely az 

állománybavételi bizonylatnak felel meg) tartalmazta a számviteli elszámoláshoz 

szükséges adatokat.  

 

 

Összességében megállapítható, hogy a kisértékű tárgyi eszközök számviteli elszámolását az Áhsz. 17.§ (2) bekezdés szerint végezték, azaz 

a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően terv szerinti értékcsökkenésként egy 

összegben el is számolták. A bekerülési értéket az Áhsz. 16.§-ban foglaltak alapján határozták  meg, azaz a vásárolt eszközök esetében a 

termék beszerzéséért fizettet, áfa nélküli vételár, illetve az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, 

üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe 

helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, 

szerelési, üzembe helyezési munkáknak a vételára volt. Azonban a vizsgált minták közül egy esetben a vásárolt eszköz bekerülési értékébe 

(2018.év,10. sorszámú minta) szolgáltatási értéket is bele számolták. Az értékcsökkenési leírások esetében betartották a belsős szabályzat és 

az Áhsz. előírásait. Az üzembehelyezési jegyzőkönyvek tartalma nem felel meg a hatályos Számviteli Politikában foglaltaknak, a szervezeti 

egységek vezetői azokat nem minden esetben írták alá, ez látható a fenti táblázatból is.  

Az állományba vétel időpontja a vizsgált minták esetében a rendeltetésszerű használatbavételhez igazodott.  

 

Tárgyi eszközöknek azokat az anyagi (materiális) vagyontárgyakat (eszközöket) nevezzük, amelyek a szervezet  tevékenységét közvetlenül 

vagy közvetetten szolgálják legalább egy évnél hosszabb ideig. Használatuk során alakjukat nem változtatják, rendeltetésük többnyire 

állandó. Megkérdőjelezhető a takarók, paplanok, felmosók, vágódeszka, törülközők tárgyi eszközként történő könyvelése, hiszen ezek 

mindennapos használati eszközök, melyek kopnak, elhasználódnak, így megfontolandó ezen eszközök K312. Üzemeltetési anyagok 

beszerzése rovaton történő könyvelése, és a mérlegben a készletek (anyagok) közötti kimutatása.  
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10. A házipénztár kialakításának, biztonságának (személyi, tárgyi feltételek) 

ellenőrzése, pénz- és értékkezelés gyakorlata (rovancs) 

 
A jogszabályi megfelelőség vizsgálata során egybevetettük az házipénztárra vonatkozó hazai 

jogszabályokat az Intézmény belső szabályozásával. 

 

Az Intézmény rendelkezik a vizsgálat idejére vonatkozóan Pénzkezelési Szabályzattal. A 

Számviteli törvény szerinti tartalommal rendelkezik, figyelembe véve az Intézmény 

sajátosságait. A szabályzatban is rögzített szükséges nyilatkozatok és megbízások kitöltésre 

kerültek. 

 

A pénzkezeléssel foglalkozó személyek a Pénzkezelési Szabályzatban leírtaknak megfelelően 

felelősségvállaló nyilatkozatot kötelesek tenni. A felelősségvállaló nyilatkozatok bemutatásra 

kerültek. 

 

Pénztárhelyiség: 

 

A készpénz és a bankszámlaforgalommal kapcsolatos feladatokat, a készpénzkezelést a 

következők szerint alakították ki: 

A pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartásokat egységesen, de elkülönítetten az 

Intézményben vezetik. 

Az Intézmény egyes telephelyein pénzkezelő helyek működnek. 

 

 

A pénztárhelyiség (házipénztár) a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságának telephelyén, a 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. szám alatt található épület 

földszintjén helyezkedik el. A helyiséget az Intézmény a házipénztáruk működtetésére 

használja.  

A házipénztár helyiség biztonsági kialakításának szabályai a Pénzkezelési Szabályzatban nem 

kerültek feltüntetésre és szabályozásra, de:  

- az átadó ablak belülről biztonsági lemez redőnnyel ellátott, 

- a pénztár ajtaja 5 ponton záródó biztonsági ajtó. 

 

A pénztárhelyiségben kétzáras tűzbiztos páncélszekrény található, amelyekben az értékek és 

készpénz tárolása történik, szervezetenként külön páncélkazettában.  

 

A pénztári tájékoztatók - házipénztári órák; pénz átvételére jogosultak neve, beosztása; 

utalványozási joggal rendelkezők névsora, beosztása, aláírás mintája; az ott tartózkodásra 

feljogosítottak névsora; befizetések módja megfelelően lettek elhelyezve. Külön 

dokumentumban rendelkeztek a házipénztárban való tartózkodásra és a belépésre 

feljogosítottakról.  

 

A Számviteli törvény 165. § (1) bekezdése előírja, hogy „minden gazdasági műveletről, 

eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét 

megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) 

folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell”. 
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A házipénztárt érintő bevételek, kiadások a készpénzmozgással egyidejűleg kerülnek felvitelre 

a pénzügyi rendszerbe, amelyben bevételi- és kiadási pénztárbizonylat készül a gazdasági 

eseményről. A pénzmozgásról napi pénztárjelentés készül. 

 

Pénztári kifizetés csak szabályszerűen kiállított kiadási pénztárbizonylattal és utalvány alapján 

teljesíthető, házipénztári befizetésekhez bevételi pénztárbizonylatot kell használni.  

 

A pénztári be-és kifizetések dokumentumainak szúrópróbaszerű vizsgálata során 

megállapítottuk, hogy:  

- a pénztári dokumentumok vizsgálata során a szabályozás és a tényleges pénztárkezelés 

között eltérést nem tapasztaltunk 

- a pénztáros a kifizetéskor minden esetben ellenőrizte a pénz felvételére jelentkező 

személy azonosságát 

- a bevételi pénztárbizonylatokon az aláírások több esetben hiányosak 

- az utalványrendeleteken több esetben hiányzottak a dátummal ellátott aláírások. 

 

 

Vezetői kontroll: 

 

A Pénzkezelési Szabályzat kötelezően előírja a legalább negyedévenkénti vezetői ellenőrzés 

elvégzését.  

Megállapítottuk, hogy a szabályzatban foglaltakkal, a pénzkezelés folyamatában az ellenőrzési 

szempontok folyamatosan, egymásra épült rendszerben nem érvényesültek. A vezetői 

ellenőrzésre dokumentáltan egy alkalommal sem került sor.  

 

Rovancs: 

 

Az ellenőrzésünk során 2021.11.17. napján pénztári rovancsot végeztünk a pénztárhelyiségben. 

A készpénz értéke minden esetben megegyezett a bizonylatok szerinti pénzmennyiséggel, sem 

hiány, sem többlet nem volt megállapítható. A rovancsolásról jegyzőkönyv készült, melyet a 

pénztáros és az ellenőrzés aláírásával hitelesített.  

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50.§. (8) bekezdése 

rendelkezik a házipénztárban záráskor megengedett készpénz állományról: 

„Az Szt. 14. § (8) bekezdése szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell 

meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi 

átlaga ne haladja meg a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-át. Ha a 

módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-a nem éri el az ötszázezer forintot, a napi 

készpénz záró állomány maximális mértéke ötszázezer forint. A napi készpénz záró állomány 

maximális mértékének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek 

összegét.” 

 

A fenti jogszabályi előírások betartása érdekében a Pénzkezelési Szabályzatban a házipénztár 

készpénz értékhatára az alábbiak szerint lett meghatározva:  

„ A FESZGYI házipénztárának átlagos napi záró állomány mértéke: 4/2013.(1.11.) Korm. 

rendelet 50.§(6) pontja alapján maximum 500 000 Ft. „ 
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Nyilvántartások: 

 

A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. számú melléklete meghatározza a részletező 

nyilvántartások tartalmát az alábbiak szerint: 

„V. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása 

1. A készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben 

időrendben valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi készpénzforgalomról 

pénztárjelentést kell készíteni. A fizetési számlákra befolyt bevételeket és a teljesített 

kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell nyilvántartani. 

2. A követelésekhez, kötelezettségekhez, előlegekhez és a központosított bevételek 

beszedésének elszámolásaihoz kapcsolódó pénzeszköz változások nyilvántartásában 

biztosítani kell a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, előlegek 

nyilvántartásaival való kapcsolatot oly módon, hogy megállapítható legyen, hogy a 

pénzeszközök változását eredményező adott ügylet mely egyedi követeléshez, 

kötelezettséghez, előleghez kapcsolódik. 

3. A 2. pontban nem említett sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzeszköz változásokhoz 

kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok keletkezésének 

ideje, oka, összege, a könyvviteli számlákon való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli 

számlák, a rendezés módja és a rendezés érdekében tett intézkedések. 

4. Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem 

minősülő eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok 

beszerzésének ideje, összege, mennyisége, értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy 

másnak történő átadás időpontja, valamint az ezeket tanúsító dokumentumok azonosításához 

szükséges adatok. 

5. Azon pénzeszközök nyilvántartására szolgáló könyvviteli számlákhoz, amelyeken letét kerül 

kimutatásra olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza legalább 

a) a letét keletkezésének időpontját, jogcímét, célját, 

b) a letét összegét, 

c) a letéteményes azonosításához szükséges adatokat, 

d) a letét kezelésével kapcsolatos információkat, és 

e) a letét megszűnésének adatait.” 

 

A pénztárban, jogszabály előírásainak és a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottaknak 

megfelelően, az alábbi nyilvántartások vezetését végzik: 

- a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványok 

- minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó, vagy 

nyomtatványon szereplő névértékének megfelelő ellenértékét kell fizetni, 

- amelynek illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat 

 

A házipénztár által kezelt szigorú számadású nyomtatványok a Pénzkezelési Szabályzatban 

tételesen rögzítésre kerültek. 

 

A nyilvántartások vezetése kézzel, a szabályzat által előírt mellékleten történik, illetve gépen, 

táblázatban.  

 

Elszámolási előlegek: 
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Az Intézménynél a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott esetekben elszámolásra történő 

előlegek kiadására van lehetőség. Ezek az esetek a következők: 

- beszerzésre 

- kiküldetési kiadásokra 

- kisebb kiadásokra  

- üzemanyag előlegre 

- havi ellátmányok telephelyek részére 

- rendezvények megrendezésének költségeire, valamint a FESZGYI ellátottai részére 

biztosított programok lebonyolítására 

 

A szabályzat alapján az ettől eltérő előlegek felvételének engedélyezése az igazgató 

hatáskörébe tartozik.  

 

Az előleg igénylése a „készpénzigénylés elszámolásra” megnevezésű B.13-134/V számú 

nyomtatványon történik. A nyomtatványon feltüntetésre kerül: 

- az igényelt összeg, 

- az igénylő neve, 

- az igényelt előleg jogcíme, 

- az igénylő szervezti egység vezetőjének aláírása 

- kiadási pénztárbizonylat száma 

 

Megfontolásra javasoljuk, hogy az igénylő a készpénz felvételnél tegyen nyilatkozatot a kapott 

előleg elszámolására felhasználható számlák szabályainak betartásáról. 

 

Az elszámolási előleg kiadásáról kiadási pénztárbizonylat készül, de ezzel egyidejűleg az előleg 

nem kerül felvezetésre a nyilvántartásba. 

A nyilvántartás vezetése az „Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása” megnevezésű B.13-

135/a számú nyomtatványon történne, amely tartalmazza: 

- a felvétel időpontját, 

- a kiadási pénztárbizonylat számát, 

- a felvevő nevét, 

- az elszámolásra felvett összeget, 

- az elszámolás határidejét és a tényleges időpontját, 

- a ténylegesen felhasznált összeget, 

- a bevételi pénztárbizonylat számát, 

- megjegyzést. 

 

Amikor a dolgozó elszámol az elszámolási előleggel, akkor a korábban kiadott teljes összegről 

bevételi pénztárbizonylat kerül kiállításra, az előleg terhére elszámolt költségszámlák, 

bizonylatok összegéről kiadási pénztárbizonylat kiállítása valósul meg. 

 

A Pénzkezelési Szabályzat nem rendelkezik az elszámolásra kiadható előleg összeghatáráról, 

javasoljuk ezt pótolni.  

 

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött tételek vonatkozásában minden esetben megvalósult a 30 

napon belüli elszámolás.  
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Az Áht. 85.§ kimondja, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség 

szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. 

 
Fenti hivatkozásra tekintettel javasoljuk, hogy az telephelyek részére kerüljenek bankkártyák 

kiadásra, és a jövőben az előleg kiutalása valamint a telephelyek költései bankkártyával 

történjen.  

 
 
 

11. Leltározási tevékenység vizsgálata (szabályszerűség, dokumentáció) 
 
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága rendelkezik a vizsgálat 

alá vont időszakra vonatkozóan az eszközök és források leltározási és leltárkészítési 

szabályzattal.  

A szabályzat a központi jogszabályi utasításoknak, valamint a helyi sajátosságoknak 

megfelelően meghatározza a leltározás és leltárkészítés részletes szabályait.  

A szabályzatban foglaltak összhangja nem minden esetben biztosított. A leltározás módjának 

meghatározása során a mennyiségi felvétellel történő leltározás esetén megkülönböztetnek 

nyilvántartás alapján, illetve nyilvántartástól független leltározási lehetőséget. Az ingatlanok, 

gépek, berendezések, járművek leltározásával kapcsolatban nem pontosították, mely módszer 

szerint kell eljárni. (Ez a leltározási ütemterv elnevezésű iratmintában előre kitöltve 

megtalálható)  

A szabályzatban foglaltakat az éritettek megismerték, ennek tényét a megismerési záradékban 

aláírásukkal igazolták.  

 

A leltározás végrehajtásának előkészítési feladatait nem teljes mértékben a szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően végezték el. Az ellenőrzés alá vont időszakban leltározási ütemterv 

készült, a leltározásban résztvevők oktatása dokumentáltan megtörtént, a leltárfelelős és a 

leltárellenőr megbízása elkészült, de leltározási utasítás, valamint a leltározók megbízása nem 

volt fellelhető. A leltáríveket aláírásokkal ellátták. Elkészítették az előírt jegyzőkönyveket a 

leltár indításáról, illetve befejezéséről. A vizsgált dokumentumokon iktatószám nem került 

feltüntetésre, továbbá a nyomtatványok melléklet számai nem egyeznek a szabályzatban 

szereplőkkel.  

 

A leltározás során a szabályzatban meghatározottaknak megfelelően jártak el. A leltározást a 

leltározási ütemtervben meghatározott helyen és időszakban a kijelölt személyek végezték el. 

A leltár fordulónapja mind a 2018., 2019. valamint 2020. évben a mérleg elkészítésének 

időpontja, azaz az adott év december 31. napja volt.  

 

 

A 2018. évi leltározási dokumentumok egy részének másolatát tudták csak az ellenőrzés 

rendelkezésére bocsátani, mert az Intézményvezető tájékoztatása szerint az eredeti 

dokumentumokat az Önkormányzat bekérte, azokat vissza nem kapták.  

Az átadott dokumentumok:  

1) Leltározási Ütemterv:  
a. a leltározási vezetője Fehérné dr. Végh Krisztina 

b. a leltározás ellenőre Szabóné Nagy Tímea 
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c. a leltározási bizottság tagjai: leltárfelelős, leltározó, 

leltárellenőr 

d. leltárívek leadásának határideje: 2019.01.04. 

e. leltározók felkészítése: 2018.11.30.-ig 

f. leltárak kiértékelése: 2019.01.10.-ig,  

g. záró jegyzőkönyv elkészítése: 2019.01.31.-ig 

h. leltár eltérések indoklásának határideje: 2019.01.20. 

i. eltérések könyvviteli nyilvántartásokban történő rendezése: 

2019.01.25. 

A Leltározási Ütemtervet a vezető kézjegyével és pecséttel ellátta. Iktatószám nem került 

feltüntetésre.  

 

2) Megbízólevelek:   22 db megbízólevél mint leltárfelelős 

   1 db megbízólevél a leltározás irányítására 

   1 db megbízólevél a leltározás ellenőrzésére 

A leltározást végzőknek megbízólevél nem készült. A megbízóleveleken feltüntetett melléklet 

számok nincsenek összhangban a szabályzatban lévővel. Iktatószámok nem kerültek 

feltüntetésre.  

 

3) Záró-értékelő jegyzőkönyv  
A záró-értékelő jegyzőkönyv elkészítése, aláírása 2019.02.05. napján történt. Így nem felel meg 

a Leltározási Ütemtervben szereplő előírással, miszerint 2019.01.31. napjáig kell elkészíteni.  

A jegyzőkönyv alapján leltárhiányt állapítottak meg. A hiány a II.sz. CsSK-nál volt.  

A leltár eltérés indokolásának, valamint könyvviteli nyilvántartásokban történő rendezésének 

dokumentációja az átadott másolati példányok között nem volt fellelhető. Feltehetőleg ezen 

dokumentumok eredeti példányai az Önkormányzatnál vannak.  

 

A 2018. évben a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően a leltározást mennyiségi 

felvétellel végezték.  

 

 

A 2019. évi leltározási dokumentumok leltárkörzetenként mappákba lefűzve volt megtalálható. 

A mappákban a dokumentáció sorrendje és felépítése megegyezett.  

Dokumentumok:  

1)Leltározási Ütemterv:  
a. a leltározási vezetője Fehérné dr. Végh Krisztina 

b. a leltározás ellenőre Szabóné Nagy Tímea 

c. a leltározási bizottság tagjai: leltárfelelős, leltározó, 

leltárellenőr 

d. leltárívek leadásának határideje: 2020.01.10. 

e. leltározók felkészítése: 2019.12.20.-ig 

f. leltárak kiértékelése: 2020.01.15.-ig,  

g. záró jegyzőkönyv elkészítése: 2020.01.31.-ig 

h. leltár eltérések indoklásának határideje: 2020.01.20. 

i. eltérések könyvviteli nyilvántartásokban történő rendezése: 

2020.01.25. 
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A Leltározási Ütemtervet a vezető kézjegyével ellátta, de pecsét nem került rá. Iktatószám nem 

került feltüntetésre.  

 
2)Megbízólevelek:   21 db megbízólevél, mint leltárfelelős 

   1 db megbízólevél a leltározás irányítására 

   1 db megbízólevél a leltározás ellenőrzésére 

A leltározást végzőknek megbízólevél nem készült. A megbízóleveleken feltüntetett melléklet 

számok nincsenek összhangban a szabályzatban lévővel. Iktatószámok nem kerültek 

feltüntetésre.  

 

3) Záró-értékelő jegyzőkönyv  

A záró-értékelő jegyzőkönyv elkészítése, aláírása 2020.01.31. napján történt.  

A jegyzőkönyv alapján leltárhiányt vagy többletet nem állapítottak meg.  

 

A 2019. évben a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően a leltározást mennyiségi 

felvétellel végezték.  

 

 
A 2020. évi leltározási dokumentumok leltárkörzetenként mappákba lefűzve volt megtalálható. 

A mappákban a dokumentáció sorrendje és felépítése megegyezett.  

Dokumentumok:  

1)Leltározási Ütemterv:  
a. a leltározási vezetője Fehérné dr. Végh Krisztina 

b. a leltározás ellenőre Szabóné Nagy Tímea 

c. a leltározási bizottság tagjai: leltárfelelős, leltározó, 

leltárellenőr 

d. leltárívek leadásának határideje: 2021.01.08. 

e. leltározók felkészítése: 2020.12.20.-ig 

f. leltárak kiértékelése: 2021.01.15.-ig,  

g. záró jegyzőkönyv elkészítése: 2021.01.31.-ig 

h. leltár eltérések indoklásának határideje: 2021.01.20. 

i. eltérések könyvviteli nyilvántartásokban történő rendezése: 

2021.01.22. 

 

A Leltározási Ütemtervet a vezető kézjegyével és pecséttel ellátta. Iktatószám nem került 

feltüntetésre.  

 
2)Megbízólevelek:   21 db megbízólevél, mint leltárfelelős 

   1 db megbízólevél a leltározás irányítására 

   1 db megbízólevél a leltározás ellenőrzésére 

A leltározást végzőknek megbízólevél nem készült. A megbízóleveleken feltüntetett melléklet 

számok nincsenek összhangban a szabályzatban lévővel. Iktatószámok nem kerültek 

feltüntetésre.  

 

3) Záró-értékelő jegyzőkönyv  

A záró-értékelő jegyzőkönyv elkészítése, aláírása 2021.02.01. napján történt. Így nem felel meg 

a Leltározási Ütemtervben szereplő előírással, miszerint 2021.01.31. napjáig kell elkészíteni.  

A jegyzőkönyv alapján leltárhiányt vagy többletet nem állapítottak meg.  
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A 2020. évben a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően a leltározást mennyiségi 

felvétellel végezték.  

 

12. A selejtezési tevékenység ellenőrzése (szabályozás és gyakorlat közötti 

összhang, indokoltság, dokumentálás) 

 
A hatályos jogszabályok előírják, hogy az államháztartás intézményeinek a költségvetési évről 

december 31-i fordulónappal a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat minden évben 

leltározni kell. A leltárnak tételesen és ellenőrizhető módon kell tartalmaznia az államháztartás 

szervezetének eszközeit mennyiségben és értékben. Leltárban csak azokat a tárgyi eszközöket 

szabad feltüntetni, amelyek a költségvetési intézmény tevékenységét közvetlenül vagy 

közvetetten ténylegesen szolgálják. A tárgyi eszköz nyilvántartásnak meg kell felelnie a 

valódiság elvének, vagyis a számvitel során képzett és a beszámolóban szereplő tételeknek meg 

kell felelniük a valóságnak. A használhatatlan tárgyi eszközök selejtezése szükségszerű a 

leltározás végrehajtása előtt. 

A Sztv. a selejtezés fogalmát és annak tartalmát nem szabályozza, de hangsúlyozza a vagyonért 

való felelősséget. Valamint meghatározza az eszközök állományból kivezetésének eseteit, 

amely bekövetkezhet egyrészt káresemény, másrészt feleslegessé válás miatt. A leltározás és 

selejtezés részletes szabályait az államháztartás szervezete saját hatáskörben állapítja meg. A 

szabályzatok elkészítésének célja, hogy a számviteli beszámoló alapját képező leltár 

elkészítésének minden lényeges mozzanatát előre, írásban rögzítse és lehetőség szerint olyan 

eszközöket tartalmazzon, amelyek az intézmények tevékenységét segíti. 

 

A selejtezési folyamat szabályozása érdekében az Intézmény elkészítette a Felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzatát. 

A Selejtezési Szabályzat tételesen meghatározza a felesleges vagyontárgyak fajtáit, a 

feleslegessé vált vagyontárgyak feltárásának, selejtezésének és megsemmisítésének, illetve 

hasznosításának folyamatát.  

Ahhoz, hogy az Intézmény vezetője felelősségteljes selejtezési döntést tudjon hozni és a 

feleslegessé válást bizonyító iratok megfelelőségét tudja garantálni, az alábbi dokumentumokra 

van szüksége: 

• a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapjai, 

• a készletnyilvántartó lapok. 

 

A vizsgálat alá vont időszakban a telephelyek vezetői megküldték az Intézményvezető részére 

azon eszközök listáját, amiket selejtezni szükséges. A selejtezés rendre a leltározást 

megelőzően történt. Ezen lista nem tartalmazott minden, a szabályzat alapján a selejtezési 

jegyzékbe foglalandó adatot. Továbbá a lista alapján nem kerültek véleményezésre a 

selejtezésre kiválasztott eszközök.  

A tárgyi eszközökön fellelhető kell, hogy legyen a leltári szám, amelynek hiánya selejtezési 

hiba lehetőséget rejt magában. Ezért át kellene gondolni, hogy hogyan lehetséges az eszközök 

beazonosíthatóságát megoldani, akár a leltári szám rögzítésével az eszközön, akár a készletre 

vétel során a gyári szám, egyedi azonosító rögzítésével. 
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A selejtezések során a megbízólevelek elkészültek a selejtezési bizottság tagjai számára. (1 fő 

vezető, 2 fő tag) A selejtezést követően a szabályzatban is rögzített jegyzőkönyvek elkészítésre 

kerültek, azokat a selejtezési bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítették.  

 

A vizsgált időszakban selejtezett eszközök a rendelkezésünkre bocsátott jegyzőkönyvek 

alapján:  

 

Év Megnevezés Azonosító Megjegyzés 

2018 

készletek 

selejtezési készletek 

jegyzéke: 1-197, 

60,43,44 sorszámok 

A jegyzőkönyv alapján megsemmisítésre 

kerültek, veszélyes hulladéként 

leadva/elszállítva, valamint lomtalanításnál 

kidobva.  

számítógép 006-ügyv.0.-17. 

Jegyzőkönyv alapján veszélyes 

hulladékként leadva 

mobiltelefon 2015-KE0008-13 

másológép 2016KE0002 

trezor 003Gép0.2 Jegyzőkönyv alapján lomtalanításnál 

kidobva díszpárna 2018-KE0072 

2019 

készletek   a jegyzőkönyv releváns oldalai üresek 

szék 2014-Kisért 51 Jegyzőkönyv alapján lomtalanításnál 

kidobva hajvágó készlet 2019 KE000040 

2020 

készletek   a jegyzőkönyv releváns oldalai üresek 

nyomtató, 

számítógép 004-Ügyv.-03-30 

Jegyzőkönyv alapján veszélyes 

hulladékként leadva 

fénymásoló 012Ügyv.-1 

laptop 2014KE18 

kéztörlő 2019KÉ000418 Jegyzőkönyv alapján lomtalanításnál 

kidobva   1-129 sorszámig 

 

 
A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok alapján megállapítható, hogy az informatikai és 

műszaki cikkekről az Intézmény csupán egy esetben (2018.év mosógép) szerezte be a 

selejtezéshez szükséges szakértői véleményt. Javasoljuk a szakértői vélemény beszerzését 

olyan független, működő vállalkozásoktól, amelyek tevékenységi körük alapján megfelelnek 

az adott tárgyi eszköz felméréséhez, valamint figyelmet fordítani arra, hogy a szakvélemény 

tartalmazza a tárgyi eszköz pontos adatait, a hiba leírását és a selejtezési javaslatot. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvek tartalmazták a Selejtezési Bizottság javaslatát, de a kitöltésük nem 

felelt meg az előírásoknak (Pl. előfordultak hiányzó tételek, megsemmisítési jegyzőkönyv 

tételei nem egyeztek a megsemmisítés módjával, a ki nem töltött oldalak áthúzása és a 

dokumentumok oldalainak szignózása a bizottsági tagok által elmaradt). 

 

A Selejtezési Szabályzat nem tartalmazza a veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó 

előírásokat. 

 

A Hgt. 55. § (1) bekezdése határozza meg a veszélyes hulladék fogalmát: 
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„A hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha az a hulladékjegyzékről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes hulladékként szerepel..” 

A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről határozza meg a háztartási gépek 

besorolását:  

Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és 

intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is.  

 

A fenti jogszabályok alapján megállapítható, hogy a veszélyes ill. speciális kezelést igénylő 

hulladékok az alábbiak: 

- elektromos hulladék (pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, hajszárító, porszívó, 

vasaló, elektromos fűrész, fűnyíró stb.) 

- elektronikai hulladék (pl.: számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon hifi 

berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép) 

- fénycsövek és világítótestek 

- szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok 

Az elhasználódott háztartási gépek – mint például a hűtő vagy a mosógép – veszélyes, illetve 

veszélyes összetevőket tartalmazó hulladéknak minősülnek.   

 

A selejtezés során nagy mennyiségű veszélyes hulladéknak minősülő vagyontárgy került 

leselejtezésre. 

A veszélyes hulladék elszállításáról, kezeléséről „A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól” szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet rendelkezik.  

 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerint 

„Ha az elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi 

hulladéknak minősül, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú 

elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést 

a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által üzemeltetett 

gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti.” 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a veszélyes hulladéknak számító elektromos és 

elektronikus berendezések megsemmisítését csak hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező gazdálkodó szervezet végezhet. 

 

Az Intézmény által végzett selejtezések dokumentációjából nem állapítható meg, hogy ilyen 

tevékenységi körrel, illetve engedéllyel rendelkező vállalkozás szállította-e el a leselejtezett 

berendezéseket vagy az Intézmény hova szállította el átadás-átvételi jegyzőkönyv hiányában.  

 

A selejtezéssel kapcsolatos számviteli feladatok ellátásának vizsgálata a IV./14. pontban 

olvasható.  
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13. A bizonylati elv érvényesülésének ellenőrzése (alaki, tartalmi megfelelés, 

szabályszerűség), a gazdálkodási jogkörök szabályozottsága, gyakorlása 

(kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, 

utalványozás) 
 
Az Áhsz. 52.§  előírja, hogy a  költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a 

bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási 

kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Számv. tv. 165. § (1), (2) és (4) 

bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell alkalmazni. 

 

A számv. tv. 166. § (1) bekezdése alapján   számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó 

által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes 

személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, 

megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb 

ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely 

a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. 

 

Az ellenőrzés a fent  leírt jogszabályhely alapján vizsgálta a kiadásokhoz kapcsolódó 

szerződések, számlák és utalványok tartalmát, melyről a részletes leírás a jelentés III. 

Szabályozó eszközök, költségvetés tervezés  és a költségvetési támogatások felhasználásának, a 

hátralékok, túlfizetések kezelésének vizsgálata rész, 6.A kiadási jogcímekhez tartozó 

dokumentumok felülvizsgálata (szerződések, megállapodások, nyilvántartások, számlák) 

pontjában megtalálható. Ebben a részben a gazdálkodási jogkörök gyakorlását vizsgáltuk a 

vizsgálat időszakára vonatkozó 2014.03.31-től hatályos Gazdálkodási szabályzat  és a 

2019.04.01-től hatályos Gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló rendelkezések 

alapján. A szabályzatban meghatározták, hogy írásbeli kötelezettségvállalás szükséges az olyan 

kifizetés teljesítéséhez melynek értéke meghaladja a 100 000.-Ft-ot.  

 

Az Ávr. 52. § (1)  bekezdés a) pontja alapján a   Kötelezettségvállalásra - jogszabályban 

meghatározott kivétellel - a költségvetési szerv,  vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott 

személy jogosult. A FESZGYI esetében az Igazgató, vagy az általa felhatalmazott személy 

jogosult.  

 

Az Áht. 37. § (1) bekezdése alapján  kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt 

kivételekkel (Ávr. 53.§),  csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 

megelőzően, írásban lehet. Az Ávr. 55. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzést a 

kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi 

ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell 

igazolni. 

Az Ávr. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján  a kötelezettséget vállaló szervnél a 

kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén  a gazdasági 

vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy, 
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Az Ávr. 12.§ (1) bekezdés alapján a   gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett 

végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett 

végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és 

emellett 

 

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy 

az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy 

b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt 

az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Számv.tv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél 

szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői 

szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. 

 

Az Ávr 57.§ (3) bekezdése alapján a  teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére 

történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az Ávr. 57.§ 

(4) bekezdése szerint a  teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló vagy az általa - az adott 

kötelezettségvállaláshoz vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz 

kapcsolódóan - írásban kijelölt személy jogosult. 

A hatályos belső szabályzatok alapján a teljesítés igazolása az alábbiak szerint történhet:  

– „A teljesítést igazolom” záradék dokumentumra való rávezetésével és aláírással 

– Beszerzés szükségességét igazolom bélyegző használatával és aláírással 

– Beszerzés szükségességét igazolom és a számla kifizetését engedélyezen bélyegző 

használatával  és aláírással 

– A szolgáltatást igazolom bélyegző használatával  

 

 

Az Ávr 58.§ (3) bekezdése alapján az érvényesítés az utalványozása előtt történik. Az 

érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő 

keltezéssel ellátott aláírását. A FESZGYI -nél érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője által 

írásban kijelölt közalkalmazott írásban végezhet. Az érvényesítési feladatokat ellátó 

személynek az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie, vagyis  a 

felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai 

végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 

 

Az Ávr. 59. § (2) bekezdése alapján utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az 

érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

A hatályos szabályzat alapján a FESZGYI-nél utalványozásra az igazgató, az 

igazgatóhelyettes vagy az általuk felhatalmazott személy jogosult.  

 

 Az Ávr. 60. § (1) bekezdése alapján  a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 

utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

 

Az Ávr. 60.§ (2)  bekezdése alapján kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, 

érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a 

személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy 

maga javára látná el. 
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Az Ávr. 60.§ (3) bekezdése alapján   a  kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, 

pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról - elektronikus aláírás alkalmazása esetén a használt 

tanúsítványokról és az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány nyilvános adatairól - a 

belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 

A hatályos  szabályzatok mögött meg található  a   gazdálkodási jogkört gyakorlók aláírás-

mintájáról a nyilvántartás, illetve a  Megbízás a kötelezettségvállalásra és a  Kijelölések a 

teljesítés igazolásra, érvényesítésre és utalványozásra.  

 

 

A számla kötelező adattartalmát az Áfa. tv. 169.§ határozza meg a következők szerint:  

a) a számla kibocsátásának kelte; 

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; 

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék 

értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; 

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének 

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás 

nyújtását teljesítették, vagy 

db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, 

vagy 

dc)   adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító 

számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany 

részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék 

értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú 

letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; 

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, 

szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; 

f)   az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett 

választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott 

szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján 

- az e törvényben alkalmazott TESZOR’15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes 

mértékegységben kifejezhető; 

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának 

keltétől; 
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h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös 

szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; 

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott 

szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint 

az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; 

j) az alkalmazott adó mértéke; 

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; 

 

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást 

igénybevevő állítja ki; 

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő 

hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, 

szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; 

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás 

igénybevevője kötelezett; 

o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési 

eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok; 

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben 

meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; 

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti 

szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és 

régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös 

szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése 

esetében; 

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. 

 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza az ellenőrzés  által szúrópróba szerűen kiválasztott minták 

esetében, a fent leírt jogszabályi hivatkozásoknak és a hatályos belső szabályzatoknak   történő  

megfelelés vizsgálatára vonatkozó megállapításokat.
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2018. év  

Sor-

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  

Kötelezettség-

vállalás összege  Megállapítás  

1 R/2018-730  

Számítástechnikai eszközök 

beszerzése  BitService Kft 3 048 000 

 A beszerzésekről  megrendelő készült, melyen szerepel  az igazgató (mint 

kötelezettségvállaló) és a gazdasági vezető (mint pénzügyi ellenjegyző) dátummal 

ellátott aláírása. Árajánlat megtalálható.   Az ellenőrzés az alábbi számlát vizsgálta:  

2018-BSV/000257. A számla tartalma megfelel az Áfa. tv. 169.§-ban foglaltaknak. A  

számlán  megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása, az 

aláírások megegyeznek  a hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található  

kijelölt személyek aláírásával. Az utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, 

pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláírása, mely 

aláírások megegyeznek a hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található 

aláírásoknak.  

2 SZ/2013/0000075 

Egyéni életvezetési tanácsadás 

szolgáltatása a H52 Ifjusági 

Iroda és Közösségi Tér heti 3 

órában az Iroda szakmai 

programfelelőse által megjelölt 

időpontban az IFJ-GY-15-A-

21096 pályázat keretében 

(2018.01.01.-2018.12.31. ) 

SERAPIS 

MENTHAL Bt. 1 152 000 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a megbízási szerződés, melyen szerepel az 

igazgató mint kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. 

A kiállított számlákon megtalálható a teljesítés igazoló és az ellenjegyző dátummal 

ellátott aláírása, mely megegyezik a hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében 

található  kijelölt személyek aláírásával. Külön teljesítés igazolás is készült, melyet a  

Ifjusági Iroda szakmai programfelelőse írt alá a megbízási szerződésben foglaltak 

alapján. Az utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, 

érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláírása, mely aláírások megegyeznek a 

hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található aláírásokkal. 

3 SZ/2013/0000078 

Pszichológiai tanácsadó 

tevékenység (2013.11.01-től 

határozatlan ideig)  

Amelior Mental 

Bt. 1 152 000 

A feladatellátásra megbízási szerződést kötöttek, melyen szerepel a megbízó, megbízott 

és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, átláthatósági nyilatkozat nincs, így 

a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht.  41.§(6) bekezdésének valamint az Ávr. 

50.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, a kifizetéshez  kapocsoldó számlák tartalma 

megfelel az Áfa. tv. 169.§-ban foglaltaknak (a vizsgált számlákat már a jelentés 

III./6.pontjában felsoroltuk, ezért azt itt mellőzzük.), a számlán megtalálható a teljesítés 

igazoló és ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása, az aláírások megegyeznek  a hatályos 

Gazdálkodási szabályzat mellékletében található  kijelölt személyek aláírásának. Az 

utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és 

utalványozó dátummal ellátott aláírása, mely aláírások megegyeznek a hatályos 

Gazdálkodási szabályzat mellékletében található aláírásokkal. Minden számla mögött 

megtalálható külön a teljesítés igazolás, melyet a Család -és Gyermekjóléti Központ 

szakmai vezetője írt alá, a megbízás szerződésben foglaltak alapján.  
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4 SZ/2015/0000034 Jogi ügyek intézése  Dr. Katona Klára 2 598 000 

A megbízási szerződést 2016.október 1-től-2016.december 31-ig kötötték, melyet 

módosítottak 2016.december 30-án,  így  2017.január 1-től határozatlan időre szólt a 

szerződés. A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a 

szerződés tárgyát, Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj 

összegét (178 000.-Ft),  a megbízási díj fizetési idejét és módját, mely havonta a kiállított 

számla alapján, kiállított számla kézhezvételétől számított   5 napon belül bankszámlára 

utalja.  A teljesítés igazolásra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza a szerződés. 

A szerződésen megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve 

a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    

Nem található  a feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum. A 

megbízási szerződést közös megegyezéssel 2019.02.04.nappal megszűntették, mely 

dokumentumon szerepel a megbízó és a megbízott aláírása is. 

5 SZ/2015/0000035 

FESZGYI Család és 

Gyermekjóléti Alapellátási 

Egység ügyfelei részére  jogi 

tanácsadás  (2017.01.01-

Határozatlan ideig) Dr. Náday Judit 1 524 000 

A megbízási szerződést 2017.01. 01-től-Határozatlan időtartamra kötötték. A megbízási 

szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (127 000.-Ft, heti 10 órában 

),  a megbízási díj fizetési idejét és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, 

kiállított számla kézhezvételétől számított   5 napon belül bankszámlára utalja.  A 

teljesítés igazolásra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza a szerződés. A 

szerződésen megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    

Nem található  a feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum. Az 

ellenőrzés által vizsgált kiállított  10 db számla   tartalma megfelel az Áfa.tv. 169.§-ban 

foglaltaknak, a számlákon megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző  dátummal 

ellátott aláírása, az aláírások megegyeznek  a hatályos Gazdálkodási szabályzat 

mellékletében található  kijelölt személyek aláírásával. Az utalványon megtalálható a 

kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal 

ellátott aláírása, mely aláírások megegyeznek a hatályos Gazdálkodási szabályzat 

mellékletében található nyilvántartásban a gazdálkodási jogkört gyakorlók aláírásával. 

A számlák mögött megtalálható külön a teljesítés igazolás, melyen a teljesítés igazoló 

aláírása minden esetben szerepel, a teljesítés igazoló a hatályos Gazdálkodási 

szabályzatban ezen feladatra kijelölt gazdálkodási jogkört gyakorló aláírásával.  
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6 SZ/2017/0000004 

FESZGYI Család és 

Gyermekjóléti Alapellátási 

Egység, Lélek Pont és Utcai 

Munkás Csoport, Család-és 

Gyermekjóléti Központ és 

Díjhátralék-kezelés csoport 

munkatársai részére 

szupervíziós csoport vezetése 

(2018.01.01-2018.06.30, 

2018.09.01-2018.12.31) György Margit 552 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (36  000.-

Ft/alkalom, 3 csoport részére csoportonként 1 alkalom, 2x45 perc az egy alkalom 

időtartama), a megbízási díj fizetési idejét és módját, mely havonta a kiállított számla 

alapján, kiállított számla kézhezvételétől számított   15 napon belül bankszámlára utalja.  

A teljesítés igazolást a FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység szakmai 

vezetője igazolja. A szerződésen megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal 

ellátott aláírása, illetve a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A 

szerződésen nincs iktatószám.    Nem található  a feladatellátásához szükséges    

végzettséget igazoló dokumentum. Átláthatósági nyilatkozat található, mivel a 

magánszemély egyéni vállalkozó. Az ellenőrzés által vizsgált 2 db számla tartalma 

megfelel az Áfa.tv 169.§-ban foglaltaknak, a számlán megtalálható a teljesítés igazoló 

és ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása, az aláírások megegyeznek  a hatályos 

Gazdálkodási szabályzat mellékletében található  kijelölt személyek aláírásának. Az 

utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és 

utalványozó dátummal ellátott aláírása, mely aláírások megegyeznek a hatályos 

Gazdálkodási szabályzat mellékletében található aláírásokkal. Minden számla mögött 

megtalálható külön a teljesítés igazolás, melyet a Család -és Gyermekjóléti Alapellátási 

egység szakmai vezetője írt alá, a megbízás szerződésben foglaltak alapján.   A teljesítés 

igazolás és a számlán szereplő teljesítés igazolás dátuma megfelelően azonos.  
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7 SZ/2017/0000014 

FESZGYI H52 Ifjusági Iroda és 

Közösségi Tér munkatársai 

részére szupervíziós csoport 

vezetése  Gáspár Gabriella 240 000 

Két megbízási szerződést kötöttek, az elsőt  2018. 01.01-2018.06.30-ig, a KAB-ME-17-

KMR-C-25891 pályázat keretében,  a másodikat 2018.09.01.-2019.06.30-ig , a KAB-

ME-18KMR-C pályázat keretében kötötték. A megbízási szerződések tartalmazzák a 

Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, Megbízott feladatait, szerződés 

időbeli hatályát, megbízási díj összegét - az első szerződés esetében  (20 000.-Ft/hó, 1 

csoport részére  1 alkalom, 3x45 perc az egy alkalom időtartama), azonban a megbízási 

díj szöveggel történő kiírásánál "Harmincezer forint/alkalom szerepel, második 

szerződés esetében a megbízási díj összege 30 000.-Ft/hó)   a megbízási díj fizetési idejét 

és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, kiállított számla kézhezvételétől 

számított   15 napon belül  és a FESZGYI H 52 Ifjusági Iroda programfelelős teljesítés 

igazolását követően a bankszámlára utalja.  A szerződéseken  megtalálható a megbízó 

és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi ellenjegyző dátummal 

ellátott aláírása is. A szerződéseken nincs iktatószám.    Nem található  a 

feladatellátásához szükséges    végzettséget igazoló dokumentum. Átláthatósági 

nyilatkozat található, mivel a magánszemély egyéni vállalkozó. Az adatkezelési 

tájékoztatót a megbízott aláírta. A vizsgált számlákon megtalálható a teljesítés igazoló 

és az ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, külön dokumentumként teljesítés igazolás 

készült, melyen szerepel a megbízási szerződésben rögzített teljesítés igazolásra 

jogosult aláírása. Az utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi 

ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláírása. Az aláírások a 

hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található kijelölt  gazdálkodási jogkört 

gyakorlók aláírásával megegyezett.  

8 

Megbízási 

szerződés 

Belső ellenőrzési feladatok 

ellátása (2018.01.01-

2018.12.31.)  Szűcs Ferenc 1 680 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait,( azonban a 

Megbízott adatainál nem található az  az anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám) ,   

a szerződés tárgyát, Megbízott kötelezettségeit, szerződés időbeli hatályát, megbízási 

díj összegét (140 000.-Ft/hó), a megbízási díj fizetési idejét és módját, a teljesítés 

igazolásra jogosult nevét a FESZGYI részéről (aki az igazgató),titoktartásra vonatkozó 

rendelkezést, a megbízási díj elszámolásával kapcsolatos szakfeladatot, kormányzati 

funkciót, kiadásneme foglalkoztatási jellege és megbízási jogviszony megnevezést. A 

szerződésen megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    

Megtalálható az adóelőleg levonásához szükséges  adózó költségnyilatkozata. A 

végzettséget igazoló dokumentum hiányzik.  A számfejtés és utalás megtörtént minden 

hónap 5-ig, azonban nem található teljesítés igazolás. A számfejtési listán nem szerepel 

az érvényesítő aláírása.  
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9 

Megbízási 

szerződés 

A FESZGYI Utcai szociális 

munkás-csoportjánál szociális 

segítő tevékenység a ferencvárosi 

hajléktalanok vonatkozásában a 

csoport koordinátorának közvetlen 

irányításával. (2018.05.01-

2018.12.31., heti 20 óra )  

Rozgonyi Kata 

Ildikó  480 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (90 000.-Ft/hó), 

a megbízási díj fizetési idejét és módját, a teljesítés igazolásra jogosult megnevezését a 

FESZGYI részéről (aki az  szakmai vezető).  A szerződésen megtalálható a megbízó és 

a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható az adóelőleg levonásához 

szükséges  adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum hiányzik.  A 

számfejtés és utalás megtörtént minden hónap 10-ig,  található " Az Utcai Szociális 

Munkások által, havonta elvégzett feladatokról igazoló lap", melyen hónap, megbízó 

aláírása, a munkavégzést igazoló aláírása és az aláírás dátuma szerepel.  A teljesítés 

igazolásnak nincsenek konkrét formai előírásai. Tartalma pedig elsősorban attól függ, 

hogy a megbízási szerződés milyen feltételeket tartalmaz a munkavégzés kapcsán.  A 

kiállított igazoló lap, azonban ez nincs összhangban a megbízási szerződéssel, mivel 

véleményünk szerint szükséges lenne a teljesítés igazoláson szerepeltetni azt, hogy havi 

20 órában végezte el a feladatot. A számfejtés és utalás megtörtént minden hónap 10-ig, 

azonban nem található teljesítés igazolás. A számfejtési listán nem szerepel az 

érvényesítő aláírása.  

10 Megrendelő  3 db beépített szekrény gyártása  Győri Miklós 540 000 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a megrendelés, melyen szerepel az 

igazgató(mint kötelezettségvállaló), pénzügyi ellenjegyző és  a vállalkozó dátummal 

ellátott aláírása. Az ellenőrzés által vizsgált 2 db számla tartalma megfelel az Áfa.tv 

169.§-ban foglaltaknak, a számlán megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző  

dátummal ellátott aláírása, az aláírások megegyeznek  a hatályos Gazdálkodási 

szabályzat mellékletében található  kijelölt személyek aláírásával. Az utalványon 

megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó 

dátummal ellátott aláírása, mely aláírások megegyeznek a hatályos Gazdálkodási 

szabályzat mellékletében található aláírásokkal.  

11 Megrendelő  Tisztítószer  Galatea Kft 2 520 000 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a 2018.03.23-án kiállított megrendelő , 

melyen szerepel az igazgató(mint kötelezettségvállaló), pénzügyi ellenjegyző és  a 

vállalkozó dátummal ellátott aláírása. Az ellenőrzés által vizsgált 1 db számla tartalma 

megfelel az Áfa.tv 169.§-ban foglaltaknak, a számlán megtalálható a teljesítés igazoló 

és ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása, az aláírások megegyeznek  a hatályos 

Gazdálkodási szabályzat mellékletében található  kijelölt személyek aláírásával. Az 

utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és 

utalványozó dátummal ellátott aláírása, mely aláírások megegyeznek a hatályos 

Gazdálkodási szabályzat mellékletében található nyilvántartásban a gazdálkodási 

jogkört gyakorló aláírásával.  
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12 SZ/2013/0000062 

Karbantartás (Emelő, 

személyemelő) 

Eurocentrimpex 

Kft 193 200 

Az ellenőrzés által vizsgált 5 db számla tartalma megfelel az Áfa.tv 169.§-ban 

foglaltaknak, a számlán megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző  dátummal 

ellátott aláírása, az aláírások megegyeznek  a hatályos Gazdálkodási szabályzat 

mellékletében található  kijelölt személyek aláírásával. Az utalványon megtalálható a 

kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal 

ellátott aláírása, mely aláírások megegyeznek a hatályos Gazdálkodási szabályzat 

mellékletében található nyilvántartásban a gazdálkodási jogkört gyakorlók aláírásával. 

A számlák mögött megtalálható a Munkalap, melyet a kijelölt szakmai teljesítés igazoló 

is aláírt.  

13 SZ/2014/0000014 SPLA licenszek biztosítása  LicensePort Zrt 977 998 

4 db árajánlat megtalálható. A szállítói szerződést 2015.01.05-én kötötték, mely 

tartalmazza a megrendelő, szállító adatait, a szerződés tárgyát, megrendelő és szállító 

kötelezettségeit és jogait, fizetési feltételeket, késedelem, felmondás, kapcsolattartás 

rendelkezéseit, az árakat, szerződés felmondás, elállás, vis maior, titoktartás, vegyes 

rendelkezések előírásait. A szerződésben az  időbeli hatálya nem szerepel, ajánlott azt 

is feltüntetni. A szerződésen megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott 

aláírása, azonban hiányzik a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A 

szerződésen nincs iktatószám.   Átláthatósági nyilatkozat sem található, így nem teljesül 

az Áht. 41.§ (6) bekezdésében foglalat előírás, mely szerint a kiadási előirányzatok 

terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján 

nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek, 

2017.11.23-án a szerződést felmondták, melyet a megrendelő és  a szállító is aláírt.  
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14 SZ/2015/0000036 

Fejlesztő pedagógia 

tevékenység ellátása FESZGYI 

Gyermekjóléti Központjánál, 

valamint a Gyermekek 

Átmeneti Otthonában 

elhelyezett gyerekekre 

kiterjedően (2016.01.01- 

Határozatlan ideig)  Berzsián Bt 1 200 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (50  000.-Ft/hó), 

a megbízási díj fizetési idejét és módját, mely havonta a kiállított számla alapján, az 

utolsó munkában töltött napot követően számla ellenében  8 napon belül bankszámlára 

utalja. Teljesítés igazolásra vonatkozó rendelkezés nincs a szerződésben.  A 

szerződésen megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a 

pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    

Nem található a feladatellátásához szükséges végzettséget igazoló dokumentum.   

2017.11.02-án módosították a megbízási szerződés megbízási díj összegét 100 000.-

Ft/hó (bruttó 2 500 FT/óra) 40 óra esetén összegre és rögzítették, hogy arra az időszakra 

melyben a Megbízott bármely akadályoztatása esetén nem végez tevékenységet,  nem 

illeti meg a megbízási díj.  A megbízási szerződés módosítást  a megbízó, megbízott és 

a pénzügyi ellenjegyző is aláírta, de a pénzügyi ellenjegyző aláírásánál nincs dátum.  A 

megbízási szerződés módosítás  dokumentumán nincs iktatószám. Átláthatósági 

nyilatkozat megtalálható. Az ellenőrzés az alábbi  sorszámú számlákat vizsgálta: 

IH4SA4727426, IH4SA4727428, IH4SA4727429, 

IH4SA4727432,IH4SA4727434,IH4SA4727437,  a számlák adattartalma az Áfa tv. 

169.§-ban foglaltaknak megfelel. Minden számla mögött megtalálható a havi teljesítés 

igazolás, melyet a Gyermekjóléti Központ intézményvezetője aláírt. A számlákon 

megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása, az aláírások 

megegyeznek  a hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található  kijelölt 

személyek aláírásával. Az utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, pénzügyi 

ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláírása, mely aláírások 

megegyeznek a hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található 

nyilvántartásban a gazdálkodási jogkört gyakorló aláírásával.  

15 R/2018-1275-86 

Számítástechnikai eszközök 

beszerzése  BitService Kft 2 125 370 

A beszerzésekről  megrendelő készült, melyen szerepel  az igazgató (mint 

kötelezettségvállaló) és a gazdasági vezető (mint pénzügyi ellenjegyző) dátummal 

ellátott aláírása. Árajánlat megtalálható.   Az ellenőrzés az alábbi számlát vizsgálta: 

2018-BSV/000375.  A számla  tartalma megfelel az Áfa. tv. 169.§-ban foglaltaknak. A  

számlán megtalálható a teljesítés igazoló és ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása, az 

aláírások megegyeznek  a hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található  

kijelölt személyek aláírásával. Az utalványon megtalálható a kötelezettségvállaló, 

pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő és utalványozó dátummal ellátott aláírása, mely 

aláírások megegyeznek a hatályos Gazdálkodási szabályzat mellékletében található 

aláírásoknak.  

 

2019. év  



 

Oldal 202 / 287 
 

Sor-

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  

Kötelezettségvállalás 

összege  Megállapítás  

1 SZ/2013/000003 

Kapcsolattartási ügyelet 

szolgáltatás megszervezése, 

lebonyolítása a  FESZGYI 

intézményi rendszerében 

kijelölt helyiségekben, hétvégi 

időszakban (2019.01.01-

2019.06.15)  

Gergely 

Gabriella 

(Egyéni 

vállalkozó)  770 000 

A megbízási szerződést 2010. 10.28-án kötötték és  2012.05.15-én módosították, mely 

tartalmazza a megbízó és megbízott adatai, az elvégzett  feladatot,  a megbízás 

időtartamát, a megbízási díj összegét (70 000.-Ft /hó) ,  a megbízási díj fizetésével 

kapcsolatos rendelkezést,( a kiállított számla és a FESZGYI Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője által kiállított teljesítés igazolás szükséges) a kifizetés minden 

tárgyhót követő 15 napon belül történik. A szerződésen nincs iktatószám. A megbízó, 

megbízott és a pénzügyi ellenjegyző aláírása szerepel, de a pénzügyi ellenjegyző 

aláírásánál nincs dátum.   Átláthatósági nyilatkozat megtalálható.  Feladatellátáshoz 

szükséges végzettséget igazoló dokumentum nem található. A szerződést közös 

megegyezéssel 2019.05.31. nappal megszűntették, melyen szerepel a megbízó és 

megbízott aláírása. 2019.05.27-én újabb megbízási szerződést kötöttek 2019.06.01-

2019.06.15-ig, a megbízási díj összege havi 39 000.-Ft. A megbízási szerződés 

tartalmazta a fent már korábban felsorolt adatokat, a megbízó, megbízott és a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is megtalálható. A vizsgált 4 db számlán 

megtalálható az ellenjegyző és a teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása, azonban 

megjegyezzük, hogy a számlákon "A szolgáltatást igazolom" és "A beszerzés 

szükségességét igazolom" bélyegzőlenyomatok egyaránt  megtalálhatóak, de mivel a 

számla tartalma szolgáltatás, így felesleges és nem helyes mindkét teljesítés igazolást 

szerepeltetni. A számlákhoz készült havi teljesítés igazolás, amit az megbízási 

szerződésben foglaltak alapján a FESZGYI Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

írt alá. Az Utalványokon szerepel a hatályos Gazdálkodási szabályzatban 

meghatalmazott Kötelezettségvállaló, Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és 

Utalványozó dátummal ellátott aláírása.  A dátumok minden aláíró esetében azonosak.  

2 SZ/2013/000004 

H52 Ifjusági Iroda és Közösségi 

Tér Egészségügyi rovarírtás 

évente négy alkalommal 

(2016.02.01-Határozatlan ideig 

COMBI Szolg. 

És Ker. 261 620 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2016.02.01-én kelt Vállalkozási szerződés, 

mely tartalmazza a Megrendelő és Vállakozó adatait, a vállalkozó feladatát, az irtási 

igazolás kiállításának kötelezettségét, a Vállalkozó és a Megrendelő kötelezettségeit és 

jogait, a vállalkozási szerződés időbeli hatályát, a vállalkozási díjat ( mely a vállalkozási 

szerződés 1. sz. mellékletében található), a fizetési módot és egyéb rendelkezéseket ( 

üzleti titok és Ptk.-ra utalás). A szerződésen szerepel a Megrendelő, Vállalkozó és a 

Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A szerződésen nincs iktatószám. 

Átláthatósági nyilatkozat megtalálható.  A vizsgált  2 db  számlán  megtalálható a 

teljesítésigazoló és az ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, Minden számlához készült 

Utalvány és "FESZGYI telephelyein végzett kártevőírtás MUNKAIGAZOLÁS, melyen 

szerepel a telephelyenként az arra feljogosított személy aláírása. Az Utalványokon 

szerepel a hatályos Gazdálkodási szabályzatban meghatalmazott Kötelezettségvállaló, 

Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó dátummal ellátott aláírása 
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3 SZ/2013/000003 

Rovarírtás 3 havonta, vagy 

szükség szerint hívásra  

(2006.10.01-Határozatlan ideig Clean Point Kft. 690 000 

2006.10.01-én kelt megállapodást határozatlan időre kötötték, melyben megtalálható a 

megbízó és megbízott adata, az elvégzendő feladat, rögzítették azt, hogy megbízást ad 

a megbízó a feladat ellátására, a teljesítés igazolására a telephely vezető jogosult, illetve 

az elvégzett munkáról számlát kell kiállítani, melyet átutalással teljesít a megbízó a 

benyújtástól számított 8 napon belül. A megállapodáson szerepel a megbízott és a 

megbízó dátummal ellátott aláírása, azonban a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása nem található. A megállapodáson szerepel iktatószám (304/2006.) A 

megállapodás melléklete a kártevőírtás árlistája. 2019.06.03-án kelt Vállakozási 

szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben) , mely tartalmazza a Megrendelő és 

Vállakozó adatait, a szerződés tárgyát, a szolgáltatás célját, a vállalkozói díj rögzítését 

(szerződés 1. mellékletében sorolták fel tételesen), a megrendelő és vállalkozó 

kötelezettségeit, a szerződés időtartamát és a záró rendelkezéseket, melyben az egyéb 

viták esetén a bíróságra, nem szabályozott kérdések esetén a Ptk.-ra utalnak. A 

szerződésen szerepel a Megrendelő( mint kötelezettségvállaló), a Vállalkozó és  a  

Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A szerződésen nincs iktatószám. 

Átláthatósági nyilatkozat megtalálható.  A vállalkozási szerződést 2019.10.07-én 

módosították, a módosítás egy telephely bővítés miatt volt szükséges, a módosításon 

szerepel a Megrendelő, Vállalkozó és a Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. 

Nincs iktatószáma a szerződés módosításnak. A vizsgált 4 db  számlán  megtalálható a 

teljesítésigazoló és az ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, Minden számlához készült 

Utalvány és "FESZGYI telephelyein végzett kártevőírtás igazolása, melyen szerepel a 

telephelyenként az arra feljogosított személy aláírása. Az Utalványokon szerepel a 

hatályos Gazdálkodási szabályzatban meghatalmazott Kötelezettségvállaló, Pénzügyi 

ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó dátummal ellátott aláírása, azonban  a 

2019/UT004567 sorszámú Utalványon nem szerepel az érvényesítő aláírása.  
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4 SZ/2013/000006 

Munkabiztonsági és tűzvédelmi 

feladatok ellátása (2012.02.02- 

Határozatlan ideig)  Ex-Professo Kft 1 066 800 

A megbízási szerződés 2012.02.02-án kelt, tartalmazza a Megbízott és Megbízó adatait, 

az elvégzendő feladatok meghatározását, a megbízási díj összegét (bruttó 88 900.-

Ft/hó), a Megbízott kötelezettségeit, a megbízás időtartamát. A szerződést 2016.12.30-

án módosították, mely szerint 2017.02.01-től a megbízási díj bruttó 100 000.-Ft. A 

szerződésen és a módosításán megtalálható a Megbízó (mint kötelezettségvállaló), 

Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A szerződésnek és 

módosításának nincs iktatószáma. Átláthatósági nyilatkozat megtalálható. A 

szerződésen és módosításán szereplő  Kötelezettségvállaló és Pénzügyi ellenjegyző   a 

hatályos Gazdálkodási szabályzatban kijelölt személyek,  aláírás mintájuk  megtalálható 

a szabályzat mellékletében szereplő nyilvántartásban. A vizsgált 5 db számlán 

megtalálható a Teljesítést igazoló és az ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, az 

Utalványokon szerepel a Kötelezettségvállaló, Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és az 

Utalványozó dátummal ellátott aláírása. Az Utalványon és a számlákon szereplő aláírók 

a hatályos Gazdálkodási szabályzatban meghatalmazott személyek.  

5 SZ/2015/000000 

Kézműves foglalkozás 

szervezése és tartása  

T&T Mirákulum 

Bt 480 000 

A kötelezettségvállalás dokumentuma nem került az ellenőrzés rendelkezésére 

bocsátva. A vizsgált 9 db számlán megtalálható az ellenjegyző és a teljesítésigazoló 

dátummal ellátott aláírása, melyet az arra kijelölt személyek írtak alá. Az Utalványokon 

szerepel a hatályos Gazdálkodási szabályzatban meghatalmazott Kötelezettségvállaló, 

Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó dátummal ellátott aláírása.  Havi 

teljesítés igazolás is készült az elvégzett munkáról, melyet az arra jogosult  teljesítés 

igazoló írt alá.  

6 SZ/2017/000000 

Kapcsolattartási ügyelet 

szolgáltatás megszervezése, 

lebonyolítása a  FESZGYI 

intézményi rendszerében 

kijelölt helyiségekben, hétvégi 

időszakban (2019.01.01-

2019.12.31)  Lukács Luca 936 000 

A megbízási szerződés 2018.december 28-án kelt, tartalmazza a megbízó, megbízott 

adatait, a megbízott feladatait, a feladat ellátás idejét (havi 26 óra), a megbízási díjat (78 

000.-Ft/ hó) , a megbízási díj kifizetésének feltételeit, (a megbízási díj kifizetésére a 

tevékenység elvégzését igazoló aláírása után kerülhet sor, amelyre a FESZGYI 

Gyermekjóléti Központ vezetője jogosult), a megbízás időtartamát (2019.01.01-

2019.12.31).  A megbízási szerződés tartalmazza  a megbízó, megbízott és a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírását. Nincs iktatószám a szerződésen. A megbízott 

kisadózó egyéni vállalkozó, ezért átláthatósági nyilatkozat kitöltésére köteles, de 

nyilatkozatot nem találtunk. A megbízási szerződést közös megegyezéssel 2019.03.31. 

nappal  megszüntették, melyen nincs iktatószám, de a megbízó és megbízott dátummal 

ellátott aláírása szerepel.   
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7 

Megbízási 

szerződés 

Éjszakai gyermekfelügyelet a 

FESZGYI Gyermekek 

Átmeneti Otthonában (1096 

Bp., Fehérholló u. 2-4,) az 

otthon vezetőjével egyeztetett 

időpontokban. (2019.01.01-

2019.12.31.)  

Ráckövi Tibor 

András 1 061 000 

A megbízási szerződés 2018.december 28-án kelt, tartalmazza a megbízó, megbízott 

adatait, a megbízott feladatait, a feladat ellátás idejét (havi 26 óra), a megbízási díjat (78 

000.-Ft/ hó) , a megbízási díj kifizetésének feltételeit, (a megbízási díj kifizetésére a 

tevékenység elvégzését igazoló aláírása után kerülhet sor, amelyre a FESZGYI 

Gyermekjóléti Központ vezetője jogosult), a megbízás időtartamát (2019.01.01-

2019.12.31).  A megbízási szerződés tartalmazza  a megbízó, megbízott és a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírását. Nincs iktatószám a szerződésen. A megbízott 

kisadózó egyéni vállalkozó, ezért átláthatósági nyilatkozat kitöltésére köteles, de 

nyilatkozatot nem találtunk. A megbízási szerződést közös megegyezéssel 2019.03.31. 

nappal megszüntették, melyen nincs iktatószám, de a megbízó és megbízott dátummal 

ellátott aláírása szerepel.   

8 

Megbízási 

szerződés 

Éjszakai gyermekfelügyelet a 

FESZGYI Gyermekek 

Átmeneti Otthonában (1096 

Bp., Fehérholló u. 2-4,) az 

otthon vezetőjével egyeztetett 

időpontokban. (2019.01.01-

2019.12.31.)  Szalay Andrea 1 064 350 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (9 845.-Ft/12 

óra (ügyletenként)  ), a szerződés  tartalmazza, hogy a díjazás a Gyermekek Átmeneti 

Otthonának szakmai vezetője teljesítésigazolását követően történik. A szerződésen 

megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    

Megtalálható az adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum hiányzik. A megbízási 

szerződést közös megegyezéssel megszüntették 2019.03.31-én, a megbízási szerződés 

megszűntetéséről készült dokumentumot  a megbízó és a megbízott is aláírta. Az 

adatkezelési tájékoztatót a megbízott aláírta. A Teljesítés igazolást a szakmai vezető a 

megbízási szerződéssel összhangban kiállította, melyen szerepel a megbízott és  a 

megbízó dátummal ellátott aláírása is. A számfejtés és utalás a teljesítés igazolást 

követően történt.  

9 

Megbízási 

szerződés 

Gépjárművezetői feladatok 

ellátása (2019.01.01-

2019.10..01.) és a FESZGYI 

összes telephelyén raktározási 

és anyagmozgatási feladatok 

elvégzése (2019.10.01-

2019.12.15)  Berecz Dénes 720 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (60 000.-Ft/hó), 

a helyettesítő személyét, a szerződés nem   tartalmazza a díjazás fizetésének időpontját 

és a teljesítés igazoló megnevezését.  A szerződésen megtalálható a megbízó és a 

megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható az adóelőleg levonásához 

szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A megbízási szerződést módosították 2019.10.01-én azzal, 

hogy a szerződés megszűnik 2019.12.15-én és a gépjárművezetői feladatok helyett a 

FESZGYI összes telephelyén raktározási és anyagmozgatási feladatok végezzen,  a 

módosításban már megtalálható, hogy az elvégzett munkáról munkalapot állít ki a 

megbízott, a  megbízási díj az igazgató-helyettes teljesítés igazolását követő 10. napon 

esedékes, illetve az adatkezelési nyilatkozat is megtalálható a szerződés szövegében. A 

megbízási szerződés módosításon a megbízó, a megbízott és a pénzügyi ellenjegyző 
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dátummal ellátott aláírása szerepel. Nincs iktatószáma  a megbízási szerződés 

módosításnak.  Az adatkezelési tájékoztatót a megbízott aláírta. A Teljesítés igazolás 

megtalálható. A számfejtés és utalás a teljesítés igazolást követően történt.  

10 SZ/2019/000000 

1097 Budapest, Fehér Holló u. 

2-4 (FESZGYI Gyermekek 

Átmeneti Otthona) helyszínen 

létesített játszótéri eszközök 

negyedéves karbantartása előre 

egyeztetett időpontban ( 

2019.01.01-Határozatlan időre)   

Balogh Lajos 

Ferenc e.v. 600 000 

A vizsgálat idejére két Karbantartási szerződés vonatkozik. Az első karbantartási 

szerződés 2017.03.20-án kelt, mely tartalmazza a Megrendelő és a Vállalkozó adatait, 

az elvégzendő feladatot, a vállalkozói díjat (Bruttó 10 000.-Ft /alkalom), a vállalkozói 

díj utalásával kapcsolatos rendelkezéseket, a teljesítés igazolás a Gyermekek Átmeneti 

Otthona szakmai vezetője által a számlán történik, a szerződést 2017.04.01-től -

határozatlan időre kötötték, a szerepel rajta a megrendelő, vállalkozó és  a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A karbantartási szerződést, 2019.03.08 nappal 

közös megegyezéssel megszűntették, melyen szerepel a megrendelő és a vállalkozó 

aláírása. A második szerződést 2019.03.09-től, határozatlan időre kötötték, a tartalma 

megegyezik az első karbantartási szerződés tartalmával. A szerződésen szerepel a 

megrendelő, vállalkozó és   a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A 

karbantartási szerződéseken és a közös megegyezéssel történő megszűntető 

dokumentumon nem szerepel iktatószám. Átláthatósági nyilatkozat rendelkezésre állt.  

11 SZ/2013/000003 

Tisztítószerek beszerzése 

(2006.10.24-Határozatlan ideig)  Galatea Kft 2 520 000 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2006.10.24-én kelt Szállítási szerződés, 

melyben rögzítették, hogy a megrendelés módja a vevő közvetlen megrendelése alapján, 

amely minimum 50 000.-Ft Bruttó összeget meghaladja. A Szállítási szerződésen 

szerepel a Szállító és a Vevő aláírása, de külön a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása nem található. Átláthatósági nyilatkozat megtalálható. A számla tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak, szerepel rajta a teljesítés igazoló és 

ellenjegyző aláírása. A beszerzéshez Megrendelő készült, melyet az Igazgató mint 

kötelezettségvállaló írt alá, azonban azon a  pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása nem szerepel.  Az Utalványon  szerepel a hatályos Gazdálkodási szabályzatban 

meghatalmazott Kötelezettségvállaló, Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és 

Utalványozó dátummal ellátott aláírása.   
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12 SZ/2017/000001 

1098 Budapest, Toronyház u. 

11 szám alatti telephely 

kertjének rendszeres kertészeti 

fenntartása  ( 2019.05.01-

2019.11.30) 

Kert-Ház Építők 

Kft 1 112 520 

A vállalkozási szerződés 2019.04.23-án kelt, mely tartalmazza a megrendelő, vállalkozó 

és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírásait. A vállalkozási szerződés 

tartalmazza a Megrendelő és  a Vállalkozó adatain kívül, a szerződés tárgyát, a 

vállalkozói díjat (114 300 Ft/hó bruttó összeg) , a fizetési feltételeket és határidőket, 

mely a vállalkozói díjról kiállított számlát a Platán Idősek Klubja klub koordinátora 

teljesítésigazolását követően a számla átvételét követő 8 napon belül átutalással teljesíti. 

A megrendelő és vállalkozó kötelezettségeit a szerződés időtartamát is rögzítették. A 

szerződésen nincs iktatószám. Az átláthatósági nyilatkozat megtalálható. Az ellenőrzés 

által vizsgált NL6SA 0602269 sorszámú számla tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban 

foglaltaknak.  A számlán szerepel a Teljesítésigazoló és az Ellenjegyző dátummal 

ellátott aláírása, illetve készült külön szakmai teljesítés igazolás, melyet az arra jogosult 

személy írt alá. Az Utalványon megtalálható az arra kijelölt Kötelezettségvállaló, 

Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó dátummal ellátott aláírása.  

13 

Megbízási 

szerződés 

A tűzriasztó rendszerhez és a 

riasztórendszerhez kapcsolódó 

feladatok elvégzése a 

Lenhossék u. 7-9 sz. alatt lévő 

telephelyen (2019.01.01-

határozatlan időre)  Horváth Attila 960 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (80 000.-Ft/hó), 

a szerződés    tartalmazza, hogy a megbízási díj az igazgatóhelyettes teljesítés igazolását 

követően illeti meg a Megbízottat.  A szerződésen megtalálható a megbízó és a 

megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható az adóelőleg levonásához 

szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A megbízási szerződést módosították 2019.03.12-én azzal, 

hogy a szerződés hatálya 2019.01.01.-2019.12.31-ig szól.   A megbízási szerződés 

módosításon a megbízó, a megbízott és a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása szerepel. Nincs iktatószáma  a megbízási szerződés módosításnak.  Az 

adatkezelési tájékoztatót a megbízott aláírta. A Teljesítés igazolás megtalálható, melyet 

az igazgatóhelyettes írt alá,  A számfejtés és utalás a teljesítés igazolást követően történt.  

A KIRA rendszerben előállított "hóközi intézményi kifizetés" lapot a számfejtő, 

ellenjegyző, utalványozó aláírta.  

14 R/2019-420 

Lovas Csapatépítő Tréning 

szolgáltatás  Kardos Edina 480 000 

A kötelezettségvállalás dokumentuma Megrendelő, melyet az Igazgató, mint 

Kötelezettségvállaló és a gazdasági vezető mint pénzügyi ellenjegyző aláírt. Az 

árajánlat is megtalálható. A vizsgált számla sorszáma: SEASA3796849, melynek 

tartalma az Áfa tv. 169.§ -ban foglaltaknak megfelel. Külön dokumentumként készült 

Teljesítésigazolás, melyet az igazgató írt alá. Az Utalványon megtalálható az arra 

jogosult Kötelezettségvállaló, Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó 

dátummal ellátott aláírása.  
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15 SZ/2019/000002 Pékárú szállítás (2019.09.16.-  

VI-TO World 

Kft.  713 664 

A  kötelezettségvállalás dokumentuma a 2016.09.16-án kötött Szállítási szerződés. A 

szerződésen szerepel a Megrendelő (Kötelezettségvállaló, Szállító  és a Pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása. A megrendeléseket a szállító telefonon vagy e-

mailben fogadja. A szerződésből nem derül ki az időbeli hatálya és nincs árlista a 

pékárukról sem csatolva.  Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számláka vizsgálta: 

SEASA6008872, SEASA6008915. A számlák adattartalma az Áfa tv.169.§-ban 

foglaltaknak megfelel. Az arra jogosultak írták alá a számlán a teljesítésigazolást és az 

ellenjegyzést. Az Utalványokon szerepel a Kötelezettségvállaló,  Pénzügyi ellenjegyző, 

Érvényesítő és Utalványozó dátummal ellátott aláírása, melyet az arra kijelölt 

személyek írtak alá. 

2020. év  

Sor 

szám  Szerződés szám  Szerződés tárgya 

Szállító 

megnevezése  

Kötelezettségvállalás 

összege  Megállapítás  

1 SZ/2013/0000012 

Mobiltelefonhoz kapcsolódó 

szolgáltatás (2015.10.01-

Határozatlan ideig) 

Telenor 

Magyarország 

Zrt 1 938 780 

A kötelezettségvállalás dokumentuma az Üzleti előfizetői szerződés, mely tartalmazza 

az Előfizető és a Szolgáltató adatait, a szolgáltatás megnevezést, a szolgáltatás 

időtartamát, díját, szerződés módosítással, felmondással kapcsolatos rendelkezéseket, a 

szolgáltató aláírását (mint Kötelezettségvállaló aláírását), azonban a Pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása nem szerepel a szerződésen. A vizsgált 5 db 

számlán megtalálható az Ellenjegyző és  a Teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása,  

melyet az arra jogosult személyek írtak alá. Az Utalványokon szerepel a Pénzügyi 

ellenjegyző, Kötelezettségvállaló,  Érvényesítő és az Utalványozó dátummal ellátott 

aláírása, melyet az arra jogosult személyek írtak alá, azonban a 2020/UT/000001 

sorszámú  Utalványról hiányzik az Érvényesítő aláírása és a 2020/UT/004151 sorszámú 

Utalványon nem szerepel Pénzügyi ellenjegyző, Kötelezettségvállaló, Érvényesítő, 

Utalványozó aláírása.  

2 SZ/2013/0000044 

Fénymásológép bérlése 

(2020.01.01-2020.12.31.) Copy Sziget Kft 1 093 947 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a bérleti szerződés. A szerződésen szerepel a 

Bérbeadó,  Bérlő (mint Kötelezettségvállaló)   dátummal ellátott és a Pénzügyi 

ellenjegyző aláírása, ahol nincs külön dátum ez  nem felel meg az Ávr. 50.§ (1) bekezdés 

d) pontjában foglaltaknak ( a megkötött visszterhes szerződésnek tartalmaznia kell a  

pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását), 

sem az  Ávr. 55.§ (1) bekezdésben foglaltaknak,  mely szerint  a  pénzügyi ellenjegyzést 

a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a 

pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy 

aláírásával kell igazolni A szerződésen nincs iktatószám. Az átláthatósági nyilatkozat 

megtalálható. A vizsgált 6 db számlán megtalálható az Ellenjegyző és Teljesítés igazoló 

dátummal ellátott aláírása. Az Utalványokon szerepel a Kötelezettségvállaló, Pénzügyi 

ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó dátummal ellátott aláírása, melyet az arra 

kijelölt személyek írtak alá. 
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3 SZ/2018/0000006 

Adatvédelmi tisztviselői 

feladatok ellátása (2018.05.15.-

Határozatlan ideig)  

Dr. Anda Péter 

Ügyvéd 2 313 991 

2018.05.14-én kötött szolgáltatási szerződés adatvédelmi tisztviselői feladatok 

ellátására, tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait,  a szerződés létrejöttét és 

hatályát, a Megbízott feladatait, a megbízási díjat (150 000.-Ft/hó), az adatvédelmi 

tisztviselő jogállását, a szerződés megszűntetését, a záró rendelkezéseket. A szerződésen 

szerepel a Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  aláírása, azonban a Pénzügyi 

ellenjegyző  aláírásánál nem szerepel dátum. Az aláírt átláthatósági nyilatkozat és  

nyilatkozat az együttműködésről megtalálható. .A szerződésen nincs iktatószám. 

2019.02.04-én Megbízási szerződét kötöttek, melynek hatálya 2019.02.05-től 

határozatlan ideig tart, azonban az előző szolgáltatási szerződés megszűntetéséről nem 

található dokumentum. A megbízási szerződés tartalmazza a  Megbízó, Megbízott 

adatait, az elvégzendő feladatokat, a megbízás időbeli hatályát, a megbízási díj összegét 

(178 000.-Ft/hó), a megbízási díj kifizetésével kapcsolatos rendelkezéseket. A 

megbízási szerződésen szerepel a Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  

dátummal ellátott aláírása.  A vizsgált 12 db számlán szerepel az ellenjegyző és  a 

teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása, az aláírók az arra kijelölt személyek voltak. 

Az Utalványokon szerepel  Kötelezettségvállaló, Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és 

Utalványozó dátummal ellátott aláírása. Az aláírók az arra kijelölt személyek voltak.  

4 SZ/2019/0000005 

Kapcsolattartási ügyelet 

biztosítása gyermekjóléti 

alapellátás keretében.  

(2019.04.01- Határozatlan 

időtartamra)  

Bázsa-Mosó 

László 858 000 

A 2019.03.29-én kelet megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és a Megbízott 

adatait, a Megbízott feladatait, a megbízási díj mértékét ( bruttó 78 000.-Ft/hó) és 

megbízás időtartamát, intézmény szabályzatainak betartására vonatkozó 

rendelkezéseket és a Ptk.-ra történő utalást. A szerződésen szerepel a Megbízó,  

Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása. Átláthatósági  

nyilatkozat megtalálható. A szerződésen nincs iktatószám. A vizsgált 4 db számla 

adattartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak.  A számlákon megtalálható az 

Ellenjegyző és Teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása. A számlák mögött 

megtalálható Teljesítés igazolásokon az arra jogosult teljesítésigazoló dátummal ellátott 

aláírása megtalálható. Adószámmal rendelkező magánszemély esetében  ha a 

magánszemély összevont adóalapba tartozó bevétele kifizetőtől származik, az 

adóelőleget, fő szabály szerint,[ nem kell a kifizetőnek adóelőleget megállapítania az 

őstermelői bevételből, ha e jogállását a magánszemély igazolja, valamint a vállalkozói 

bevételből, ha az egyéni vállalkozó a bizonylaton feltünteti a vállalkozói jogállását 

bizonyító közokirat számát.] a kifizetőnek kell megállapítani és levonni akkor is, ha a 

kifizetés számla alapján történik. A kifizető az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet a 

magánszemély költségnyilatkozata szerint állapítja meg. A kifizetőnek tehát – az szja-

előleg levonásához és a szocho-kötelezettség teljesítéséhez – tisztában kell lennie azzal, 

hogy a kifizetést adószámos magánszemélynek vagy egyéni vállalkozónak teljesíti. A 

KIRA rendszerben a számfejtés megtörtént, mely számfejtő lapokon a számfejtő, 

ellenjegyző és utalványozó aláírása is szerepel. Az Utalványokon szerepel  
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Kötelezettségvállaló, Pénzügyi ellenjegyző, Érvényesítő és Utalványozó dátummal 

ellátott aláírása. Az aláírók az arra kijelölt személyek voltak.   

5 SZ/2020/0000001 

Másológép karbantartás, javítás 

és festékpatron csere Copy Net 1 235 710 

A 2007.01.02-án kelt Megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, 

az elvégzendő feladatokat, a teljesítés igazolásra jogosultakat, a szerződés időbeli 

hatályát (2017.01.02- Határozatlan ideig) , azonban nem tartalmazza a megbízási díj 

összegét. A szerződésen szerepel a Megbízó, Megbízott és a Pénzügyi ellenjegyző  

aláírása, de a pénzügyi ellenjegyzésnél  nincs dátum. A szerződésen nincs iktatószám. 

Az átláthatósági nyilatkozat megtalálható. 2011.01.03-án módosították a szerződést a 

FECSKE  székhely változása miatt, a dokumentumon szerepel a Megbízó, Megbízott és 

a Pénzügyi ellenjegyző  (habár ez felesleges, mivel pénzügyi hatása nincs a 

módosításnak) aláírása, a pénzügyi ellenjegyzésnél nem található dátum. A Megbízott 

munkalap kiállítására kötelezett. A vizsgált 11 db számla tartalma megfelel az Áfa tv. 

169.§-ban foglaltaknak, a számlákon megtalálható az ellenjegyző és a teljesítés igazoló 

dátummal ellátott aláírása, melyet az arra jogosultak írtak alá.  A számlák mögött 

megtalálható a teljesítés igazolás, melyet az arra jogosult személyek írtak alá, azonban 

nem található a teljesítés igazoláson iktatószám. A számlákhoz tartozó Utalványokon 

szerepel a Pénzügyi ellenjegyző, Kötelezettségvállaló, Érvényesítő és Utalványozó 

dátummal ellátott aláírása, melyet az arra jogosult személyek írtak alá.  

6 

Megbízási 

szerződés 

Gépjárművezetői feladatok 

ellátása (2020.01.01-

2020.12.31.)  Szabó István 720 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (60 000.-Ft/hó), 

a helyettesítő személyét, a szerződés nem   tartalmazza a díjazás fizetésének időpontját 

és a teljesítés igazoló megnevezését.  A szerződésen megtalálható a megbízó és a 

megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott 

aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    Megtalálható az adóelőleg levonásához 

szükséges  

adózó költségnyilatkozata.   Az adatkezelési tájékoztatót a megbízott aláírta. A 

Teljesítés igazolás megtalálható, melyet az igazgatóhelyettes írt alá,  melyen a megbízott 

aláírása nem szerepel.  A számfejtés és utalás a teljesítés igazolást követően történt.  
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7 

Megbízási 

szerződés 

Időskorúak gondozása a 

FESZGYI Szerető Kezek 

Időskorúak Gondozóházába 

(1098 Budapest, Friss u.5) a 

gondozóház vezetőjével 

egyeztetett időpontokban 

(2020.01.01-2020.12.31.)  Kiss Éva 280 000 

A megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és Megbízott adatait, a szerződés tárgyát, 

Megbízott általános, nappali-és éjszakai műszakban, valamint az adminisztrációs 

feladatait, szerződés időbeli hatályát, megbízási díj összegét (12 000.-Ft/12 óra 

(alkalmanként)  ), a szerződés  tartalmazza, hogy a díjazás a Szerető Kezek Időskorúak 

Gondozó Háza szakmai vezetője teljesítésigazolását követően történik. A szerződésen 

megtalálható a megbízó és a megbízott dátummal ellátott aláírása, illetve a pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása is. A szerződésen nincs iktatószám.    

Megtalálható az adóelőleg levonásához szükséges  

adózó költségnyilatkozata. A végzettséget igazoló dokumentum hiányzik. Az 

adatkezelési tájékoztatót a megbízott aláírta. A Teljesítés igazolást a szakmai vezető a 

megbízási szerződéssel összhangban kiállította, melyen a megbízott aláírása nem 

szerepel.  A számfejtés és utalás a teljesítés igazolást követően történt.  

8 SZ/2020/0000006 

Vezetékes műsorelosztás, 

távközlési berendezés 

kölcsönzése 

Vodafone Mo. 

Zrt. 117 158 

A vizsgált 6 db számlán megtalálható az Ellenjegyző, Teljesítésigazoló dátummal 

ellátott aláírása, melyeket az arra jogosult személyek írtak alá. Az Utalványokon 

megtalálható a  Pénzügyi ellenjegyző, Kötelezettségvállaló, Érvényesítő és Utalványozó 

dátummal ellátott aláírása, melyet az arra jogosult személyek írtak alá.  

9 R/2020-786 Cigánytánc foglalkozás tartása  

Humanae Vocis 

Alapítvány 360 000 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a 2019.12.29-én kelt Megbízási 

szerződés, melyen szerepel a Megbízó ( mint Kötelezettségvállaló) és a Pénzügyi 

ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, melyeket az arra jogosult személyek írtak alá.  A 

vizsgált számlán  megtalálható az Ellenjegyző s a Teljesítés igazoló dátummal ellátott 

aláírása, melyet az arra jogosult személyek írtak alá. A számlán szerepel, "KAB-ME-

19-E 0008 számú pályázat terhére elszámolva 360 000Ft." záradék. Az Utalványon 

szerepel a Pénzügyi ellenjegyző, Kötelezettségvállaló, Érvényesítő és Utalványozó 

dátummal ellátott aláírása, melyet az arra jogosult személyek írtak alá.  
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10 R/2020-894 

Microsoft rendszerek és 

informatikai infrastruktúra 

üzemeltetése, informatikai 

szolgáltatás és rendelkezésre 

állás ( 2012.04.01-Határozatlan 

ideig)  BitService Kft 2 028 706 

A 2012.04.01-én aláírt Üzemeltetési szerződésen  szerepel a megrendelő , szolgáltató és 

a Pénzügyi ellenjegyző  aláírása, de nincs dátum a pénzügyi ellenjegyzésnél. 

Átláthatósági nyilatkozat nem található. A szerződést 2017.01.01. napjával 

módosították, a kapcsolattartó, aláírás, jognyilatkozat, szolgáltatásokat végző 

szakemberek, együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos név és elérhetőség változás 

miatt, illetve a többlet rendelkezésre állási csomag keretében a hibaelhárítási díj 

változása miatt. Az üzemeltetési szerződés módosításon szerepel a megrendelő, 

szolgáltató és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal ellátott aláírása. A szerződésen és a 

módosításon nincs iktatószám, átláthatósági nyilatkozat sem található. 2020.10.01-én 

készítettek egy módosításokkal egységes szerkezetű Üzemeltetési szerződést, melyet a 

fent leírt szerződési tartalmakon kívül kibővítették a szolgáltatás területével, az 

együttműködés általános feltételeivel, a változott a szolgáltatások díjával ( 

alaprendelkezésre állási csomag díja bruttó 514 350.-Ft, a többlet szolgáltatási csomag 

díja is változott), és a személyes adatok védelméhez kapcsolódó nyilatkozattal. A 

szerződésen szerepel a megrendelő, szolgáltató és a Pénzügyi ellenjegyző  dátummal 

ellátott aláírása. A  vizsgált 12 db számlán megtalálható az Ellenjegyző, Teljesítés 

igazoló dátummal ellátott aláírása, melyt az arra jogosult személyek írtak alá. A számlák 

mögött található külön Teljesítés igazoláson nem szerepel a megrendelő aláírása.  Az 

Utalványokon szerepel a Pénzügyi ellenjegyző, Kötelezettségvállaló, Érvényesítő és az 

Utalványozó dátummal ellátott aláírása, melyet az arra jogosult személyek írtak alá.  

11 Megrendelő  Irodaszer beszerzés  Ammer Kft 1 205 338 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 100 000.-Ft egyedi értéket meghaladó beszerzés 

esetén a megrendelő volt, melyet az igazgató, mint kötelezettségvállaló és a gazdasági 

vezető, mint pénzügyi ellenjegyző aláírt, azonban a pénzügyi ellenjegyző esetében nincs 

külön dátum az aláírásnál ( Ávr. 55.§ (1) bekezdése a  pénzügyi ellenjegyzést a 

kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi 

ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával 

kell igazolni).  A megrendelőn nincs iktatószám. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú 

számlákat vizsgálta: 10/2020, 23/2020, 11/2020, 86/2020, 80/2020, 81/2020, 82/2020, 

83/2020, 84/2020, 88/2020, 106/2020, 228/2020,341/2020. A számlák tartalma 

megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlákon szerepel a teljesítés igazoló  

és az ellenjegyző dátummal ellátott aláírása, a teljesítés igazolás dátuma megelőzte az 

ellenjegyzés dátumát. Az aláírók a hatályos Gazdálkodási szabályzatban kijelölt 

személyek voltak.  A számlákhoz tartozó Utalványokon szerepelt a Pénzügyi 

ellenjegyző (kivéve a 2020/UT/000814 sorszámú utalvány, Kötelezettségvállaló, 

Érvényesítő, utalványozó azonos dátummal ellátott aláírása. Az aláírók a  hatályos 

Gazdálkodási szabályzatban kijelölt személyek voltak.  
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12 SZ/2017/0000015 Park terület fenntartása  

Kert-Ház Építők 

Kft 1 054 100 

A kötelezettségvállalás dokumentuma a 2020.04.16-án kelt Vállalkozási szerződés, 

mely tartalmazza a Megrendelő (mint Kötelezettségvállaló) és a Pénzügyi ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírását, melyeket az arra jogosult személy írtak alá. Az ellenőrzés 

az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: NL6SA0602275, NL6SA0602276, a számlák 

tartalma megfelel az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak. A számlákon szerepel az 

Ellenjegyző és a Teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása, melyet az arra jogosult 

személyek írtak alá. A számlák mögött megtalálható a Teljesítés igazolás az elvégzett 

munkálatokról, melyet az arra jogosult írt alá.  Az Utalványokon szerepel a Pénzügyi 

ellenjegyző, Kötelezettségvállaló, Érvényesítő és az Utalványozó dátummal ellátott 

aláírása, melyet az arra jogosult személyek írtak alá.  

13 SZ/2020/0000002 Tisztítószerek beszerzése 

Triton Market 

Kft 3 833 903 

Az írásbeli  kötelezettségvállalás dokumentuma a visszaigazolt megrendelő, melyen 

szerepel az Igazgató (mint Kötelezettségvállaló) és a Pénzügyi ellenjegyző dátummal 

ellátott aláírása. A Megrendelőn nem található iktatószám. A vizsgált 6 db  számlán  

szerepel az Ellenjegyző és a Teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása, melyet az arra 

jogosult személyek írtak alá. Az  alábbi számú szállítólevélen nem szerepel az átvevő 

aláírása: 2020009072, 2019006653.Az Utalványokon szerepel a Pénzügyi ellenjegyző, 

Kötelezettségvállaló, Érvényesítő és az Utalványozó dátummal ellátott aláírása, melyet 

az arra jogosult személyek írtak alá.  

14 SZ/2020/0000009 

Szerető Kezek Idősek Klubja 

(1098 Budapest, Friss u. 5), 

Szivárvány Gondozási Központ 

belső kert (1098 Budapest, 

Toronyház u. 11) szám alatti 

telephelyekhez kapcsolódó 

kertészeti munkák, illetve a 

telephelyek zökkenőmentes 

működéséhez szükséges kisebb 

anyagmozgatásban- bútorok, 

berendezések, sporteszközök, 

iratok-rendezésében segítség 

nyújtás, ebédszállítás  

(2020.04.01-

2020.10.31.,2020.11.01-

2020.11.30) QQKK Cape Kft 659 997 

A vizsgált időszakban két megbízási szerződést vizsgáltunk,  az első 2020.04.15-én kelt, 

a második 2020.10.20-án kelt, a  megbízási szerződések tartalmazzák a megbízó és 

megbízott adatait, az elvégzendő feladatot, a megbízás időtartamát, a megbízási díj 

összegét (90 000.-Ft/hó). A megbízási díj átutalással a kiállított számla alapján és az 

igazgató helyettes teljesítés igazolását követően, a kiállítást követő 15 napon belül 

történik. A szerződésen szerepel a megbízó, megbízott és a pénzügyi ellenjegyző 

dátummal ellátott aláírása. A szerződéseken  nincs iktatószám. Az  átláthatósági 

nyilatkozat megtalálható. Az ellenőrzés az alábbi sorszámú számlákat vizsgálta: 

PH6SA1656994, QQKK-2020-4, QQKK-2020-13, QQKK-2020-19, QQKK-2020-40, 

QQKK-2020-46,QQKK-2020-46,QQKK-2020-99, QQKK-2020-172. A vizsgál 

számlák tartalma az Áfa tv. 169.§-ban foglaltaknak megfelel. A számlákon szerepel az 

ellenjegyző és a teljesítésigazoló dátummal ellátott aláírása. Az aláírók az arra kijelölt 

személyek voltak. Az elvégzett munkálatokról külön Teljesítés igazolás is készült a 

megbízási szerződésben foglaltak alapján, melyen szerepel az igazgatóhelyettes 

dátummal ellátott aláírása. A számlákhoz tartozó Utalványokon az arra kijelölt Pénzügyi 

ellenjegyző, Kötelezettségvállaló ,Érvényesítő, Utalványozó dátummal ellátott aláírása 

is  szerepel.  
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15 R/2020-888-889 

Bútorokvásárlása-Áldozatsegítő 

Csoport 

Ikea 

Lakberendezési 

Kft 2 057 651 

Az írásbeli kötelezettségvállalás dokumentuma a Megrendelő, melyre a szállító a 

díjbekérőn hivatkozik, de az ellenőrzés rendelkezésre nem bocsátották. A kiadáshoz 

díjbekérő tartozik, a számla  nem került átadásra az ellenőrzés részére, a díjbekérőn 

szerepel az Ellenjegyző és a Teljesítés igazoló dátummal ellátott aláírása, melyet az arra 

jogosult személyek írtak alá. Az Utalványon szerepel a Pénzügyi ellenjegyző,  

Kötelezettségvállaló , Érvényesítő és az Utalványozó dátummal ellátott aláírása, melyet 

az arra jogosult személyek írtak alá.  

 
 
Az ellenőrzés a bizonylati  elv érvényesülését a vonatkozó jogszabályi előírások alapján vizsgálta. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a  mintavétellel kiválasztott bizonylatoknál (számla, utalványrendelet, szerződés, megrendelés) a 

jogosultak aláírásai szerepeltek. A befogadott számlák, az  alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek (Áfa. tv. 169.§ és a Számv.tv. 

167.§-ban foglaltaknak). A számlákon szerepelt az Ellenjegyző és a Teljesítésigazoló dátummal ellátott aláírása. A kiadási tételek mögött 

kétdarab Utalvány is található. Az Utalványrendeletek kiállítása nem teljes mértékben felel meg az Ávr. 59.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, 

mivel az „Utalvány lap”-okon (20../UT/00…… sorszámú Utalvány) nem található a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati 

funkció szerinti száma, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet 

szerinti könyvviteli számlájának száma, a kötelezettségvállalás nyilvántartási száma. Azokon az Utalványokon, melyeken szerepelnek a 

kontírozás tételei, nem szerepelnek  az Ávr. 59.§ (3) bekezdés g) és h) pontjában előírtak ( az utalványozó keltezéssel ellátott aláírása, 

elektronikus utalványrendelet esetén a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása, és az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti 

érvényesítés- az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását). 

 

Az ellenőrzés a bizonylati elv érvényesülését vizsgálat a  9. A befektetett eszközök állományának, összetételének és nyilvántartásának, ezek 

változásának és a vonatkozó szabályzatokkal való összhangjának vizsgálata  pontban is.
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14. A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályszerűségének 

vizsgálata. 

 

 
Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzése szempontjából kiemelten fontos a számviteli 

politika, számlarend, az eszközök és források értékelési szabályzatának, valamint az eszközök 

és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának megléte és annak  vizsgálata. A jelentés 

III./1.pontjában ezen szabályzatok tartalmát részletesen vizsgáltuk, ezért itt azt már nem 

ismételjük meg.  

 

Az Áhsz. részletes előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzött szervezetnek  a 

könyvvezetési és beszámolási kötelezettsége teljesítése érdekében milyen belső szabályzatokat 

kell elkészíteniük és folyamatosan aktualizálniuk 

 
Az Áhsz. 5.§ (1) bekezdése alapján leltárral alátámasztott beszámolót kell készíteni. 

Az Áhsz. 22.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, 

a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely 

tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. 

Az ellenőrizhetőség követelményének akkor felel meg a leltár, ha érvényesülnek a következő 

főbb feltételek: 

A leltárnak  tartalmaznia kell:  

– azt az évet, hónapot, napot, amely napra vonatkozóan készítették (éves költségvetési 

beszámolót alátámasztó leltárnál ez a nap a mérleg fordulónapja), 

– a költségvetési szervnek megnevezését, a leltározási helyet (körzetet), a leltározás 

megkezdésének és befejezésének időpontját, 

– a benne szereplő eszközök és források tételeinek pontos megnevezését és az egyértelmű 

azonosításukhoz szükséges adatokat (megnevezés, méret, minőség, cikkszám, 

nyilvántartási szám stb.). 

 

A 2000.évi C. törvény 69.§-ban foglaltak alapján az év végi záráshoz, a beszámoló 

elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és  olvasható 

formában legalább 8 évig köteles megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza 

a Költségvetési szervek mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és 

értékben. 

 

A 2018-2020. évi beszámolók összeállításához elkészítették a főkönyvi kivonatokat (zárás 

előtti, zárás közbeni-Mérleg szerinti eredmény elszámolása-,zárás utáni főkönyvek 

rendelkezésre álltak),  és a leltárakat.  

A leltárba bekerülő adatok valódiságáról leltározással kell meggyőződni és azt a leltározási 

szabályzatban meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, 

illetve minden mérlegfordulónapra vonatkozóan, a csak értékben kimutatott eszközöknél és 

kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt eszközöknél, továbbá a dematerializált 

értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégezni.  
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Az ellenőrzés megkapta a 2018-2020. évi mérleget alátámasztó leltár lebonyolítására 

vonatkozó leltározási dokumentumokat, melyeket  a szabályzat előírásainak megfelelően 

készítettek el. 

 

A leltározás végrehajtásának előkészítési feladatait (a leltározási utasítás és ütemterv kiadása, 

a leltározók, leltárellenőrök kijelölése, oktatása) a szabályzatban foglaltaknak megfelelően 

elvégezték. A gazdasági vezető adta ki a Leltározási utasítást és Ütemtervet ( Leltározási 

ütemterv néven adták ki)  amelyet az igazgató hagyott jóvá.   

 

A leltározási ütemtervben rendelkeztek a leltározási körzetekről, a leltározásban 

közreműködőkről, a leltározási és kiértékelési határidőkről. A leltározási ütemterv és utasítás 

tartalmazta a leltározás módját, módszereit, a leltározás végrehajtásának bizonylatait és a 

leltárak feldolgozásának előírásait.  

 

A leltározásért felelős személyek, a leltározási bizottság tagjai, a leltárellenőrök az igazgató  

aláírásával megkapták a megbízó levelet.  

 

A leltározás végrehajtását az Számv.tv. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell 

elvégezni. A beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell 

összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon 

tartalmazza a FESZGYI  mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben 

és értékben.  

 

Az Áhsz. 30/A.§ a mérlegkészítés időpontját a költségvetési évet követő év február 25-ei 

dátumban határozza meg, ami azt jelenti, hogy eddig az időpontig lehet a mérleg tételeit 

korrigálni, eddig lehet a leltározás során a hiány és többlet számviteli elszámolását elvégezni, 

de  természetesen  a könyvekben 2018- 2020.december 31-i dátummal kell ezeket rögzíteni.  

 

A nyilvántartások egyeztetését, rendezését a leltározást megelőzően mind az eszközök, mind a 

források tekintetében elvégezték.  

 

A leltározás során a szabályzatban meghatározottaknak megfelelően jártak el. A leltározást a 

leltározási ütemtervben meghatározott helyen és időszakban a kijelölt személyek végezték el 

(leltáríveken az aláírások szerepelnek). A leltár fordulónapja 2018-2020. december 31. napja 

volt.  

A 2018- 2020.évi leltározás során az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, 

kisértékű tárgyi eszközök, készletek , illetve a  követelések, valamint a források leltározását  

egyeztetéssel végezték. A leltározási  íveket  a CT-ECOSTAT integrált számítógépes 

rendszerből állították elő.  

A leltárfelvételi ívek minden esetben tartalmazták a könyvszerinti, illetve a ténylegesen 

leltározott eszközöket. A vevők részére fizetési felszólításokat  küldtek a követelés összegének 

egyeztetése miatt.  

A leltárfelvételi listák minden esetben tartalmazták a könyvszerinti, illetve a ténylegesen 

leltározott eszközöket.  

A leltározás eredményeként leltártöbbletet, illetve leltárhiányt a 2018-2020.évi leltározás során 

nem állapítottak meg, ezt a leltározási jegyzőkönyvben  rögzítették.  
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A leltározási jegyzőkönyvek, melyek egyben  az  értékelési jegyzőkönyvek is, tartalmazta   a  

leltározás során alkalmazott leltározási bizonylatokat, a  leltározás felelősei, a leltárellenőr, a 

leltározásban résztvevők aláírását is,  az igazgató   mint jóváhagyó is aláírta  a  jegyzőkönyvet, 

mivel a leltározás eredményéért és az arra alapozott mérlegbeszámolóért egy személyben 

felelős első számú vezető az igazgató.     

 

Összességében megállapítható, hogy a leltározást a szabályzatban foglaltak alapján 

hajtották végre, a leltárak  az analitikus nyilvántartásokkal , illetve a főkönyvi 

nyilvántartással  egyező érték adatokat mutattak, így teljesült a Számv.tv. (69.§ (1)-(3) 

illetve (5) és (6) bekezdés)  és az Áhsz.( 22.§ (1) bekezdés), azon előírása, mely szerint „ a 

mérleg tételeinek alátámasztáshoz olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely 

tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és 

forrásokat”  

 

Felhívom figyelmét az Áhsz. 39.§ (1) bekezdésében foglaltakra , mely kimondja, hogy a  

költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a 

követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére 

kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, 

áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni, illetve a 39.§ 

(3) bekezdésében foglaltakra  mely előírja többek között, hogy  a jogszabályban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletező nyilvántartások vezetésével kell 

gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az Áhsz.  14. melléklet 

állapítja meg. 

 

Követelések, kötelezettségek analitikája a könyvelésre használt program vevői és szállítói 

állománya mely nem minden esetben tartalmazza az Áhsz. 14. mellékletében leírt minimum 

adatokat.  

Követelések esetében az analitikát szükséges lenne kiegészíteni a teljesített befizetések 

dátumával, összegével, a fizetési felhívások, behajtásra tett intézkedések adataival, a 

követelések értékvesztésével és a behajthatatlanná vált követelésekkel kapcsolatos adatokkal, 

illetve nem egyértelmű a követelés nyilvántartásba vételének dátuma, mert az analitikán 

szerepel „Kelt”, de nem egyértelmű, hogy ez a követelést tanúsító dokumentum kelte, vagy a 

követelés nyilvántartásba vételének dátuma.  

Javasoljuk az analitika felülvizsgálatát és az Áhsz. 14. melléklet  ,” III. Követelések 

nyilvántartása, 4. A követelések nyilvántartása tartalmazza legalább”  pontban foglaltakkal 

annak kiegészítését.  

 

Kötelezettségek esetében az analitika tartalmazza többek között a  kötelezettségvállalást 

tanúsító dokumentum megnevezését (pl. jogerős bírói végzés, határozat, vállalkozási szerződés, 

szerződés, megrendelés) , iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, 

kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges,  a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, 

amennyiben azok ismertek, viszont tartalmazza a kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség tárgyát, összegét (értékét)  az egységes rovatrend rovatai szerint. 
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A kötelezettségvállalás nyilvántartása (analitika) tartalmazza az Áhsz. 14. melléklet „II. 

Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása, 4. A 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább” 

pontjában foglaltakat.   

 

A selejtezés helyi eljárás szabályait a vizsgált időszakra vonatkozóan két hatályban lévő 

szabályzat, a  2016. 09.30-án és a 2020.03.31-én hatályba lépett  „Felesleges vagyontárgyak 

hasznosításának és selejtezésének szabályzata tartalmazza.   

A selejtezési feladatokat a leltározást megelőzően végezték el.  

Selejtezésre a szabályzatban foglaltaknak megfelelően   jártak el, elkészítették a selejtezési 

javaslatot. 

A selejtezés oka az eszközök avultsága, elhasználódása volt, hiányzó eszközök selejtezésére 

nem került sor.  

 A  selejtezési jegyzőkönyvek tartalmazzanak információt az eszközök beszerzési értékéről, az 

elszámolt amortizációról és a selejtezéskori nettó értékéről, illetve tartalmazzák továbbá a 

selejtezett eszközök hasznosítására vonatkozó javaslatot.  

A jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletekből kiderül az eszközök beszerzési időpontja, illetve azok 

tényleges értéke. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a selejtezett eszközök értékét a selejtezési jegyzőkönyv, főkönyv 

és a éves költségvetési beszámoló 15/A-Kimutatás az immateriális javak , tárgyi eszközök 

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlap 10 és 18 

sorában szereplő adatokat. 

 

2018.év 

 

Megnevezés  

Selejtezési 

jegyzőkönyv 

adata  

Főkönyv 

adata  

15/A- űrlap 

10.és 18.sor 

adata  Megállapítás  

Immateriális javak 

bruttó értéke (1119, 

1129)  

78 000 

 

 

 

 

78 000 

 

78 000 

 

A selejtezési jegyzőkönyv, főkönyv és 

a 15/A. űrlap 3.oszlop 10.sor  adatai 

egyeznek  

Immateriális javak 

Écs. kivezetése  78 000 78 000 

78 000 

 

A selejtezési jegyzőkönyv, főkönyv és 

a 15/A. űrlap 3.oszlop 18.sor adatai 

egyeznek  

Gép, berendezés, 

felszerelés, járművek 

bruttó értéke 

(1319,13129,13139)  857 429 857 429 857 429 

A selejtezési jegyzőkönyvben          

szereplő bruttó érték, a főkönyvben  

és  a  15/A. űrlap 5.oszlop 10. sorában 

szereplő értékekkel    megegyeznek.   

Gép, berendezés, 

felszerelés, járművek 

Écs. kivezetése  857 429 857 429 857 429 

A selejtezési jegyzőkönyvben 

megsemmisüléséről készült 

dokumentumban szereplő bruttó érték  

a  15/A. űrlap 5.oszlop 18. sorában 

szereplő értékkel   megegyezik.    
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Mindösszesen:  935 429 935 429  935 429   

 

2019.év 

Megnevezés  

Selejtezési 

jegyzőkönyv 

adata  

Főkönyv 

adata  

15/A- űrlap 

10.és 18.sor 

adata  Megállapítás  

Immateriális javak 

bruttó értéke 

(1119, 1129)  699 564 699 564 699 564 

A selejtezési jegyzőkönyv, főkönyv és a 

15/A. űrlap 3.oszlop 10.sor  adatai 

egyeznek  

Immateriális javak 

Écs. kivezetése  699 564 699 564 699 564 

A selejtezési jegyzőkönyv, főkönyv és a 

15/A. űrlap 3.oszlop 18.sor adatai 

egyeznek  

Gép, berendezés, 

felszerelés, 

járművek bruttó 

értéke  1 550 474 1 550 474 1 550 474 

A selejtezési jegyzőkönyvben          

szereplő bruttó érték, a főkönyvben  és  

a  15/A. űrlap 5.oszlop 10. sorában 

szereplő értékekkel    megegyeznek.   

Gép, berendezés, 

felszerelés, 

járművek Écs. 

kivezetése  1 550 474 1 550 474 1 550 474 

A selejtezési jegyzőkönyvben 

megsemmisüléséről készült 

dokumentumban szereplő bruttó érték  

a  15/A. űrlap 5.oszlop 18. sorában 

szereplő értékkel   megegyezik.    

Mindösszesen:  2 250 038 2 250 038 2 250 038   

 

2020.év 

Megnevezés  

Selejtezési 

jegyzőkönyv 

adata  

Főkönyv 

adata  

15/A- űrlap 

10.és 18.sor 

adata  Megállapítás  

Immateriális javak 

bruttó értéke (1119, 

1129)  

545 641 

 

545 641 

 

545 641 

 

A selejtezési jegyzőkönyv, főkönyv és 

a 15/A. űrlap 3.oszlop 10.sor  adatai 

egyeznek  

Immateriális javak 

Écs. kivezetése  545 641 545 641 545 641 

A selejtezési jegyzőkönyv, főkönyv és 

a 15/A. űrlap 3.oszlop 18.sor adatai 

egyeznek  

Gép, berendezés, 

felszerelés, járművek 

bruttó értéke  2 938 110 2 938 110 2 938 110 

A selejtezési jegyzőkönyvben          

szereplő bruttó érték, a főkönyvben  

és  a  15/A. űrlap 5.oszlop 10. sorában 

szereplő értékekkel    megegyeznek.   

Gép, berendezés, 

felszerelés, járművek 

Écs. kivezetése  2 938 110 2 938 110 2 938 110 

A selejtezési jegyzőkönyvben 

megsemmisüléséről készült 

dokumentumban szereplő bruttó érték  

a  15/A. űrlap 5.oszlop 18. sorában 

szereplő értékkel   megegyezik.    

Mindösszesen:  3 483 751 3 483 751 3 483 751   
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A selejtezett eszközök hasznosítása nem került sor, térítés nélküli átadására nem került sor. 

A selejtezéssel kapcsolatos számviteli feladatokat előírásszerűen elvégezték, a selejtezett 

eszközöket a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően a nyilvántartásokból kivezették, a 

seljtezési dokumentumok között az állománycsökkenési bizonylatok megtalálhatóak voltak. 

 

Számviteli elszámolás 

 
A FESZGYI a  könyvelési feladatokat, mint azt már írtuk,  a CompuTREND által készített és 

karbantartott CT-ECOSTAT program alkalmazásával látta el.  

Az éves költségvetés alapjául a hatályos központi költségvetés szolgál, mely a vizsgált 

időszakban az alábbi volt:  

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény  

 

A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel, azaz január 1-től december 

31-ig tart (éves költségvetés elve). Az Áht. három alapvető fontosságú, alapelvi jelentőségű 

szabályt állapít meg a tervezéssel, a gazdálkodással és a beszámolással összefüggésben. Ezek 

szerint a tervezés során biztosítani kell a bevételek közgazdasági megalapozottságát, valamint 

azt, hogy annyi kiadás kerüljön megállapításra, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan 

szükséges (valódiság elve), 

- a gazdálkodás során biztosítani kell, hogy a bevételek és kiadások tervezés során megállapított 

célhoz kötötten kerüljenek felhasználásra (felhasználási kötöttség elve), 

- a beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében úgy 

kerüljön számbavételre, hogy a költségvetési évek között összehasonlítható legyen 

(áttekinthetőség elve). 

 

Az államháztartásban a bevételeket és kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba 

venni. Attól függően, hogy költségvetési vagy költségvetésen kívüli tételről beszélünk, a 

bevételeknek és kiadásoknak két fő kategóriája van: költségvetési, illetve finanszírozási. 

 

A költségvetési gazdálkodás célja, szemben a magánszférára jellemző gazdálkodással, 

elsősorban nem a jövedelmezőség, hanem a közfeladatok ellátása. Természetesen a közpénz 

felhasználása során is elsődleges szempont az eredményesség, hatékonyság és gazdaságosság 

kritériumainak való megfelelés. 

 

Az elemi költségvetés leadásával kapcsolatban az Ávr. 32. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

 

A FESZGYI a költségvetését  és a költségvetésének végrehajtását a fent már említett, az Áht. 

három alapvető fontosságú, alapelvi jelentőségű szabálya szerint állapította meg és hajtotta 

végre.  
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A FESZGYI esetében az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről rovaton 2020.évben  610 000.-Ft összeg szerepel (B25 rovat),  az Áhsz.25.§ (10) 

bekezdése és Számv.tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerint időbeli elhatárolásként (halasztott 

bevételként) ezen összeget el kell számolni, halasztott bevételként történő elszámolása 

megtörtént, a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó  forrást,  már év közben 

feloldották, és az előző évekről még fel nem oldott bevétellel együtt , így év végén  a mérlegben  

2 468 052.-Ft  szerepel a halasztott bevételek soron.  

Ezen összegeket  majd az elszámolt értékcsökkenés arányainak megfelelően fogják feloldani.  

 

Az Ávr. 87. § (1) bekezdése alapján a folyósított támogatási előleg is költségvetési 

támogatásnak minősül, így annak összegét a költségvetési támogatás fogadójánál költségvetési 

bevételként, a költségvetési támogatás nyújtójánál költségvetési kiadásként (rovatokon) kell 

elszámolni. A költségvetési támogatások esetén tehát a támogatási előlegeket a kapott előlegek 

(3671. főkönyvi számlán), illetve az adott előlegek (36515. főkönyvi számlán) között nem 

lehetséges elszámolni. 

 

 A teljesítések esetén bizonyos esetekben mint például a B16 és B25. rovatok esetében is az 

éves költségvetési beszámoló további alábontásokat kér az ügyletben érintett szervezet 

adminisztratív besorolása szerint. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy – a 

korábbi évekhez hasonlóan – a minősítésnél nem az ügyletben eljáró partner besorolásának van 

jelentősége – az szinte minden esetben költségvetési szerv vagy önkormányzat, társulás –, 

hanem annak, hogy a bevételt vagy kiadást milyen típusú előirányzat terhére szükséges 

elszámolni. 

 

A FESZGYI a költségvetési beszámolót a jogszabályban előírt határidőre elkészítette és 

benyújtotta a MÁK által üzemeltetett KGR-K11 adatszolgáltatási modulban. A Bkr.11.§ (1) 

bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban 

értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.  

A  FSZGYI igazgatója  a  Bkr.11.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tett, és  kitöltötte   a 

Bkr. 1. melléklet szerinti nyilatkozatot, 2018-2020.évekre,  melyben  értékelte  a költségvetési 

szerv belső kontrollrendszerének minőségét.  

A nyilatkozat kitöltésnél a   belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályok, belső 

szabályzatok  előírásainak  figyelembevételével nyilatkoztak arról, hogy a  Kontrollkörnyezet: 

szakmai kompetenciák, felelősségi körök kijelölése, a beszámoltatás módszerei, Integrált 

kockázatkezelési rendszer.:  a szervezeti célok pontos ismertetése, amelyekre vonatkozóan a 

releváns kockázatokat meg lehet állapítani, mérni és válaszlépéseket adni 

,Kontrolltevékenységek terv és tényadatok egyeztetése, vezetői, felülvizsgálati feladatok,  

Információs és kommunikációs rendszer: Célok és elvárások megfogalmazása, feladatok 

kijelölése, Nyomon követési rendszer (monitoring) működtetése érdekében pl.: Gazdasági 

vezető vizsgálatai, belső ellenőrzés, hogyan tett eleget. A nyilatkozatok tartalmazzák, hogy 

milyen belső szabályzatokat alkottak  a kontrollkörnyezet megfelelő biztosítása céljából.  
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Áttekintettük a FESZGYI 2018- 2020. évi költségvetési beszámolóját, valamint a főkönyvi 

kivonatot.   

A dokumentumok vizsgálata alapján a következő megállapításokat tesszük: 

-  a költségvetési beszámoló adatai a főkönyvi kivonatok adataival alátámasztottak, 

-  a költségvetési beszámoló űrlapok – illetőleg az egyes űrlapokon szereplő adatok – közötti 

kötelező összefüggések teljesülnek, 

- az Áhsz. 17. mellékletében foglalt egyezőségeknek a Hivatal megfelel,   

 

Tételesen megvizsgáltuk a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökre vonatkozó adatok 

egyezőségét a 12/A űrlap (Mérleg) és a 15/A űrlap (Kimutatás az immateriális javak, tárgyi 
eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról) 

vonatkozásában. 

Az adatok összehasonlítása és elemzése alapján az  a következő megállapításokat tesszük: 

- a 12/A űrlapnak és a 15/A űrlapnak a tárgyi eszközök évvégi nettó értékére vonatkozó adatai 

valamennyi eszközcsoportban egyezőséget mutatnak, 

- a 15/A űrlap adatai  a főkönyvben szereplő releváns adatokkal  megegyezik. 

 

A FESZGYI Gazdasági csoportja a  költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat 

azokon a kormányzati funkciókon számolta el, amelyek érdekében azok felmerültek. 

 

Időközi költségvetési jelentés 

 

Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi űrlapjaival (01-04. űrlapok) kapcsolatban  az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 39. 

§ (1a) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben az előirányzatok és a teljesítések 

nyilvántartására szolgáló számlákon legkésőbb  a költségvetési évet követő  január 31-ig el kell 

számolni a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását. 

 

A módosított előirányzatok,  a teljesítések,  mind a főkönyvi kivonatban, mind beszámolóban 

megegyeznek a FESZGYI   által készített zárszámadással a vizsgált időszakra vonatkozóan. 

Az Időközi Költségvetési Jelentés (a továbbiakban: IKJ.) -12 hó adatai és a Éves költségvetési 

beszámoló 01-04. űrlap adatai az  

 

Az éves költségevtési beszámolók  01. – 04. űrlapok módosított előirányzatai és a teljesítés 

adatai  egyeztek a főkönyvi kivonat nyilvántartási számláinak záró egyenlegével a vizsgált 

időszak vonatkozásában. 

 

Időközi mérlegjelentés IV. negyedév (éves elszámolás)  

 

A mérlegjelentés adatai a vizsgált  2018- 2020. éves költségvetési beszámoló 12/A űrlap 

adataival mindenben megegyeztek.   

 
Eredménykimutatás 

 

Az eredménykimutatás elkészítésével év végén a mérleg szerinti eredmény összegét kapjuk 

meg. 
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Az eredmény kimutatás levezetése megfelelő, eltérés  a főkönyv és a mérleg adatai között 2018-

2020.években nem volt.  

 

Maradvány kimutatás 

 

2018.év 

A beszámoló 07/A- Maradványkimutatás űrlap 16. sorában Alaptevékenység kötelezettséggel 

terhelt maradványa: 4 837 707.-Ft szerepel, mely  a beszámoló 01 - K1-K8. Költségvetési 

kiadások elnevezésű űrlap 6. oszlopában szereplő Kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség (Költségvetési évben esedékes): 3 548 904.-Ft + a 9. oszlopban szereplő 

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (Költségvetési évet követően esedékes 

végleges) 2 034 937.-Ft + a 7. oszlopban szereplő Kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség (Költségvetési évben esedékes végleges) 766 086 238.-Ft – 10.oszlopban szereplő  

Teljesítés 764 797 435.-Ft egyenlegével, mely 6 902 643.-Ft ,  lefedi a kötelezettséggel terhelt  

maradvány értékét.  

 

A kötelezettséggel terhelt maradványról nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen 

beazonosíthatók a kötelezettségvállalással terhelt  kiadási tételek.  

 

A maradványérték 36 842 .-Ft eltérést mutat az alábbi levezetés alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javasoljuk a hiba okának feltárását, mely lehet a 2013.évi záró mérleg  során helytelenül  

könyvelt bevételek, kiadások, rosszul meghatározott előlegek, túlfizetések kezelése esetleg a 

személy juttatások téves elszámolása. A főkönyvből az eltérés okát a vizsgálat nem tudja 

feltárni.  

 

 

 

 
Főköny Összeg 

Saját pénzeszközök záró egyenlege  32+33 4 308 324 

Saját pénzeszközekre elszámolt 

árfkül. 

494 0 

Sajátos elszámolások 
  

  eszközoldal 365 0 

 
366 0  
3641 0 

  forrásoldal -367 500 

Maradvány 2018 
 

4 307 824    

Bevételek 
 

769 068 417 

Kiadások 
 

- 764 797 435 

Maradvány 2018 
 

 4 270 982    

Eltérés 
 

+ 36 842 
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2019.év 

 

A beszámoló 07/A- Maradványkimutatás űrlap 16. sorában Alaptevékenység kötelezettséggel 

terhelt maradványa: 21 509 820.-Ft szerepel, mely  a beszámoló 01 - K1-K8. Költségvetési 

kiadások elnevezésű űrlap 6. oszlopában szereplő Kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség (Költségvetési évben esedékes): 0.-Ft + a 9. oszlopban szereplő 

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (Költségvetési évet követően esedékes 

végleges) 25 066 796.-Ft + a 7. oszlopban szereplő Kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség (Költségvetési évben esedékes végleges) 892 423 828.-Ft – 10.oszlopban szereplő  

Teljesítés 804 322 694.-Ft egyenlegével, mely 21 509 820.-Ft ,  lefedi a kötelezettséggel terhelt  

maradvány értékét.  

 

A kötelezettséggel terhelt maradványról nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen 

beazonosíthatók a kötelezettségvállalással terhelt  kiadási tételek.  

 

A maradványérték – 140 003.-Ft eltérést mutat az alábbi levezetés alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javasoljuk a hiba okának feltárását, mely lehet a 2013.évi záró mérleg  során helytelenül  

könyvelt bevételek, kiadások, rosszul meghatározott előlegek, túlfizetések kezelése esetleg a 

személy juttatások téves elszámolása. A főkönyvből az eltérés okát a vizsgálat nem tudja 

feltárni.  

 

2020.év 

 

Az Áhsz. kiegészült egy átmenti rendelkezéssel (Áhsz. 56/A.§), mely következtében 2020. 

évben egyszeri  lehetőség nyílt az államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek 

helytelen  könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó 

 
Főköny Összeg 

Saját pénzeszközök záró 32+33 6 520 049 

Saját pénzeszközekre elszámolt 

árfkül. 

494 0 

Sajátos elszámolások 
  

  eszközoldal 365 0 

 
366 0  
3641 0 

  forrásoldal -367 0 

Maradvány 2019 
 

6 520 049     

Bevételek 
 

872 430 679 

Kiadások 
 

- 865 770 627 

Maradvány 2019 
 

 6 660 052    

Eltérés 
 

- 140 003 
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eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető 

maradványok kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri 

lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása 

során alkalmazandó korrekció végrehajtására. 

Az elvégzett maradvány korrekció esetében a nem realizált árfolyamkülönbözetek továbbra is 

eltérést okoztak, ezeket indokolt eltérésként kezelték és a beszámoló javítási nyomtatványban 

kiemelhették  a 2020-ban igénybe vehető maradványból. 

 

A FESZGYI esetében a 2020.évi beszámoló 17/A1.-Tájékoztató adatok 86. sorában 36 842.-Ft 

maradványigénybevétel korrekciót kellett végezni.  

 

A beszámoló 07/A- Maradványkimutatás űrlap 16. sorában Alaptevékenység 

kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 4 510 649.-Ft szerepel, mely  a beszámoló 01 - K1-

K8. Költségvetési kiadások elnevezésű űrlap 6. oszlopában szereplő Kötelezettségvállalás, más 

fizetési kötelezettség (Költségvetési évben esedékes): 4 335 000.-Ft + a 9. oszlopban szereplő 

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (Költségvetési évet követően esedékes 

végleges) 3 277 200.-Ft + a 7. oszlopban szereplő Kötelezettségvállalás, más fizetési 

kötelezettség (Költségvetési évben esedékes végleges) 1 061 157 145.-Ft – 10.oszlopban 

szereplő  Teljesítés 1 060 981 496 .-Ft egyenlegével, mely 7 787 849.-Ft,  lefedi a 

kötelezettséggel terhelt  maradvány értékét. A főkönyvben szereplő adatok alapján történő 

levezetés  megegyezik a Maradványkimutatásban rögzített adatokkal.  

 

A kötelezettséggel terhelt maradványról nyilvántartást kell vezetni, melyből egyértelműen 

beazonosíthatók a kötelezettségvállalással terhelt  kiadási tételek.  

 

A maradványérték 0.-Ft eltérést mutat az alábbi levezetés alapján. 

 

adatok forintban  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Főköny Összeg 

Saját pénzeszközök záró 32+33 5 748 003 

Saját pénzeszközekre elszámolt 

árfkül. 

494 0 

Sajátos elszámolások 
  

eszközoldal 3657 0 

 
366 0  
3641 0 

forrásoldal -367 - 1 590 

Maradvány 2020 
 

5 746 413    

Bevételek 
 

1 066 727 909 

Kiadások 
 

- 1 060 981 496 

Maradvány 2020 
 

5 746 413    

Eltérés 
 

0 
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15. Az Intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata, és a 

költségvetési beszámoló mérlegének valódisága. 
 
Vizsgáltuk a FESZGYI  esetében az alábbi hét mutatóértéket, mely alkalmas arra, hogy a 

gazdálkodásról, annak változásairól és a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről   még 

pontosabb képet kapjunk :  

• Befektetett eszközök aránya: Befektetett eszközök/Összes eszköz x100 

Ez a mutató kifejezi, hogy a költségvetési szervnél nyilvántartott vagyonból milyen részarányt 

képviselnek a befektetett eszközök. A mérlegben befektetett eszközként csak olyan eszköz 

mutatható ki, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl 

szolgálja.  

• Saját tőke aránya (Tőkeerősség mutatója) : Saját tőke/Összes forrás x100 

A tőkeerősség mutatója a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki.  

A mutató 40% alatti értéke már kritikusnak minősíthető, ugyanis ez esetben már igen magas a 

kötelezettségek részaránya. Az a kedvező, ha a mutató értéke nő.  

• Befektetett  eszközök használhatósági foka:  

A mutató kifejezi a befektetett eszközök nettó értékének és a bruttó értékének kapcsolatát. A 

mutató értéke annál kedvezőbb minél közelebb van a 100 %-hoz.  

• Kötelezettségek aránya (Eladósódási mutató): Kötelezettségek összesen/Összes 

forrás      

Az eladósodási mutató a kötelezettségek  részarányát  mutatja az összes forráson belül. Arra 

irányítja a figyelmet, hogy milyen a költségvetési szervnél az adósságállomány aránya. 

Gyakorlati szempontból a kötelezettségek részaránya ha 6% felett van a gazdálkodásban már 

súlyos problémákra irányíthatja a figyelmet. Különösen fontos a kötelezettségek arányának 

idősoros vizsgálata , ugyanis a tendenciák változása figyelmeztető lehet a költségevtési szerv 

vezetője részére. A mutató együtt értelmezhetők a tőkeerősség mutatójával.  

• Tőkefeszültségi mutató: Kötelezettségek összesen/(Saját tőke + tartalékok)   

A mutató kifejezi az idegen forrás és a saját forrás kapcsolatát, vagyis azt, hogy egységnyi saját 

forrást milyen mértékű teher- azaz kötelezettség terhel.  A mutató egyben választ ad arra is, 

hogy a két forrás-főcsoportnak-saját forrás és kötelezettségek- milyen a megoszlása.   

• Likviditási gyorsráta:(Követelések+ értékpapírok+ pénzeszközök)/Rövid lejáratú 

kötelezettségek   

A likviditási gyorsráta mutató számításánál figyelmen kívül hagyjuk a készleteket. A mutató 

számításánál abból indulunk ki , hogy a figyelembe vett forgóeszközök mobilizálhatók és  ezek 

fedezetét nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségek  teljesítéséhez. Szakmai megítélés szerint  

a mutató biztonságos értéke 1,3 körül van.  

• Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (Esedékességi aránymutató) : (Rövid 

lejáratú kötelezettségek /Kötelezettségek összesen)X 100 

Az Esedékességi aránymutató kifejezi azt, hogy a kötelezettségeken belül milyen részarányt 

képviselnek a rövid lejáratú kötelezettségek. A rövid lejáratú kötelezettségek éven belül 

esedékes kötelezettséget jelentenek. Ebből következően a mutató választ ad arra, hogy a vagyon 

milyen mértékben terhelt rövid lejáratú kötelezettséggel. A mutató alapján következtetni lehet 

a költségvetési szerv likviditási helyzetére is. A rövid lejáratú kötelezettségek magas aránya 
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figyelmeztető lehet, ugyanis az akadályozhatja a költségvetési feladatok teljesítését és pénzügyi 

zavarok is keletkezhetnek. 

 

Az ellenőrzés  az  adattal rendelkező mérleg sorait vizsgálta az alábbiak szerint:  

 
ESZKÖZÖK 

 

Befektetett eszközök 

Befektetett eszközök között tárgyi eszközök szerepelnek, befektetett pénzügyi eszközök 

nincsenek. A leltározás mint azt már korábban is írtuk, mennyiségi felvétellel  a leltározási 

szabályzat szerint megtörtént.  A kis értékű eszközöket helyesen a befektetett eszközök között 

mutatják ki, a számviteli politikában  szabályozásra került a kis értékű tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos elszámolás.  A FESZGYI  a számviteli politikában az értékcsökkenés elszámolását 

az Áhsz. előírásainak megfelelően határozta meg. Az értékcsökkenés elszámolása ezzel 

összhangban történt.  A csoportos nyilvántartást a FESZGYI nem választotta.  

Az eszközök bekerülési értékét az Áhsz. 15.§  és 16.§-ban meghatározottak szerint állapítottak 

meg, ennek vizsgálatára az ellenőrzés szúrópróbaszerűen mintát választotta ki, melynek 

elemzését a jelentés IV./9. pontja részletesen tartalmazza, ezért azt itt nem ismételjük meg.  

 

A mérleg részletes elemzése:  

ESZKÖZÖK  

 

11. Immateriális javak  

Vagyoni értékű jogok a főkönyvi kivonat szerint: 

2018.év 

Megnevezés  Bruttó érték  

Selejtezés miatti 

csökkenés  Értékcsökkenés  Nettó érték  

Nulláig leírt vagyoni értékű 

jogok  2 723 202 0 

 

2 723 202 0 

Mindösszesen:  2 723 202  2 723 202 0 

2019.év 

Megnevezés  Bruttó érték  

Selejtezés miatti 

csökkenés  Értékcsökkenés  Nettó érték  

Nulláig leírt vagyoni értékű 

jogok  2 723 202 699 664 

 

2 023 638 0 

Mindösszesen:  2 723 202 699 664  2 023 638 0 

2020.év 

Megnevezés  Bruttó érték  

Selejtezés miatti 

csökkenés  Értékcsökkenés  Nettó érték  

Nulláig leírt vagyoni értékű 

jogok  2 023 638 545 641  

 

1 477 997 0 

Mindösszesen:  2 023 638 545 641 1 477 997 0 

 

A Vagyoni értékű jogok a leltárral és az analitikus nyilvántartással egyeztek a vizsgált 

időszakban.  

A vizsgált időszakban a mérlegben a vagyoni értékű jogok soron  0,-Ft érték szerepelt, ami a 

főkönyvi kivonat szerinti nettó értékekkel  egyezett. 
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Szellemi termék a főkönyvi kivonat szerint:  

2018.év 

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  Értékcsökkenés  Nettó érték  

Szellemi termékek  754 550 0 383 492 371 058 

Nulláig leírt szellemi termékek  1 212 418 78 000 1 134 418 0 

Mindösszesen:  1 966 968 78 000 1 517 910 371 058 

2019.év 

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  Értékcsökkenés  Nettó érték  

Szellemi termékek  505 500 0 317 806  187 694 

Nulláig leírt szellemi termékek  1 383 468  0 1 383 468 0 

Mindösszesen:  1 888 968 0 1 701 274 187 694 

2020.év 

Megnevezés  Bruttó érték  Selejtezés  Értékcsökkenés  Nettó érték  

Szellemi termékek  439 500 0 264 103 175 397 

Nulláig leírt szellemi termékek  1 588 968 0 1 588 968 0 

Mindösszesen:  2 028 468 0 1 853 071 175 397 

A Szellemi termékek a leltárral és az analitikus nyilvántartással egyeztek a vizsgált időszakban.  

Szellemi termék a mérlegben 2018.évben: 371 058,-Ft, 2019.évben: 187 694,-Ft és  

2020.évben: 175 397,-Ft volt,  ami a főkönyvi kivonat szerinti nettó értékkel egyezett. 

 

13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  

Gépek, berendezések, felszerelések, a főkönyvi kivonat szerint a kisértékű tárgyi eszközök 

forgalmával korrigálva a bruttó érték:   

2018.év 

Megnevezés  Bruttó érték  
Selejtezés miatti 

csökkenés  

Érték-

csökkenés  
Nettó érték  

Informatikai eszközök állománya 8 748 745  0  

4 598 042 8 017 615 Egyéb gép berendezés, felszerelés 

állománya 
3 866 912 0 

Nulláig leírt ügyviteli  eszközök 

állománya 
8 929 878 93 750 8 836 128 0 

Nulláig leírt egyéb gép, berendezés, 

felszerelés állománya 

 

10 973 545 
504 825 10 468 720 0 

Kisértékű gépek, berendezések, 

felszerelések állománya 
19 267 335 258 854 19 008 481 0 

Mindösszesen:  51 786 415 857 429 42 911 371 8 017 615 

 

2019.év 

 

Megnevezés  Bruttó érték  
Selejtezés miatti 

csökkenés  

Érték-

csökkenés  
Nettó érték  

Informatikai eszközök állománya 8 274 623 0  

5 910 129 8 697 079 Egyéb gép berendezés, felszerelés 

állománya 
6 332 585 0 

Nulláig leírt ügyviteli  eszközök 

állománya 
9 819 788 583 020 9 236 768 0 
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Nulláig leírt egyéb gép, berendezés, 

felszerelés állománya 
11 448 957 571 892 10 77 065 0 

Kisértékű gépek, berendezések, 

felszerelések állománya 

24 542 740 

 
395 562 24 147 178 0 

Mindösszesen:  60 418 693 1 550 474 50 171 140 8 697 079 

2020.év  

Megnevezés  Bruttó érték  
Selejtezés miatti 

csökkenés  

Érték-

csökkenés  
Nettó érték  

Informatikai eszközök állománya 9 483 160 0  

6 601 493 8 728 067 Egyéb gép berendezés, felszerelés 

állománya 
5 846 400 0 

Nulláig leírt ügyviteli  eszközök 

állománya 
11 332 437 722 855 10 609 582 0 

Nulláig leírt egyéb gép, berendezés, 

felszerelés állománya 
11 363 250 927 175 10 436 075 0 

Kisértékű gépek, berendezések, 

felszerelések állománya 
28 781 395 1 288 080 27 493 315 0 

Mindösszesen:  66 806 642 2 938 110 55 140 465 8 728 067  

 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek a leltárral és az analitikus nyilvántartással 

egyeztek a vizsgált időszakban.  

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke a mérlegben 2018.évben: 8 017 615,-Ft, 

2019.évben:  8 697 079,-Ft, 2020.évben: 8 728 067,-Ft,  ami a főkönyvi kivonattal egyezett a 

vizsgált időszak vonatkozásában. 

 

2019.04.01 napon térítés mentes átvétel történt az Új Út Szociális Egyesülettől,  a hajléktalan 

személyek nappali melegedőjében található ingóságok kerültek átadásra FESZGYI részére , 

melyről a megállapodás és az ingóságok tételes listája rendelkezésre állt. A térítés nélküli 

átvételt a hatályos számviteli jogszabály előírásainak ( 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. 

FEJEZET, IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS 

EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK, Növekedések, A)  Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként 

kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása) megfelelően 

könyvelték a 9242. Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő 

eszközök könyvviteli számlára, melyet a Számv.tv. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. 

§ (10) bekezdése szerint, halasztott bevételként elszámoltak (Időbeli elhatárolást elvégezték) a 

443. Halasztott eredményszemléletű bevételek könyvviteli számlára.  

 

Az Áhsz. 15.§ (4) bekezdése alapján a   térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értékét a 

Számv. tv. 50.§ (4) bekezdése szerint kell elszámolni, mely szerint   a térítés nélkül (a 

visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott 

eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz 

bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az eszköznek az 

állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. 

A FESZGYI bekerülési értékként 4 360 004,-Ft összeget számolt el, melyről a piaci érték 

meghatározásának  dokumentuma nem állt rendelkezésre. A megállapodás mellékleteként az 

Új Út Szociális Egyesület által elkészített Leltári tárgyak és egyéb használati eszközök 

2019.március 31. dokumentumot, melyben  sorszámonként,  darabszámonként, tárgy 
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megnevezésenként és használati értékként feltűntetésre kerültek az átadott eszközök, melyen 

az összesen érték 4 360 000.-Ft, a  FESZGYI által könyvelt érték, ettől az összegtől  4,-Ft 

összeggel eltér. 

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen a főkönyvben a vizsgált 

időszakban 2018.év: 8 388 673,-Ft,  2019.év: 8 884 773,-Ft, 2020.év: 8 903 464,-Ft volt,  ami 

megegyezett a mérlegben szereplő összeggel és a leltárral. 

 

Forgóeszközök 

 

321. Forintpénztár 

A pénztár egyenlege a főkönyvi kivonat szerint 2018.évben 463 800,.-Ft, 2019.évben 176 845,-

Ft, 2020.évben 183 115,-Ft,  ami a mérleggel egyezik. A leltározás nem csak a pénztárjelentés 

és a főkönyvi kivonat egyeztetésével történt, hanem a pénztárban lévő pénzeszközöket 

megszámolták a mérlegfordulónapon, 

A házipénztár év végi állományáról, címletenkénti bontásban a jegyzőkönyvek  elkészültek a 

vizsgált időszak vonatkozásában.  

 

331. Forintszámla 

A bankszámla egyenlege a főkönyvi kivonat szerint 2018.évben 3 844 524,- Ft, 2019.évben 

6 520 049,-Ft, 2020.évben 5 564 888-Ft,  ami egyezik a mérleggel és az év utolsó napjára 

vonatkozó bankszámlakivonat záró egyenlegével, illetve a következő évre vonatkozó 

bankszámla kivonatok nyitó egyenlegével.  

 

Deviza számlával a FESZGYI nem rendelkezik.   

 

351. Követelések 

 

A költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre egyenlege,  az elszámolt 

értékvesztéssel korrigálva, a   főkönyvi kivonatban 2018.évben  2 700 323,- Ft, 2019.évben 

3 182 305,-Ft, 2020.évben 3 122 575,-Ft,  ami egyezik a mérlegben szereplő összeggel.  

Követelések analitikus nyilvántartását a CT-ECOSTAT integrált rendszerben vezetik. A 

követelések analitikus nyilvántartása a Költségvetési évben esedékes követelések 

készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás, közvetített szolgáltatások ellenértékére, költségvetési 

évben esedékes követelések ellátási díjakra, költségvetési évben esedékes követelések 

kiszámlázott általános forgalmi adóra   és költségvetési évben esedékes követelések egyéb 

működési bevételekre könyvviteli számlán szereplő  és a Költségvetési évben esedékes 

követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása könyvviteli számlán 

elszámolt  értékekkel korrigált 2018.évben 2 700 323,- Ft-tal, 2019.évben 3 182 305,-Ft-tal és  

2020.évben 3 122 575,-Ft-tal,  egyezik a főkönyvvel és a mérleg adataival.    

 

A követelések egyeztetése a vevőkkel megtörtént , felszólító leveleket a vevők részére  küldtek.  

Értékvesztést elszámolták, a vevőket minősítették.  

 

Az értékvesztés alakulását az alábbi táblázatban foglaljuk össze.: 
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Megnevezés  
Nyitó 

értékvesztés  

Záró 

értékvesztés  

Tárgyévben 

élszámolt  
Megállapítás  

2018.évi főkönyvben szereplő 

értékvesztés (35821 

könyvviteli számla  

2 097 854 1 648 904 448 950 

Értékvesztés visszaírás 

történt. Az összeg 

megegyezik az Időközi 

mérlegjelentés IV. 

negyedév (Éves 

élszámolás) 1A-Az 

eszközök és források 

alakulása űrlap 7.oszlopába 

beírt adattal.  

2019.évi főkönyvben szereplő 

értékvesztés (35821 

könyvvuteli számla  

1 648 904 1 801 571 -152 667 

Értékvesztés elszámolás  

történt. Az összeg 

megegyezik az Időközi 

mérlegjelentés IV. 

negyedév (Éves 

élszámolás) 1A-Az 

eszközök és források 

alakulása űrlap 7.oszlopába 

beírt adattal.  

2020.évi főkönyvben szereplő 

értékvesztés (35821 

könyvviteli számla  

1 801 571 1 996 473 -194 902 

Értékvesztés elszámolás  

történt. Az összeg 

megegyezik az Időközi 

mérlegjelentés IV. 

negyedév (Éves 

élszámolás) 1A-Az 

eszközök és források 

alakulása űrlap 7.oszlopába 

beírt adattal.  

 

Az alábbi táblázatban részletezzük a követelések alakulását jogcímenként, illetve a hozzájuk 

kapcsolódó értékvesztés összegeinek alakulását mutatják be.  

 

2018.év  

Követelés megnevezése (Mérleg 

soraiban szereplő adatok alapján)  

Mérlegben 

szereplő 

érték  

Követelés 

bruttó 

értéke 

(Főkönyv) 

Elszámolt értékvesztés  
Követelés 

értéke 

(Bruttó- 

halmozott 

értékvesztés)  

 

Halmozott 

értékvesztés  

Halmozott 

értékvesztés-

ből  

tárgyévre 

jutó érték  

 

Költségvetési évben esedékes 

követelések készletértékesítés 

ellenérétkére, szolgáltatások ellenértékére 

, közvetített szolgáltatások ellenértékére  

925 857 1 574 472 648 615 46 208 925 857  

Költségvetési évben esedékes 

követelések ellátási díjakra 
1 532 333 2 017 066 484 733 337 342 1 532 333  

Költségvetési évben esedékes 

követelések kiszámlázott általános 

forgalmi adóra 

98 054 336 776 238 722 65 400 98 054  
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Költségvetési évben esedékes 

követelések  általános forgalmi adó 

visszatérítésére  

24 000 24 000 0 0 24 000  

Költségvetési évben esedékes 

követelések egyéb működési bevételekre 
120 079 396 913 276 834 0 120 079  

Költségvetési évben esedékes 

követelések működési bevételre 

mindösszesen:  

2 700 323 4 349 227 1 648 904 448 950 2 700 323  

2019.év   

Követelés megnevezése (Mérleg 

soraiban szereplő adatok alapján)  

Mérlegben 

szereplő 

érték  

Követelés 

bruttó 

értéke 

(Főkönyv) 

Elszámolt értékvesztés  
Követelés 

értéke 

(Bruttó- 

halmozott 

értékvesztés)  

 

 

Halmozott 

értékvesztés  

Halmozott 

értékvesztés-

ből  

tárgyévre 

jutó érték  

 

Költségvetési évben esedékes 

követelések készletértékesítés 

ellenérétkére, szolgáltatások ellenértékére 

, közvetített szolgáltatások ellenértékére  

911 159 1 574 472 663 313 -2 100 911 159  

Költségvetési évben esedékes 

követelések ellátási díjakra 
2 070 797 2 692 819 622 022 -137 287 2 070 797  

Költségvetési évben esedékes 

követelések kiszámlázott általános 

forgalmi adóra 

80 270 308 270 228 000 -13 280 80 270  

Költségvetési évben esedékes 

követelések egyéb működési bevételekre 
120 079 408 315 288 236 0 120 079  

Költségvetési évben esedékes 

követelések működési bevételre 

mindösszesen:  

3 182 305 4 983 876 1 801 571 -152 667 3 182 305  

2020.év  

Követelés megnevezése (Mérleg 

soraiban szereplő adatok alapján)  

Mérlegben 

szereplő 

érték  

Követelés 

bruttó 

értéke 

(Főkönyv) 

Elszámolt értékvesztés  
Követelés 

értéke 

(Bruttó- 

halmozott 

értékvesztés)  

 

 

Halmozott 

értékvesztés  

Halmozott 

értékvesztés-

ből  

tárgyévre 

jutó érték  

 

Költségvetési évben esedékes 

követelések készletértékesítés 

ellenérétkére, szolgáltatások ellenértékére 

, közvetített szolgáltatások ellenértékére  

917 458 1 574 472 657 014 0 917 458  

Költségvetési évben esedékes 

követelések ellátási díjakra 
1 941 154 2 752 251 811 097 -189 075 1 941 154  

Költségvetési évben esedékes 

követelések kiszámlázott általános 

forgalmi adóra 

143 884 377 711 233 827 -5 827 143 884  

Költségvetési évben esedékes 

követelések egyéb működési bevételekre 
120 079 414 614 294 535 0 120 079  

Költségvetési évben esedékes 

követelések működési bevételre 

mindösszesen:  

3 122 575 5 119 048 1 996 473 -194 902 3 122 575  
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Egyéb sajátos elszámolások:  

364. Általános forgalmi adó elszámolása 

Az egyéb sajátos elszámolások egyenlege a főkönyvi kivonatban szerepelő 364. Általános 

forgalmi adó elszámolása számlák egyenlegével egyezik.  

A könyvviteli számlák elnevezése:  

36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 

36422. Más fizetendő általános forgalmi adó 

A főkönyvi kivonat szerint:  

2018.év:  

36412      T        2 796 419,- 

36422      K        1 027 043,- 

364222    K          127 404,- 

Egyenlege  T 1 641 972,-Ft, mely összeg azonos a Mérleg 171.sorában szereplő összeggel.  

 

2019.év:  

36412      T        5 067 682,- 

36422      K        1 073 363,- 

364222    K           169 475,- 

Egyenlege  T 3 824 844 ,-Ft, mely összeg azonos a Mérleg 171.sorában szereplő összeggel.  

 

2020.év:  

36412      T        4 146 331,- 

36422      K        1 544 231,- 

364221    K               2 582,- 

364222    K           249 180,- 

Egyenlege  T 2 350 338 ,-Ft, mely összeg azonos a Mérleg 171.sorában szereplő összeggel.  

 

Az általános forgalmi adó elszámolás számlák egyenlege analitikával  és leltárral alátámasztott.  

 

37. Aktív időbeli elhatárolások  

A mérlegben a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja 

előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként 

csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el. 

A mérlegben az Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  és a Költségek, 

ráfordítások aktív időbeli elhatárolása sorokon szerepelnek adatok.  

Az aktív időbeli elhatárolások főkönyvi kivonata szerinti  2018.évben 125,- Ft a mérlegben 

szereplő összeggel és az analitikával egyezik, leltárral alátámasztott, ezen tétel a pénzforgalmi 

számlán megjelenő banki kamat volt.  

 

Az ESZKÖZÖK összesen  értéke 2018.évben 17 039 417,-Ft, 2019.évben 22 588 816, -Ft, 

2020.évben 20 124 380,-Ft volt.  
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FORRÁSOK 

 

411. Nemzeti vagyon induláskori értéke 

 

A Nemzeti vagyon induláskori értéke a főkönyvi kivonat és a mérleg adatai szerint 2018.-2020. 

években  33 318 493,- Ft. A záró érték a nyitó értékkel megegyezik. A leltározást egyeztetéssel 

elvégezték, melyet  dokumentáltak.  

 

412. Nemzeti vagyon változásai 

A főkönyvi kivonatban a nyitó  és a záró adatok megegyeznek a mérleg adataival, 2018.-2020. 

években  54 000,-Ft.  

A leltározást egyeztetéssel elvégezték, melyet dokumentáltak.  

 

413.  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

A főkönyvi kivonatban szereplő 2018-2020.évi 16 427 749,-Ft egyezik a mérlegben szereplő 

értékekkel, melyet egyeztetéssel leltározták, a leltározást dokumentáltak.  

 

414. Felhalmozott eredmény 

A főkönyvi kivonatban szereplő 2018.évi -85 452 673,- Ft, 2019.évi – 83 340 077,-Ft és a 

2020.évi 95 683, 767,-Ft egyezik a mérlegben szereplő értékkel. A nyitó egyenleghez képest a 

záró egyenleg az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével változott. 

 

416. Mérleg szerinti eredmény 

A mérleg szerinti eredmény 2018.évben 2 112 596,- Ft, 2019.évben -12 343 690,-Ft, 

2020.évben  -130 839,-Ft, ami az eredmény kimutatásban szereplő összeggel és a főkönyv 

levezetése alapján is egyezik.  

 

42. Kötelezettségek 

A főkönyvi kivonatban a 4213. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 

kiadásokra főkönyvi számlán 2018.évben 1 288 803,- Ft, 2019.évben 71 120,-Ft, 2020.évben 

175 649,-Ft záró egyenleg szerepel, ami megegyezik az analitikában-  a CT- ECOSTAT 

integrált rendszerben vezetett nyilvántartásban - szereplő adatokkal, és leltárral alátámasztott.  

A kötelezettségek a mérlegben egyeznek a főkönyvi kivonatban és a  leltárba szereplő 

összeggel. 

 

A 4223. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra főkönyvi 

rovaton 2018.évben 2034 937,-Ft, 2019.évben 1 915 930,-Ft, 2020.évben 3 277 200,-Ft záró 

egyenleg szerepel mely egyezik  a CT-ECOSTAT integrált rendszerbe vezetett 

nyilvántartásban szereplő adatokkal, illetve a leltárban szereplő adatokkal is.  

 

367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

A főkönyvi kivonatban a 36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések könyvviteli 

számlán 2018.évben 500,-Ft, 2020.évben 1 590,-Ft összeg szerepel, mely megegyezik a mérleg 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300004.kor#lbj638idd0d2
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adataival és az analitika adataival. A leltározást egyeztetéssel elvégezték, melyet 

dokumentáltak.  

 

44. Passzív időbeli elhatárolások 

A 442. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása számlán számoltak el költségeket, 

melyeket analitikával alátámasztottak. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

analitikája tartalmazza a kiadások egyértelmű beazonosításához az adatokat.  

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között szerepeltetni kell többek között a  

rehabilitációs hozzájárulást és a cégautóadót is szükséges szerepeltetni.  

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki 

teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell 

számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz 

az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek.  

A 2018-2020. évet érintő valamennyi költséget a 2018-2020. évi eredmény terhére el kell 

számolni. A kötelezettségnek nem minősülő tételeket időbeli elhatárolásként könyvelni kell.   

A 2018- 2020. évet érintő valamennyi személyi juttatást és hozzá tartozó szociális hozzájárulási 

adót 2018-2020. évre költségként el kell számolni. Tekintettel arra, hogy kötelezettségként nem 

könyvelhető, így időbelileg el kell határolni.  

 

A támogatási előleget a projekt költségvetésének megfelelően működési és felhalmozási célú 

támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatra megosztva könyvelték.  

Az Áhsz. 14.§  (12) bekezdése alapján a mérlegben az eredményszemléletű bevételek passzív 

időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan 

eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak 

eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli 

elhatárolása között kell kimutatni a Számv.tv. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is 

azzal, hogy azon az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovataihoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételeket kell érteni. 

Sztv. 44.§ (2)  bekezdése Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a 

ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg 

rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, 

ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges 

felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor 

kell megszüntetni. 

 

2019. és  2020.évben a 443. Halasztott eredményszemléletű bevételek könyvviteli számlán a 

főkönyvben 2019.évben 2 941 482,-Ft, 2020.évben 2 468 052,-Ft , mely a mérlegben szereplő 

adatokkal alátámasztott, az ellenőrzés részére nem került átadásra az analitika, melyből az  

egyértelmű beazonosítást el lehetnek végezni.  

 

Utófinanszírozás esetén a befolyt előleget szükséges elhatárolni a pénzügyi számvitelben, 

illetve a támogatási előleg elszámolásáig és annak elfogadásáig elszámolási kötelezettségként 

a 0. számlaosztályban elő kell írni (T044 - K006) 
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A fent leírt jogszabályi előírásnak a  FESZGYI   eleget tett. 

 

A passzív időbeli elhatárolások főkönyvi kivonata szerinti 2018.évi 47 255 012,- Ft, 

2019.évi  66 485 291,-Ft 2020.évben 62 684 305,-Ft ,  a mérlegben szereplő összeggel és az 

analitikával egyezik (kivéve a 2019-2020.évi halasztott bevételek elszámolása, analitika 

nem került az ellenőrzés részére átadásra), leltárral alátámasztott. 

 

Az alábbiakban vizsgáltunk hét mutatót, mely megmutatja a FESZGYI  befektetett eszközök 

arányát, a saját tőke arányát és a befektetett eszközök használtsági fokát, illetve még pontosabb 

képet ad a 2018-2020. évi vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről.  

 

Befektetett eszközök aránya: (Befektetett eszközök/Összes eszköz) x100 

 

2018.év:      ( 8 388 673  ÷ 17 039 417 )×100 ˭  49,23% 

2019.év:       ( 8 884 773  ÷ 22 588 816 )×100 ˭  39,33% 

2020.év :      ( 8 903 464  ÷ 20 124 380 )×100 ˭  44,24% 

 

A befektetett eszközök aránya a 2018.évről 2019.évre  csekély mértékű csökkenést mutat, mivel 

az összes eszközérték  24,57%-al növekedett (5 549 399,-Ft) ,de   a befektetett eszközök értéke 

ehhez képest csekélyebb növekedést mutat, összesen 5,91%-ot ( 496 100,-Ft). Az összes 

eszközérték 2020.évben az előző évhez képest 10,91%-kal (2 464 436.-Ft-tal) csökkent. A 

befektetett eszközök állománya 18 691.-Ft-val volt magasabb 2020.évbe, mint az előző évben. 

A mutató növekedése  2020.évben a 20219.évhez képest  4,94% -nak felelt meg.  

 

Saját tőke aránya: (Saját tőke/Összes forrás) x100 

 

2018.év:       ( - 33 539 835  ÷ 17 039 417)×100 ˭   - 196,84 % 

2019.év:       ( - 45 883 525  ÷ 22 588 816 )×100 ˭  - 203,12% 

2020.év        ( - 46 014 364  ÷ 20 124 380 )×100 ˭  - 228,65% 

 

A mutató értéke jóval 40% alatt van, mely azt mutatja, hogy magas a kötelezettségek aránya 

(passzív időbeli elhatárolások). A  mutató negatív értékét a nagyon magas összegű negatív 

mérleg szerinti eredmény okozza.  

A 2018. évben a mutató értéke – 196,84%, volt mely nem minősíthető kedvezőnek. A 2019.évre 

a mutató értéke – 6,28%-al emelkedett.  Az emelkedése  oka,  az előző évhez képest jelentősen 

nőtt mind a saját tőke, mind az összes forrás összege, illetve a magas arányú időbeli 

elhatárolások összege is  okozza, az emelkedést. 2020.évben az előző évhez képest, 25,53%-os 

emelkedés figyelhető meg, melynek oka a saját tőke 0,29%-os ( -130 8369,-Ft) emelkedése és 

az összes forrás 10,91%-os  (2 464 436,-Ft) csökkenése okozza   

 

 

A Befektetett eszközök használhatósági fokát a FESZGYI  tulajdonában lévő tárgyi 

eszközök és immateriális javak értékeit és főbb mutatóit  a következő táblázat szemlélteti:  
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adatok  forintban 

MEGNEVEZÉS 2018.év  2019.év 2020.év  

Bruttó érték  55 541 156 62 780 825 67 374 997 

Nettó érték  8 388 673 8 884 773 8 903 464 

Használhatósági fok (%) 15,10 14,15 13,21 

Elhasználódási szint (%) 84,90 85,85 86,79 

Forrás: A FESZGYI  2018- 2020.éves költségvetési beszámoló 15/A. űrlap  

 

Az ellenőrzött időszakban a nettó eszközérték aránya a bruttó értékhez viszonyítva a 2018.évi 

15,10 %-ról a 2019.évre 14,15 %-ra csökkent, ami 0,95 %-os csökkenést jelent, 2020.évre 

vonatkozóan is 0,94%-os csökkenés látható 2019.évhez képest,  amely már figyelmeztetés arra, 

hogy az eszközök elavultak,  új beszerzésekre kellene fókuszálni. 

 

Kötelezettségek aránya (Eladósódási mutató): Kötelezettségek összesen/Összes forrás    

 

2018.év:       ( 3 324 240 ÷ 17 039 417) ˭  19,51% 

2019.év:       ( 1 987 050 ÷ 22 588 816) ˭    8,80% 

2020.év :      ( 3 454 439 ÷ 20 124 380) ˭  17,17% 

 

A kötelezettségek aránya a vizsgált időszakban nem minősíthető kimagaslóan magas 

összegnek. 2019.évben 10,71 %-os (1 337 190,-Ft) csökkenést mutat a 2018.évhez képest, 

viszont 2020.évre már 8,37%-os emelkedés látható, mely 1 467 389,-Ft összeget jelent a 

2019.évhez képest. A mutató értékéből jól látható, hogy  a kötelezettségek aránya 2018.évben 

volt a legmagasabb 19,51% , annak ellenére, hogy 2020.évben 3 454 439,-Ft a kötelezettségek 

aránya, ennek azaz oka, hogy az összes forrás 18,10%-os emelkedést mutat, míg a 

kötelezettségek aránya 3,92%-os növekedésű a 2018.évhez képest.  

 

Tőkefeszültségi mutató: Kötelezettségek összesen/Saját tőke   

2018.év:       ( 3 324 240 ÷ - 33 539 835) ˭   - 9,91 

2019.év:       ( 1 987 050  ÷ - 45 883 525) ˭  - 4,33 

2020.év :      ( 3 454 439  ÷ - 46 014 364) ˭  - 7,51 

 

A mutató negatív értéke miatt - mivel a saját tőke negatív a magas összegű negatív mérleg 

szerinti eredmény miatt- nem lehet  értékelhető elemzést elvégezni.  

 

Likviditási gyorsráta: (Követelések+értékpapírok+pénzeszközök)/Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

2018.év:       ( 2 700 323+4 308 324)  ÷ 1 288 803) ˭  5,44 

2019.év:       ( 3 182 305+6 696 894)  ÷ 71 120) ˭   138,91 

2020.év :      ( 3 122 575+ 5 748 003) ÷ 175 649 ) ˭  50,50 

 

A likviditási gyorsráta mutatója 2018-2020.években kedvezően alakult. Ennek az alapvető oka 

az, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek összege és aránya igen alacsony, illetve a követelések 

és a pénzeszközök arány igen magas. 2018.évben 100,-Ft kötelezettségre jutó mobilizálhatók 

“forgóeszközök” értéke 5,44,-Ft volt, ez 2019.évre 138,91,-Ft-ra emelkedett, de 2020.évre már 
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a 2019.évhez képest 88,41,-Ft csökkenést mutat, azaz 50,50,-Ft. A mutató változása 2018.évről 

2019.évre kedvező, azonban 2019.évről 2020.évre már kedvezőtlennek tűnik, bár a   szakmai 

megítélés szerinti minimum értéknek a többszöröse. ( Szakmai megítélés szerint a mutató 

biztonságos értéke 1,3 körül van). 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (Esedékességi aránymutató) : (Rövid lejáratú 

kötelezettségek /Kötelezettségek összesen)X 100 

 

2018.év:       ( 1 288 803  ÷ 3 324 240 )×100 ˭  38,77% 

2019.év:       ( 71 120  ÷ 1 987 050 )×100 ˭  3,58% 

2020.év :      ( 175 649  ÷ 3 454 439)×100 ˭  5,08% 

 

A mutató értéke kedvező, mivel a 2018.évről 2019.évre 35,19%-os csökkenést mutat, 

2019.évről 2020.évre csekély mértékű 1,5% emelkedés még nem okoz likviditási problémákat.  

A változást az okozta, hogy  2018.évről 2019.évre a kötelezettségek aránya csökkent, viszont 

a 2020.évi kötelezettségek 2019.évhez képest 73,84% -os emelkedése már figyelmeztetés az 

átgondoltabb gazdálkodás végzésére.  

 

Az alábbi diagram szemlélteti a mérleg összesen eszközök és források oldalának alakulását 

2018-2020.évekre vonatkozóan.  

 

 
3. számú ábra 

Mérleg Eszköz és Forrás oldal mindösszesen  

Forrás: FESZGYI 2018-2020.évi beszámoló 12/A. mérleg űrlapja 
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V. A belső kontrollrendszer megszervezésének és hatékony működésének 

vizsgálata a költségvetési gazdálkodás folyamataiban. 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 3. § bekezdés szerint  a költségvetési szerv vezetője 

felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő 

a) kontrollkörnyezet, 

b)  integrált kockázatkezelési rendszer, 

c) kontrolltevékenységek, 

d) információs és kommunikációs rendszer, és 

e) nyomon követési rendszer (monitoring)   

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 

 

A Bkr. 4. § szerint a belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 

szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy 

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 

szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 

eredményesség követelményeivel, 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 

rendeltetésellenes felhasználásra, 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 

működésével kapcsolatosan, és 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. 

 

Kontrollkörnyezet:  

 

A szervezeti kultúra kiépítéséhez szükséges elemek a belső kontrollrendszerben a 

kontrollkörnyezet elemei között találhatóak meg. 

A kontrollkörnyezet határozza meg  a FESZGYI felső szintű vezetésének az egész szervezetre 

kiható stílusát, a vezetők és alkalmazottak belső kontrollokhoz való viszonyát, tudatosságát. A 

kontrollkörnyezet kialakítása azért fontos, mert ez adja meg az egész szervezet működésének a 

kereteit, fekteti le a szervezeti kultúra alapkövét. 

 
A Bkr. 6.§, illetve  a kialakítandó kontrollkörnyezettel kapcsolatban ír elő rendelkezéseket.  
Azonban a gyakorlatban a kontrollkörnyezetet sokféleképpen lehet jellemezni, de mindenképp 

tartalmaznia kell Bkr. 6.§-ban foglaltak figyelembevételével, és a Módszertani útmutató  

szerint,  az alábbi összevetőket:  

❖ a vezetés filozófiája és stílusa;  

❖ a célok kitűzése és a teljesítmény értékelése;  

❖ az egyéni és szervezeti integritás és etikai értékek;  

❖ elkötelezettség a szakértelem mellett - az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és 

gyakorlat (humánpolitika);  

❖ a tevékenységhez illeszkedő szervezeti struktúra;  
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❖ belső szabályzatok kialakítása, a felelősségi körök kijelölése, a kapcsolódó feladatkörök 

pontos meghatározása és a munkatársakkal való megismertetése; (világos és egyértelmű 

feladatmeghatározással) 

❖ hatékony szervezet irányítás kialakítása, a folyamatok és a résztevékenységek 

megfelelő megtervezése, megszervezése és a feltételek ésszerű biztosítása;  

❖ kockázati tűréshatár meghatározása (Meghatározását befolyásolja a szervezeti kultúra, 

erőforrások rendelkezésre állása, technikai lehetőségek)  

 

Az alábbiakban vizsgáljuk, hogy a FESZGYI  a jogszabályi és szervezeti sajátosságait is 

figyelembe véve, hogyan alakította ki a kontrollkörnyezetét, kiemelten a költségvetési 

gazdálkodás folyamataiban.  

A jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal többnyire rendelkezett a FESZGYI, erről már 

a jelentés III./1.pontjában részletesen írtunk, ezért azt itt nem ismételjük meg.  

A vizsgált időszakban a FESZGYI az alábbi szabályzatokkal rendelkezett a belső 

kontrollrendszer tárgykörében:  

❖ Belső ellenőrzési szabályzat 2014.06.30-tól hatályos, elnevezése helytelen, mivel  a 

szervezet belső kontroll rendszerének kiépítésével és működtetésével kapcsolatos 

rendelkezéseket tartalmazza, Belső kontroll szabályzat elnevezés lett volna helyes 

❖ Ellenőrzési nyomvonal 2014.06.30-tól hatályos, amely a költségvetési szerv működési 

folyamatainak szöveges, táblázatokkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza 

különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és 

ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését 

❖ A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről szabályzat, 2014.06.30-tól hatályos, 

tartalma nem követte a Bkr. változásait, az elnevezését is módosítani kell Szervezeti 

integritást sértő események kezelésének eljárásrendjére 

❖ Kockázatkezelési szabályzat 2014.06.30-tól hatályos, Integrált kockázatkezelés 

eljárásrendje  2020.05.28-tól hatályos 

 
A Bkr. 6.§ (5) bekezdése kimondja, hogy a  költségvetési szerv vezetőjének felelőssége olyan 

belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai 

értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. A vizsgált időszakban a  FESZGYI 

rendelkezik az általános érvényű  Szociális munka etikai kódexével, melyeken  a telephelyek 

munkavállalói dátummal ellátott aláírásai szerepelnek.  

Az Etikai kódexet 2016.04.15-én fogadta el a Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése.  

A Gazdasági Csoport és a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ munkavállalói részére 

nem kerültek meghatározásra az etikai elvárások. 

 

A Bkr. 6.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat 

kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a 

rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 

eredményes felhasználását. 

 

Az Ávr. 13.§ (2) bekezdése előírja, hogy a  költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban 

rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi 

kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen:  
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a)  a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 

igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 

részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az 

ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső 

előírásokat, feltételeket, 

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 

c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával 

kapcsolatos kérdéseket, 

d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, 

e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, 

f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, 

g) a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, és 

h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 

 

A felsorolt szabályzatok közül a FESZGYI nem rendelkezett az anyag- és eszközgazdálkodás 

számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit rendező belső szabályzattal.  

 

A kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése a költségvetési gazdálkodási folyamatokban az 

alábbi szabályozó eszközökkel működött a FESZGYI esetében:  

❖ Beszerzések lebonyolításának szabályzata (hatályos: 2014.03.31 és a 2020.03.31-től 

hatályos szabályzat) 
❖ Gazdálkodási szabályzat (hatályos: 2014.03.31.)  
❖ Gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés 

igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről (hatályos: 2019.04.01.)  
 
A szabályzatok tartalmi vizsgálatát mint már azt fentebb is írtuk, a jelentés III./1. pontjában 

részletesen vizsgáltuk, ezért azt ebben a részben nem ismételjük meg.  

 

Integrált kockázatkezelés  

 

A Bkr. 7. § (1)  bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles integrált 

kockázatkezelési rendszert működtetni. 

 

Bkr. 7.§ (2)bekezdése :   Az (1) bekezdésben előírt tevékenység során fel kell mérni és meg kell 

állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő 

kockázatokat, továbbá meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges 

intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját. 

 

Bkr. 7.§ (3) bekezdése:  Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a 

jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során 

figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is. 

 

Bkr. 7.§ (4) bekezdése: A költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer 

koordinálására szervezeti felelőst jelöl ki. Belső ellenőr szervezeti felelősnek nem jelölhető ki. 
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Ha a költségvetési szerv integritás tanácsadót foglalkoztat, akkor az integrált kockázatkezelési 

rendszer koordinálásával kapcsolatos feladatokat az integritás tanácsadó látja el. 

 

Bkr. 7.§ (5) bekezdése:  A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált 

kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel. 

 

A Bkr. 2.§ l) pontja határozza meg a kockázatelemzés fogalmát, mely szerint a  

kockázatelemzés,  objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely 

meghatározza a költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő 

kockázatokat.  

 

A Bkr. 2.§ m) pontja határozza meg az integrált kockázatkezelési rendszer fogalmát, mely 

szerint az   integrált kockázatkezelési rendszer,  olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, 

amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások 

alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a 

szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti 

értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az 

abban foglaltak nyomon követését.  

 

A vizsgált időszakban két szabályzat volt hatályban:  

- Kockázatkezelési szabályzat (hatályos: 2014.06.30.)  

- Integrált kockázatkezelési eljárásrendje ( hatályos:2020.05.28.)  

 

A 2014.06.30-tól hatályos szabályzat 1.4 A kockázatelemzés célja, jelősége, tartalma pontban 

található, hogy „A kockázatelemzéseket a belső ellenőr koordinálja”, az ellentmond a Bkr. 6.§ 

(6) bekezdésének, mely kimondja, hogy  a költségvetési szerv vezetője a belső kontrollrendszer 

koordinálására belső kontroll felelőst jelölhet ki. Belső ellenőr belső kontroll felelősnek nem 

jelölhető ki, illetve a Bkr. 19.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a belső ellenőr nem vehet részt a 

belső szabályzatok elkészítésében. A belső ellenőr a Bkr. 21.§ (4) bekezdés c) pontja alapján 

tanácsadói tevékenysége keretében vehet részt a vezetőség szakértői támogatása a 

kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment 

rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében.  

A  tanácsadó tevékenység: a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott 

értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és 

a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg 

anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.  

 

A fent leírtak alapján a belső ellenőr a kockázatelemzéseket nem koordinálhatja, tanácsadói 

tevékenysége keretében csak szakértői támogatást nyújthat.  

 

A kockázatkezelés során a kockázatokat három minőségben értelmezték, melyek az alábbiak 

voltak:  

❖ Eredendő kockázat  

❖ Ellenőrzési kockázat  

❖ Megmaradó kockázat 

 



 

Oldal 243 / 287 
 

A szabályzat 1.4.1 pontjában rendelkeztek a Kockázatok azonosításáról, azonban az ellenőrzés 

rendelkezésére nem bocsátották azon dokumentumokat, mely az azonosított kockázatokat 

tartalmazta volna.  

A szabályzat 1.4.2 pontjában  Kockázatok értékelés részben rendelkeztek arról, hogy „A teljes 

folyamaton belül a részfolyamatok értékelése és összevetése a többi folyamathoz az „objektív 

kockázatelemzési mátrix-ban történik (1. sz. melléklet), amelyből kockázati sorrend állítható 

fel az egyes főfolyamatokon belül.” Azonban az ellenőrzés részére nem került átadásra az 1. sz, 

melléklet sem.  

A szabályzat 1.5 pontja tartalmazza a kockázatok csoportosítását.  

A szabályzat 2.1 A kockázat kezelője részben meghatározták, hogy „A szervezeti egységek 

vezetői saját területükön felmérik, azonosítják és rangsorolják a tevékenységükben rejlő 

kockázatokat (pl. lopás, rongálás, térítési díj-beszedés), és azok hatását más szervezeti 

egységekre, illetve a FESZGYI egészére. Ebben a folyamatban a területen dolgozó valamennyi 

munkatársnak részt kell vennie.”   

A kockázatok kezelőjeként a szervezeti egységek vezetői vannak megjelölve a szabályzatban.  

A szabályzat 3.2 A kockázatok értékelése részben a kockázati tűréshatár fogalmát részletezik, 

azonban nem határozták meg konkrétan az értéket.  

 

A 2020.05.28-tól hatályos Integrált kockázatkezelési eljárásrendje szabályzat tartalmazza az 

előző szabályzatban felsorolt adatokat, azonban ebben a szabályzatban már a kockázati 

tűréshatár érétkét meghatározták, mely érétke 5 pont, tehát a 6 pont és e feletti kockázati 

értékkel bíró kockázati tényező intézkedést igényel. A szabályzat mellékletében megtalálható 

az Integrált Kockázati Leltár minta (2. számú melléklet), és az Integrált Kockázatkezelési 

intézkedési terv minta (3. számú melléklet).  

 

Összességében megállapítható az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján, 

hogy a kockázatkezelés eljárásrendje elkészült, azonban nem került meghatározásra az 

eredendő és a maradványkockázat (fogalom megtalálható a szabályzatokban, de a szervezetre 

vonatkozóan konkrét meghatározás nem található), valamint nem található a 

kockázatelemzésnél folyamatonként elkészített kockázatelemzési modell, majd az ezekről 

készített kockázatelemzési összesítő.   

Nem került az ellenőrzés részére átadásra az egyedi kockázat nyilvántartás, melyből 

megállapítható lett volna, hogy a FESZGYI-nél van -e külső, pénzügyi, tevékenységi , emberi 

erőforrás, szakmai feladatellátással kapcsolatos, szabályozásból és azok változásából eredő, 

koordinációs és kommunikációs rendszerekben rejlő, külső szervezetekkel való 

együttműködésben rejlő, az irányítási és belső kontrollrendszerben rejlő, a humánerőforrás 

gazdálkodásban rejlő, környezetvédelmi, integritási és korrupciós kockázati elem.  

 

A ellenőrzés, mivel rendelkezésére nem bocsátották azon  dokumentumokat, melyből látható, 

hogy a FESZGYI a vizsgált években azonosította és felmérte a pénzügyi, gazdálkodási fő-és 

alfolyamatokban, illetve a szakmai folyamatokban rejlő kockázatokat, meghatározta a 

kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, az esetleges kár mértékét, azt állapítja meg, hogy 

az    integrált kockázatkezelés a FESZGYI-nél nem működött.   

Az integrált kockázatkezelés működtetésének hiányát erősít, hogy a kockázatkezelés nyomon 

követése nem dokumentált, átfogó kockázatkezelési stratégia nem készült.  
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A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, mint azt már korábban 

is írtuk a FESZGYI esetében a 2014.06.30-tól hatályos A szabálytalanságok kezelésének 

eljárási rendjéről szabályzatnak felel meg a vizsgált időszakban, tartalmát, már a jelentés 

III./1.pontjában vizsgáltuk, ezért ebben  a részben már nem térünk ki a tartalmai vizsgálatra, 

viszont megállapítható, hogy a korrupciós kockázatokra vonatkozó szabályozás az nem készült.  

 

A Bkr. 2. § u) pontja határozza meg a szervezeti integritást sértő esemény fogalmát, mely szerint  

integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, 

valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által 

meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. 

 

A FESZGYI esetében a vizsgált időszakban szervezeti integritást sértő esemény nem volt 

dokumentálva.  

 

Kontrolltevékenységek:  

 

A Bkr. 8.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten 

belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, 

hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. 

 

Bkr. 8.§ (2) bekezdése alapján   a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre 

vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére 

irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában: 

a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a 

szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 

megalapozottsága, 

c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, 

valamint 

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és 

beszámolás). 

 

Bkr. 8. § (3) bekezdése alapján  az 8.§ (2) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt 

tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell. 

 

A Bkr. 8.§ (4)  bekezdése alapján a  költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv 

belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni: 

a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 

b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 

c) beszámolási eljárások. 

 

A vizsgált időszakban érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatában, Gazdálkodási 

szabályzatban  (hatályos: 2014.03.31.)  és a Gazdálkodási szabályzat a kötelezettségvállalás, 

pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről (hatályos: 

2019.04.01.)  szóló szabályzatban meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását 

biztosító működési-gazdálkodási feladatok, gazdálkodási jogkörök. Az egyes munkakörökre 
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lebontott feladatokat az SzMSz , és amunkaköri leírások is tartalmazzák.  A gyakorlatban a 

vezetői ellenőrzés a kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, utalványozás során megvalósul.  

 

A dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést az Adatvédelmi és infromatikai 

biztonsági szabályzat  (hatályos: 2015.11.02.), 7.2. pontjában, 11.4.1. pontjában az alábbiak 

szerint határozták meg:  

7.2. pont . „ Alapelv, hogy mindenki csak ahhoz az adathoz jusson el, amire a munkájához 

szüksége van. Az információhoz való hozzáférést a tevékenység naplózásával dokumentálni kell.  

Minden dolgozóval, aki az adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, hasznosítása 

(ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése során információkhoz jut 

adatkezelési nyilatkozatot kell aláíratni.„ A szabályzat ezen részét ki kell egészíteni-pl.: egy 

függelékkel- azzal, hogy a meghatározott adatfeldolgozók, intézményi dolgozók pontosan 

milyen rendszereknél, milyen információkhoz, adatokhoz férhetnek hozzá és egy-egy 

rendszernél az adott dolgozó által milyen módon történik az adatkezelés (pl.: lekérdezés, 

adatfeltöltés, adattovábbítás).  A szabályzatot célszerű még felül vizsgálni és kiegészíteni  az 

állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról  szóló 2013.évi L. 

törvény – az adatok, információk biztonsági követelményeire vonatkozó – előírásaival is.  

 

Az Iratkezelési szabályzat ( hatályos: 2015.12.01) is tartalmaz dokumentumokhoz és 

információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezéseket a VI. IRATKEZELÉSI 

FELADATOK AZ ÜGYINTÉZ FOLYAMATÁBAN részben.  

 

A FESZGYI  esetében megelőző, feltáró kontrollok működtek a vizsgált időszakban. 

Ilyen megelőző kontroll a számlákon a teljesítés igazolás. Ahol az igazgató a 

kötelezettségvállaló (megrendelések, szállítási szerződések, bér-és munkaügyi 

kötelezettségvállalások  esetében)  a gazdasági vezető az ellenjegyző (dátummal ellátott 

aláírásával látja el a dokumentumokat) , így működik az a kontroll is, hogy a pénzügyi fedezet 

vizsgálata során  meggyőződtek arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban megfelelő 

mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre áll.  

Javasolnánk a gazdasági vezetőnek, hogy  a szerződés kötések előtt az Opten CégTár-ban 

ellenőrizze, hogy a szerződő partner nem áll -e felszámolás, végelszámolás alatt, tevékenységi 

köre között szerepel-e az ellátandó feladat, illetve, hogy van-e adó tartozása. 

Feltáró kontrollként alkalmazzák többek között az egyenleg visszaigazolásokat, analitikával 

való egyeztetéseket, leltározást, rovancsolást, belső ellenőrzést. 

 

A FESZGYI külön írásban szabályozott döntések meghozatalával kapcsolatos eljárásrenddel 

nem rendelkezik, de az információs technológia által támogatott adatszolgáltatás és feldolgozás 

működik, minden szintre csak olyan mennyiségű releváns információ érkezik, amely az 

átgondolt és indokolt intézkedés, döntés meghozatalához elengedhetetlenül szükséges.  

Jogosultsági rendszerek alapján a FESZGYI-nél  csak meghatározott munkatársak kezelhetik 

az egyes nyilvántartásokat, így kizárják a felhatalmazás nélküli hozzáférést. (Pl.: tárgyi eszköz 

analitika könyvelő, munkaügyi nyilvántartások munkaügyi ügyintéző).  

 

A FESZGYI ellenőrzési nyomvonala tartalmazza a szakmai, pénzügyi-gazdasági 

tevékenységekre  kialakították a kontrollokat (ellenőrzési és jóváhagyási felelsősok 

megjelölésével).  
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Az FESZGYI SzMSz-ben és a „Belső ellenőrzési szabályzatban” a vezetői ellenőrzések 

általánosságban megfogalmazásra kerültek, hiba, hogy nincs közölve egyértelműen, hogy a 

vezetői ellenőrzés milyen témákban, milyen gyakorisággal, mely folyamatoknál, milyen 

dokumentumok készítése által valósul meg.  

 

A vagyonnyilatkozat – tételt a FESZGYI-nél külön a   Vagyonnyilatkozatok kezelésének 

szabályzata ( hatályos:2011. 12.01 és  2018.06.01) határozza meg. A szabályzat az igazgatót, 

igazgató helyettest, gazdasági vezetőt, gazdasági vezető helyettest nevesíti, mint 

vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személyeket a FESZGYI esetében. A szabályzat 

tartalmazza még, hogy  a vagyonnyilatkozatok őrzésére  a FESZGYI helyett a FECSKE 

szerepel az alábbi személyek jogosultak:  

- igazgató esetében a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester  

- gazdasági igazgató esetében a FESZGYI igazgatója 

- a többi közalkalmazott esetében a gazdasági vezető  

 

A működő kontrolltevékenységek támogatják a folyamatokat (szerződéskötések, számlák 

fizetése, munkaviszony létesítése, munkabérek kifizetése, alapító okirat szerinti feladatellátása) 

biztosítják a megfelelő, megbízható és elegendő információkat a döntésekhez. 

 

 

Információs és kommunikációs rendszer: 

 

A Bkr. 9. § (1) bekezdése alapján  a költségvetési szerv vezetője olyan információs és 

kommunikációs rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk 

a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve 

személyhez. 

 

A Bkr. 9.§ (2)  bekezdése alapján  az információs rendszerek keretében a beszámolási 

rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és 

összehasonlíthatóak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg 

legyenek határozva. 

 

Az SzMSz 6.4 A Vezetést Segítő Tanácsadó Szervek részben rögzítésre került, hogy az 

igazgatói tanácsot az igazgató hívja össze és vezeti, melyen többnyire az intézmény egészét 

érintő szervezeti és működési kérdéseket, éves munkatervet, a költségvetési gazdálkodással 

kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, éves képzési és továbbképzési tervet, etikai helyzetet 

vitatják meg.  

 

Heti rendszerességgel tartanak csoportértekezletet, melyet az adott szakmai terület vezetője hív 

össze és vezeti.  

 

Tartanak összdolgozói munkaértekezletet szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, 

melyet az igazgató hív össze és vezet.  

 

A lakossággal naponta kapcsolatot tartanak a feladat ellátásból eredően. 

 

A vizsgált időszakban nem szabályozták az intézményen belüli -és kívüli információ átadás 

formáját, mely  biztosította volna a munkavégzéshez, döntések hozatalához a megfelelő 
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releváns, időszerű, aktuális, friss, pontos és hozzáférhető infromáció rendelkezésre állását, a 

beszámoltatási rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket (ki, mikor, kinek, mit készít.  

 

A intézményen belüli információátadásnak számos formája ismert. Az információk 

megbízhatóságának fontosságára célszerű szabályzatot kialakítani, amely biztosítja, hogy 

hivatalos formában csak hiteles információk áramolhassanak a szervezeten belül, a bizalmas 

információkhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.  Belső infromáció átadás céljára rendszeresen 

kör e-mailek mennek. 

 

Az iratkezelés nyomon követése, az intézkedési határidők betartására  a FESZGYI rendelkezik 

iratkezelési szabályzattal, mely 2015. december  1-től hatályos.  

Az Iratkezelési szabályzat felülvizsgálatra szorul, figyelembe véve a Ltv. és a 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet előírásait is, az illetékes közlevéltár munkatársával  a vizsgálat ideje alatt 

már felvették  a kapcsolatot a szabályzat véleményezése céljából.  

A FESZGYI  az iratok nyilvántartására és az iratforgalom dokumentálására papíralapú 

Iktatókönyvet használ. Felhívom figyelmét a 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet 43.§ (1) 

bekezdésében foglaltakra, mely szerint az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó 

irat iktatása után le kell zárni.   

Minden iratot mely a FESZGYI-hez  érkezik, vagy a szervezeten belül keletkezik rögzítik a 

nyilvántartásba, az ügyintézési határidőt betartják. 

 

 Az átláthatóság követelmények teljesítéséhez kapcsolódóan a FESZGYI megalkotta A 

közérdekű adatok  megismerésére irányuló igények teljesítési rendjét rögzítő szabályzatát, 

mely 2013. június 1-től hatályos. A szabályzatban nem rögzítették a közérdekű adatok 

közzétételének rendjét. A szabályzat nem került felülvizsgálatra a vizsgált időszakban.  

A FESZGYI honlapján ( www.feszgyi.hu) nem található külön Közérdekű adatok menü, a fő 

lapon a Dokumentumok menü tartalmazza a SzMSz-t, 2016.évi Szakmai programot, 2019.évi 

éves beszámolókat (Család- és Gyermekjóléti Központ. Család – és Gyermekjóléti Alapellátási  

Egység, Gyermekek Átmenti Otthona, Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ, 

Szociális Szolgáltató Központ), a honlapon a fő menüben a friss hírek, közlemények, a 

kapcsolatok a szervezeti egységekkel kapcsolatos információk, kiírt pályázatok  találhatók. 

Azonban az Info tv. 1. melléklete, mely az  Általános közétételi lista, meghatározza azon 

közérdekű adatok körét, melyet a honlapon közzé kellene tenni, ez alapján a FESZGYI 

honlapjáról hiányzik a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közül a  közfeladatot ellátó 

szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az 

információs jogokkal foglalkozó személy neve, a közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk, 

gazdálkodási adatok közül hiányzik a honlapról a közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója, a közfeladatot 

ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített 

adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és 

rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 

fajtája és mértéke összesítve.  
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A személyes adatok kezeléséről és védelméről a 2015.november 02-tól hatályos Adatvédelmi 

szabályzatban rendelkeztek, 2018. május 25-től a GDPR kötelezően alkalmazandó,  a 

szabályzatot módosítani szükséges a GDPR előírásainak megfelelősége miatt.  

Új szabályzat is készült 2021.01.01-től hatályos.  

A GDPR-hoz kapcsolódó nyilvántartások az alábbiak,  javasoljuk az alábbi nyilvántartások 

kialakítását és vezetését:  

1) incidens nyilvántartás  

2) adattovábbítási nyilvántartás  

3) adatfeldolgozói nyilvántartás  

4) adatkezelési tevékenységek-, és adatfeldolgozóként végzett tevékenységek nyilvántartása 

Javaslom, bár a GDPR-ban nem kötelezően előírt nyilvántartás az „ Az érintettek kéréseinek 

nyilvántartása”  vezetését is.   

 

 

A honlapon az Adatvédelmi tájékoztatás menü alatt  megtalálható az Adatvédelmi tisztviselő 

neve, elérhetőségei, Adatkezelési tájékoztatás, a 2021.01.01-től hatályos Belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat teljes szövegére utaló megnevezés, de a szabályzatot nem lehet 

letölteni, megtalálható az Adatkezelési tájékoztató. 

 

 

A panaszok és a közérdekű bejelentések kezelésére a  FESZGYI  nem alkotta meg  a 

panaszkezelési  és közérdekű bejelentések kivizsgálásának szabályait rögíztő szabályzatát.  A 

panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény  szerint köteles a 

FESZGYI a  panaszokat és a közérdekű bejelentéseket  elintézni, erről a saját szervezeten belül 

eljárásrendet meg kell alkotni.  

A honlapon nem található a panaszok és a közérdekű bejelentések kezelését végző   személy 

neve és elérhetőségei, e mellett külön bejelentőrendszer nem került kialakításra a  honlapon a 

szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésére és kezelésére. 

Az elektronikus formában benyújtott bejelentések fogadására, egy külön erre kialakított 

elektronikus cím és postafiók  létrehozását javasoljuk. Az elektronikus postafióknak 

alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a bejelentéshez csatolt mellékleteket többféle 

formátumban és terjedelmi korlát nélkül, vagy ennek hiányában elegendő méretű terjedelemben 

fogadhassa. Az elektronikus postafiókot célszerű a feladat kezelésével megbízott személy 

(jellemzően az integritás tanácsadó), valamint a Társság vezetőjének kizárólagos hozzáférési 

lehetőségével működtetni. Az elektronikus formában beérkezett bejelentéseket szintén 

szükséges a beérkezéskor érkeztetni, illetve iktatni. 

 

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)  

 

A FESZGYI az ellenőrzés rendelkezésére, az 1.számú mellékletben felsorolt,   jogszabályban 

meghatározott, belső szabályzatokat, egyéb dokumentumokat küldte meg. 

A mellékletben található  szabályzatok hatályából következtetni lehet azok felülvizsgálatára és 

aktualizálására, a FESZGYI esetében a szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása a meglévő 

szabályzatok esetében 29 db közül 18 db, ami 62,07% nem került rendszeresen felülvizsgálatra 

aktualizálásra.  

 



 

Oldal 249 / 287 
 

A szabályzatok mögött többnyire megtalálható volt a  megismerési nyilatkozat, mely  

dokumentáltan igazolta, hogy a szabályzat tartalmát a munkavállalók megismerték. Erről 

részletesen a jelentés 9-31.oldalán részletesen írtunk, ezért azt itt nem ismételjük meg.  

 

Az ellenőrzés 18 munkavállaló munkaköri leírását tekintette át, erről a jelentés 125-126.oldalán 

részletesen írunk, ezért azt itt már nem ismételjük meg. 

 

A monitoring rendszer működése a gyakorlatban az éves költségvetés végrehajtása, az erről 

szóló beszámolók révén valósult meg.   

A megfelelő szabályozást azonban ki kell alakítani, szükséges, hogy a szervezeti célok elérését 

szolgáló feladatok, folyamatok, tevékenységek mérését, (monitorozását) nyomon követését 

biztosító rendszer teljeskörűen kialakításra kerüljön. Ezen belül a feladatokat, folyamatok 

megvalósulást mérő indikátorokat (mérőszámok, statisztikai adatok) az intézménynél elő kell 

írni, és azok alakulását nyomon kell követni és értékelni.  

 

Az igazgató a Bkr. 1.sz, melléklet szerinti belső kontroll nyilatkozatot 2018.évre vonatkozóan 

2019.02.28-án, 2019.évre vonatkozóan 2020.02.28-án, 2020.évre vonatkozóan 2021.02.26-án 

megtette.  

 

Az igazgató és a gazdasági vezető a Bkr. 12.§ (1) és (2) bekezdése alapján teljesítette a 

kétévente  kötelező továbbképzési kötelezettségét a belső kontrollrendszer témakörében az 

alábbiak szerint:  

- Igazgató:  2017.11.06-i keltezésű tanúsítvány alapján ÁBPE-továbbképzés II.-

Teljesítményellenőrzés-a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, 

2019.05.08-i keltezésű tanúsítvány alapján  ÁBPE-továbbképzés II.-Rendszerellenőrzés -a 

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére hatósági jellegű képzések 

követelményeit teljesítette.  

- Gazdasági vezető: 2017.11.06-i keltezésű tanúsítvány alapján ÁBPE-továbbképzés II.-

Teljesítményellenőrzés-a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, 2019. 
05.08-i keltezésű tanúsítvány alapján  ÁBPE-továbbképzés II.-Rendszerellenőrzés -a 

költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére hatósági jellegű képzések 

követelményeit teljesítette.   

 

A vizsgált időszakban a FESZGYI belső ellenőrzési feladatok ellátására 2018.01.01-től 

megbízási szerződést kötöttek külső személlyel.   

A vizsgált időszakban az éves ellenőrzési tervekben az alábbi ellenőrzések kerültek rögzítésre.  

 

2018.év  

Ellenőrzés tárgya  Készült ellenőrzési jelentés? 
Intézkedési terv készítési 

kötelezettség keletkezett-e ?  

Utólagos elszámolásra kiadott 

összegek ellenőrzése 

2018.04.19-ei  keltezéssel készült 

ellenőrzési jelentés, megfelelő 

minősítéssel.  

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

Banki forgalom ellenőrzése  
2018.08.06-ai keltezéssel készült 

ellenőrzési jelentés, megfelelő 

minősítéssel.  

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  
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Tárgyi eszközökkel való 

gazdálkodás  

2018.11.30-ai keltezéssel készült 

ellenőrzési jelentés, megfelelő 

minősítéssel.  

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

Térítési díjak beszedésének 

ellenőrzése  

Az ellenőrzési jelentések keltezései: 

2018.03.09;2018.03.29;2018.04.05; 

2018.04.23;2018.04.25;2018.05.22; 

2018.06.06;2018.06.16;2018.07.09; 

2018.08.08;2018.09.10;2018.09.17; 

2018.09.18;2018.09.24;2018.11.14; 

2018.12.14;2018.12.21. Az ellenőrzés 

nyomán kialakított vélemény a vizsgált 

területről, illetve folyamatról 

összességében megfelelő volt.  

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

2019.év  

Ellenőrzés tárgya  Készült ellenőrzési jelentés? 
Intézkedési terv készítési 

kötelezettség keletkezett-e ?  

Munkaidő -és szabadság 

nyilvántartás vezetése  

2019.03.29-ei keltezéssel készült az 

ellenőrzési jelentés.  

Három intézkedést igénylő 

megállapítást tett az ellenőrzés. 

Az elkészített intézkedési tervet a 

jelen ellenőrzés nem kapta meg. 

Az éves ellenőrzési jelentésben 

rögzítésre került, a  "III. Az  

intézkedési tervek megvalósítása 

(Bkr. 48.§ c) pont)-ban, hogy a 

belső ellenőrzés által tett 

ajánlásokra, javaslatokra az 

intézmény  intézkedési tervet 

készített”. Az intézkedési tervben 

foglaltak végrehajtásáról az 

intézmény beszámolt."  

Házipénztári forgalom 

ellenőrzése  

A jelen ellenőrzés részére nem került 

átadásra  

Nem lehet megállapítani, mert 

nem kerültek átadásra  a 

dokumentumok.  

Közalkalmazotti jogviszony 

létesítésének ellenőrzése  

2019.10.14-ei keltezéssel készült az 

ellenőrzési jelentés. Az ellenőrzés 

nyomán kialakított vélemény a vizsgált 

területről, illetve folyamatról 

összességében megfelelő volt.  

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

Térítési díjak beszedésének 

ellenőrzése  

Az ellenőrzési jelentés keltezései: 

2019.02.04;2019.02.12;2019.02.19; 

2019.04.10;2019.04.16;2019.04.25; 

2019.05.29;2019.06.11;2019.06.12; 

2019.07.16;2019.07.17;2019.08.12;201

9.09.09;2019.09.10;2019.10.14; 

2019.12.02;2019.12.09;2019.12.16. Az 

ellenőrzés nyomán kialakított vélemény 

a vizsgált területről, illetve folyamatról 

összességében megfelelő volt 

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

2019.év  

Ellenőrzés tárgya  Készült ellenőrzési jelentés? 
Intézkedési terv készítési 

kötelezettség keletkezett-e ?  
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Leltározási tevékenység 

ellenőrzése (2019.év)  

2020.03.11-ei keltezésű az ellenőrzési 

jelentés, az ellenőrzés nyomán 

kialakított vélemény a vizsgált 

területről, illetve folyamatról 

összességében megfelelő volt.  

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

Házipénztári forgalom 

ellenőrzése  

2020.06.30-ai keltezésű az ellenőrzési 

jelentés, az ellenőrzés nyomán 

kialakított vélemény a vizsgált 

területről, illetve folyamatról 

összességében megfelelő volt 

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

Térítési díjak beszedésének 

ellenőrzése  

Az ellenőrzési jelentés keltezései: 

2020.01.27; 

2020.02.03;2020.03.09;2020.03.13; 

2020.04.30;2020.05.04;2020.05.,07; 

2020.05.14;2020.07.15;2020.08.24; 

2020.09.08;2020.09.21;2020.10.26; 

2020.11.17;2020.12.11;2020.12.16; 

2020.12.18. Az ellenőrzés nyomán 

kialakított vélemény a vizsgált 

területről, illetve folyamatról 

összességében megfelelő volt 

A vizsgált területre vonatkozóan 

az ellenőrzés nem tett javaslatot, 

intézkedési terv készítési  

kötelezettséget nem írt elő.  

 

A vizsgált időszakban az alábbi külső ellenőrzésekre került sor:  

-Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya 2018.07.24-én ágyi poloska 

elleni védekezést ellenőrizet a GYÁO esetében, mindent rendben talált, 2019.09.11-én 

egészségügyi kártevők elleni védekezést ellenőrizte, szintén mindent rendben talált.  

-Budapest Főváros Kormányhivatala – FESZGIY és telephelyei által nyújtott szociális 

szolgáltatások ellenőrzése tárgyban-helyszíni ellenőrzés: 2018.11.12. 

- Budapest Főváros Kormányhivatala 2020.04.09-én védelmi szempontú helyszíni ellenőrzést 

tarott. A feltárt hiányosság nem volt kijelölve járványügyi felelős és nem volt infekciókontroll 

képzés. A hiányosságokat a FESZGYI elhárította (2020.04.14-től a GYÁO részéről megbízott 

járványügyi felelőst, és a GYÁO 12 munkatársa részére 2020.04.14-04.15-én képzést tartottak 

az infekciókontroll témában. 

Az intézkedési tervek elkészültek a GYÁO részéről 2020.03.24-i keltezéssel, Szerető Kezek 

Időskorúak Gondozó Háza esetében szintén 2020.03.24.-i keltezéssel. A jegyzőkönyv 

hiánypótlásait teljesítették.  

- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya 2020.04.19-én a Szerető 

Kezek Időskorúak Gondozóháza esetében a „bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai 

ellenőrzése” tárgyban.  

- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya 2020.08.05-én 

egészségügyi kártevők elleni védekezést ellenőrizte a Hajléktalanok Nappali Melegedőjében,  

mindent rendben talált 

- Budapest Főváros Kormányhivatala, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2020.10.05-én 

helyszíni ellenőrzést tartott a GYÁO szolgáltatás ellenőrzése tárgyában.  

- Magyar Államkincstár az utcai szociális munka szolgáltatás típushoz igénybevett támogatás 

elszámolását, felhasználását ellenőrizte (2018.évre vonatkozóan), helyszíni ellenőrzés 

2020.01.22-én volt, az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat.  

 

A külső ellenőrzések nem tártak fel magas kockázatú gazdálkodási és szakmai működési 

kockázatot.  
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Javasoljuk a külső ellenőrzésekről nyilvántartás vezetését, évenként és ellenőrzést végző  

szervenként elkülönítve.  

 

 

A FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága szakmai munkájának vizsgálata 

 

1. Az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti 

intézmények szakmai tevékenységének értékelése, elemzése, a szakmai 

előírásoknak való megfelelés. 
 
A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben (továbbiakban: Szoctv.), foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és 

szociális szakellátás; A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátás.  

 

A  FESZGYI szervezeti felépítése alapján két „nagyobb” szakmai terület különböztethető meg: 

1.  az idősek és szenvedélybetegek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, az étkeztetést, ill.  

az idősek gondozóházát biztosító Szociális Szolgáltató Központ  

2. a családsegítés és gyermekjóléti alapellátásokat, valamint az utcai szociális munkát és a 

hajléktalanok nappali ellátását biztosító Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

 
A FESZGYI által ellátott szociális alapszolgáltatás:  

a) az étkeztetés, (Szoctv. 62.§)  

b) a házi segítségnyújtás, (Szoctv.63.§)  

f) az utcai szociális munka,(Szoctv.65/E) 

g) a nappali ellátás (Szoctv. 65/F.) – szenvedélybetegek és idősek  

 

A FESZGYI által ellátott a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:   

a) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Időskorúak gondozóháza (Szoctv. 80.§)  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében ellátott feladatokat  a Család és Gyermekjóléti Központ 

által látja el a FESZGYI, melyek a következőek:  

a) általános szolgáltatási feladatok (Gyvt. 39-40.§)  

b) speciális szolgáltatások {Gyvt. 40/A.§ (2) a) } 

• utcai és lakótelepi szociális munka  

• kapcsolattartási ügyelet 

• kórházi szociális munka 

• jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás 

• óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat  

c) gyermekek átmenti otthonában elhelyezett ellátás (Gyvt. 45.§)  

 

A fenti tevékenységeket a FESZGYI komplexitásának megfelelően egymásnak mellérendelten 

végezte a vizsgált időszakban.  
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A FSZGYI a Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el a házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés, szenvedélybetegek és időskorúak nappali ellátását  valamint az időskorúak átmeneti 

otthonával kapcsolatos feladatokat.  

A Szociális Szolgáltató Központhoz az alábbi telephelyek kapcsolhatóak:  

• Nefelejcs Gondozási Központ 

• Tavirózsa Gondozási Központ 

• Borostyán Idősek Klubja 

• Írisz Klub  

• Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 

• Szivárvány Gondozási Központ  

• Napsugár Idősek Klubja  

• Árvácska Idősek Klubja 

• Platán Idősek Klubja  

• Szerető Kezek Idősek Klubja  

 
A Családtámogató és Gyermekjóléti Központ által a FESZGYI biztosítja a családsegítés, a 

gyermekjóléti szolgáltatás ( a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító 

támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,  a 

családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint 

szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti 

otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, a szabadidős 

programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése), a gyermekek átmeneti 

gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona 

biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, 

egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetést ruházattal való ellátást, 

mentálhigiénés és egészségügyi ellátást, gondozást, nevelést, lakhatást (a továbbiakban: teljes 

körű ellátás).  

 

A Családtámogató és Gyermekjóléti Központ feladata továbbá a Gyvt. 40/A.§-ban foglalat 

feladatok ellátása is, melyek az alábbiak:  

a)  a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 

csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít 

 

aa) utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát, 

 

ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § ( a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:177. § szerinti, a gyámhatósági eljárásban a 

családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel elrendelt vagy a szülők 

kérelmére biztosított közvetítői eljárás esetén - a szülők egymással, illetve a gyermekkel való 

megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében - közvetítőt biztosít. A közvetítő a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti 

központ székhelyén támogatott közvetítői eljárás keretében nyújt szolgáltatást az érintett szülő 

és gyermek számára)  és a 132. § (6) bekezdése  (A gyermek és hozzátartozói közötti 

kapcsolattartás szabályozása vagy annak végrehajtása iránti eljárásban felmerülő konfliktus 
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megoldására a gyámhatóság kezdeményezheti vagy a gyermek érdekében elrendelheti a 

konfliktusnak - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint lefolytatott - közvetítői eljárás vagy támogatott 

közvetítői eljárás keretében történő rendezését) szerinti közvetítői eljárást, 

 

ac) ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát, 

 

ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

 

ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

 

af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 

 

ag)  óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet; 

 

b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében 

 

ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén 

a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

 

bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a 

leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző 

pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 

 

bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 

bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 

pártfogását, 

 

bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál 

és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 

intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, 

javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

 

be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1) bekezdés f) 

pontjában foglaltak szerint  (a kirendelését követően harminc napon belül felveszi a kapcsolatot 

a gyermek szüleivel, és fenntartja azt a gyermekvédelmi gondoskodás időtartama alatt, továbbá 

a nevelésbe vétel megszüntetését követően három hónapig, kivéve ha a szülők hozzájárultak 

gyermekük örökbefogadásához vagy a bíróság megszüntette szülői felügyeleti jogukat, illetve a 

gyámhatóság örökbefogadhatóvá nyilvánította a gyermeket) - a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez, 

 

bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 

segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a 

továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít; 
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c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára; 

 

d)  elkészíti a szociális diagnózist az Szoctv. 64/A. §-a szerint ( a család- és gyermekjóléti 

szolgálat kezdeményezésére, ha olyan szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás - 

ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - igénybevétele válik szükségessé, amelyben 

az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat más okból szükségesnek tartja,  a 

család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott esetén akkor, ha az esete 

nem tartozik a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) (a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, 

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és 

szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat 

nyújt)  vagy b) pontja (a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el), és a 

szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul) 

 

A Család és Gyermekjóléti Központ a fent felsorolt feladatait az alábbi szervezeti egységek, 

telephelyek által végzi:  

• Család -és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi tér, 

Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Csoport) 

• Díjhátralék -kezelő és Lakhatást Segítő Központ (Díjhátralék -kezelési Csoport, 

LÉLEK -Pont, Utcai Szociális Munkás Csoport és Nappali Melegedő)  

• Gyermekek Átmeneti Otthona (I. Csoport, II. Csoport) 

 

A leggyakoribb szakmai tevékenység az információnyújtás, a családlátogatás, a segítő 

beszélgetés, valamint az ügyintézéshez történt segítségnyújtás volt. 

 

A hatályos jogszabályok (Szoctv. és a Gyvt.) által előírt feladatok indokolják a FESZGYI 

szervezeti felépítést, hiszen a került lakosságszáma a vizsgált időszakban 59-60 ezer fő között 

mozgott, illetve a kerület mérete sem elhanyagolható szempont.  

 

A Család -és Gyermekjóléti Központ valamint a   Család és Gyermekjóléti Alapellátási 

Egységének  nyitvatartási ideje lehetőséget biztosít a lakosság számára a délelőtti, és délutáni 

órákban történő ügyintézésre egyaránt, hetente két nap 8-18 óráig tartanak nyitva.  

A 40 órába foglalkoztatott családgondozók és családsegítők tartanak ügyeletet, az ügyelet azt 

is jelenti, hogy ezek a munkatársak fogadják az újonnan érkező igénybe vevőket. A régi 

klienseket általában előre megbeszélt időben fogadják, illetve telefonon egyeztetnek.  

A Család-és Gyermekjóléti Központ  az összetett feladat megoldására az  SzMSz -ben előírtak 

alapján, az alábbi összetételű team-et alakította ki:  

- a team tagjai két szakmai vezető, családsegítők, esetmenedzserek, szociális asszisztensek- 

esetenként a H52 Ifjusági Iroda és Közösségi tér, illetve Óvodai és Iskolai Szociális Segítő 

Csoport munkatársai.  

A team az üléseit hetente tartja a vezető által meghatározott időpontban, a döntés előkészítésen 

kívül esetmegbeszélő feladatokat is ellátnak.  

 

A SzMSz-ben és a munkaköri leírásokban pontosan meghatározták a Család és Gyermekjóléti 

Központ illetve hozzá kapcsolódó szervezeti egységei munkavállalói feladatait, mellyel 

biztosítható a szakmai munka értékelése és számonkérése.  



 

Oldal 256 / 287 
 

Az ügyeleti és fogadó idő, valamint a teamértekezleteken való részvétel lefedi a munkaidó 

csaknem felét. A munkaidő többi részét családlátogatással, eseti gondnokságból eredő 

feladatokkal, szervező munkával és a társintézményekkel való kapcsolattartással töltik.  

Díjhátralék -kezelési Csoport munkatársainak munkaidejét többnyire az ügyfélfogadás tölti ki.  

A Díjhátralék -kezelési Csoport munkatársainak tevékenysége kizárólag a Család- és 

Gyerekjóléti Központ, illetve az  Alapellátási Egység közvetítésével történhet.  

 

Az átláthatóbb, tervezhetőbb munkaszervezés érdekben mindenképp célszerűbb lenne, ha a 

kollégák ügyfélfogadási ideje egy állandó rendszerű, rögzített rendben történne és nem hétről-

hétre ad hoc módon változna. Ezáltal az igénybe vevők is tudnák, hogy mikor kereshetik fel az 

esetgazda családgondozójukat, aki az előre megadott időpontokba megtalálható az 

intézményben és rendelkezésre áll. A munkatársak számára is kiszámíthatóbb, jobban 

szervezhető lenne, ha hosszabb távon is rendszer lenne az ügyfélfogadási idő - terepen töltött 

idő szempontjából. 

 

Az étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás esetében az ellátást biztosító szervezeti 

egységek (telephelyek) rendelkeztek hatályos működési engedéllyel. A jelentés már 

tartalmazza, a III./4.pont, Ellátási díjak 2018 - 2020. évi bevétel (B405. rovat) táblázat, 

Megjegyzés része, az ellátások  igénybevételének dokumentálását, ezért azt itt  már nem 

ismételjük meg.  

 

A szociális étkeztetés esetében a vizsgált minták alapján (a jelentés III/4.pont) vizsgálták a 

szociális rászorultságot, az étkeztetés módját  a helyben étkeztetés, elvitel lehetővé tétele és étel 

házhozszállításával biztosították. Az étkezés - munkaszüneti napok kivételével -, heti 6 napban 

igényelhető. Az étkeztetést külső szolgáltató biztosítja. A telephelyekre, a jelenlegi 

közegészségügyi előírásoknak megfelelő módon, zárt rendszerben és egyedi kiszerelésben 

szállítják az ebédet. 

A biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékei 

megfelelnek, a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltaknak. 

A házhozszállításra a FESZGYI megbízási szerződéssel alkalmaz vállalkozókat. A szállító 

naponta listát kap az igénybe vevőkről, illetve címekről. 

Az ebéd kiszállításának ideje: 

• Hétfőtől-péntekig: 11-15 óra között, 

• Szombaton: 10-13 óra között. 

 

Az ételt személyesen hétfőtől-péntekig 11-12.30 óra között, szombaton 10.00-12.00 óra között 

vehetik át a telephelyek ételkiadó konyháiban. 

 

Nappali ellátás a FESZGYI idősek klubja által biztosítja.  

A nappali ellátás a koruk, illetve egészségügyi állapotuk miatt önmaguk ellátására részben 

képes személyek, egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk 

életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtja 

szükség szerint: 

-  tanácsadás, 

-  készségfejlesztés, 

-  háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

-  esetkezelés, 
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-  felügyelet, 

-  gondozás. 

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatási elemek az ellátottak számára térítésmentesen vehetők 

igénybe. 

Ezen túl az idősek klubja az alábbi szolgáltatásokat szervezi (térítés ellenében): 

1. igény szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása, 

2. szabadidős programok szervezése esetén belépődíj megfizetése, 

3. nem a Klub által nyújtott szolgáltatások (pl. fodrász, pedikűr stb.) 

 

A nappali ellátás biztosítása megfelel az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet   74.§-80.§-ban 

foglaltaknak, mivel a FESZGYI  biztosítja a  nappali ellátás szolgáltatási elemeit,  a nappali 

ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően  határozták 

meg, de az napi hat óránál  nem kevesebb,  az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó 

intézményekben a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a 

Szociális Ágazati Portálon közzétett látogatási és eseménynaplót vezeti és a  nappali ellátást 

nyújtó intézmény házirendje tartalmazza:  

a) az intézmény nyitvatartási idejét, 

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, 

c)  étkeztetés biztosítása esetén az étkezések számát és az étkeztetés rendjét, 

d) az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó 

előírásokat, 

e) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, 

f) az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás körét és térítési díját. 

 

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza, működési engedéllyel rendelkezett a vizsgált 

időszakban, a bejegyzett férőhelyek száma 12 férőhely. Az Időskorúak Gondozóháza teljes 

körű ellátás részeként gondoskodik; 

▪ átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett 

▪ napi 5 x-i étkezés, orvosi utasításra diéta biztosítása, ruházattal és textíliával való ellátásáról 

▪ egészségügyi ellátás biztosításáról 

▪ mentálhigiénés ellátásról. 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóházában személyre szóló egyéni gondozási tervet 

készíttettek. Felmérték az ellátott személy fizikai, egészségi, mentális állapotát, és ennek 

megfelelően az ellátást igénybe vevővel együtt megbeszélték az egyénre szabott gondozási 

feladatokat, gondozási célokat és a megvalósításhoz szükséges módszereket. 

A szakmai team munka keretében – odafigyeléssel, empátiával, kapcsolatteremtő készséggel, 

nagyfokú tapintattal – megvalósuló feladatellátás eredménye az ellátást igénybe vevő és a 

szakszemélyzet közötti harmonikus kapcsolat kialakítása.  

 

A Szoc. tv. 80.-82.§-ban foglaltaknak megfel a Gondozóház működtetése, az 1/2000.(I.7.) 

SzCsM rendelet 85.§ -ban foglaltakat betartották, mivel az átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményi ellátásra legfeljebb egy évig került sor, az egyéves  határidő elteltét megelőzően 

egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálta, hogy az ellátást igénybe vevő családi 

környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e.  

 

Abban az esetben ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az 

intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbította.  
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Abban az esetben  ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó 

intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az 

intézmény vezetője tájékoztatást adott. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást 

igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel biztosították, az egyéves időtartam számításakor 

az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben töltött időszakokat - ha az ellátás megszakítása 

kevesebb mint 30 napra történt - össze adták.  

 

Szociális Szolgáltató Központ szakmai tevékenysége a vizsgált időszakban a jogszabályi 

előírások alapján történt, megfelelő szakmai képesítéssel és létszámmal látták el a szociális alap 

és szakosított ellátásokat, ezt a jelentés IV./2. és 3.pontjába részletesen elemeztük, ezért azt itt 

már nem ismételjük. 

 

A szociális szolgáltató és a szociális intézmény általános tárgyi és általános működési feltételeit 

az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 4.§-5.§ határozza meg. Az ellenőrzés nem terjedt ki az 

általános tárgyi feltételek vizsgálatára, az általános működési feltételeket vizsgáltuk.  

A FESZGYI az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5.§-ban meghatározott általános működési 

feltételeknek a vizsgált időszakban megfelet, mivel rendelkezett szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzéssel, alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai 

programmal, a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, házirenddel, mely a szakmai program 

része volt, iratkezelési szabályzattal, számviteli szabályzattal, pénzkezelési szabályzattal, leltár 

és selejtezési szabályzattal, munkavédelmi szabályzattal, tűzvédelmi szabályzattal, azonban az 

anyaggazdálkodási szabályzatot nem alakították ki a vizsgált időszakban.  

 

A bentlakásos intézmény házirendjében meghatározták az együttélés szabályait, az 

intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, az ellátásban részesülő személyek egymás 

közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait, az intézménybe 

bevihető személyes használati tárgyak körét, az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak 

átvételének és kiadásának szabályait,  a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, 

valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának rendjét,  az intézményi jogviszony 

megszűnésének szabályait, az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat, 

 az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját.  

 

A FESZGYI a vizsgált időszakra vonatkozóan az irányító szerv részére elkészítette a Szociális 

Szolgáltató Központ és a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  szakmai egységeinek 

éves beszámolóit, melyben összefoglalta, értékelte, elemezte a szervezet szakmai előírásoknak 

való megfelelést, az ellenőrzés az éves beszámolók tartalmát  részletesen nem vizsgálta, nem 

értékeli, erre kompetenciája  nem terjed ki, de az előzetes áttekintés alapján alkalmasnak találja 

a FESZGYI és szakmai területei tevékenységének részletes értékelésére, bemutatására.  

 

 

2. A lakossági szükségletek és a biztosított szolgáltatások szakmai 

összhangjának áttekintése. 
 
A FESZGYI a hatáskörébe tartozó szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás 

tevékenységei, valamint szakellátás keretében időskorúak átmeneti ellátása illetékességi 
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területeken jár el.  Illetékessége a tevékenységi körébe tartozó feladatok tekintetében  Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros, illetve Budapest Főváros közigazgatási területe.  

A Gyermekek Átmenti Otthona esetében ellátási szerződést kötöttek a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros Önkormányzattal (az ellátási szerződéssel érintett férőhelyek:                        

1 férőhely), Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal (az ellátási 

szerződéssel érintett férőhelyek: 1 férőhely) és  Budapest Főváros  XIII. kerület 

Önkormányzatával (az ellátási szerződéssel érintett férőhelyek: 2 férőhely). 

 

A szociális ellátások (alapellátások) szolgáltatási elemeinek rendszere az alábbi  táblázatba 

került összefoglalásra.  

  
Házi 

segítségnyújtás  

Utcai szociális 

munka  

Időskorúak nappali 

ellátása 

Szenvedélybetegek 

nappali ellátása  

Tanácsadás   ✓  ✓  ✓  

Esetkezelés  ✓  ✓  ✓  

Gondozás ✓  ✓  ✓  ✓  

Étkeztetés    ✓  

Felügyelet    ✓  ✓  

Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) ✓   ✓  ✓  

Szállítás  ✓    
Kézségfejlesztés    ✓  ✓  

Lakhatás      
Megkeresés  ✓    
Közösségi fejlesztés    ✓  ✓  

 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a Budapest Főváros Kormányhivatala szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzési határozata alapján a szociális alap és szakosított ellátások 

igénybevételének alakulását a vizsgált időszakban.  

 

Intézmény 

megnevezése 

Szolgáltatás 

neve  

Ellátási 

terület  

Engedélyezett 

férőhelyek 

száma  

Ellátást igénybevevők száma  

2018.év 2019.év 2020.év 

Gyermekek 

Átmeneti 

Otthona  

Gyermekek 

átmenti 

elhelyezése  

Budapest 

Főváros 

VII.,IX.,XII., 

és XIII. 

kerületének 

közigazgatási 

területe  

24 

11 fő  

átmeneti                     

( gondozás-

ban 

részesült  

56 fő)  

10 fő 

átmeneti                          

(gondozás-

ban részesülő 

gyermekek 

száma: 123 

fő 

10 fő átmeneti                          

(gondozásban 

részesülő 

gyermekek 

száma: 106 fő) 

Nappali 

Melegedő 

Hajléktalan 

személyek 

nappali ellátása 

Budapest 

Főváros 

közigazgatási 

területe 

100 
még nem 

működött  

napi átlagban 

101,93 fő     

(ügyintézé-

sek száma 

2019-ben 

467 volt.)  

napi átlagban 

102,09 fő     

(ügyintézések 

száma 2020-

ban 506 volt.)  
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Tavirózsa 

Gondozási 

Központ és 

Napsugár 

Idősek 

Klubja  

Szociális 

étkeztetés 

(szociális 

konyha), házi 

segítségnyújtás

, időskorúak 

nappali ellátása 

Budapest 

Főváros IX. 

kerület 

közigazgatási 

területe. 

Nappali 

ellátás 

tekintetében 

Budapest 

Főváros 

közigazgatási 

területe.  

Időskorúak 

nappali ellátása: 

30 férőhely.              

Házi segítség 

nyújtásban 

ellátható 

személyek 

száma: 81 fő 

(ezen belül a 

személyi 

gondozásban 

ellátható 

személyek 

befogadott 

száma: 81 fő)  

30 -nappali 

ellátás,     

91 fő 

szociális 

étkeztetés, 

92 fő - házi 

segítség-

nyújtás   

29-nappali 

ellátás, 98 fő 

étkeztetés, 

102 fő házi 

segít-

ségnyújtás  

28- nappali 

ellátás, 104 

fő- házi segít-

ségnyújtás, 

133 fő 

étkeztetés   

Szerető 

Kezek Idősek 

Klubja és 

Időskorúak 

Gondozóház

a  

Szociális 

étkeztetés 

(szociális 

konyha), 

nappali ellátása 

(időskorúak 

nappali 

ellátása), 

átmeneti 

elhelyezést 

nyújtó 

intézményi 

ellátás 

(időskorúak 

gondozóháza)  

Budapest 

Főváros IX. 

kerület 

közigazgatási 

területe. 

Nappali 

ellátás  és 

gondozóház  

tekintetében 

Budapest 

Főváros 

közigazgatási 

területe. 

Időskorúak 

nappali ellátása 

: 55 férőhely        

Időskorúak 

gondozóháza: 

12 férőhely  

47-nappali 

ellátás,     

17 fő 

szociális 

étkeztetés, 

9,58 fő 

átmeneti 

elhelyezést 

nyújtó 

intézményi 

ellátás  

41- nappali 

ellátás, 20 fő 

étkeztetés, 

9,4 fő 

átmeneti 

elhelyezést 

nyújtó 

intézményi 

ellátás    

42- nappali 

ellátás, 16 fő 

átmeneti 

ellátás, 14 fő 

étkeztetés  

Szivárvány 

Gondozási 

Központ és 

Platán Idősek 

Klubja  

Szociális 

étkeztetés 

(szociális 

konyha), 

nappali ellátása 

(időskorúak 

nappali 

ellátása), házi 

segítségnyújtás  

Budapest 

Főváros IX. 

kerület 

közigazgatási 

területe 

Időskorúak 

nappali ellátása 

: 50 férőhely. 

Házi segítség 

nyújtásban 

ellátható 

személyek 

száma: 63 fő 

(ezen belül a 

személyi 

gondozásban 

ellátható 

személyek 

befogadott 

száma: 63 fő)  

40- nappali 

ellátás,       

116 fő 

szociális 

étkeztetés, 

95 fő -házi 

segítség- 

nyújtás   

49-nappali 

ellátás,       

94 fő házi 

segítség-

nyújtás, 126 

fő étkeztetés  

45-nappali 

ellátás, 93 fő 

házi segítség-

nyújtás, 146 

fő szociális 

étkeztetés 

Árvácska 

Idősek 

Klubja  

Szociális 

étkeztetés 

(szociális 

konyha), 

nappali ellátása 

(időskorúak 

nappali 

ellátása) 

Budapest 

Főváros IX. 

kerület 

közigazgatási 

területe 

Időskorúak 

nappali ellátása: 

20 fő  

16-nappali 

ellátás, 48 

fő szociális 

étkezés  

16-nappali 

ellátás, 30 fő 

étkeztetés 

27 fő-szociális 

étkeztetés,  

15-nappali 

ellátás  
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Írisz Klub 

Szenvedély-

betegek 

Nappali 

Intézménye  

Szociális 

étkeztetés 

(szociális 

konyha), 

nappali ellátása 

(szenvedély-

betegek  

nappali ellátása 

Étkeztetés 

tekintetében 

Budapest 

Főváros IX. 

kerület 

közigazgatási 

területe, 

nappali 

ellátás 

tekintetében 

Budapest 

Főváros 

Közigazgatás

i területe  

Szenvedély-

betegek nappali 

ellátása: 30 

férőhely  

2 fő-

szociális 

étkeztetés, 

31 fő 

nappali 

ellátás   

2 fő szociális 

étkeztetés, 

32 fő nappali 

ellátás   

1 fő szociális 

étkeztetés,  

35-nappali 

ellátás,  

Nefelejcs 

Gondozási 

Központ és 

Borostyán 

Idősek 

Klubja  

Szociális 

étkeztetés 

(szociális 

konyha), 

nappali ellátása 

(időskorúak 

nappali 

ellátása), házi 

segítségnyújtás  

Étkeztetés 

tekintetében 

Budapest 

Főváros IX. 

kerület 

közigazgatási 

területe, 

nappali 

ellátás 

tekintetében 

Budapest 

Főváros 

Közigazgatás

i területe  

Nappali ellátás: 

időskorúak 

nappali ellátása: 

60 férőhely, 

házi segítség-

nyújtásban 

ellátható 

személyek 

száma 36 fő 

(ezen belül 

személyi 

gondozásba 

ellátható 

személyek 

befogadott 

száma: 36 fő) 

58-nappali 

ellátás, 83 

fő szociális 

étkeztetés, 

55 fő házi 

segítség-

nyújtás       

58-nappali 

ellátás,  fő 

házi segít-

ségnyújtás, 

89 fő 

étkeztetés, 

55 fő házi 

segítség-

nyújtás    

94 fő-szociális 

étkeztetés , 

58-nappali 

ellátás,55 fő 

házi segítség-

nyújtás   

Időskorúak nappali ellátás mindösszesen: :  215 191 193 188 

Házi segítségnyújtás mindösszesen:  180 242 251 252 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 

mindösszesen:  30 31 32 35 

Szociális étkeztetés mindösszesen:   395 357 365 415 

Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi 

ellátás mindösszesen:  12 9,58 9,4 10 

Hajléktalan személyek nappali ellátása 

mindösszesen:  100 

nem 

működött  101,93 102,9 

Gyermekek átmenti elhelyezése mindösszesen:  24 11 10 10 

 

Szoctv. 92/K. §  (6) bekezdés kimondja, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés esetében 

az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé 

vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám száz százalékát. A fenti táblázatból jól látható, hogy  

a házi segítségnyújtás esetében 2018.évben 34,4%-al , 2019.évben  39,4%-al, és  2020.évben 

40%-al haladta meg a bejegyzett ellátotti létszámot, úgy tűnik, hogy erre a szolgáltatásra évről 

-évre nőtt az igény.  

 

A hajléktalan személyek nappali ellátása is 2019.évben 1,93%-al, 2020.évben 2,9%-al haladta 

meg az engedélyezett létszámot.  

 

A szenvedélybetegek nappali ellátása is meghaladta az engedélyezett férőhelyek számát, 

2018.évben 3,3%-al, 2019.évben 6,6%-al, 2020.évben 16,67%-al. 
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Az időskorúak nappali ellátása és a szociális étkeztetés esetében az engedélyezett férőhelyek 

kihasználása nem volt 100%-os. Az időskorúak nappali ellátása esetében 2018.évben 88,83%, 

2019.évben 89,79%,  2020.évben  87,44%  arány látható. A szociális étkeztetés esetében  

2018.évben  90,38%, 2019.évben  92,41% , viszonyt 2020.évben 105,6%-os igénybevételt 

mutat a létszám.  

 

Az esetkezelés gyakorlata a  Családtámogató és Gyermekjóléti Központ esetében az alábbiak 

szerint alakult, forrásként a  szakmai egységeinek éves beszámolóit használtuk:  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevételét nem kell írásban 

kérelmezni, a szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. A szolgáltatás igénybevételének 

módja az önkéntes alapellátás keretén belül, az ellátást igénylő kezdeményezésére valósul meg. 

Hatósági beavatkozás esetén azonban a jogszabályok kötelező együttműködést rendelhetnek el 

(rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában, továbbá amennyiben a gyermek védelme 

az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított).  

  

A kapcsolatfelvétel történhet az ügyfél általi önkéntes megkereséssel, illetve irányítottan.  

Irányított igénybevétel történhet kötelezés útján (pl. határozattal), valamint delegálással (pl a 

jelzőrendszeri tagok, társszervek jelzése alapján).  

A személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést, megkeresést követően 

(amennyiben szükséges azonnal) az ügyeletes munkatárs előzetes egyeztetés után személyes 

találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel.  

Az igénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó gondoskodik a Gyvt. 33. §-ban, 

valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 13. §-ban meghatározott tájékoztatásról, melyről az 

igénybe vevő írásban nyilatkozik. Ezt a nyilatkozatot az ellátás megkezdésekor a család és 

gyermekjóléti szolgálatnál rendszeresített ún. Együttműködési megállapodásban rögzíti a 

családsegítő és a szolgáltatást igénybe vevő (a gyermek az életkorának megfelelően).  

 

Szintén nagyon fontos feladatot lát el a Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ, mivel 

a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló személyeknek és családoknak, 

akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni kifizetéséhez nyújt segítséget.  

A szegénységi rés mértéke 2019-ben 36,3 százalék volt az előző évi 28,9 százalék után. 

A szegénységi rés egyszerűen megfogalmazva a szegénység mélységét hivatott kifejezni. Az 

arányszám azt mutatja meg, hogy a szegények (hivatalosan a szegénységi küszöb alatti 

jövedelemből élők) átlagos jövedelme milyen mértékben marad el a szegénységi küszöbtől, 

vagyis konkrétabban a medián átlagjövedelem 60 százalékának megfelelő összegtől. 

Egyszerűen megfogalmazva minél magasabb ez az érték, annál nagyobbak az anyagi 

különbségek, annál kisebb a szegénységből való kitörés esélye. Éppen ezen mutatók miatt is 

fontos a hátrányos helyzet, szociális helyzet javítását  segítő  szakmai munka, mint a utcai 

szociális munka, a kerületi hajléktalanok segítése. 

 

Az önkormányzat által fenntartott LÉLEK Program keretében LÉLEK -Pont működtetésével a 

kerületi hajléktalanok segítését koordinálja, a  programban való részvételüket, illetve egyéb  

segítési formákat támogatja.  

 

A lakossági szükségletet  a LÉLEK-Pont működtetésére a Díjhátralék-kezelő és Lakhatást 

Segítő Központ szakmai beszámolói is alátámasztják.  A vizsgált időszakra vonatkozóan az 
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ellenőrzés a 2019-2020.évi szakmai  beszámolót kapta meg, így a 2018.évi szakmai 

igénybevételt nem tudta áttekinteni.  

Viszont a 2019 és 2020.évi szakmai beszámolói alapján látható, hogy  2019.évben  Lélek 

Program 1306 alkalom, utcai szociális munka 2205 alkalom, a  1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 

szám alatt lévő LÉLEK - Pontot 175 fő összesen 1306 alkalommal kereste fel és vette igénybe 

a csoport által nyújtott különböző szolgáltatásokat (LÁK, borbélyszolgáltatás, pszichológiai 

tanácsadás, tisztálkodás – mosás stb).  A LÉLEK Programban 2019.évben  9 család vett részt, 

ahol összesen 11 fő kiskorút neveltek. Közülük 2 család vett  részt a második szinten, 3 család 

a kiléptető lakásokba való költözésre várt , a kiléptető lakásokban pedig 4 család élt. 2019.évben 

10 pár, ill. kiskorút is nevelő család várt a LÉLEK Programba való bekerülésre, akik 

előgondozásban, illetve előzetes együttműködésben álltak.  

A 2019. évben utcai szociális terepmunka során 191 fővel 2205 alkalommal kerültek  gondozási 

kapcsolatba az ellátási területükön. 27 fő esetében tudták azt  elérni, hogy hosszabb vagy 

rövidebb időre elhagyja az utcai életmódot. 

2020.évben a LÉLEK -Program létszáma  83 fő (ebből 9 család- és összesen 20 kiskorú ás 2 

nagykorú gyermek). A LÉLEK -Házba 2020.december 31-én 5 lakószobába elhelyezve 14 fő 

élt életvitelszerűen, 4 nő és 10 férfi. 2020-ban 2 fő költözött ki a családi helyzetük kedvező 

változása miatt.  

 

A fenti adatokból jól látható, hogy a lakossági szükségletek és a szolgáltatások szakmai 

összhangja biztosított.  

 

 
 

3. Összehasonlítás a fővárosi kerületek lakosság- és az egyes telephelyek 

szakmai létszám adatainak vonatkozásában. 
 
A vizsgálat során a KSH Tájékoztatási Adatbázisában fellelhető, hivatalosan lejelentett 

adatokból dolgoztunk. 

 

Budapest kerületeinek népesség alakulását a vizsgált időszakra vonatkozóan az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

 

Kerületszám 
Terület 
(km²) 

Népsűrűsége 
(fő/km²) 

Népesség 

      2018 2019 2020 

I. 3,41 7 381,82 25 172 25 190 24 667 

II. 36,34 2 461,53 89 452 89 588 87 915 

III. 39,7 3 288,66 130 560 131 058 129 609 

IV. 18,82 5 317,27 100 071 99 636 98 403 

V. 2,59 10 043,63 26 013 25 937 25 097 

VI. 2,38 16 193,7 38 541 38 799 38 158 

VII. 2,09 25 053,59 52 362 51 429 50 564 

VIII. 6,85 11 228,61 76 916 76 653 75 213 
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IX. 12,53 4 766,16 59 720 60 180 59 296 

X. 32,49 2 401,66 78 030 77 764 77 308 

XI. 33,49 4 434,67 148 517 148 474 144 880 

XII. 26,67 2 158,46 57 566 57 713 56 123 

XIII. 13,44 9 051,86 121 657 122 284 120 652 

XIV. 18,13 6 851,52 124 218 124 180 122 264 

XV. 26,94 2 957,5 79 675 79 033 77 845 

XVI. 33,51 2 223,19 74 499 74 709 74 398 

XVII. 54,82 1 599,29 87 673 87 388 86 269 

XVIII. 38,6 2 648,08 102 216 102 345 101 586 

XIX. 9,38 6 359,06 59 648 59 381 58 093 

XX. 12,19 5 382,36 65 611 64 547 63 451 

XXI. 25,75 2 955,03 76 092 75 487 74 005 

XXII. 34,25 1 609,11 55 112 55 594 55 598 

XXIII. 40,77 563,28 22 965 22 847 22 442 

 
A IX. kerület népessége Budapest össz. népességének arányában a vizsgált években: 

2018: 3,41% 

2019: 3,44% 

2020: 3,44% 

 

A vizsgálat alá vont időszakban Budapest kerületeinek népessége 1,67%-kal csökkent, a IX. 

kerületé 0,7%-kal.  

 

Budapest kerületeiben lévő idősek klubjaiban a vizsgált időszakban lévő férőhelyek számát, 

valamint azok kihasználtságát az alábbi táblázatban mutatjuk be:  

 

Kerület 

Népesség 
Idősek klubjainak 

száma (db) 

Idősek klubjaiban 
működő 

férőhelyek száma 
(db) 

Idősek klubjában 
ellátottak száma 

(Fő) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 
202

0 

I. 25 172 25 190 24 667 3 3 3 110 110 110 113 112 110 

II. 89 452 89 588 87 915 5 5 5 155 155 155 210 231 209 

III. 
130 
560 

131 
058 

129 609 
11 11 11 1050 1050 1050 1154 1153 

113
1 

IV. 
100 
071 

99 636 98 403 
3 3 3 210 210 210 167 169 163 

V. 26 013 25 937 25 097 3 3 3 340 380 380 345 391 376 

VI. 38 541 38 799 38 158 1 1 1 50 50 50 46 49 51 

VII. 52 362 51 429 50 564 6 6 6 520 520 520 570 577 525 

VIII. 76 916 76 653 75 213 5 5 5 300 300 300 292 291 265 

IX. 59 720 60 180 59 296 5 5 5 215 215 215 191 193 188 

X. 78 030 77 764 77 308 5 5 5 260 260 260 265 272 261 

XI. 
148 
517 

148 
474 

144 880 
5 5 5 217 217 217 231 225 218 
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XII. 57 566 57 713 56 123 3 3 3 140 140 140 212 209 213 

XIII. 
121 
657 

122 
284 

120 652 
11 11 11 1100 1100 1100 1070 1073 

103
6 

XIV. 
124 
218 

124 
180 

122 264 
5 5 5 240 240 240 264 252 227 

XV. 79 675 79 033 77 845 3 3 3 185 197 197 344 345 305 

XVI. 74 499 74 709 74 398 4 4 4 200 200 200 190 200 190 

XVII. 87 673 87 388 86 269 3 3 3 160 160 160 265 264 257 

XVIII. 
102 
216 

102 
345 

101 586 
6 6 6 240 250 250 333 330 333 

XIX. 59 648 59 381 58 093 5 5 5 185 185 185 211 223 204 

XX. 65 611 64 547 63 451 4 4 4 125 125 125 150 148 127 

XXI. 76 092 75 487 74 005 2 2 2 80 80 80 50 54 58 

XXII. 55 112 55 594 55 598 3 3 3 83 83 83 78 75 76 

XXIII. 22 965 22 847 22 442 1 1 1 32 32 32 6 6 6 

 
 
Látható, hogy Budapest 23 kerületéből 14 kerületben a kihasználtság 100% feletti, ami ezen 

klubok létjogosultságát hangsúlyozza.   

A IX. kerületben közel 90%-os kihasználtsággal működnek az Idősek klubok.  

 

A kerületben élők arányában az alábbiak szerint alakulnak az idősek klubjában ellátottak 

száma:  

 
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. 

2018 0,45% 0,23% 0,88% 0,17% 1,33% 0,12% 1,09% 0,38% 0,32% 0,34% 0,16% 0,37% 0,88% 0,21% 0,43% 0,26% 0,30% 0,33% 0,35% 0,23% 0,07% 0,14% 0,03% 

2019 0,44% 0,26% 0,88% 0,17% 1,51% 0,13% 1,12% 0,38% 0,32% 0,35% 0,15% 0,36% 0,88% 0,20% 0,44% 0,27% 0,30% 0,32% 0,38% 0,23% 0,07% 0,13% 0,03% 

2020 0,45% 0,24% 0,87% 0,17% 1,50% 0,13% 1,04% 0,35% 0,32% 0,34% 0,15% 0,38% 0,86% 0,19% 0,39% 0,26% 0,30% 0,33% 0,35% 0,20% 0,08% 0,14% 0,03% 

 
A táblázat adataiból látható, hogy az idősek klubjának kihasználtsága a vizsgált években 

jórészt nem változott, az igénybevevők száma stagnál, a kerületben a lakkosság számának fél 

%-át sem éri el.  

 

Vizsgáltuk még Budapest kerületeiben lévő fogyatékosok nappali intézményeiben a 

férőhelyek számát, kihasználtságát.  

 

Kerület 
Népesség 

Fogyatékosok 
nappali 

intézményeinek 
száma (db) 

Fogyatékosok 
nappali 

intézményeiben 
működő 

férőhelyek száma 
(db) 

Fogyatékosok 
nappali 

intézményeiben 
ellátottak száma 

(Fő) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

I. 25 172 25 190 24 667 1 1 - 16 16 - 29 31 0 

II. 89 452 89 588 87 915 3 2 3 90 60 90 125 106 117 

III. 
130 
560 

131 
058 

129 
609 1 1 1 80 80 80 79 82 82 

IV. 
100 
071 

99 636 98 403 
0 0 1 0 0 16 0 0 31 

V. 26 013 25 937 25 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VI. 38 541 38 799 38 158 1 1 1 16 16 16 17 17 16 

VII. 52 362 51 429 50 564 2 2 2 31 31 31 31 33 33 

VIII. 76 916 76 653 75 213 3 3 3 49 49 49 46 40 37 

IX. 59 720 60 180 59 296 1 1 1 25 25 25 19 19 19 

X. 78 030 77 764 77 308 1 1 1 60 60 60 43 53 60 

XI. 
148 
517 

148 
474 

144 
880 3 3 3 74 86 86 75 84 90 

XII. 57 566 57 713 56 123 2 2 2 50 50 50 42 41 40 

XIII. 
121 
657 

122 
284 

120 
652 1 1 1 30 30 30 28 30 27 

XIV. 
124 
218 

124 
180 

122 
264 3 3 3 110 110 110 87 92 92 

XV. 79 675 79 033 77 845 3 3 3 88 88 88 82 83 83 

XVI. 74 499 74 709 74 398 2 2 2 38 38 38 34 30 30 

XVII. 87 673 87 388 86 269 1 1 1 30 30 30 38 42 42 

XVIII. 
102 
216 

102 
345 

101 
586 1 1 1 30 30 30 30 33 33 

XIX. 59 648 59 381 58 093 1 1 1 30 30 30 29 27 29 

XX. 65 611 64 547 63 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXI. 76 092 75 487 74 005 1 1 1 46 46 46 25 30 27 

XXII. 55 112 55 594 55 598 1 1 1 28 28 28 30 29 28 

XXIII. 22 965 22 847 22 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Látható, hogy ezen ellátást a kerületi lakosok arányában sokkal kevesebben veszik igénybe, 

mint az idősek klubját, de a kihasználtság itt is nagyon magas arányú, néhol meghaladja a 

100%-ot is. 

 

Az időskorúak nappali ellátásában, a szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban, a 

fogyatékosok nappali ellátásában, a pszichiátriai betegek nappali ellátásában, a 

szenvedélybetegek nappali ellátásában, valamint a hajléktalanok nappali ellátásában 

foglalkoztatottak számát kerületi bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:  
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Kerület 

Időskorúak nappali 
ellátásában 

foglalkoztatottak 
száma(Fő) 

Szociális 
alapszolgáltatásban és 

nappali ellátásban 
foglalkoztatottak száma 

összesen (fő) 

Fogyatékosok 
nappali ellátásában 

foglalkoztatottak 
száma (Fő) 

Pszichiátriai 
betegek nappali 

ellátásában 
foglalkoztatottak 

száma (Fő) 

Szenvedélybetegek 
nappali 

ellátásában 
foglalkoztatottak 

száma (Fő) 

Hajléktalanok 
nappali ellátásában 

foglalkoztatottak 
száma (Fő) 

Összesen (Fő) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

I. 6,5 6,5 6,5 49 51 42,5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 3 66,5 68 52 

II. 15 13,8 14,5 101,9 108,2 134,9 16 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,9 136 162,4 

III. 62,5 58 69 165,5 168,7 179,7 11 11 10 6 6 6 0 0 0 5,5 6,2 14,2 250,5 249,9 278,9 

IV. 8 8 8 60,9 50,6 54,5 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 5,5 6 7,5 74,4 64,6 75,5 

V. 20 24 26 67 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 92 94 

VI. 3 3 3 90,1 67,2 69,4 7 7 7 0 0 0 0 0 0 23,5 18,7 18,5 123,6 95,9 97,9 

VII. 17 16 17 101,6 98,9 127,8 1,9 3,4 5,4 2 1 2 0 0 0 20,5 21,5 24 143 140,8 176,2 

VIII. 16 16 16 165,7 171,6 184,1 9,5 11,5 11 9 6,8 7,3 17,5 12 14,7 33,8 33,2 47,9 251,5 251,1 281 

IX. 14 13 11 74,5 68,4 78,3 4,4 4,5 11,7 0 0 0 4,5 4 4 13,5 12,5 13,5 110,9 102,4 118,5 

X. 15 13 14,5 74,9 77,5 79,7 3,5 3,5 11,5 0 0 0 0 0 0 19,9 26 20,7 113,3 120 126,4 

XI. 19 20 19 162,8 139,2 148,2 21,3 24 24 3 5 4 3 3 3 7 5 6 216,1 196,2 204,2 

XII. 10 9 7 72,7 72 67 12 12 11 3 4 4 3,7 5 5,5 4 4 3 105,4 106 97,5 

XIII. 39 38 38,5 195,7 184,8 208 9 9 9 3 3 3 4 4 4 17,5 16 24 268,2 254,8 286,5 

XIV. 15 13 14 148,1 155,2 147,2 15,5 15,5 13,5 0 0 0 0 0 0 7 7 7 185,6 190,7 181,7 

XV. 11 10 10 82 84 89 36 33 33 0 0 0 0 0 0 3 4 3 132 131 135 

XVI. 9 9 10 48,5 44,1 45,9 8 9 7,5 3,5 2,3 2,4 0 0 0 0 0 0 69 64,4 65,8 

XVII. 10 9 10 53,8 52,1 57,9 7 6 9 3,5 4,5 4,2 4,8 2,8 5 2,6 3,6 3,5 81,7 78 89,6 

XVIII. 20 20 19 70,6 72,5 71,5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 3,6 5,7 4,7 100,2 104,2 101,2 

XIX. 14,5 14 14 72,3 66 64,5 7 7 5 6 4 4 0 0 0 10 9 8,8 109,8 100 96,3 

XX. 11 11 11 52 51 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 68 67 61 

XXI. 4 4 5 57 47 60,5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 8 10 7,5 74 65 77 

XXII. 10 10 10 53 59 57 8 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 74 81 79 

XXIII. 3 3 3 22 21 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3,5 29 27 27 
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A területen foglalkoztatottak és az ellátottak aránya a következőképpen alakult a vizsgált 

időszakban:  

 
 

Kerület 
Összesen ellátott 

(Fő)  

Összesen 

foglalkoztatott(Fő) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

I. 1273 1194 824 66,5 68 52 

II. 1415 1374 1644 132,9 136 162,4 

III. 3551 3424 3239 250,5 249,9 278,9 

IV. 2595 2651 2786 74,4 64,6 75,5 

V. 1086 1109 1048 87 92 94 

VI. 1119 1031 1020 123,6 95,9 97,9 

VII. 1954 1937 1962 143 140,8 176,2 

VIII. 2649 2584 2796 251,5 251,1 281 

IX. 1486 1757 1891 110,9 102,4 118,5 

X. 2351 2321 1961 113,3 120 126,4 

XI. 2524 2280 3524 216,1 196,2 204,2 

XII. 1758 1878 1521 105,4 106 97,5 

XIII. 3153 3350 3267 268,2 254,8 286,5 

XIV. 5872 5386 5448 185,6 190,7 181,7 

XV. 5829 5927 5895 132 131 135 

XVI. 1673 1631 1595 69 64,4 65,8 

XVII. 1504 1502 1435 81,7 78 89,6 

XVIII. 2863 2842 2601 100,2 104,2 101,2 

XIX. 1254 1181 1175 109,8 100 96,3 

XX. 1589 1556 1377 68 67 61 

XXI. 1939 1999 1794 74 65 77 

XXII. 1042 1019 1707 74 81 79 

XXIII. 195 174 200 29 27 27 

 

 
Az egy foglalkoztatottra jutó ellátottak száma:  

 
 
A könnyebb áttekinthetőség érdekében fenti táblázatot Pareto diagrammon is ábrázoltuk, 

melyen az adatok eloszlása csökkenő gyakorisági sorrendben került ábrázolásra, és a kumulatív 

vonallal a másodlagos tengelyen mutatja az egészhez viszonyított százalékarányokat.  

 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. 

2018 19,14 10,65 14,18 34,88 12,48 9,05 13,66 10,53 13,40 20,75 11,68 16,68 11,76 31,64 44,16 24,25 18,41 28,57 11,42 23,37 26,20 14,08 6,72 

2019 17,56 10,10 13,70 41,04 12,05 10,75 13,76 10,29 17,16 19,34 11,62 17,72 13,15 28,24 45,24 25,33 19,26 27,27 11,81 23,22 30,75 12,58 6,44 

2020 15,80 10,10 11,60 36,90 11,10 10,40 11,10 9,95 16,00 15,50 17,30 15,60 11,40 30,00 43,70 24,20 16,00 25,70 12,20 22,60 23,30 21,60 7,41 
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A diagrammból jól kivehető, hogy a Budapesti kerületek közül a IX. kerület az 1 

foglalkoztatottra jutó ellátottak számára tekintettel az alsó harmad tetején helyezkedik el, az 1 

foglalkoztatottra jutó ellátotti szám a 9. legkevesebb a 23 kerület közül.    

 

Az 1 foglalkoztatottra jutó ellátotti létszám 2018. bázisévhez viszonyított alakulása:  

 

 
 
 
 
A szociális területen foglalkoztatottak létszámalakulása 2018. bázisévhez viszonyítva:  
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1 foglalkoztatottra jutó ellátotti szám 2018. bázisévhez 
viszonyítva
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Az ellátottak száma a népesség számához való alakulása a vizsgált időszakban:  

 
Az ellátottak száma a népesség számához 2018. bázis időszakhoz viszonyítva:  

 

 
 
 
A fenti táblázatok adatait elemezve jól látható, hogy a tendenciák nyilvánvalóak és rosszabbak 

az amúgy is rendkívül kedvezőtlen budapesti átlagnál.  
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Foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. bázisévhez 
viszonyítva
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Ellátottak számának alakulása a népességhez 2018. 
bázisévhez viszonyítva

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. 

2018 5,06% 1,58% 2,72% 2,59% 4,17% 2,90% 3,73% 3,44% 2,49% 3,01% 1,70% 3,05% 2,59% 4,73% 7,32% 2,25% 1,72% 2,80% 2,10% 2,42% 2,55% 1,89% 0,85% 

2019 4,74% 1,53% 2,61% 2,66% 4,28% 2,66% 3,77% 3,37% 2,92% 2,98% 1,54% 3,25% 2,74% 4,34% 7,50% 2,18% 1,72% 2,78% 1,99% 2,41% 2,65% 1,83% 0,76% 

2020 3,34% 1,87% 2,50% 2,83% 4,18% 2,67% 3,88% 3,72% 3,19% 2,54% 2,43% 2,71% 2,71% 4,46% 7,57% 2,14% 1,66% 2,56% 2,02% 2,17% 2,42% 3,07% 0,89% 
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A lakosság számának folyamatos csökkenésével azonban nem jár együtt a problémák és a 

feladatok csökkenése is. Egyre újabb szükségletek jelennek meg, egyre több új és költségesebb 

beavatkozást, differenciáltabb, elérhetőbb és hatékonyabb ellátást igényelnek a változások.  

 

A helyi szociális védelemre háruló feladatok szempontjából egyértelmű, hogy az idős ellátások 

iránti igény tartós és differenciált növekedésével kell számolni.  

 

A minimálbért kereső szülők által nevelt gyermekek számának emelkedéséből és az ugyancsak 

magas arányú mentális, érzelmi és erkölcsi veszélyeztetésnek kitett fiatalok helyzetéből, a 

családok jelentős részének rendkívül rossz állapotából adódóan a család-és gyermekvédelmi 

rendszerekre is egyre nehezebb feladatok várnak.  

 

A fogyatékkal élők életminőségének javítása, esélyegyenlőségük megteremtésének az igénye 

is többletfeladatokat ró a városrészre (is).  

 

Az itt fel nem sorolt feladatok és szükségletek kielégítő színvonalú megoldására tett 

erőfeszítések azonban tiszteletre méltóak. A kerület igen sokat áldozott a szakszerű és humánus 

hálózatépítésre. A megnövekedett feladatok viszont tartós és folyamatos munkát, összefogást, 

az anyagi, a szellemi és a humán erőforrások összpontosítását, az önkormányzat 

együttműködését igénylik. 

 
 

4. 2018-2020. évi esetszámok és „alvó ügyek” kivezetésének ellenőrzése. 
 
A vizsgált időszakban a FESZGYI az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosította:  

a) étkeztetés, 

b) a házi segítségnyújtás, 

c) a családsegítés, 

d) az utcai szociális munka, 

e) a nappali ellátás 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az időskorúak gondozóháza 

biztosítja.  

 

A Családtámogató és Gyermekjóléti Központ- és szervezeti egységei- által biztosított a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szoctv. 64. § (4) bekezdése 

szerinti feladat ellátása.  

 

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, és nappali ellátási formák esetében a szolgáltatások 

igénybevétele kérelem alapján történik. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az 

ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást kötött az intézmény. 

Az igénybevételi eljárásnál, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások igénybevételéről) szabályozását betartották a vizsgált időszakban. 

Az ellátások megszűnését minden esetben dokumentálta az intézmény, a dokumentumok 

meglétét mintavételi eljárással már vizsgáltuk a jelentés III./4. pontjában, ezért azt itt már nem 

ismételjük meg.  
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Megállapodást nem kell kötni a családsegítés, utcai szociális munka és a hajléktalanok nappali 

melegedője esetében.  

 

Az esetszámok és alvó ügyek kivezetésének vizsgálatát   a  Családtámogató és Gyermekjóléti 

Központ esetében az alábbiakban foglaljuk össze, forrásként a  szakmai egységeinek éves 

beszámolóit használtuk:  

 

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység esetén a  2018. évi statisztikai adatok alapján  

1241személy/ 852 család vette igénybe szolgáltatásaikat.  

2019. évi statisztikai adatok alapján éves forgalma az előző évhez hasonlóan alakult. 1451 

személy/ 958 család vette igénybe szolgáltatásait.  2020-ban összesen 1476 személy/ 1002 

család vette igénybe szolgáltatásait.  

 

2018.évben nem együttműködési megállapodás alapján 391 fővel/ 325 családdal kerültek 

kapcsolatba. Ez korcsoportos megosztásban 350 fő 18 év feletti, valamint 41 fő 18 év alatti 

személyt jelentett. 

2018.évben a  család- és gyermekjóléti szolgáltatásban együttműködési megállapodás alapján, 

tehát tervszerű, rendszeres gondozásban 850 fővel /527 családdal foglalkoztak. Ebből 558 fő 

nagykorú, 302 fő pedig 18 év alatti személy volt. 

A 2018. évben a szakmai tevékenységek halmozott száma 8668-ról 11363-ra nőtt, mely magába 

foglalja a szociális segítő tevékenység (pl.: információnyújtás, konfliktuskezelés, kríziskezelés, 

tanácsadás, segítő beszélgetés stb.) teljes palettáját. A szolgáltatásokat a tavalyi 3761 helyett 

4905 alkalommal vették igénybe (halmozott adat). 

 

2019.évben nem együttműködési megállapodás alapján 330 fővel/ 264 családdal kerültek 

kapcsolatba. Ez korcsoportos megosztásban 291 fő 18 év feletti, valamint 39 fő 18 év alatti 

személyt jelentett. 

2019.évben a  család- és gyermekjóléti szolgáltatásban együttműködési megállapodás alapján 

– tehát tervszerű, rendszeres gondozásban részesülő – 1121 fővel /694 családdal foglalkoztak. 

Ebből 756 fő nagykorú, 365 fő pedig 18 év alatti személy volt.   

 

2020. évben  nem együttműködési megállapodás alapján 285 fővel/237 családdal kerültek 

kapcsolatba. Ez korcsoportos megosztásban 230 fő 18 év feletti, valamint 55 fő 18 év alatti 

személyt jelentett. 

2020.évben a  család- és gyermekjóléti szolgáltatásban együttműködési megállapodás alapján 

– tehát tervszerű, rendszeres gondozásban részesülő – 1191 fővel /765 családdal foglalkoztak. 

Ebből 817 fő nagykorú, 374 fő pedig 18 év alatti személy volt.  

 

A 2019-ben megjelent új ügyfelekkel az előző évhez hasonlóan jellemzően a jelzőrendszeren 

keresztül kerültek kapcsolatba, ugyanakkor ennek aránya 47-ről 54%-ra ugrott. Kis mértékben 

csökkent azon megkeresések száma, ahol a család önként kért segítséget intézménytől a 

probléma megoldására. A más kerületből történt költözést követően,  újként szereplő családok 

száma 13-ról 21%-ra nőtt. A gyámhatóság által kezdeményezett új ügyek száma negyedére 

csökkent. A leggyakoribb szakmai tevékenység az információnyújtás, a családlátogatás, a 

segítő beszélgetés, valamint az ügyintézéshez történt segítségnyújtás volt. 

 

2020-ban megjelent új ügyfelekkel az előző évhez hasonlóan jellemzően a jelzőrendszeren 

keresztül kerültek kapcsolatba, bár ennek aránya 54-ről 51%-ra változott. Ugyanakkor  2-ről 
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5%-ra emelkedett azon megkeresések száma, ahol a család önként kért segítséget intézménytől 

a probléma megoldására. A más kerületből történt költözést követően,  újként szereplő családok 

száma 21-ről 18%-ra csökkent. A gyámhatóság által kezdeményezett új ügyek száma tovább 

csökkent, a tavalyi 4%-ról 3%-ra változott. 

A szolgáltatásaikat igénybe vevők nem szerinti aránya továbbra is nagy eltérést mutat. 

 

A családsegítők átlagos esetszáma a szakmai létszámtól függően igen hullámzóan alakult, mely 

nehézzé tette a folyamatos és célzott segítői tevékenységet. Viszonylag magas esetszámok 

jellemzők a legalább egy éve a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységnél dolgozók 

esetében is.  

 

 

A távozott dolgozók esetei szétosztásra kerültek, melyekből a kríziseseteket nem lehet átadni 

az újonnan kezdőnek. Az esetvitel ennek köszönhetően gyakran elhúzódik, határidős 

adatszolgáltatások, javaslatok, tájékoztatások egyre inkább háttérbe szorítják a már folyó 

ügyeket is. 

 
2020. évben a szakmai tevékenységek halmozott száma 12990 volt. Ez magába foglalja a 

szociális segítő tevékenység (pl.: információnyújtás, konfliktuskezelés, kríziskezelés, 

tanácsadás, segítő beszélgetés stb.) teljes palettáját. 2020-ban 5774 (szintén halmozott adat) 

személy részesült valamilyen szolgáltatásban. 

 

Az esetszámok megfelelnek az országos gyakorlatnak, bár természetesen a  kerület jellegétől, 

a lakosság összetételétől és egyéb helyi adottságoktól ( pl. egyéb delegált feladatok) ettől 

helyenként felfelé, máshol lefelé is eltérhetnek.  

Az alábbi táblázatokkal szemléltetjük az országos gyakorlatot, melynek forrása  a KSH  
szociális ellátás összefoglaló táblái (STADAT) .  

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

Év 

A család- és 

gyermekjóléti 

központok, 

szervezeti egység 

A család- és 

gyermekjóléti 

központok, 

foglalkoztatott 

A család- és 

gyermekjóléti központok 

jogerős hatósági 

intézkedéshez kapcsolódó 

esetmenedzseri 

tevékenységet igénybe 

vevő 

A család- és 

gyermekjóléti központok, 

speciális szolgáltatást 

igénybe vevő 

2018 201 2 567 104 172 154 139 

2019 202 3 078 103 343 387 167 

2020 202 3 162 102 791 362 233 

 
 

 

Gyermekjóléti alapellátások 

Megnevezés 2018 2019 2020 

Gyermekek átmeneti gondozása       

helyettes szülőknél       

az év folyamán ellátott gyermek 24 24 4 

engedélyezett férőhely 376 390 380 

gondozott gyermek, december 31. 5 2 1 



 

Oldal 274 / 287 
 

gyermekek átmeneti otthonaiban       

az év folyamán ellátott gyermek 926 916 731 

engedélyezett férőhely 483 472 472 

gondozott gyermek, december 31. 210 224 193 

gondozott szülő, december 31. 53 52 52 

családok átmeneti otthonaiban       

az év folyamán ellátott gyermek 6 966 6 422 6 584 

engedélyezett férőhely 4 117 4 171 4 234 

gondozott gyermek, december 31. 2 349 2 349 2 341 

gondozott szülő, december 31. 1 433 1 411 1 409 

Biztos Kezdet Gyerekházak       

száma 116 155 172 

foglalkoztatottak 233 315 355 

rendszeres gondozásban részesülő       

család 1 998 2 151 2 001 

0–2 éves gyermek 1 788 x x 

3–5 éves gyermek 449 x x 

összes gyermek 2 237 2 379 2 231 

Tanodák       

száma – 191 192 

foglalkoztatottak – 584 538 

rendszeres gondozásban részesülő       

család – 3 979 3 989 

alsó tagozatos általános iskolai tanuló – 1 797 1 872 

felső tagozatos általános iskolai tanuló – 3 172 3 229 

középfokú iskolai tanuló – 566 571 

összes tanuló – 5 535 5 672 

 

A Család és gyermekjóléti alapellátási egység  esetében az esetek kezelése a megtekintett 

iratanyagok alapján a szakma szabályainak megfelelően történt. A végzett szakmai munka 

színvonala magas, a családgondozók, családsegítők által nyújtott szolgáltatás a munkatársak 

magas fokú szaktudását bizonyította, valamint a segítő szakma iránti elkötelezett, empatikus 

attitűdött tükrözi.  

Az esetkezelés kapcsán végzett napi munkájukat az esetnaplóban rögzítették. Az igénybe 

vevőkkel folytatott gondozási feladat részben az intézmény telephelyén valósult meg, részben 

családlátogatás során, vagy  szükség esetén más külső helyszínen végzik feladataikat a 

családgondozók.  

A családgondozók, családsegítők  havi tevékenységükről kimutatásokat, és statisztikákat 

vezetnek, a klienslistát az ellenőrzés nem vizsgálta, de azoknak családgondozónként 

rendelkezésre kell állnia.  Az aktákat a szakmai vezető rendszeresen ellenőrzi, az eseteket 

átbeszélik, végig tekintik a szükséges és a megtett gondozási lépéseket, az esetlezárás 

szükségességét.  

Amennyiben egy igénybe vevővel több mint egy hónapja  nincs a családgondozónak, 

családsegítőnek feladata, az eset lezárásra kerül.  Szakmán belül az általános gyakorlat inkább 

a 3 hónap inaktivitás utáni lezárás, mert a nagyon akut problémák kivételével gyakran előfordul, 

hogy néhány hétig nem szükséges a családgondozó, családsegítő  aktív segítsége a kliense aktív 

életviteléhez.  A gyakori esetlezárás és újra nyitás felesleges adminisztrációval terheli mind a 

családgondozót, családsegítőt, mind az igénybe vevőt, mind magát az intézményt is.  

 

A gondnoki kirendelő határozatokat a gyámügy nem küldi meg intézménynek, amely 

megnehezíti az ügyintézést, hiszen, ha az ügyfél nem tájékoztatja családsegítőjét a gondnokság 
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tényéről, a családsegítő nem tudja, hogy milyen ügyét intézheti önállóan vagy csak gondnoka 

segítségével. 

 

Díjhátralék-kezelési Csoport munkájában heti két alkalommal 4-4 órában a Családsegítő 

Szolgáltatás egyik asszisztense segíti az adminisztrációs tevékenységeket. 

 

Adatok, szakmai tevékenységek 

 

 2018.év 2019.év 2020.év 

Összes hátralékkezelési 

esetszám 

1 389 902 1 206 

Igénybevevők száma 306 218 (ebből 156 

fő új)  

228 (ebből 178 új) 

Forrás: FESZGYI Családtámogató és Gyermekjóléti Központja szakmai egységeinek éves 

beszámolói 2020. 

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy az általuk kezelt esetek száma az országos átlaghoz képest 

magasnak tekinthető. Valószínű a magas esetszámból következik, hogy a szó szerint vett 

„tanácsadásra”, vagyis az igénybe vevővel havonta rendszeresen folytatott beszélgetésekre- 

ahol áttekintik a bevételek-kiadások alakulását, háztartásvezetési tanácsokat adhatnak, a 

tudatos fogyasztóvá válást elősegítő információkat adhatnak át- ritkán kerül sor. 

Ez azért is tekinthető sajnálatosnak, mert az adósságkezelési tanácsadó tevékenységének a 

lényege- természetesen a felhalmozott tartozás megszűntetésén túl- éppen a tanácsadás 

keretében megvalósítható tudatformálás,  a további eladósodás megelőzése érdekében végzett 

prevenció.  

 

Az eset kezelések a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében 9/1999. (XI. 

24.) SzCsM rendeletet, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és az 1993.évi III. tv., a család és 

gyermekjóléti szolgáltatások esetében  a 1997.évi XXXI. tv., 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján és ezen jogszabályok betartásával történt.  

 

VI. Javaslatok a feltárt hiányosságok megszűntetésére 
 

 

Elsődlegesen javasoljuk a megfelelő kontrollkörnyezet kialakítását, ezen belül is a 

jogszabályok alapján előírt, a vizsgálat idején még el nem készült belső szabályzatok 

kialakítását, a meglévő szabályzatok felülvizsgálatát, kiegészítését, és a munkatársakkal való 

megismertetését, ennek dokumentálását. 

 

Javasoljuk a tevékenységek kapcsán (gazdasági, pénzügyi, jogi, szakmai) a vezetői kontroll 

rendszeres időszakonkénti dokumentált beiktatását.   

 

Megfontolásra javasoljuk azon szerződések felülvizsgálatát, melyeket ugyanazon 

szolgáltatásra kötöttek, de más- más szolgáltatóval, (Telenor és Vodafone szerződések, 

rovarírtással, kertgondozással kapcsolatos szerződések), azon szempontból, hogy érvényesül -

e a gazdaságosság elve. 
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A költségvetés kidolgozása során javasoljuk, a részletes, jogcímenkénti számítások- 

indoklások, táblázatok, elemzések készítését, különösen a kiadásokon,  belül a személyi 

jutatásások, dologi kiadások,  bevételeken belül, a működési bevételek (szolgáltatások, ellátási 

díjak) esetében.  

 

Javasoljuk a személyi anyagoknak a jogszabályokban meghatározottak alapján pontosabb 

vezetését.  

 

A munkaköri leírásokat összhangba kell hozni az SzMSz-szel, valamint a jelentésben foglaltak 

alapján szükséges kiegészíteni, pontosítani.  

 

Az előirányzatok módosítása esetében javasoljuk a könyvelésben a saját hatáskörben végzett 

és az irányító szerv határkörébe tartozó módosítások megkülönböztetését.  

 

Megfontolásra javasoljuk, a kötelezettségvállalások teljesítésére a vizsgált időszakban 

használatos 2 db „ Utalvány” helyet, melyek külön-külön nem felelnek meg az Ávr.  59.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak,  egy  darab,  egységes adattartalmú (Ávr. 59.§ (3) bekezdése) 

Utalvány bevezetését, melyet az érvényesítő és az utalványozó minden esetben írjon alá.  

 

Az írásbeli kötelezetségvállalás során keletkezett megrendelőket is rögzítsék, hasonlóan a 

szerződésekhez a CT-ECOSTAT Programban.  

 

Javasoljuk, hogy minden esetben szereplejen a bevételi pénztárbizonylatokon a pénztáros, 

pénztárellenőr és a befizető aláírása, személyi igazolvány számmal együtt.  

 

Javasoljuk a szerződések olyan tartalmú nyilvántartásának kialakítását, melyből kiderül, hogy 

a szerződés határozott, határozatlan idejű, milyen időintarvallumra kötötték,  a több évre kötött 

szerződések estén az évek szerinti megoszlások feltüntetését. 

 

A több évre kötött, illetve határozatlan idejű szerződések esetében javasoljuk a gazdaságosság 

és átláthatóság miatt az évenkénti, de legalább két évenkénti három árajánlat beszerzését.  

 

Javasoljuk, hogy kerüljön kimutatásra a  0. számlaosztályban a bérbe vett, üzemeltetésre átvett, 

befektetett eszköz.  

 

Véleményünk szerint legalább félévente szükség lenne kiégést megelőző előadások, vagy 

programok tartására a munkavállalók esetében.  

 

 

VII. Teljességi nyilatkozat és korlátozó záradék  
 
A megbízás alapján a Megbízott a rendelkezésre bocsátott dokumentumok áttekintése és a 

FESZGYI-vel folytatott személyes megbeszélés alapján az alábbi megállapításokat és 

kijelentéseket teszi:  

a) A FESZGYI által átadott dokumentumok, valamint a közhiteles nyilvántartások 

képezték a vizsgálatunk tárgyát, az intézménytől bekértük a Teljességi nyilatkozatot, 

mely a jelentésünkhöz mellékeltünk. 
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b) A dokumentumokat tartalmilag elemeztük, valódiságukat nem vizsgáltuk, azokat a 

teljességi nyilatkozat alapján valódinak fogadtuk el.  

c) A Társaság szakmai megítélést a hatályos jogszabályok, szakmai beszámolók és az 

átadott anyagok, valamint a közhiteles nyilvántartások alapján vizsgáltuk. 

d) A megállapítások során figyelembe kell venni, hogy lehetnek utóbb előkerülő 

dokumentumok, amelyeket a FESZGYI a vizsgálat ideje alatt nem adott át az ellenőrzés 

részére, így azok feldolgozására sem kerülhetett sor.  Erre vonatkozóan a jelentés 

teljességéért a készítői a felelősségüket kizárják.  

e) Vizsgálatunk folyamamán előfordult, hogy a FESZGYI-től nem kaptunk teljeskörű 

információt (dokumentumot), egyes kérdésekben. A Jelentésünkben részletesen 

kitértünk ezekre az esetekre. 

f) Jelentésünk készítése során felhasználtuk azokat az információkat, melyek csupán 

szóban hangzottak el a FESZGYI igazgatója részéről, így az ezekre való 

hivatkozásoknál leírtak csupán a jelentést készítőinek szubjektív benyomásának, 

véleményének tekinthető.  

g) Kijelentjük, hogy jelen megbízás teljesítése során az átadott dokumentumok tartalmát 

üzleti titokként kezeljük, és azokat időbeli korlátozás nélkül megtartjuk, harmadik 

személy részére nem szolgáltatjuk ki. Titoktartási kötelezettségünk nem terjed ki a 

közhitelű nyilvántartásokból bárki számára hozzáférhető, illetve a médiákból 

megtudható információkra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés:2022. január 4. Keltezés:2022. január 4. 

Aláírás: Aláírás: 

Név : Királyné Mércse Anikó 

                vizsgálatot végző   

Név: Preizer Lili 

vizsgálatot végző   
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VIII. Mellékletek 
 
 
 

1.számú melléklet: FESZGYI szabályzatok és működési engedélyek és azok módosításai, 

valamint az egyéb átadott dokumentumok  összesítése 

2.számú melléklet: Átvilágítás alatt alkalmazott jogszabályok jegyzéke 

3.számú melléklet: Kérdéslista a belső kontrollrendszer egyes elemeinek felméréséhez, 

értékeléséhez   

4.számú melléklet: Kérdőív az irányítási-munkamegosztási módszerek, koordináció, 

együttműködés értékelése 
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1. számú melléklet  

 

FESZGYI szabályzatok és működési engedélyek és módosításai valamint egyéb átadott 

dokumentumok  összesítése 

 

 
1. Szervezeti és Működési Szabályzat (244/2019.(VI.27.) számú határozat kivonata)  

2. Alapító okirat  

3. Számviteli politika (Hatálya: 2016.09.30 és a 2020.03.31-től hatályos) 

4. Számlarend (Hatályos: 2014.06.30 és a 2020.03.31-től hatályos) 

5. Működési engedélyek és azok módosításai (FESZGYI, Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti 

Központ, Szivárvány Gondozási Központ, Árvácska Idősek Klubja, Írisz Klub Szenvedélybetegek 

Nappali Intézménye, Nefelejcs Gondozási Központ és Borostyán Idősek Klubja, Platán Idősek Klubja, 

Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak Gondozó Háza, Tavirózsa Gondozási Központ és Napsugár 

Idősek Klubja ) 

6. Bizonylati szabályzat és bizonylati album (Hatályos:2014.04.30.)  

7. Gazdálkodási szabályzat (Hatályos: 2014.03.31) 

8. Ügyrend (Hatályos:2014.06.30.)  

9. Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági szabályzat (Hatályos: 2015.11.02.) 

10. Belső ellenőrzési szabályzat (Hatályos: 2014.06.30.) 

11. Beszerzések lebonyolításának szabályzata (Hatályos: 2014.03.31 és 2020.03.31.) 

12. Ellenőrzési nyomvonal (Hatályos: 2014.06.30.) 

13. Eszközök -és Források értékelési szabályzata (Hatályos: 2016.09.30 és 2020.03.31.)  

14. Eszközök -és Források leltározási és leltárkészítési szabályzata (Hatályos: 2016.09.30 és 2020.03.31.) 

15. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata (Hatályos:2016.09.30. és 

2020.03.31.) 

16. Gazdálkodási szabályzat (Hatályos: 2014.03.31.)  

17. Gépjárművek hivatali és magáncélú használatának szabályzata (Hatályos: 2013.12.15. és 2019.03.01.) 

18. Integrált kockázatkezelési eljárásrendje (Hatályos: 2020.05.28.) 

19. Iratkezelési szabályzat (Hatályos: 2015.12.01.) 

20. Kiküldetési szabályzat (Hatályos: 2014.03.31. és 2020.03.31.) 

21. Kockázatkezelési szabályzat (Hatályos: 2014.06.30.) 

22. Közalkalmazotti szabályzat (Hatályos: 2014.06.30.)  

23. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (Hatályos: 

2013.06.01.) 

24. Munkavállalói juttatások szabályzata (Hatályos: 2017.01.01.) 

25. Munkavédelmi szabályzat (Hatályos: 2011.12.01.)  

26. Önköltségszámítási szabályzat (Hatályos: 2013.02.20. és 2019.04.01.) 

27. Pénzkezelési szabályzat (Hatályos: 2016.09.30. és 2019.07.30.)  

28. Reprezentációs szabályzat (Hatályos: 2015.11.02.) 

29. A szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjéről szabályzat (Hatályos: 2014.06.30.) 

30. Tűzvédelmi szabályzat (Hatályos: 2016.06.01.)  

31. Vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzata (Hatályos: 2018.06.01.) 

32. Vezetékes és rádiótelefonok használaténak szabályzata (Hatályos: 2014.06.30.)  

33. Szakmai program (2019, része a Házirend)  

34. 2018-2020.év elemi költségvetés garnitúra 

35. 2018.2020.év éves költségvetési beszámoló garnitúra 

36. 2018-2020.év főkönyvei  

37. 2018.-2020.év Időközi Költségvetési Jelentés és ezek adatát alátámasztó főkönyvek  

38. 2018.-2020.év Időközi Mérlegjelentés és ezek adatait alátámasztó főkönyvek 

39. 2018.-2020.év leltározás dokumentumai (  Leltározási ütemterv, leltári egységek (körzetek) kijelölése, , 

leltározók kijelölése, megbízó levelek, leltározási utasítás, jegyzőkönyv a leltározás megkezdéséről, 

nyilatkozatok a személyes használatra kiadott eszközök meglétéről, leltározási összesítő, leltár 

kiértékelési jegyzőkönyv, leltár záró jegyzőkönyve.) 

40. 2018.-2020.év selejtezés dokumentumai (Selejtezett eszközök listája, selejtezési bizottság kijelöléséről 

dokumentum, selejtezési jegyzőkönyvek) 
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41. 2018.-2020.évi Vevő-szállító analitika  

42. 2018.-2020.évi Szerződések nyilvántartása  

43. 2018.-2020.évi 17 db munkaköri leírás/ év 

44. 2018-2020.évi 10 db/év megbízási szerződés  

45. 2018.-2020.évi Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 

46. 2018.-2020.évi Külső ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek  

47. 2018.-2020.évi Belső ellenőrzési jelentések  

48. 2018.-2020.évi Intézkedési tervek és beszámoló az intézkedések végrehajtásáról  

49. 2018.-2020.évi Előirányzat nyilvántartás  

50. 2018.-2020.évi Hátralékok és túlfizetések analitikája  

51. 2018.-2020.évi Létszámadatokról kimutatás  

52. 2018.-2020.évi KENYSZI-ből létszám kimutatás  
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2. számú melléklet  

Átvilágítás alatt alkalmazott jogszabályok jegyzéke 

 

 
1. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 

2. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: 

Ávr.) 

3. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban: Áhsz.) 

4. 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakba: Számv.tv.) 

5. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről (a továbbiakban: Bkr.)  

6. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

7. 23/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

végrehajtásáról 

8. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 

9. 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

10. 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 

gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról 

11. 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról  

12. 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazotti jogállásról (a továbbiakban: Kjt.) 

13. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 

a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

14. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 

15. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szoctv.) 

16. 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 

rendjéről 

17. 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban 

közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról 

18. 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról 

19. 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 

20. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 

21. 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról 

22. 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

23. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

24. 2013.évi V.törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk. ) 

25. 2011. évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (A 

továbbiakban: Info.  tv. ) 

26. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR. rendelet)  

27. 1995.évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (a 

továbbiakban: Ltv.)  

28. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

29. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  (a továbbiakban: Kbt.)  

30. 1993. évi XCIII. törvény  a munkavédelemről (a továbbiakban: Mvt.) 

31. 1996.évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  

32. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (a 

továbbiakban: Ebktv.) 



 

Oldal 282 / 287 
 

33. 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

34. 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

35. 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

36. 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételikötelezettségekről (a továbbiakban: Vnyt.) 

37. 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

38. 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint 

a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe 

sorolásra vonatkozó követelményekről 

39. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfa tv.) 
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3. számú melléklet  

 

Kérdéslista a belső kontrollrendszer egyes elemeinek felméréséhez, 

értékeléséhez 

(FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018-2020. közötti 

időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és 

számviteli átvilágításáról) 

Kontrollkörnyezet  

1. A költségvetési szerv hatékony feladatellátása érdekében a stratégiai és operatív 

célrendszere  írásban rögzítésre került -e? (Rövid-hosszútávú tervek) 

A szakmai program és a minden évben elkészített munkatervek biztosítják a hatékony feladatellátást, 

egyéb más  stratégiai és operatív célrendszer írásban nem került rögzítésre.  

 

2. A munkahelyi juttatások és alkalmazott előléptetési alapelvek a teljesítményhez, az elért 

eredményekhez kötődnek? 

Jelenleg nem alkalmazzuk a teljesítmény értékelést, a Kjt. által biztosított soros lépést tartjuk be.  

3. Meghatározták az egyes munkakörök, pozíciók betöltéséhez szükséges képzettséget, 

készségeket és képességeket? 

A munkaköri leírásba meghatározásra kerülnek a szükséges képzettségek, készségek és képességek, a 

szociális és gyermekvédelmi feladatok esetében a szakmai munkát ellátó munkavállalók  képzettségét, 

készségeit és képességeit az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

határozza meg.  

4. A munkaköri leírásokat rendszeresen frissítik? 

A  munkaköri leírások felülvizsgálatát  az SzMSz, szervezeti és jogszabályi változások miatt minden 

esetben felülvizsgáljuk, ezen kívül kétévente átnézzük és aktualizáljuk azokat.  

5. A szervezeten belüli felelősségi és döntési jogköröket megfelelően meghatározták és 

formálisan kommunikálták a szerv alkalmazottai számára? 

Az SzMSz-ben részeletesen kidolgozásra kerültek a felelősségi és döntési jogkörök, melyeket a 

munkavállalóknak meg kell ismerniük.  

6. Rendelkezik a szerv a munkatársak felvételére, orientációjára, képzésére, teljesítmény-

értékelésére, karrier-tervezésére, előléptetésére és javadalmazására, valamint 

munkaviszonyuk megszüntetésére vonatkozó formális és dokumentált eljárásrenddel?  

Közalkalmazotti szabályzattal és munkavállalói juttatások szabályzatával rendelkezünk.  

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER 

1. A kockázatok azonosításánál figyelembe vettek egyéb tényezőket is, mint például 

múltbeli hibák, gyengeségek és nem megfelelőségek tapasztalatait? 

A kockázatok azonosítása folyamatban van.  

2. A rendelkezésre álló erőforrások (humán és anyagi) összhangban vannak az egyedi 

célkitűzésekkel? 

A családsegítő munkatársak hiánya nehezíti a szakmai munkát.  
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3. A felelős vezetők módszeresen és formálisan elemzik a feltárt kockázatokat? 

Az eljárásrend kidolgozva, a kockázatok azonosítása folyamatban van.  

 

Kontrolltevékenységek 

 

1. A pénzügyi és egyéb funkciók felelős munkatársai áttekintik a pénzügyi, költségvetési és 

működési teljesítmény adatokat a tervekhez képest? 

Minden hónapban áttekintik a pénzügyi, költségvetési és működési teljesítmény adatokat a tervekhez 

képest, mivel minden hónapban Időközi Költségvetési Jelentést kell készíteni  

2. A fontos vagyontárgyakat (például készpénz, értékpapírok, készletek, előállított 

termékek, berendezések) biztonságosan őrzik és a hozzáférést korlátozzák? 

Biztosított a vagyontárgyak őrzése,  mivel ezeket a házipénztárban őrizzük, melyet 5 ponton rázódó 

biztonsági ajtó védi. A házi pénztárban lévő készpénz, valamint az ott tartandó értékek megőrzése 

lemezszekrényben történik.  

3. A készpénzzel, értékpapírokkal vagy pénzhelyettesítőkkel foglalkozó munkatársak 

esetén a feladatok megosztása megfelelő a hatékony kontrollok szempontjából? 

A pénztáros kolléga munkáját a pénztárellenőr és ad hoc módon az intézmény vezetője is ellenőrzi, 

biztosított a helyettesítés rendje is.  

4. Milyen rendszerességgel egyeztetik a tényleges adatokat a nyilvántartásokkal? 

A MÁK-nak késztett havi IKJ miatt havonta és negyedévente a mérleg adatait a mérlegjelentés miatt. 

5. A dokumentumokat és nyilvántartásokat (papír alapú vagy elektronikus formában) 

megfelelően kezelik, őrzik és rendszeresen felülvizsgálják? 

Az adatszolgáltatások miatt a havi felülvizsgálat biztosított.  

 

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER 

1. Külső vagy belső forrásokból a vezetés rendelkezésére áll valamennyi, a kitűzött célok 

megvalósítását befolyásoló tényezőre vonatkozó információ? 

A vezetés részére rendelkezésre állnak az információk, melyeket külső forrásból (ügyfelek 

megkeresése, irányító szerv utasításai)  és a belső  forrásból , munkavállalók által közölt adatok. 

biztosítanak.  

2. A szerv folyamatosan figyelemmel kíséri és felülvizsgálja az információs, illetve 

kommunikációs rendszerének működését, lépéseket tesz annak fejlesztésére? 

Az szervezeten belül a hálózati megosztások és az e-mail rendszer biztonságos működésre 

infromatikai szakember  figyel.  

3. A felelős vezetők számára feladatként meghatározták az eredményes belső 

kommunikáció szükségességét? 

Az SzMSz részletesen tartalmazza a belső kommunikáció szükségességét, melyet a kollégák ismernek. 
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4. Szükséges esetben biztosított a bizalmas információk hatékony, gyors és biztonságos 

kommunikálása és az információáramlás teljes kontrollja? 

Tevékenységünkből eredően is alapvetően biztosított a bizalmas információk hatékony, gyors és 

biztonságos kommunikálása. Az adatvédelmi szabályzat és SzMSz rögízi az infromáció áramlás 

kontrollját, melyet minden munkavállaló ismer.  

NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) 

1. Rendelkezik-e nyomonkövetési stratégiával?  

A szervezet nem rendelkezik nyomonkövetési startégiával.  

2. A vezetés alkalmaz rendszeres jelentéseket, beszámolókat a tevékenységek, rendszerek és 

folyamatok irányítása során? 

Évente készítünk szakmai beszámolót.  

3. Az információs és pénzügyi rendszerekben tárolt adatokat rendszeresen és a törvényi 

előírásoknak megfelelően összevetik a leltározás adataival és kivizsgálják az esetleges 

eltéréseket? 

Az évenkénti leltározási tevékenységet a leltározási szabályzat alapján végezzük, egyeztetjük a 

főkönyv, analitika adataival, a leltár eltéréseket, ha van kivizsgáljuk.  

4. A vezetés a szokásos, napi irányítási tevékenysége során alkalmazza a feladatok 

számonkérését, a teljesítmény nyomon követését és a kontroll célkitűzések kialakítását és 

figyelembevételét? 

A napi irányítási tevékenység során a feladatok számonkérése biztosítja a hatékony feladatellátást.  

Heti, havi egyeztetéseket, megbeszéléseket tartunk.  

 

5. A FESZGYI. vezetése minden esetben haladéktalanul reagál az ellenőrzések 

megállapításaira, a feltárt hibákra, és kiemelt célként kezeli a belső kontrollok 

erősítését? 

Haladéktalanul,  a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül reagálunk a belső ellenőrzés 

megállapításaira, a jelentés -tervezet kézhezvételét követően a feltárt hibák javítását megkezdjük.  

Külső ellenőrzések által feltárt hiányosságoka azonnal orvosoljuk.  

6. Kialakított-e a költségvetési szerv esetében az önálló belső ellenőrzési funkció? 

2018.évtől megbízási szerződéssel látja a  feladatait 1 fő belső ellenőr.  

7. Hogyan működik a belső ellenőrzés? (Külső szolgáltató, felügyleti szerv, saját 

alkalmazott)  

Megbízási szerződéssel külső munkavállalót alkalmazunk.  

 

Budapest, 2020.december 06. 

 

Bodonyiné Molnár Margit 

igazgató 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9 

Tel./fax: 06-1-216-09-83: 06/20-420-25-57 

molnarm@feszgyi.hu 

 

mailto:molnarm@feszgyi.hu
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4. számú melléklet 
Kérdőív  

Irányítási-munkamegosztási módszerek, koordináció, együttműködés értékelése 
 

1. Mennyiben tekinthető az együttműködés a szociális szolgáltatások lényegi elemének, minőségi 

mutatójának? 

Az együttműködés a szociális szolgáltatások alapvető és lényegi eleme, azonban ez nem kizárólagos 

minőségi mutató, Többségében a szolgáltatások igénybevétele önkéntes, ezért az együttműködés szoros, 

esetenként kivételt jelenhet a hatósági intézkedés során létrejött együttműködés.  

2. Mely kérdésekben, ügyekben, tevékenységekben, van/lehet szó valós együttműködésről: 

− a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők és a szakemberek között, 

− az egyes szociális szakemberek között, 

− a különböző szakmákat (különös tekintettel egészségügy, oktatásügy, igazságszolgáltatás-

rendészet, közigazgatás stb.) képviselő szakemberek között, 

továbbá 

− a különböző szolgáltatások (intézmények, szervezetek) között? 

 

A  működésünk és a gördülékeny munkánk alapvető és elengedhetetlen feltétele a különböző 

szakterületekkel, valamint intézményekkel, szervezetekkel, hatóságokkal történő szoros 

együttműködés. Erre nagy hangsúlyt fektetünk, a jó együttműködésünk kölcsönös.  

 

3. Milyen módokon és milyen eszközök alkalmazásával történnek a különböző együttműködések? 

A kommunikáció minden csatornáján keresztül: személyes egyetetés, team megbeszélések, e-mail, 

telefon, levél.  

 

4. Melyek a különböző jellegű, szintű együttműködések motivációi, feltételei, sikerei, humánerőforrás 

fejlesztésére vonatkozó pozitív hatása, másfelől nehézségei, problémái, dilemmái? 

Egy kölcsönös együttműködés minden esetben motiváló hatással bír a feladatellátásunk minden 

területén. Feltétele az, hiteles kommunikáció, szóban és írásban egyaránt. Egyértelmű siker/pozitív 

hatása/ amikor eredményt tudunk elérni, jelentős nehézség az ellátás minden területén a megfelelő, 

elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakember hiány.  

5. Milyen összefüggések vannak az együttműködésről szóló elméleti szempontok, kritériumok, a 

szakemberi vélekedések és a mindennapi szakmai gyakorlat között? 
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Az intézmény dolgozói törekednek az elméleti tudásuk maximális alkalmazására, azonban  a 

gyakorlatban az életszerűséget szükséges alkalmazni, melynek során előfordul szakmai nézeteltérés, 

érvek-ellenérvek, melyek a problémák megoldását segítik elő.  

6. Melyek az együttműködések minőségi mutatói (evidencia alapú, terjeszthető példái és modelljei)?  

A területünkön jelen pillanatban nincsennek evidencia alapú mutatói, de a jó gyakorlatokat figyelembe 

véve az ellátás során törekszünk hatékony, gyors, rugalmas, folyamatos, bizalomra épülő és motiváló 

együttműködés kialakítására, melynek feltétele a fejlett problémamegoldó képesség, az eredmény 

pedig az elégedett ügyfél. 

 

7. Milyen irányítási és munkamegosztási módszereket alkalmaz? (Pl. Funkcionális, egydimenziós? )  

Az intézményünkben az irányítás tekintetében alkalmazzuk a funkcionális, valamint a tárgyi 

munkamegosztási módszereket több dimenziós módon.  

8.  A hatáskörök szabályozása  hogyan történt?  ( a döntési, utasítás jogkörök megosztása, hogyan 

valósul meg)  

A hatásköröket a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a munkaköri leírás határozza meg.  

Fontos szempont a munkamegosztás és a hatáskör megosztást egymással összhangban történő 

kialakítása.  

9. Mennyire jellemző a szervezetre a vezetői értekezletek, munkavállók-vezetői értekezletek tartása? 

A felső vezetői értekezletek megtartása /igazgató, igazgató helyettesek, gazdasági vezető/ heti 

rendszerességgel, szakmai vezetői. valamint egységvezetői értekezletek havi szinten történik. 

Természetesen adott esetekben szükség szerint módosul.  

10.  Milyen eszközei vannak a szervezeti hierarchiával szorosan összefüggő koordinációs 

megoldásoknak? (Pl.:  szolgálati útnak megfelelő utasítások és jelentések) 

A koordinációs megoldások tekintetében szervezetünk alkalmazza a technokratikus koordinációs 

eszközöket, mint pl: utasítás, tájékoztatás, jelentések, információ átadás, munkaköri leírás, SZMSZ. 

 

11. Hogyan, illetve működnek-e  a szervezetnél az informális kommunikáció eszközeként  az 

időszakos, keresztfunkcionális teamek?  

Mint minden szervezeten belül így az intézményünknél is működik az informális kommunikáció, mely 

a jó munkaköri légkör fontos eleme. 

12. Jellemző-e és hogyan valósul meg a szervezet esetében, hogy a munkatársak megbeszélik a 

feladatokat, folyamatokat, együttműködésük módját?  

Igen jellemző, teamok, esetmegbeszélések, esetkonferenciák, házi segítségnyújtás területén napi szintű 

csoport megbeszélések, nappali ellátások területén havi szintű egyeztetések, keretében. 

 

 Budapest, 2021.december 06. 

 

Bodonyiné Molnár Margit  

igazgató  


