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BoRSoD- ABAU J -ar-MpLEN MEGyET nUNrnrns-vncnnna.rrAsr INTEZET
szERVEZru ns uuronnsl szngALyzATA

A Borsod-Abaij-Zemplfn Megyei Biintet6s-v6grehajt6si lntezet Parancsnoka az
IRM/RFTFO|626-5412009. sz6mri Alapit6 Okirat 6s az IRM/RTFO|626-8812009. szhmu
Atalakit6 Okirat 10. pontja alapjina k<lvetkez 6 szervezeti 6s mtik<id6si szabrlly zatot adjaki:

ELS6 RESZ

ATTaI,ANoS RENDELKEZESEK

A Szervezeti 6s Mtiktid6si Szab6lyzat (tovitbbiakban: SZMSZ) celjaa Borsod-Abaij-Zemplen
Megyei Biintetds-v6grehajt6si Intezet (tov6bbiakban: int6zet) szewezeti 6s mtikdd6si
rendj6nek, bels6 6s kiils6 kapcsolatainak szabillyozhsa dsszhangban a vonatkoz6
jogszabrllyok, a btintet6s-v6grehajtis orszhgos parancsnokrlnak parancsai 6s int6zkeddsei, az
intezet alapit6, ittalakit6 okiratainak rendelkez6seivel.

I. FEJEZET
AZ INTftZETRE VONATK OZO ADATOK

N6v : B ors o d- /+b ai$ - Zemp I 6n Me gye i B iintetd s -v6 grehaj t6s i Intezet
Sz6khelye: 3525 Miskolc, Fazekas u. 4.
L6tesit6s 6ve:. 1902.
Alapitisa: az int1zet alapit6sa a bi.intet6s-v6grehajt6si szervek alapit6 okiratainak kiad6srir6l,
m6dosit6sar6l sz6l6 2011997. (VII.8.) IM rendelet mell6klet6ben t<irt6nt, trirzskdnyvi
nyilvrintart6s szerinti alapft6si id<ipont: 1997 .07 .16.
MAK bankszimla szdma: 10027 006-01393321 -00000000
Ad6szim: 15752239 2 5I
Tiirzskiinyvi azonosit6 szf ma: 7 52237
Az intezet az iital{nos forgalmi ad6 alanya.
KSH szim: 157 52 239 8423 312 05

A Borsod-Abarrij-Zempl6n Meryei Biintet6s-v6grehajtisi Int6zet
A./ Tev6kenys6gi kdre:

a) Kiizponti Statisztikai Hivatal szakigazati besorolisa alapjin:
I 423 Igazs6giigy, bir6 s6g,
I 621 Altalano s j 6r6bete g-ell6t6s,
8622 Szakorvosi j 6r6beteg-ell6t6s,
8 623 Fogorvosi j Sr6beteg-elliitas,
8 690 Egy6b humrln-eg6szs6giigyi elliltiis,

b) fllamh flztartfsi szakhgazat alapj rin :
8423 40 Btintet6s-v6grehajtrisi tev6kenys6g

c) f,llamhiztartisi szakfeladatok rendje alapjfn:
7 5 I 537 Btintet6s-v6grehaj trlsi tev6kenys6g,
842343 Fogvatartouak biintetds-v6grehajtiisi int6zetben tdrtdnl orzdse, feltigyelete,
nyilv6ntart6sa, kezel6se,
8423 44 Fogvatartottak elliitiisa,
842345 Fogvatartottak foglalkoztatiisa, ehhez kapcsol6d6 k6pz6se krilts6gvet6si
szervn6l,



86221 I Jrlr6betegek gy6gyit6 szakell5t6sa,
862212 Jar6betegek rehabilit6ci6s szakellfitilsa (pszichol6gia),
862321 Foglalkoz6s-egdszs6giigyi alapelliit6s,
862240 Egy6b, mrishov6 nem sorolt jrlr6beteg-ell6t6s,
8623 0 1 Fo gorvosi alapell6tds,

B./ Irrinyft6 Szerve:
Igazs6giigyi 6s Rend6szeti Minisztdrium
1055 Budapest, V. Kossuth t6r 4.

C. I Kdz6pir 6ny it6 szerve :
Btntetds-v6grehajt6s Orszilgos Parancsnoks6ga
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.

D.l Az alapft6 okirat kelte, szima:
2009 .l 2.0 4., IRM/RFTF O I 626 - 5 4 I 2009 . (Alapit6 Okirat)
2009 .12.1 4. IRM/RTF O I 626 -88 I 2009 (Atalakit6 Okirat)

E./ Ailami feladatk6nt elkitand6 alaptev6kenys6ge, rendeltet6se:
Ktilcin kij ekil6s 5ltal meghat 6r ozotl kdrben :
a) az ellzetes letart6ztat6ssal,
b) biztonsdgi 6s egy6b fontos okb6l elhelyezett elit6ltek szabadstlgvesztds6vel, tovrlbbrl
c) az elzirrilssal

<isszefiigg6 biintet6s-v6grehaj t6si feladatok elkit6sa.
F./ Jogi szem6lyis6gii szewezeti egys6ge - a Borsod-Abarlj-Zempl6n Meryei Biintet6s-

v6grehajtfsi Intflzet Fiatalkorfak Regionilis Biintet6s-v6grehajtisi lntilzete
(Szirmabesenyd) - rillami feladatk6nt ell6tand6 alaptev6kenys6ge, rendeltet6se:
a) a Borsod-Abarij-Zempl6n megy6ben, Hajdri-Bihar megy6ben, Szabolcs-Szatmdr-

Bereg megydben 6s Heves megy6ben lak6 fiatalkoru ferfi fogvatartottak
szabads6gveszt6s6vel, valamint

b) a Borsod-Abarij-Zempl6n megy6ben eljrlr6 bir6srlgok rendelkez6se alapjdn
fo gvatartott fi atalkoru ferfi ak e I 6 zete s letart6 ztaths|v al
6 sszefiigg6 biintet6s-vd grehaj t6si feladatok ell6trisa.

G./ Jo gszabilyban megh atiro zott kilzfelad ata :
Rendv6delmi szerv, a biintet6s-v6grehajtrisi szewezetrol sz6l6 1995. 6vi CVII. tcirv6ny l.
$-6nak (1) bekezd6se szerint. Illet6kessdge a Borsod-Abaij-Zemplen Megyei Biintet6s-
v6grehajt6si lntezet - bele6nve a Fiatalkoruak Region6lis Btintet6s-v6grehajt6si Int6zete,
Szirmabeseny<i szervezeti egysdget is - teriilet6re terjed ki.

Feladatainak ellifiesfit az intezet alapvet6en a k<ivetkezo jogszabalyok betartris6val k<iteles
v6gezni:
- A biintetdsek 6s int6zkeddsek v6grehajt6srir6l sz6l6 1979. 6vi I l.tcirv6nyerejti rendelet -
- A btintetds-v6grehajt6si szewezetrol sz6l6 1995. 6vi CVII. t<irv6ny
- Az fillamhhdartrisr6l sz6l6 1992. 6vi XXXVIII. trirv6ny 6s a v6grehajtrlsukra kiadott

korminy- 6s miniszteri rendeletek.

Az intdzet feladatai, tev6kenys6ge ell5t6srihoz a feliigyeleti szew 6ltal j6vrlhagyott
ktilts6gvet6si tiimogatrlsok 6s mrikdd6si bevdtelei biztositjrik a foniist.

H./ Feladatmutat6 megnevez6se : fo gvatartotti l6tsziim
I./ Alapit6ja: a Magyar Kdztrlrsasrig Igazs6giigyi 6s Rend6szeti Miniszt6rium6nak

k6pviselet6ben - a p6nzi.igyminiszterrel egyet6rt6sber^- azigazs6giigy-miniszter.
A Borsod-Abafj-Zempl6n Megyei Btintet6s-v6grehajtrisi Int6zetet a btintet6s-v6grehajt6s
orsz6gos parancsnoka irltal kinevezett parancsnok vezeti 6s k6pviseli.
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A Borsod-Abaij-Zemplln Megyei Biintet6s-v6grehajt6si lntezet parancsnoka egy
szem6lyben a Fiatalkoruak RegionSlis Btintet6s-v6grehajtdsilntezetenekigazgat6ja.

U. FEJEZET
AZINTrtZET JOGALLASA

Az int|zet a kdlts6gvet6si szervek jogrill6s6r6l 6s gazdillkoditsar6l sz6l6 2008. 6vi CV.
t<irv6ny l.$, 18.$ 6s a btintetds-v6grehajt6si szervezetr6l sz6l6 1995.6vi CVII. tcirv6ny l.
$ (5) bekezddse alapjdn az lgazshgtigyi 6s Rend6szeti Miniszt6rium ( a tovdbbiakban:
alapit6) feltigyelete alatt 6s a Btintet6s-vlgrehajtirs OrszSgos Parancsnoksiiga, mint
ktiz6piranyit6 szerv szakmai irrinyitris6val 6s feli.igyeletdvel rin6ll6an mtikrid<i 6s
gazd6lkod6 kcilts6gvet6si szerv, <in6ll6 jogi szem6ly.

Az int1zet jogut6dja a 2009. december 31. napjtin az intezetbe t<irt6n6 beolvadilssal
megsztint Fiatalkoruak Regionrilis Biintetds-v6grehajt6si Intdzete (3711. Szirmabeseny6,
Miskolci u. 3.) k<ilts6gvet6si szervnek.

Azintezetjogi szemdlyis6ggel rendelkez6 szervezeti egys6ge 2010.janu6r 01. napj6t6l a
Fiatalkoruak Regiondlis Biintet6s-v6grehajtrisi Intlzete (3711. Szirmabeseny6, Miskolci u.
3.) .

A jogi szem6lyisdgi szewezeti egys6g kdpviselet6re jogosult: a Fiatalkoruak Regionrilis
Btintet6s-v6grehajt6si Int6zete (Szirmabeseny6) vezetoje, akinek a gazdillkodilssal 6s
k6pviselettel kapcsolatos joga 6s kdtelezetts6ge, felel6ss6ge az intdzet 6ltal a jogi
szem6lyisdgri szewezeti egysdg rdsz6re meghatiirozott kcilts6gvet6si reszel6irdnyzat
erej6ig terjed.

T<irv6ny eltdr6 rendelkez6se hiriny6ban a jogi szem6lyis6g.d szewezeti egys6g elkiil<intilt
jogi szem6lyis6ge a Borsod-Abaij-Zempl6n Megyei Bv. Intezeten, mint kdlts6gvet6si
szerven beliil nem 6rv6nyesiil. A Borsod-Abatrj-Zempl6n Megyei Bv. Intezet 6s a jogi
szemdlyisdgi szewezeti egys6ge vonatkozhsilban 6rv6nyesen nem keletkezhet olyan
jogviszony, amely csak kdt egym6st6l elkiil<iniilt jogalanyisriggal rendelkezo szem6ly
k<iz<itt j<ihet l6tre, igy kiildn<isen mag6njogi k<itelem, illetve a Borsod-Abafj-Zempl6n
Megyei Bv. Intdzet 6s a jogi szem6lyis6gri szewezeti egys6g krizdtt b6rmilyen ig6ny,
szankci6 - ak6r bir6i, akrlr m6s riton tdrt6n6 - 6rv6nyesft6se.

A jogi szem6lyis6gi szervezeti egys6g jogk6pess6ge a kdlts6gvet6si szerven kiviili
jogalanyok irrlny6ban a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel<ien, kiikin<jsen a 29212009.
(XII. 1 9.) Kormiinyrendeletben meghatdrozott felt6telekkel 6rv6nyestil.

A jogi szemdlyis6gi szewezeti egysdg rlltal inditott perbe a Borsod-Abaij-Zempl€n
Megyei Bv. Int6zet beavatkozhat. A jogi szem6lyis6gi szewezeti egys6g az fitala vrlllalt
kcitelezettsdgek tekintet6ben csak a Borsod-Abaij-Zempl6n Megyei Bv. Int6zettel egyiitt
perelhet6 (pertrirsas6g).

Azintezet a jogszab6lyok, a bels6 szab6lyoz6sok, rendelkez6sek alapjrln szewezi 6s v6gzi
a fogvatartottak 6rz6s6t, feli.igyelet6t, ellenorzlsdt, nevel6s6t, munk6ltatisdt, p6nztigyi,
anyagi 6s egdszs6gtigyi ell6tds6t, gondoskodik sz6llitrisukr6l, el6rillit6suh6l.
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9. Azintdzet v6llalkoz6si tevdkenys6get nem folytat.

10. Nem min6stl v6llalkozilsi tev6kenys6gnek az intlzet alapit6 okirat6ban meghatiirozott
alaptevdkenys6g6n beliil az a kieg6szito jellegti tev6kenysdge az int6zetnek, amelyet az
alaptev6kenysdge felt6telek6nt rendelkez6sre 6116, s e c6lra csak rdszben lekdtdtt szem6lyi
6s anyagi kapacit6sok fokozott kihaszn6l6s6val, nem nyeres6gszerz6s c6ljtlb6l v6,gez,
illetve ezek a kapacit6sok v6llalkoziisszeriien nem mtik<idtethet6k. Az erre vonatkoz6
r6szletes szabiilyokat azintezethelyi int6zked6sben kiadott szabilyzatatartalmazza

11. Mtik6d6se 6rdek6ben azintlzet szewezdsi, szem6lytigyi 6s szoci6lis feladatokat l6t el.

III. FEJEZET
AZ INTrtZET SZERVEZETI ES IRANYITASI RENDJE

l. Szervezeti egys6gek megnevez6se:
a) Borsod-Abaij-Zempl1n Megyei Biintet6s-v6grehajt6si Intezet ingatlan nyilv5ntart6s

szerint:
I. objektum:3525. Miskolc, Fazekas u. 4.
II. objektum:3711. Szirmabeseny6, Miskolci u. 3.

b) Funkcioniilis szervezeti egys6g szerint:
Megyei Intezet (Borsod-Abai$-Zempl6n Megyei Biintetds-v6grehajt6si lntezet a -
Fiatalkoruak Region6lis Biintetds-v6grehajt:isi Intdzete szewezeti egys6ge n6lktil),
Borsod-Abaij-Zemplln Megyei Biintet6s-v6grehajt6si lnt6zet Fiatalkoruak
Region6lis Biintet6s-v6grehajtdsi lntlzete szewezeti egys6g (tov6bbiakban: Fk.
Int€zet szew ezeti e gys6 g).

c) Az intezet funkcion6lis szervezeti r6szegys6gei :
. parancsnoki t<irzs
. parancsnoki, vezetcii k<lzvetlen
. agazdas6gi szervezet
. az osztillyok
. szervezeti 6s mtikdd6si szab6lyzatbannevesitett <in6ll6 munkak<ir<ik

2. Az intezet szervezeti fel6pit6sdt 6s mrikrid6s6nek rendj6t, a fontos 6s bizalmas
munkaktir<ik jegyz6k6t, az intlzet irrlnyit6si 6s feliigyeleti rendjdt, a szervezeti egys6gek
megnevez6s6t, enged6lyezett l1tszitmifi, feladatait, szewezeti egys6gek krizcitti
kapcsolattartiis rendj6t, a kdlts6gvet6si szerv szervezeti ilbrijit azl. es II. szrimri melldklet
tartalmazza.

3. Az Fk. Intezet szewezeti egys6g szervezet6t, k6pviselet6t, mrikcid6s6nek rendj6t a III.
szrimri mell6klet tartalmazza. Az intezet vezet6s6nek p6nztigyi, gazdillkodrlsi hatrlskdrdt a
IV. szrimri mell6klet tartalmazza.

4. A feladatelltltrlsnak a bv. intezet kiad6sait, bev6teleit befolyiisol6, a gazd6lkodrisi
elSirinyzatok keretei k<izdtt tartisit biztosit6 feltdtel-ds krivetelmdnyrendszert, annak
folyamatat 6s kapcsolatrendszer6t a V. sz6mt mell6klet tartalmazza.
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A nem jogi szem6lyis6gti szewezeti egys6gek
kcir6ben abv. intezet, mint kcilts6gvetdsi szerv
me I l6kl et tartalmazza.

vezetriinek azon jogosultsrigait, amelyek
kdpvisekijekdnt jrirhatnak el a VI. szilmri

6. A szewezeti 6s mtikcid6si szabillyzatban nevesitett munkakdrdkhrjz l.crrto26 feladat-6s
hat6skdrcikben hat6skrirdk gyakorlds6nak m6dj6t a jelen szabillyzat II. RESZ, MASODIK
FEJEZET, a helyettesit6s rendj6t, az ezek,hez kapcsol6d6 felel6ss6gi szabiilyokat a VII.
szdmi me I I 6kl et tartalmazza.

7. A munkriltat6i jogok gyakorl6s6nak rendj6t a VIII. szitmtmell6klet tartalmazza.

8. A vagyonnyilatkozat-tdtelre kdtelezettek kcir6t a IX. sziimri melldklet tartalmazza.

9. A szabSlytalansiigok kezel6s6nek eljar6srendj6t a X. sz6mir mell6klet tartalmazza.

I0. Azintezet bels6 szab6lyzatokban rendezi a mtik<id6s6hez, gazd6lkod6s6hoz kapcsol6d6 6s
plnzijgyi kihat6ssal bir6, jogszab6lyban nem szabiilyozottk6rd6seket, igy kiildndsen:

a gazd{'lkodrissal - igy kiiltindsen a kcitelezetts6gv6llalls, ellenjegyz6s, a szakmai
teljesitds igazolfusa, az 6rv6nyesitds, utalvinyozfus gyakorl6srlnak m6djrlval, eljrlriisi 6s
dokumentilci6s r6szletszabiiyaival, valamint az ezeket vegzo szem6lyek kijelcil6s6nek
rendj6vel, 6s az adatszolgitltatfusi feladatok teljesitds6vel kapcsolatos bels6 el6fr6sokat,
felt6teleket,
a beszerz6sek lebonyolit6srival kapcsolatos elj6r6srendet,
a belftildi 6s kiilfoldi kikiildetdsek elrendelds6vel 6s lebonyolitris6val, elszilmol6srival
kapcsolatos k6rd6seket,
az arryag- 6s eszktizgazd6lkod6s szrimviteli politik6ban nem szab6lyozott k6rd6seit,
a helyis6gek 6s berendez6sek hasznilat|ra vonatkoz6 el6fr6sokat,
a reprezent6ci6s kiad6sok feloszt6s6t, azok teljesit6s6nek 6s elsz6mol6srinak
szabilyait,
a g6pj rirmrivek ig6nybev6tel6nek 6s haszn6latiinak rendj 6t,
a vezet6kes 6s r6di6telefonok hasznillatdt,
a kcizdrdekti adatok megismer6s6re ir6nyul6 k6relmek int6z6s6nek, tov6bbri a
k<itel ez6 en ko zz6teend6 adatok nyi lvrino s s 69r a ho zatal 6nak rendj 6t.
azFk.Intezet szewezeti egys6g gazdillkodirsilnak, az iitalavezetett nyilv6ntartrisoknak
6s a Borsod-Abarij-Zempl6n Megyei Bv. lntezet k<ilts6gvet6si szerv gazdasdgi
szewezete fuinyi.ftra teljesitett adatszolgirltat6sok rendjdnek r6szletszabitlyait, valamint
a kdtelezetts6gv6llal6si jogot gyakorl6, tov6bb6 az ellenjegyzls, szakmai teljesit6s
igazoliis, utalvinyoz6s, 6rv6nyesit6s feladatainak ellet6s66rt felel<is, az Fk. lntezet
szew ezeti egys6gn6l munk6t v egzb szem6lyek meghatrlro zisifi ,
a jogi szem6lyis6gti szewezeti egys6gnek az intezet kdlts6gvet6si javaslatilnak
tissze6llft6sdval, valanrtint krilts6gvetes6nek kialakitrisa soriin 6rv6nyestil6 jogaival,
feladataival dsszefiigg6 rendelkez6seket,
a belsti kontrollrendszert, ezen beliil a folyamatba 6pitett, el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i
ellentirz6s rendszer6t, az ellenorz6si nyomvonalat, a kockinatkezel6si rendszert, a
kontrolltev6kenys6geket, az inform6ci6s 6s a kommunikiici6s rendszert, a monitoring
rendszert.
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IV. FEJEZET
AZTNTrtZET FELADATAI

Azintlzet feladatai szakfeladatokra 6s kapcsolt szakfeladatokratagoz6dnak.

Az int5zet a jogszabblyokban, bels6 szab6lyoz6sokban, rendelkez6sekben meghat6rozott
m6don v6grehajtja a szakfeladatait. Szakfeladatok koze a biztonsiigi, nevel6si,
nyilv6ntart6si, fo glalk oztatitsi, egdszs6gtigyi feladatok tartoznak.

Az intezet a jogszabilyokban, bels6 szabdlyoz6sokban, rendelkez6sekben meghatiirozott
m6don v6grehajtja a kapcsolt szakfeladatokat. A kapcsolt szakfeladatok kozd a
hum6npolitikai, jogi, gazdasfryi (p6nziigyi, anyagi, technikai, szilmviteli, beruhaz6si),
vddelmi, informatikai, energetikai, munkav6delmi, tizvedelmi, k<irnyezetvddelmi,
adatv6delmi 6s jogszabiiy alapjdnazintlzetre h6rul6 egy6b feladatok tartoznak.

4. A kapcsolt feladatok rdszletes lefriisiit a szervezeti 6s mrik<id6si szab6lyzat lI. sziimri
mel I 6klete tntalmazza.

5. Az intfzet a jogszab6lyokban es az alapit6 okiratriban meghatirozott m6don vegrehajtja az
el 6 zete sen letarto ztatottak, az elz|r isr a beutaltak e s az eliteltek fo gvatart6siit.

6. Az intezet a sz6khelye szerint illet6kes megyei bir6srig bv. csoportj inak intezked6se
alapj6n befogadja a felhfviisra jelentkez6 6s az elSvezetett elft6lteket, elvegzi a
foganatbav6telt 6s int6zkedik a megfelel6 bv. int6zetbe szdllit6suk irrint.

7. Az intdzet fenntartja 6s biztosftja a fogvatartSs rendj6t 6s biztons6g6t, ellfutja az orz€si,
feliigyeleti, ellen6rz6si, sz6llitilsi 6s elo6llitasi feladatokat.

8. Az intezet nyilv6ntartja a fogvatartottak btintigyi, biintet6s-v6grehajt6si 6s szem6lyes
adatait, biztositja az el6irt adatszolg5ltattist, biaositja az adatvedelmi jogszab6lyok
rendelkez6seinek 6rv6nyestil6s6t.

9. Azintezet gondoskodik a fogvatartottak elhelyez6s6r6l 6s ell6t6srlr6l.

| 0 . Az intezet bizto s f tj a a fo gvatartottak gy6 gyf t6 -me ge I 5 zo ellififusat.

II. Az intezet gondoskodik a fogvatartottak jogszabtllyokban meghatitrozott jogai 6s
kdtelezettsdgei teljesftds6nek 6rv6nyesiil6s6r6l.

12. Az intezet a rendelkezdsre 6116 felt6telek alapj6n megszervezi a fogvatartottak
foglalkoztatiis6t, tovribb6 a rendelkez6s6re 6116 valamennyi eszkozzel el6segiti a
fogvatartottakgazd6lkod6szervezetekn6lval6foglalko4atislfi .

13. Az int1zet elliltja az intezet tizemeltet6s6vel kapcsolatos mtiszaki 6s gazdrilkoddsi
feladatokat.

14. Az intezet gondoskodik az 6llomilnyszervez6si tdblinatban meghatirozott letszirm
felt<ilt6sdr6l, helyi int6zked6sben szabillyozottak szerint gondoskodik a szemllyzet
szolg6latszervez6s6r6l, a helyettesit6s rendj6rdl, a szabads6g kiad6sdnak' rendj6r6l,
rendszeres oktat6srir6l, k6pzds6r<il, anyagi, p6nziigyi ell6t6s6r6l.

a
J .
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15. Az intezet v6grehajtja az intlzetre hdrul6 szakfeladatokat, sziiks6g eset6n segits6get nyrijt
mils bv. szerveknek, fegyveres testtileteknek 6s rendvddelmi szerveknek, felk6r6s alapjan
a megyei v6delmi bizotts6gnak, tovihb| vegzi a szem6lyi 6llomriny ezzel osszefiiggo
felk6szit6s6t.

16. Az intezet intfzi a hatiiskdr6be utalt fegyelmi, nyomozati, k6rt6rit6si tigyeket a szemelyzet
6s a fogvatartottak vonatkoz6s6ban.

17. Azintezet gondoskodik a szemdlyi 6llomany gy6gyit6-megelozo ell5t6sdr6l.

18. Az intfzet ell6tja az energetikai, a kdmyezetv6delmi, a titzvedelmi 6s a munkav6delmi
feladatokat 6s egyiittmrik0dik a szakhat6s6gokkal.

I 9. Miikddt eti az intezet informatikai rendszer6t, iizemelt eti a szirmit6stechnikai eszk<iz<iket 6s
feldolgozrisokat, biztositja az informatikai rendszerrel 6sszefiigg6 adatv6delmi
k<ivetelm6nyek 6rv6nyestil6s6t.

20. Az int1zet eredm6nyes tev6kenys6ge 6rdek6ben egyiittmrikddik a biintet6s-v6grehajtrisi
r6gi6-beosztris alapjan kijel6lt btintetds-v6grehajtrlsi int6zetekkel 6s bv. gazdasiryi
tiirsasilggal, az iigy6szs6gekkel, bir6s6gokkal, rend6rs6gekkel, trizolt6sdggal,
hat6r6rs6ggel, akatasztr6fav6delmi szervekkel, az <inkorminyzati szervekkel, valamint a
biintet6s-v6grehajtrlsi tev6kenys6get jogszabdlyok alapjin segft6 szervezetekkel,
szemdlyekkel.

21. Az intdzet a jogszabilyok keretei kcizritt - az egyittmtikdddsre alkalmass6g el6zetes
vizsgfilata, a tev6kenys6g tervezett formilban tdrt6n<i el6k6szit6se, vdgrehajtilsa,
ellen6rz6se mellett - friisos egyiittmrik<iddsi meg6llapod6s alapj6n egyiittmtikridik a
fogvatartiis kririilmdnyeinek a figyelemmel kis6r6s6re, a szabadul6s ut6n a t6rsadalomba
val6 beilleszked6s el6segit6s6re, a karitativ tev6kenys6g vfgz6s6re, tov6bbri az egydb
bi.intet6s-v6grehajtrisi feladatok segitds6re alakult bdrtdnmisszi6kkal 6s tarsadalmi
szervezetekkel, az ilyen tev6kenys6get ell6t6 egyhiuak,kal, alapitvrinyokkal 6s
szem6lyekkel. Ha az ilyen szervezetek vagy szemdly a bv. intezet rendj6re 6s biztons6grlra
vonatkoz6 jogszabrllyokat, vagy a bv. intezettel kdtdtt meg6llapodrlsban foglaltakat
megszegik, a bv. intezet az egytittmtik<jd6st megsziintetheti.

22. Az Alkotm6nyban meghatirozott min<isitett id6szakokban azintezet az ezekre vonatkoz6
kiildn jogszabrilyok szerint mtik<idik.

23. A jelen SZMSZ-ben meghatiirozott egyiittmtik<id6si tev6kenys6gek ktldn ir6sos
meg6llapodiisokban meghatilrozott m6don kiildnrisen az alibbiak szerint
val6sulhatnak meg:

rendszeres szem6lyes kapcsolattartiis,
id6szakos 6s eseti tiljlkoztatils,
kciz<is rendezv6nyek szervez6se,
egym6s rendezv6nyein val6 r6szv6tel,
e gyiittes rillisfo glal6s, illetve kdz<is nyilatkozat kiad6sa,
k<iz6rdekti c6lra tdrt6n6 egy0ttes kdtelezetts6gv6llal6s,
ddnt6s-el6k eszit6 el6zetes konzult6ci6,
konkr6t esetekben egytittes eljrir6s,
jogszab6lyokban meghatiirozott egy6b m6don.
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24. A fegyveres erdkkel, rendv6delmi szervekkel 6s m6s bv. szervekkel val6
egy0ttmtik<id6snek - a ktil<in meg6llapod6sok tartalmithoz igazod6an - a rendkivtili
esemdnyek lehetosdg szerinti felderit6s6t, megeloz6,s6t, a bekcivetkezett cselekm6nyek
megszakitiis6t, felsz6moliisilt, a rend helyre6llitrisiit, a kik6pz6si feladatok krilcsrincis
el6segit6s6t 6s v6grehajtilsht, egym6s rendszeres thjekoztatitsiit, a k<iz<is feladatok anyagi,
technikai, eg6szs6giigyi 6s p6nziigyi biaosit6s6t kell szolg6lnia.



I

l l

MASoDIK RESZ

nztNringT vuzurnsn

I. FEJEZET
lz rnANyirAs Alrar,ANos sznnAr,yAr

1. Az ir|nyitirs a t<irzskari vezet6si elv alapj6n aki- 6s ftil6rendelts6gi viszonyban tdrtdnik. A
parancsnok-igazgat6 vezetoi jogkrirdt - a vonatkoz6 jogszabillyok keretei kriz<itt -
megoszthatja a parancsnok-helyettessel, az igazgat6-helyettessel 6s az osdflyvezet6kkel,
ez azonban nem 6rinti szem6lyes felel6ss6g6t.

2. A vezet6k 6s a beosztottak alapvet6 kdtelessdge, hogy munkakdri feladataik ell6t6s6val
el<isegitsdk az intlzet feladatainak megval6sitSs6t.

3. A szervezeti egys6gek tev6kenys6ge sor6n alapvetd k<ivetelm6ny, hogy a szakfeladatokat,
szewezeti <in6ll6s6guk megtart6silval, de egym6shoz kapcsol6dva vlgezzdk 6s
tev6kenysdgiikkel egytittesen szolgriljrik azintlzeti feladatok teljesit6s6t.

4. A szem6lyi 6llomtiny minden tagSa a meghatitrozott fiiggelmi viszonyok rendszer6ben
k<iteles a feladatitt telj esf teni.

5. A fiiggelmi viszonyok rendszer6ben el<iljrir6 az, akinek szolgdlati (munkakriri) beosztris,
kiil<in parancs vagy utasitris alapjrin joga 6s kritelezettsdge - akar ideiglenes jelleggel is -
m6s szem6ly tev6kenys6g6nek az irinyitisa. Aliirendelt az, akire az el<iljrir6 hatdskrire
kiterjed.

6. Szakmai eltiljar6 az, aki csak a saj6t szakteriilet6n rendelkezik int6zked6si jogkdrrel.
Szakmai aldrendelt az, akire a szakmai ekiljrir6 jogkdre kiterjed.

7. Jogszab6lyban, illetve a jelen szewezeti 6s mrikcid6si szabfulyzat alapjin a szem6lyi
rillomdny tagjdnak - elciljrir6t megillet6 jogkdnel - polgriri felettese is lehet, akivel
szemben a szem6lyi 6llomriny tagja beosztott.

8. Az irinyitits eszkdzei kiikindsen:
parancs,
utasf tiis v agy hatin o zat,
helyi int6zked6s,
helyi int6zkeddssel kiadott szabiiyzat,
tigyrend,
munkakriri leir6s (6rutasft6s, szolg6lati utasit6s).

9. Az irinyithsi eszkdz<iket 6s a kdrelmeket (szolgSlati jegyek) a szolg6lati rit betart6srival
kell kiadni, illetve el6terjeszteni.

10. A szolg6lati rit a hivatiisos, kcizalkalmazotti vagy egy6b jogviszonyf szem6lyi 6llom6nyi
tag tev6kenys6gdben az el6ljin6k 6s aldrendeltek kdzcitti l6pcs6zetes kapcsolat, amely
alapjan fokozatosan jut el u iigy illetve a jelent6s tartalma ahhoz a szem6lyhez, akinek
ddnt6si, parancsadilsi, int6zked6si joga vagy kdteless6ge van.
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ll. Az el6lj6r6 a szolgilati ft betartris6t mell6zheti, ha emiatt a szolgilati 6rdek s6relmet
szenvedne. Az alfrendelt a szolgillati ut betart6srit nem mell6zheti, kiv6ve magasabb
el6lj6r6 parancsara, illetve ha jogszabilly igy rendelkezik, a kdzvetlen el<iljrir6 reszere
t<irt6n5 jelent6si kdtelezetts6g mellett.

12. Az intezet feladatainak tcirv6nyes ell6ttisa, illetve a szolgilatteljesit6s6hez sztiks6ges
kiegyensrilyozott 6s fegyelmezett \egkrir biztosft6sa 6rdek6ben a szem6lyi 6llomriny
valamennyi tagSa k<iteles a folyamatos egytittmtik<id6sre, a feladatatok v6grehajtiisa sor6n
az adatv6delemre ktildndsen a min6sitett adatokra vonatkoz6 jogszabdlyi
rendelkez6sek 6rv6nyesit6sdre, az illetdktelen tudomiisszerz6s, az adatvedelem hat6lya al6
Iartoz6 adatok megs6rt6s6nek megelS z6sere, megakad6l yozitsitra.

13. A felmer0l6 vit6s k6rd6sekben - ddntdsi jogkrirrikre is tekintettel, megfelelo szervezeti
keretek (egyeztet6si forma, id6pont, helyszin, jelenl6tre jogosultak) k<izcitt - kiemelt
figyelmet kell forditani az eltero rill6spontok egyeztet6s6re 6s a k<ilcscincisen megfelelS
iill6spontok egyeztetds6re 6s a kcilcs<inrisen megfeleki megold6sok kialakitdsina, valamint
az egy s6 ges feladat-vdgrehaj t6sra

II. FEJEZET
IrATAsKOndr ns rrr,nr,6ssnct REND

l. A parancsnok-igazgat6
1.1. A parancsnok-igazgat6 egyszem6lyi felekisk6nt vezeti 6s k6pviseli az intlzetet,

illetve a jogi szem6lyis6gti szewezeti egys6g6t. Eldljrir6ja az intlzet teljes
szem6lyzet6nek.

I.2. Felekis vezetoi, k6pviseleti tev6kenys6g6vel biztositja az. intdzet feladatainak a
t<irv6nyes v6grehajt6s6t, annak rendj6t 6s biaons6g6t.

1.3. Gyakorolja a btintetdsek 6s int6zked6sek v6grehajtrisar6l sz6l6 jogszabSlyokban
meghatinozott jogait, ell6tja az ebb6l ered6 k<jtelezetts6geit.

1.4. A jogszabrllyokban egytittmriktid6sre megnevezett szewezetekkel kapcsolatot tart,
el6segfti tev6kenys6giiket 6s biztositja M intezet reszer6l ehhez sziiks6ges
felt6teleket.

1.5. EllStja az int6zet, mint kdlts6gvet6si szew gazdrilkod6s6val a k<ilts6gvet6si szerv
vezet6j6nek hatlskcir6be tartoz6, tov6bb6 a kcilts6gvetds elk6szft6s6vel 6s
v6grehajt6siival, a szrimviteli rend betartiisiival, 6s a m6rleg val6dis6g6val
<isszeftigg6 k<iltsdgvetdsi szerv vezet1jdre harul6 feladatokat, tovribbri az Fk. Bv.
Intdzetgazdillkodits6valkapcsolatosanhat6skdr6betartoz6feladatokat.

1.6. Ell6tja a hivatiisos 6llomiinnyal kapcsolatos pilancsnoki-igazgat6i feladatokat,
jogszab6lyokban, alapft6 okiratban meghatiirozottak szerint munk6ltat6i jogokat
gyakorol a szem6lyi rillomriny tagja felett. Jogszab6lyban meghatSrozott keretek
k<iztitt teljesitm6nykdvetelm6nyeket hat6rozmeg 6s teljesitm6nyt 6rt6kel.

I.7. A parancsnok-igazgat6 - els6dlegesen a munkaer6-gazdilkodirsi feladatok teljesftdse
6rdek6ben - az illlomhnyszewezesi tilbltzatokat a kcivetkez6 6vre vonatkoz6an
elk6szfti 6s felterjeszti a bv. orsz6gos parancsnokihoz jSvihagySsra, 6vente
november 15. napj6ig.

1 .8. A j6vrihagyott 6llomrlnyszervezdsi tibliratoknak megfelel6en a parancsnok -igazgat6
int6zkedik az iires 6ll6shelyek lehetris6gek szerinti miel6bbi betdlt6s6re 6s
gondoskodik an6l, hogy az intezet rlszdre rendelkezdsre 6116 munkaer6t.(l6tsz6mot)
az enged6lyezett dsszetdtelben 6s megoszt6sban, a jelen szervezeti 6s mrikdddsi
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szabitlyzatnak megfelel6en, a feladatok ellit6s5nak legjobban megfelel6 m6don
haszn6ljak fel.

1.9. A jelen szabillyzatban r6szletezettek
jogkdr6t szem6lyesen, helyettesei,
bevoniis6val gyakorolj a.

szerint, a jogszabhlyi keretek kdz<itt vezetli
illetve a szervezeti egysdgek vezetoinek

1.10. A parancsnok-igazgat6 a hat6sk<irebe tartoz6 k6rd6sekben az intezet b6rmely m6s
vezetdj6nek 6s alkalmazottj6nak d<int6sdt hatillyon kiviil helyezheti, vagy
megviiltoztathatja, illetve magitroz vonhatja, felt6ve, ha ez jogszabillyba nem
iitkctzik.

I.Il. Az intezet szem6lyi iilominyira 6s fogvatartottakra vonatkoz6 rendelkez6st (pl.
parancsot, utasit6st, hatirozatot int6zked6st) ad ki.

I.12. A vonatkoz6 jogszabillyok keretei kdz<itt kiilso szervek el<itt k6pviseli az intezetet,
az int1zet nev6ben szerz6d6seket k<ithet, kdtelezetts6geket v6llalhat 6s
jognyilatkozatot tehet. Gyakorolja a kozbeszerz6si eljrir6sokkal 6sszefiigg6
hatdsk<ireit.

1.13. Meghathrozza az int6zet sajStoss6gainak megfelel6 biztonsrlgi rendszert. J6v6hagyja
az intezet v6delmi 6s riad6terv6t, valarnint az 6r- 6s szolgiiati utasit6sokat,
munkakdri leir6sokat. Megtervezi - kiilcin jogszabily alapjln - az intezet
k6sziilts6gbe helyez6si, mozg6sit6si, kitelepit6si, polgari v6delmi terveit.

l.l4.El6zetes enged6ly alapj6n gyakorl6s c6ljrlb6l riad6t rendel el.
1.15. A vonatkoz6 jogszab6lyi 6s alapit6i okirati keretek krizritt az 6ves krilts6gvet6se

erej6ig gyakorolja a kcitelezetts6gv6llal6si, utalv6nyoz6si jogkdrt. Drint a
hat6sktlr6be utalt kdlts6gvet6si 6tcsoportosit6sr6l ds j6v6hagyott 6v v6gi
p enzmar adv6nyok fe lhas zniil6sar6 l.

I .16. Gondoskodik az intezet szewezetdnek 6s mtik6d6s6nek, a bels6 kontrollrendszemek,
ezen beliil a folyamatba 6pitett, el<izetes, ut6lagos 6s vezetbi ellen6rz6s
rendszer6nek, valamint a kdlts6gvet6si bels6 ellen6rz6snek a jogszabdlyoknak
megfelel6 kialakft6s6r6l, tovribb6 a jelen szabillyzat alapjrln kritelez<i bels6
szabilyzatok szerinti rendszerek mtikridds6r6l. A jogszabrilyi el6ir6sok 6s a
vonatkoz6 m6dszertani ritmutat6k alapjan kialakftja az intlzet k<ilts6gvet6si 6s
gazditlkodisi 6s sz6mviteli nyilv6ntartrisi rendj6t, az ezzel <isszefiigg6 folyamatba
6pitett, elozetes, ut6lagos 6s vezet6i ellen<irzds elveit, elj6rrlsait is tartalmaz6
sziimviteli, penziJ;gyi, gazdfilkodasi tertiletekhez tartoz6 szabilyozirsok rendszer6t,
gondoskodik ezek szabillyzatokba, utasit6sokba foglal6s6r6l.

1.17. A kialakftott rendszerek mrik<idtetds6vel 6s folyamatos fejleszt6sdvel biaositja a
feladatok ell6t6srlhoz rendelkezds6re bocsiitott el6irrlnyzatok, lltszim 6s vagyon
szabilyszerfi, gazdas6gos, hat6kony 6s eredm6nyes felhaszn6l6sdt. Az 6ves
kdlts6gvetdsi besziimol6 keret6ben beszdmol a bels<i kontrollrendszer, ezen beltil az
intezet folyamatba 6pitett, el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i ellen6rz6s6nek, valamint a
belsri ellen6rz6sdnek mtikddtet6s6r<il.

1.18. Gyakorolja a kiiltin jogszab6lyban a lakasgazdillkod6s helyi szerve r6sz6re
me ghatin ozott hat6skdrd ket.

1.19. Gyakorolja a szem6lyi rillomrlny tagi6val kapcsolatban a jutalmazhsi, valamint kiildn
jogszab6lyban meghatiirozott - fegyelmi, nyomoz6hat6s6gi, k6rt6rit6si - jogk<irdket.

1.20. Engedelyezi a ktil<in utasit6sban meghat6rozottak szerint az intezet g6pj6rmiiv6nek
magrinc6lra t<irtdn6 ig6nybev6tel6t.

1.21. Sziiks6g esetdn a szemdlyi 6llomriny r6sz6re trilmunka vegzeset rendeli el 6s
elrendeli a ttilmunkaert jitr6 dijazilsok kifizet6s6t. A parancsnok-igazgatS ad
megbiz6st a bv. int6zet alkalmazottj6nak, ha az mils alkalmazott munkakch6t Litja el.
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Megrillapitja a helyettesit6si illetm6nyt 6s a helyettesit6si dij m6rt6k6t a
helyettesft6sre adott megbfz6ssal egyidejtileg.

l.22.Felmentdst adhat a kiildn jogszab6lyban meghatinozotl esetekben az egyenrvha
viseldse al6l.

l.23.Engedelyezi a fogvatartottnak p6tnyomoziis, vagy rijabb biintet6 iigyben val6
nyomoz6s cdlj rib6l t<irt6n6 kiad6srlt.

l.24.Engedelyezi a fogvatartottnak a t6rit6smentes fogp6tl6st 6s gy6gyhszati seg6deszkdz
kiadrisrit.

1.25. A fogvatartottat havi 16 orat meg nem halad6 id6re trilmunk6ra kd,telezheti, baleset,
elemi csap6s megel6z<ise, illetve elh6ritrlsa 6rdekdben hosszabb id6re is.

I.26.Engedllyezi a fogvatartottat megillet6 szabadnap p6nzbeni megv6ltrls6t.
I.2T.Jogszab6lyban meghatfirozott esetben 6s ideig korlifiozhatja a fogvatartottakat

alapvet6 jogaik gyakorl6siiban, illetve a korl6toztls id<itartamrinak
me ghosszabbititsitr a el6terj e szt6st tesz a Bv. Orsz6gos Parancsnok6nak.

I.29.hinyitja az intezet munka-ttizvddelmi, energiagazd6lkod6si, krirnyezetv6delmi
fe I adatai nak ellfithsdt.

| .29. Iranyitja a szewezeti egys6gek egyiittmrikcid6s6t.
1.30. Irrlnyitja a v6delmi felk6sziildsi feladatokat.
1 . 3 1 . Irrinyitja az elemz6-6rt6kel6 feladatokat.
| .32. Ir 6nyf tj a a j o gtan6cso si feladatok ell6trisrit.
1.33. Irdnyftj a az adatv5delmi feladatok ellilthsft.
1.34. Munka 6s ellen6rz6si tervet keszit.

2. A parancsnok-igazgatri felel6s
2.1. Az intezet egesz tev6kenys6g66rt, a feladatok jogszabillyoknak megfelel6

v6grehajt6sri6rt, az intezet rendj66rt 6s biaonsSgfiert, a tev6kenysdg
eredm6nyess6g66rt.

2.2. Azintlzet szemllyzet6nek szakmai felk6sztltsdg66rt, erk<ilcsi, fegyelmi helyzeteert.
2.3. Azint6zet miikdd6s66rt, a rendelkez6sre 6116 anyagi 6s p6nziigyi felt6telek 6sszerii

felhaszn6l6s66rt.
- az intezet gazdalkoddsfufrt, a kdltsdgvet6s elk6szit6s66rt 6s v6grehajt6s66rt, a

sz6mviteli rend betart 5s66rt, 6s a m6rleg val6disrigrl6rt,
- az intezet feladatai ellittisiltoz az int1zet vagyonkezel6s6be, haszniiatiba adott

vagyon rendeltet6sszeni ig6nybev6tel66rt, az alapit6 okiratban elofrt
tev6kenys6gek jogszab6lyban meghatirozott kdvetelm6nyeknek megfelel6
ell6tis6ert,

- az intezet gazdillkodhs6ban a szakmai hat6konys6g 6s a gazdas6goss6g
ktivetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s66rt, a tervez6si, besz6molisi
informrlci6szolg6ltatiisi kdtelezetts6g teljesit6sd6rt, annak teljess6g66rt 6s
hiteless6g66rt,

- a gazd6lkodrlsi lehet6s6gek 6s k<itelezetts6gek risszhangjrl6fi, M int6zm6nyi
szilmviteli rend6rt,

- a bels6 kontrollrendszer, ezen beliil ktildndsen a folyamatba 6pitett, el6zetes,
ut6lagos 6s vezet6i ellentirz6s, valamint a bels6 ellen6rz6s megszervez6s66rt 6s
hat6kony mrikrid6s6drt.

2.4. Az intezet <inrill6 munkaer6 6s szem6lyi juttat6sok gazdillkoddsfuert, az ezzel
<isszeftigg6 nyilvdntart6sok naprak6sz pontossigfuert, tovdbb6 felel6s az6rt,hogy az
illetm6nygazdrilkod6s szem6lyi juttat6s eloirinyzattfll6pdst ne eredm6nyezzen.

2.5. A parancsnok-igazgat6 - mint kinevezdsi jogk<irt gyakorl6 - felel6s a rendszeres
szem6lyi j uttat6sokkal t<irt6n6 gazdrilkod6s szab6lyszenisdg66rt.
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2.6. A parancsnok-igazgat6 felel6ss6ge nem 6rinti az intezet 6s az egyuttmiikod6
szervek, szervezeti egys6gek vezet6inek 6s egyes iigyek6rt felel6s dolgoz6inak
felel6ss6g6t, illetve nem mentesiti 6ket az 6nall6 felel6ssdgiik al6l.

A parancsnok-helyettes
3.1. Gyakorolja a parancsnok-igazgat6 fital {firuhiu:ott parancsnoki jogkrir<iket. A nem

Struhinottjogktir<ikben - a jogszabrilyi keretek k<izritt, jelent6si kdtelezetts6g mellett
- csak a parancsnok trivoll6t6ben illetve akad6lyoztatfsa eset6n jogosult elj6rni. A
parancsnok tiivolldtdben, illetve akadillyortathsa eset6n jelent6si kdtelezetts6g
mellett - a jogszab6lyi keretek k6z<itt - teljes jogkdnel 6s felel6ss6ggel, parancsnoki
j ogkrirben helyettesiti a parancsnokot.

3.2. Eltilj6r6ja a Megyei Intezet szem6lyi 6llomany6nak, kdzvetlentil feliigyeli a Megyei
Intfzet biztons6gi, btintet6s-v6grehajtrisi 6s eg6szsdgtigyi osaily tev6kenys6g6t.
Parancsnok-igazgat6 tlltal meghathrozotlkiadmrlnyoz6si jogkdrt gyakorol.
A parancsnok-helyettes 6s az igazgat6-helyettes egymrist6l fiiggetlentil, a
parancsnok -igazgat6 al6rendelts6g6ben v egzi szolgrilati tev6kenys6g6t.

3.3. Feliigyeli a feltigyelete al6 tartoz6 szakter0leteken a biztons6gi, btintetds-
v6grehajt6si, szolgillatszervez6si, foglalkoztatiisi, elhelyez6si, oktatiisi, kdpz6si,
ttizv6delmi, munkav6delmi 6s a fogvatartottakkal kapcsolatos egy6b feladatok
szervezfsdt, v6grehajtils6t, a rendelkez6sre 6116 anyagi 6s p6nziigyi eszkrizrik
jogszab6lyoknak megfelel6 felhaszniilis6t, az ing6k 6s ingatlanr6szek
rendeltet6sszeni haszn illatht 6s 6llagmeg6v6srlt.

3.4. Munka- 6s ellen6rz6si tervet keszit.
3.5. A parancsnok-helyettes r6szletes feladatait a mindenkor hatrilyos szabiilyzatok,

parancsok, utasitdsok, munkakdri leinisa tartalmazzilk.

A parancsnok-helyettes felel6s
4.1. A feltigyelete alii tartozo szaktertiletek munk6j6nak megszervezeseert.
4.2. A Megyei Intezet biztons6gi osztrllyrlnak, btintet6s-v6grehajtrisi osztflyfnak,

eg6szs6giigyi osztillyinak jogszab6lyok 6s bels6 szab6lyozrisok, rendelkezdsek
szerinti mtikrid6s66rt, a feladatok v6grehajti$e6fi, a tev6kenys6g eredm6nyessdg66rt.

4.3. A feliigyelete al6 tartoz6 szaktertiletek szemdlyzet6nek szakmai felk6sziiltsegeert,
fegyelmi helyzetlert

4.4. A Megyei Intezet 6s a Fk. Intezet szewezeti egys6g biztonsiigi, btintet6s-
v6grehajt6si, eg6szs6giigyi oszt6lyainak egyiittmtik<id6s66rt.

4.5. Tev6kenys69616l a parancsnok-igazgat6 r6sz6re a megfelel6 informrici66ramliis6rt 6s
j elent6si rend telj esft6s66rt.

4.6. A parancsnok-helyettes felel<iss6ge nem 5irnti az intezet 6s az egyiittmrikrid6
szervek, a szelezeti egys6gek vezet6inek 6s egyes tigyek6rt felel6s szem6lyek
felel6ss6g6t, illetve nem mentesiti 6ket az 6n6ll6 felel6ss6gtik al6l.

Az igazgat6-helyettes
5.1. Az igazgat6 helyettes a parancsnok-igazgat6 feltigyelete alatt kdzvetleniil vezeti a

Fk. Intezet szewezeti egysdget 6s szewezi annak szakmai tev6kenys6g6t.
Parancsnok-igazgat6 Sltal meghat6rozott kiadmrlnyoz6si jogkdrt gyakorol. Az
igazgat6-helyettes 6s a parancsnok-helyettes egym6st6l ftiggetlentil, a parancsnok-
igazgat6 al6rendelts6g6ben v egzi szolg6lati tev6kenys6g6t.
Elcilj6r6ja a Fk. Int6zetszewezeti egys6g szem6lyi 6llomriny6nak.
Gyakorolja a parancsnok-igazgat6 6ltal fitruhinott igazgat6i jogkdniket. A nem
atruhiaottjogktir<ikben - a jogszab6lyi keretek k<iz<itt, jelent6si kcitelezettsdg mellett

5.

5.2.
5.3.
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- csak a parancsnok-igazgat6 t6voll6t6ben illetve akadillyoztat6sa esetdn jogosult
elj6rni. A parancsnok-igazgat6 t6voll6t6ben szervezetszeri helyettesk6nt teljes
jogktinel 6s felel6ssdggel, igazgat6i jogkdrben helyettesiti a parancsnok-igazgat6t az
Fk. Int6zet szewezeti egys6g vonatkoz6sdban.

5.4. A parancsnok-igazgato 6s a parancsnok-helyettes t6voll6t6ben, illetve
akadiiyoztat6sa eset6n, szewezetszeri helyettesk6nt teljes jogkdnel 6s felel<iss6ggel
helyettesitiaparancsnok-igazgat6tazint€zetvonatkozSs6ban.

5.5. Vezeti, kcizvetleniil szervezi az Fk. lntezet szewezeti egys6g biztons6gi, btintet6s-
v6grehajt6si, szolgillatszervez6si, foglalkoztatiisi, elhelyez6si, oktatSsi, k6pz6si,
ttizv6delmi, munkav6delmi 6s a fiatalkoru fogvatartottakkal kapcsolatos egy6b
feladatok szervezdsft, v6grehajtiis6t, a rendelkez6sre 6116 anyagi 6s penzngyi
eszktiz<ik jogszabillyoknak megfelelS felhaszn6liisitt, az ing6k 6s ingatlanr6szek
rendeltet6sszerii haszn iiatifi 6s iillagmeg6v6s6t.

5.6. A hat6skcirdbe utalt iigyekben fegyelmi, jutalmazfsi, k6rt6rit6si jogkdrt gyakorol a
fogvatartottak tekintet6ben.

5.7. Munka- 6s ellenorz6si tervet keszit.
5.8. Az igazgat6-helyettes r6szletes feladatait a mindenkor hatrllyos szabillyzatok,

parancsok, utasitrisok, munkakrjri leiriisa tartalmazzfk.

6. Az igazgat6-helyettes felel6s
6. l. A vezet6se al6 tartoz6 szakteriiletek munkrij6nak megszerv ez1sdert.
6.2. Az Fk. Int5zet szewezeti egysdg biztonsdgi osztrilyrinak, btintetds-v6grehajt6si,

eg6szs6giigyi oszt6ly6nak jogszab6lyok 6s bels6 szab6lyozilsok, rendelkez6sek
szerinti mtiktid6s66rt, a feladatok vdgrehajtds66rt, a tev6kenys6g eredm6nyess6g66rt.

6.3. A vezet6se al6 tartoz6 szakteriiletek szem6lyzetlnek szakmai felkdsziiltsegeert,
fegyelmi helyzeteert

6.4. A Megyei lntezet 6s a Fk. Int6zet szewezeti egysdgeinek egyiittmrikdd6s66rt.
6.5. A parancsnok-igazgat6 rlszere tev6kenys6g6vel, illetve a jogi szem6lyis6gti

szewezeti egys6ggel <isszefiiggti minden informrlci6 vonatkoziisihan a megfelel6
inform6ci6riraml6sdrt 6s a j elent6si rend telj esit6s66rt.

6.6. Az igazgat6-helyettes felel6ss6ge nem 6rinti az intlzet 6s az egyiittmtikdd6 szervek,
a szewezeti egysdgek vezet6inek 6s egyes tigyek6rt felel6s szem6lyek felel6ss6g6t,
illetve nem mentesiti 6ket az 6n6ll6 felel6ss6eiik al6l.

7. A gazdasfgivezetil
7.1. A gazdasirgi vezet(5 az int1zet, mint kcilts6gvet6si szerv gazdasilgi szervezet6nek

vezetbje a mrik<id6ssel dsszefiiggo gazdasrlgi 6s pdnzngyi feladatok tekintet6ben az
intezet parancsnok-igazgat6jdnak helyettese. Az intezettel dsszefiigg6 feladatait az
intezet parancsnok6nak k<izvetlen irrlnyit6sa 6s ellen6rz6se mellett l6tja el.

7 .2. A gazdasilgi vezetb k<izvetleniil itlnyitja 6s ellen6rzi a gazdasdgi szewezetet.
7.3. A szakmai szewezeti egys6gek gazdasilgi munk6j6hozir6nymutat6st ad 6s ellen6rzi -

a v6grehajt6st.
7.4. Gazdashgiint6zked6seket hoz.
7.5. Kozbeszerz6si Szabrilyzat alapjfun szewezi 6s vezeti a kdzbeszerz6sek 6s egydb

beszerz6sek el6k6szit6s6t, eljrlr6sok lefolytat6s6t 6s a megfelel6 teljesit6s
6rv6nyesit6s6t.

7.6. Felel6s a gazdasilgi szervezet feladatainak jogszerii ell6tds6ert, kiikincisen a
tervez6ssel, az elilirinyzat-felhaszn6l6ssal, a hat6sk<ir6be tartozS eloirinyzat-
m6d6sitrlssal, az tizemeltet6ssel, fenntart6ssal, mrikddtet6ssel, beruh6z6ssal, a
vagyon hasznilathval, hasznosit6sSval, a munkaer<i-gazd6lkod6ssal, a
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k6szpdnzkezel6ssel, a kdnywezet6ssel 6s a beszirmol6si, valamint bels<i
kontrollrendszerrel, ezen beltil a folyamatba 6pitett el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i
ellen<irz6si (FEUVE) k<itelezettseggel, az adatszolgdltatSsokkal kapcsolatos
tisszefoglal6 6s a saj6t szervezet€re kiterjed5 feladatok v6grehajttisrl6rt.

7.7. A gazdasfugi vezet1 felel<iss6ge nem 6rinti a krilts6gvet6si szerv vezet6inek 6s egyes
tigyekdrt felel6s szem6lyek felel6ssdg6t.

7.8. A gazdasilgivezet| el6ljrir6ja a gazdasdgi szewezet szem6lyi 6llomanyrinak.

Az osztfllyvezetf
8.1. A gazdashgi szewezet, a szem6lyugyi 6s szociillis oszt6ly valamint az informatikai

osztiiy vezetoi a pzrancsnok k<izvetlen irdnyft6sa mellett vegziktev6kenys6giiket. A
biztonsiigi, a biintet6s-v6grehajt6si, az eg6szs6gtigyi oszt6lyok vezet6i - a jelen
szabiiyzat miis pontokban rdszletezett rendelkez6sei szerint - a parancsnok helyettes,
illetve az igazgato-helyettes k<izvetlen irinyitisamellett vegziktevdkenys6giiket.

8.2. Az osdfilyvezet6 el<iljar6ja az oszt6ly szemllyzet6nek. Szakteriilet6n k6pviseli az
intdzetet, a parancsnok 6ltal meghatirozott kiadmdnyozrisi jogkrirt gyakorol.

8.3. Az osztitlyvezeto t6voll6te, illetve akadilyoztat6sa eset6n helyi int6zkeddsben
kiadott helyettesit6si rend szerint gondoskodik helyettesit6s6r6l.

8.4. Az osztilyvezeto (el<iljrir6) irfunyitja, vezeti, szervezi, ellen6rzi az alarendelt
szewezeti egys6gek 6s alirendeltjei munkififtt, megadja a feladatok ellitir;dhoz
sztiksdges informrlci6kat, figyelembe veszi 6s m6rlegeli az alirendeltek javaslatait,
biztositj a a munkav6gz6s felt6teleit.

8.5. Az osztfllyvezetb megk<iveteli al6rendeltjeitSl a jogszab6lyok 6s a szolgrilati
tev6kenys6 get szabilly oz6 egy eb rendelkez6sek, el6irilsok ismeretdt 6s betart6s6t.

8.6. Az osztillyvezet6 szem6lyes p6ld6t mutat a szolgillat ell6t6s6ban, a fegyelmezett
magatartiisban, valamint az erkrilcsi normiik betart6s6ban.

8.7. Az osztillyvezet6 hatSsktir6n beliil dn6ll6an intlzkedik, a munka szervezdse soriin
ar6nyosan elosztja a feladatokat, 6s elfogultsrigmentesen jiir el. Megk<iveteli
beosztottait6l, hogy pontosan, szakszertien 6s id6ben teljesits6k szolg6lati
k<itelessdgeiket. V6di alilrendeltjei jogait 6s jogos drdekeit, 6rt6keli munk6jukat,
illetve a vonatkoz6 jogszabrilyok alapjrim teljesitm6nyk<ivetelm6nyeket hatiroz meg
6s teljesftm6nyt 6rt6kel.

8.8. Az osztilyvezeto gondoskodik a feladatok v6grehajtlsirttoz biztositott rlllami vagyon
v6delm6r6l, rendeltetdsszerii hasznflatirol.

8.9. Az osrt{lyvezet6 felelos az irdnyit6sa al6 tartoz6 osztily tev6kenys6g66rt, annak
ellendrz6s66rt, az osztilly hatrisk<ir6be tartoz6 feladatok v6grehajt6s66rt.

8.10. Felel6s a parancsnok-igazgat6, tov6bbri - a jelen szabillyzat mhs pontokban
r9szletezetl rendelkez6sei szerint - a parancsnok-helyettes, illetve az igazgato-
helyettes, a gazdasilgivezetl 6ltal meghathrozotl feladatok v6grehajt6s66rt.

8.11. Felel6s az os4iiv beosztottjainak szakmai felk6szit6s66rt, fegyelmi rlllapot66rt, az
adatvddelem 6rv6nyesitds66rt, az illet6ktelen tudomdsszerz6s, 6llami, szolgdlati titok
s6rt6s megel6z6s66rt, megakad6lyozhs66rt, a jelent6si k<itelezettsdgek teljesit6s66rt.

8.12. Az osztillyvezeto hataskdr6t r6szletesen (hataskriri lista) a munkak<iri leiriis
szabillyozza.

A csoportvezetS
9.1. A csoportvezeto az osztillyvezet6 krizvetlen al6rendelts6g6ben, irilnyitva vegzi a

tev6kenys6g6t.
9.2. A csoportvezetore az alinendelts6g6be tartoz6 csoport tekintet6ben az SZMSZ

osztillyv ezet6re vonatkoz6 rendelkez6sei 6rtelemszenien irrinyad6k.

9.
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10. A f6el6ad6' el6ad6, seg6del6adrf 6s mris munkakiirOkben feladatot elL[t6 beosztott
10.1.A ftiel6ad6, el6ad6, seg6del<iad6 6s a jelen SZMSZ-ben nevesitett tov6bbi

munkak<irdkben feladatot ell6t6 szem6ly a munkak<iri leir6siiban reszlre
meg6llapitott, illetve a vezetoje 6ltal meghatfurozott feladatokat - a kapott utasit6s,
ritmutat6s 6s hatrlrid6k figyelembev6tel6vel - a jogszab6lyok, a szakmai el6irilsok,
egy6b rendelkez6sek, iigyrend, szervezeti 6s mtik<iddsi szabillyzat rendelkez6sei,
valamint az iigyviteli szabrllyok ismeret6ben 6s megtartdsiival vegzi.

I0.2. A ftiel6ad6, el6ad6, seg6del6ad6 6s a jelen SZMSZ-ben nevesitett tovribbi
munkak<inikben feladatot ellit6 szem6ly a jelen SZMSZ-ben, az igyrendben 6s a
munkakciri leirilsdban meghatirozott csoportvezeto, osztSlyvezet6 alilrendelts6g6ben,
ir inyitv a v egzi a tev6kenys6 g6t.

11. A beosztott
1 I .1 . A beosztott ekiljrir6ja ir6nyft6s6v al vegzi tev6kenys6g6t. A beosztott felel6s feladatai

szakszerti, j ogszeni 6s hatririd6ben t6rt6n6 v6grehaj tds66rt.
11.2. Feladataitrflszletesen a jogszab6lyok, bels6 szab6lyozrisok, rendelkez6sek (iranyit6si

eszk<izdk), munkaktiri leir6sok, szolgiilati utasitrisok, illetve 6rutasitrisok
tartalmazzirk.

11.3. K<iteles a szrlmara meghatiirozottak szerint megfeleloen, szakszenien teljesiteni a
szolgSlatfit 6s betartani a szolgilati fegyelmet, kdteles 6rv6nyesiteni az
adatv6delemre, az illet6ktelen tudomiisszerzls, az 6llam| szolg6lati titoksertds
megel6z6s6re, megaka d6ly ozitsira vonatkoz6 el6ir6sokat.

1 1.4. A jogszabilly vagy szolg6lati tev6kenys6g6t szabiiyozo rendelkez6seknek
megfelel6en ktiteles jelent6si kritelezetts6get teljesiteni, ktildndsen a feladat, a
parancs v6grehajt6s6t illetve ezek teljesft6sdt akad6lyoz6 kdrtilmdnyeket, tovSbbii a
m6s eldlj6r6t6l kapott parancsot, utasitiist vagy m6s eldljar6 ellenrirz6sdt, valamint
az eliiljin6 6ltal ktildn meghatiirozott esemdnyeket, tdnyeket, int6zkeddseket.
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HARMADIK RESZ

AZ rNTftzET MUKODE sE n s n6Nrnsnl6rn szir 6 RENDszERE

I. FEJEZET
tZ INTrlzNT NNOTODESEVEL KAPC S oLAToS Ar,r.q.I,ANo S RrNDnr,rnzn snx

l. Azintfzetetazintezetparancsnok-igazgat6 k6pviseli. Ejogkdreit - jogszabSlyban, alapit6
okiratban meghatinozott kiv6telekt6l eltekintve - az intezet mhs vezet6 beoszt6sir tagSdra
fr6sban ifinthazhatja.

2. Az intezet valamennyi munkat6rsa kriteles a feladatok v6grehajtris6ban egyiittmtikddni. A
szewezeti egys6gek kdztitti koordiniici66rt, kapcsolatrendszer kialakitrisrl6rt, mtik<id6s66rt
6s fejleszt6s66rt az intezetparancsnok-igazgat6, a parancsnok-helyettes) az igazgat6-
helyettes, a gazdasftgi vezeto, az osztillyvezetok, csoportvezet6k, biaons6gi tisztek,
krirlet-f<ifeliigyel6k, vezetoi ktizvetlenbe tafiozo, szewezeti 6s mtikrid6si szabSlyzatban
nevesitett <in6ll6 munkakdrt ell6t6 szemdlvek felel6sek.

II. FEJEZET
MUNKATERVEK

l. Az int6zetparancsnok-igazgat6 a Btintet6s-v6grehajt6s Orsziigos Parancsnoka 6ltal
j 6v6hagyott fel6ves munkaterv alapj tin v egzi tev6kenys6g6t.

2. Az int6zetparancsnok-igazgat6 6ltal j6v6hagyott f6l6ves munkaterv alapjin vlgzik
tev6kenys6giiket:
- parancsnok-helyettes,
- igazgat6-helyettes,
- gazdasitgivezeto,
- osztiilyvezetok,
- ttiz-6s munkav6delmi vezet6,
- sziiks6g eset6n kiil<in megjel<ilt szem6ly

A munkatervben foglaltak v6grehajt6siert a parancsnok-igazgat6, a parancsnok-helyettes,
az igazgat6-helyettes, az osztitlyvezet<ik 6s a vezetoi kcizvetlenbe tartoz6 szem6lyek
felel6sek.

III. FEJEZET
AZ INTfi'ZET DONTE SEL 6KE SZITE SI, VTUXONTETE SI REND SZERE

Az intezet mtikdd6s6vel kapcsolatos jelent6sebb elvi 6s gyakorlati k6rd6sek megtrirgyal6sa,
koncepci6k kialakit6sa, ddnt6sek ekik6szit6se (tovrlbbiakban: d<int6s-el6k6szft6s),
ddnt6shozatal, ellen6rzds 6rdek6ben az intezetben az al6bbi drtekezleti 6s refer6da rendszer
mtik<idik:

1. Parancsnoki tdrzs 6rtekezlet
2. Osdilyvezet6i 6rtekezlet
3. Napi operativ (feladat meghatilroz6) 6rtekezlet (I. objektum)
4. Napi operatfv (feladat meghat6roz6) 6rtekezlet (II. objektum)
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5. Intlzeti 6llomany lrtekezlet
6. Trirzsfoglalkozris
7. Os4fllylrtekezlet
8. lntezetiTan6cs
9. Refer6da
10. Tiszti drtekezlet

l. Parancsnoki tOrzs 6rtekezlete
Yezetoje: parancsnok-igazgat6
R6sztvev6k: parancsnok-helyettes, igazgat6-helyettes, gazdasitgivezeto

meghivott szem6ly(ek).

Feladata: az intezetparancsnok szintti dcintds-el6keszito tev6kenys6g, d<int6shozatal,
ellen6rz6s, r6sztvev6k r6sz6re feladat meghatirozits.

Id6pontja: a parancsnok 6ltal elrendelt eseti jelleggel, ktildn megjeldlt idripontban.

2. Osztillyvezet6i 6rtekezlet
Yezetfje: parancsnok-igazgat6
R6sztvev6k: parancsnok-helyettes,igazgat6-helyettes, gazdas6givezet6

I. objektum osztrilyvezet5k,
bdrtdnlelk6sz
jogtanricsos
belso ellenor
tiz- es munkav6delmi vezet6
* II. objektum osztrllyvezetoi
* energetikus
* krirnyezetv6delmi megbizott
t M-megbizott
bv. kft. kdpvisel6je
napirendi t6ma alapjrin ktil<in meghivott szem6ly(ek)

Feladata: 6ltal6nos, 5tfog6 jellegti, hosszabb idriszakra, tov6bbrl heti aktualitrisri
tev6kenys6gre vonatkoz6 osrtSlyvezetfi, vezetli k<izvetlen szintti ddnt6s-
el6k6szit6s, ddnt6shozatal, ellen6rz6s, a r6sztvev6k szinnira feladat-
meghatfuozfls, az intezet egyes tev6kenysdgeinek 6rt6kel6se, az intdzet eg6szet,
illetve fontosabb teriileteit 6rintri el6terjeszt6sek, javaslatok megvitat6sa,
ti.j €ko naftts, koordin6ci6.

Id6pontja: minden h6ten az elso munkanapon 08 6ra 30 percre rendelt kezd6si id6ponttal,
a * jeltil6sti szem6lyek minden h6nap els6 hetdben k<itelesek r6szt venri az
drtekezleten.

3. Napi operativ (feladat meghat{roz6) 6rtekezlet
Yezetoje: parancsnok-igazgat6
R6sztvevtik: parancsnok-helyettes, igazgat6-helyetteg gazdas6givezetT

I. objektum osrtiiyv ezetok
meghivott szem6ly(ek)

Feladata: rcivid, napi id6szakra vonatkoz6 operativ jellegti d<int6s-el6k6szit6s,
dcint6shozatal, ellen6rz6s, r6sztvev<ik szrim6ra feladat meghatinoz6s. A napi
operativ 9rtekezlet r6sztvev6k6nt nem jekilt osztilyvezetok az 6rtekezletre
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tartozS inform6ci6ikat kcitelesek a szakmai elciljrir6juk (a parancsnok-helyettes,
illetve az igazgat6-helyettes) r6sz6re az ertekezlet el6tt jelenteni. A
rdsztvev6k6nt nem jeldlt osztiiyvezet6ket az 5rtekezleten elhangzottah,rol a
szakmai el<i lj ar6k thj lkoztatjhk.

Id6pontja: munkanapokon 08 6ra 30 perckor azintlzet I. objektum6ban.

4. Napi operativ (feladat meghatfrozil) 6rtekezlet az Fk Bv.Int6zetben
Yezet(5je: igazgat6-helyettes
R6sztvev6i: II. obiektum osztillwezet6k

meghivott szem6lyiek)

Feladata: nivid, napi id6szakra vonatkoz6 operatfv jellegri dont6s-el6k6szit6s,
dtintdshozatal, ellen6rzes, r6,sdvev6k sz6mitra feladat meghathrozils. Az l.
objektumban tartott napi operativ 6rtekezleten meghatarozott feladatok,
inform6ci6k ismertetdse.

IdSpontja: az I. objektum napi operativ 6rtekezlete utiin.

5. lnt0zeti fllomfny 6rtekezlet
Yezetbje parancsnok-igazgat6vagymagasabbszintrieldlj6r6
R6sztvev6i: feltgyeleti,felettesszervekk6pvisel<i(i)

meghivott szem6ly(ek)
azintfzet szemllyzete

Feladata: az intdzet tev6kenys6g6nek 6rt6kel6se, feladat-me gfiatinozfus, tijekoztatis.
Id6pontja: 6vente egy alkalommal, vagy sztiks6g szerint, a parancsok-igazgat6 vagy

magasabb szintti el6lj6r6 6ltal meghat irozottak szerint.

6. Tiirzsfoglalkoz6s
Yezetoje: parancsnok-igazgato
R6sztvev6i: parancsnok-helyettes,igazgat6-helyetteg gazdas6givezetb

osAillyvezetilk
biaons5gi tisztek
biaonsrlgi- ftifeliigyel6k
kdrlet- f6feliigyel6k
kiildn berendeltek

Feladata: a rendkivi.ili esem6nyek megel6z6s6hez 6s felsz6mol6srihoz sziiks6ges
int6zked6sekv6grehajtrisrinakelsajhtittatitsa6sgyakoroltatiisa.

Id6pontj a: negyed6vente, illetve sziiks6g szerint.

7. Osztily6rtekezlet
Vezetdje: osrt6lyvezet6,illetvemagasabbszinttiel<ilj6r6
R6sztvev6k: az osztilly szemdlyi rillomiinva

meghivou szemdiy(ek)

Feladata: az osztily tev6kenys6g6nek munkaterv szerinti 6rt6kel6se, feladatok
meghatiroz6sa, szakmai, m6dszertani k6rddsek 6s j avaslatok megvitatilsa.

Id6pont: feldvente illetve parancsnok, parancsnok-helyettes, igazgat6-helyettes illetve
az illet6kes osztillyvezet6 6ltal elrendelt id6pontban
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8. Int6zeti Tan6cs
Yezetoje: I. objektumban: parancsnok-igazgat6

Fk. Bv. Intezet szew ezeti egys6gben : parancsnok -igazgat6
Tagjai:
paranc snok-he lyette s, ill. igazgat6 -he lyette s
a btintet6s-v6grehajtris i osztilyv ezeto
az elitllt nevel6je
briniigyi nyilvrintart6 csoportvezet6
dolgoz6 elft6lt esetdn a munkavezet6
orvos, ha a fogvatartott eg6szs6giigyi ok miatt keriil a
tan6cs el6.

Feladata: az int6zetparancsnokot segit6 javaslatt6tel a fogvatartottak feltdteles
szabads6gra bocs6t6sitra, pirtfog6 feliigyelet al| helyez6s6re, v6grehajtiisi
fokozatirnak megvdltoztati.sira, nagykorusitfsra, enyhdbb v6grehajt6si
szab 6lyok hatiiy a al6 hely ezesdre, 6tmeneti c soportb a hel yez6 s6re.

9. Referrida
Referriltat6: int6zetparancsnok, parancsnok-helyettes, igazgat6-helyettes,

oszt6lyvezet6k
R6sztvev6je: referddfnarendeltszemdly

Feladata: a parancsnok-helyettes, az igazgat6-helyettes, a parancsnoki trirzsbe (vezet6i
k<izvetlenbe) tartoz6 szem6lyek, az osztillyvezetilk, az osztfiyvezetok
kdzvetlen beosztottainak bevon6sa, tev6kenys6giik ellen6rz6se, tfrjekoz6dfus a
ddnt6s-el6k6szit6s, a ddnt6sho zatal sorhn

Id6pontja: munkaterv alapjrin areferiitat6 iltal meghatitrozott id6pontban, heti vagy havi
gyakorisriggal, illetve sziiks6g szerint.

10. Tiszti 6rtekezlet
Yezetoje: parancsnok-igazgat6
R6sztvev6k; azintezettiszti 6llomdnyhbatartoz6k, tiszti munkakdrt bet<ilt6k

Feladata: tisztikart 6rint6 szakmai, szemllyzeti thjlkoztatds, szakmai, m6dszertani
k6rd6sek, j avaslatok me gvitatilsa, konzult6ci6.

Id6pontj a: esetenk6nt meghatirozott id6pontban ill. sztiksdg szerint.

W. FEJEZET
BIZOTTSACOX

Az intezetben mtikdd6 bizotts6gok :
1 . Befogad6si 6s Foglalkoztatisi Bizottsiigok
2. Szoci6lis Bizotts6g
3. BizonsSgi Szemle Bizotts6gok
4. Munka-6s ttizv6delmi Szemle Bizotts6eok
5. Tt2v6delmi Bizotts6gok
6. Kozbeszerzdsi El6k6szft6 6s Bfr6l6 Bizottsrlg
7 . Krizeg6szsdgiigyi 6s Jrlrvrlnytigyi Bizotts6gok
8. P6lyiaat-el6k6szit6 Bizotts6g
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9. Munkabizottsrlgok

1. Befogadisi 6s Foglalkoztatisi Bizottsfg (BFB)
A BFB d<int a hattlsk6r6be tartoz6 fogvatartottak biztons6gi, neveldsi csoportba
helyez6s6nil, munkak<irbe beoszt6s6r6l, ilthelyezeserdl illetve lev6lt6s6r6l, valamint az
oktat6sban 6s a k6pzdsben val6 r6szv6telr6l.

Y ezet6je: bi.intetds-v6grehajt6si osztiiyvezetb
Tagjai: a fogvatartottak befogad6s6ra, munkdltat6s6nak eljrlr6si szabSlyaira vonatkoz6

intezetpnarrcsnoki int6zkeddsekben meghatirozott szem6lyek. A bizottsrlg
vezetoit, tagjait, akadiiyonatilsuk eset6n a parancsnok-igazgat6 6ltal kijel<ilt
szem6ly helyettesiti.

2. Szocirilis Bizotts6g
Vezetrije: szem6ly0gyi 6s szociillis oszt6lyvezet6
Tagjai: azintezetparancsnok riltal megbizott szem6lyek.

Feladata: helyi int6zkedds alapjrln a parancsnok-igazgat6 tan5csad6 testiiletek6nt mrikcid6
bizottsirg, amely v6lem6nyez6 tev6kenys6g6vel segiti a parancsnokot a
szemllyzet tagjainak seg6lyez6s6re, tidiiltet6s6re, lakrisk6relmeire, egy6b
szocirllis juttatfusairavonatkoz6d<int6sekmeghozatalitban.

3. Biztonsigi Szemle Bizottsrig
Feliigyeli : parancsnok -igazgat6 vagy helyettesei
Vezet6je: biztons6gi os4filyvezetb
Tagjai: btintetds-v6grehajt6si osztiiyvezetl

gazdasilgivezeto
e g 6 sz s6 gii g y i o sztilly v ezeto
drz 6s munkav6delmi vezet6
biztonsSgi tiszt
kdrlet fofeliigyel6

Feladata.: a bizottsiig a hatriskcir6be tartoz6 objektumban a vonatkozo jogszab6lyi
el6fr6sok szerinti gyakorisdggal 6s tartalommal biaons6gi szeml6i, 6tfog6
biztonstlgi vizsgrllatot tart. A felt6rt hianyosstigok megsziintet6s6re int6zkedik,
illetve javaslatot tesz. A szeml6k konkr6t id6pontjrit, r6sztvev6it, r6szletes
feladatait esetenk6nt kiadott helyi int6zke dds szabfuly ozza.

4. Munka-6s tiizv6delmi Szemle Bizottsrlg
Feliigyeli: parancsnok -igazgat6 vagy helyettesei
Y ezet6je: ti,tz-es munkav6delmi vezet6
Tagjai: biztons6gi osztillyvezeti|

biintetd s -v6 grehaj t6si o sztiiyv ezeto
gazdasigivezeto
e g 6 sz s6 gti g y i o sztilly v ezeto
biztons6gi tiszt
egyedi utasft6sban meghatiirozott szem6ly(ek)
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Feladata: a bizottsrig a hat6skrir6be tartozo objektumban a vonatkozo jogszabrilyok
szerinti gyakoris6ggal 6s tartalommal munka-6s trizv6delmi szeml6t tart. A
feltArt hi6nyossrigok megszi.intet6s6re intdzkedik, illetve javaslatot tesz.
A szeml6k konkr6t id6pontj6t, r6szletes feladatait esetenk6nt kiadott helyi
int6zked6s szabilly ozza.

5. Tiizv6delmiBizottsfgok
Vezet6je: parancsnok-helyettes (I. objektum),igazgat6-helyettes (II. objektum)
Tagjai: tiz-esmunkav6delmi vezet6

b iaons6g i o szltitlyv ezeto
biintet6s-v6grehaj tdsi osztiiyv ezet6
gazdasfugivezet|
e 96 sz s6 giig y i o sztfily v ezeto
biztonsrigi tiszt
kdrlet fofeliigyel6

Feladata: a bizotts6g a hatiisk<ir6be tartoz6 objektumban a pamncsnok-igazgat6 d<int6se
elott tizv edelmet 6rint6 k6rd6sek megtiirgyal6sa, strat6gia kialakit6sa, sztiks6g
esetdn parancsnok -igazgat6i d<int6s el6k6szit6se.

Id6pontja: parancsnok-igazgat6 iiltal esetenk6nt meghat|rozott id6pontban ill. sziiksdg
szerint.

6. Kdzbeszerz6si El6k6szit6 6s Birikf Bizottsig
Vezetdj e : gazdasilgi vezeto
Tagjai: a vonatkoz6 jogszabdlyokban 6s a Kcizbeszerzesi Szabilyzatban meghatfurozott

szem6lyek

Feladata: a vonatkoz6 jogszabrilyok alapj6n az intdzet kozbeszerz6seinek el6k6szit6se,
eljarrisok lefolyat6sa, kiilcin<isen aj6nlati kiildemdnyek bont6sa, 6rt6kel6se,
drint6 shozat alr a intezetparanc snok e I 6 terj e szt6 s.

7. Kiizeg6szs6giiryi 6s Jrirvr[nyiiryi Bizottsig
Vezet6j e : eg6szs6gtig yi osztitlyv ezeto
Tagjai: eg6szsdgi.igyi osarilyvezeto iltalkijeldlt szem6lyek

Feladata: a hatdsktirdbe tartoz6 objektumban a vonatkozb jogszab6lyok alapjrin a
ktizeg6szsdgiiggyel, jdrvSnytiggyel kapcsolatos megellzo es egy6b feladatok
ell6t6sa. A szeml6k konkr6t id6pontj6t, r6sztvev6it, r6szletes feladatait
esetenk6nt kiadott helyi int6zked6s szabiil y ozza.

8. P {lyizat-el6k6szit6 Bizottsrig
Vezetcij e : esetenkdnt parancsnok -igazgat6 riltal kij eldlt szem6ly
Tagjai: biintet6s-v6grehajtrlsi osztfiyvezetok

informatikai o s4illyv ezetiS
gazdasilgivezeto
jogtan6csos
szem6lytigyi 6s szerve zesi osztillyv ezeto
a piiy inati iratok g6pel6s6vel, szdvegszerkeszt6s6vel megbizott szem6ly
meghfvottak
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Feladata: az etxopai uni6s 6s egy6b pillyir:ati lehet6s6gekre projekt-ellkeszitii, felk6szit6
tev6kenys6g, projektritletek feltiir6sa, kidolgozSsa parancsnok-igazgat6 r6sz6re.

Id6pont: sztiks6gszerint

9. Munkabizottsig
Vezet6je: parancsnok-igazgat6vagy iitalakijel<iltszem6ly
R6sztvev6k: parancsnok-igazgat6illtalkijeldltszem6lyek

Feladata: eseti jelleggel felmeriil6 vagy jogszabily 6ltal meghat6rozott, bizotts6gi
tev6kenys6 get i g6nylti feladatok ell6t6sa, kiilcinrisen :
o kiemelt szakfeladatok ell6trisa,
. meghatirozottc6lfeladatok elv6gz6se,
o ellen6rzesivizsgirlatok,
o el<iterjeszt6sek, javaslatok kidolgoziisa.
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NEGYEDIK RESZ

LZ rNTrtzET Et,I,En6nznsr RENDSZERE

l. Az intezet ellen6rz6si rendszere mag5ban foglalja az ellen6rz6sre jogszabily iital
feljogositoff kiils6 szervek ellen6rz6si tev6kenys6g6nek segft6s6t tartalmazo feladatokat, a
belso kontrollrendszert, ezen beltil a folyamatba 6pitett, el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i
ellen<irz6st, a belsti ellen6rz6st, a szemle rendszert, a btintetds-v6grehajtiis intdzet szakmai
ellen6rz6si rendszer6t.

2. Az ellenorz6sre feljogositott ellen6rzi| szervek ellen6rz6se sortin az intdzet szem6lyi
6llom6nya az ellenorz6s jogossiigrir6l val6 meggyozod6s utiin kdteles:
a.) az el len6rz6 s v6 grehaj t6srlt el6 se giteni, e gyiittmrikddni,
b.) az ellenorzdst vegzo rlszere az ellenorz6si jogosults6got el6ir6 jogszab6lyokban

meghatdrozottakkal tisszhangban 6lloan, sz6ban, vagy friisban a kdrt tflekoztathst,
felvil6gositrist, nyilatk ozatot megadni,

c.) a dokument6ci6kba a betekint6st biztositani, k6r6s eset6n az eredeti iratokat - m6solat
6s 6tvdteli elismervdny ellen6ben - 6tadni,

d.) az ellen6r k6r6s6re teljess6gi nyilatkozatot adni,
e.) a felel6ss6g6nek meg6llapit6sa eset6n a megadott hatririd6re irdsbeli magyarinatot

adni,
f.) at ellen6rz6s meg6llapit6sai alapjSn a hibrik kijavit6sa c6ljrib6l a saj6t hatrlskdr6be

tartoz6 intdzkeddseket a megadott hatarid6re megtenni 6s err<il az elleniSrz6 szerv
vezetojft az intezetparancsnok ftj 6n t6j6k oztatni.

3. A jogszab6lyi 6s vonatkoz6 orsziigos parancsnoki int6zked6sek el6fnisai alapjtn az
int6zet:
a.) a bels6 kontrollrendszert, ezen beltil a folyamatba 6pitett, el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i

ellen6rz6si rendszert,
b.) a krilts6gvet6si bels6 ellen6rzdst
c.) a szakmai bels6 ellen iirzlsirendszen mtikcidtet.

4. A belsti kontrollrendszer az intezet iital a kock6zatok kezel6s6re 6s t6rgyilagos
bizonyossiig megszerz6se 6rdek6ben kialakitott folyamatrendszer, amely art a celt
szolgillja,hogy azintezet megval6sftsa a kcivetkezi| fb c6lokat:
a.) a tev6kenys6geket (mriveleteket) szab6lyszeriien, valamint a megbizhat6 gazdtilkod6s

elveivel (gazdasrigoss6g, hat6konysrlg 6s eredm6nyess6g) risszhangban hajtsa v6gre,
b.) telj esits e az elszfnrrollsi kcitelezetts6geket,
c.) megvddj e az intdzet er<iforr6sait a vesztes6gekt6l (krirokt6l) 6s a nem rendeltetdsszeni

haszn6latt6l.

5. A bels6 kontrollrendszerllrt a parancsnok-igazgat6 a felel6s, aki ennek 6rdek6ben bels6
szabiiyzatokat ad ki 6s gondoskodik - az intezet, mint szewezet minden szintjdn
6rv6nyesiil6 - megfelel<i:
a.) kontrollkrirnyezet,
b.) kockrlzatkezel6si rendszer,
c.) kontrolltev6kenysdgek,
d.) inform6ci6s 6s kommunikrici6s rendszer,
e.) monitoring-rendszer kialakftris6r6l 6s mrikridtet6s6r6|.
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6. A folyamatba 6pitett, eltizetes, ut6lagos 6s vezet6i ellen6rzds (a tovribbiakban: FEUVE)
l6trehoz6sa, mtikcidtet6se 6s fejleszt6se az intezetben csak az illatrrhaztart6s6rt felel6s
miniszter iital kozzetett m6dszertani ritmutat6k figyelembev6tel6vel keriil v6grehajtrisra.
Az intezetben olyan szabSlyzatok kiad6srira, folyamatok kialakit6siira 6s mtik<idtet6s6re
keriilhet sor a szervezeten beliil, amelyek biaositj5k a rendelkezesre illo forriisok
szabillyszeri, szabillyozott, gazdas6gos, hatdkony 6s eredm6nyes felhasznillfusat. A
FEUVE, mint a kontrolltev6kenys6g rlszeo magdban foglalja az alilbbiakat oly m6don,
hogy a k<ivetkezcik szerinti tev6kenys6gekn6l biztositani kell a feladatkdri elkiikinitdst:

a penzijgyi dcint6sek dokumentumainak elk6szit6sdt (ide6rtve a kdlts6gvet6si tervezds,
a ktitelezetts6gvtillal6sok, a szerz6d6sek, a kifizet6sek, a szabiiylalans6g miatti
visszafizettet6sek dokumentumait is),
az elozetes 6s ut6lagos pdnztigyi ellen6rz6st, a p6nzigyi dcint6sek szabiiyszenis6gi 6s
szabfilyozottsrigi szempontb6l tdrt6n6 j6v6hagy6s6t, illetve ellenjegyz6s6t,
a gazdasigi esemdnyek elsziimolSsdnak (a hat6lyos jogszabrilyoknak megfelel6
krinywezet6s 6s besziimokis) kontrollj 6t.

A FEUVE-nekaz int6zetben biztositania kell, hogy:
a) az intfzet valamennyi tevdkenys6ge 6s c6lja risszhangban legyen a

szabSlyozotts6g6smegbizhatogazdfulkodiselveivel,
b.) az eszkciz<ikkel 6s forr6sokkal val6 gazdillkoddsban ne keriiljcin

szabilyszenis6g,

sor pazarliisra,
vissza6l6sre, rendeltetdsellenes felhaszn6l6sra,

c.) megfelel6, pontos 6s naprakdsz informdci6k rilljanak rendelkezdsre az intezet
mrikcid6s6vel kapcsolatosan,

d.) a FEUVE harmoniziici6jara 6s 6sszehangol6s6ra vonatkoz6 jogszabtilyok
v6grehajt6sra keriilj enek, a m6ds zertani ritmutat6k fi gyelembev6teldvel.

7. A FEUVE rendszerre vonatkoz6 szabiilyokat bels6 szabiilyzattartalmazza.

8. A bels6 kontrollrendszer, ezen beltil a FEUVE fejleszt6se sor6n figyelembe kell venni az
Sllamhintartrlsi ktils6 penzigyi ellenrirz6st 6s bels6 ellenSrz6st vegzo szervek 6ltal
me gfo galm azott aj Snlilsokat 6 s j avas I atokat.

9. A folyamatba 6pitett, el6zetes, ut6lagos 6s vezetoi ellen6rzds soriin felt6rt
szabilytalansrigok kezel6sdnek eljrlriisrendj6t a vonatkoz6 bels6 szab6lyzattartalmazza.

10. Az intezet miiktid6si folyamatainak szdveges, illetve tibllzatba foglalt vagy
folyamat6briikkal szeml6ltetett leir6sa az ellenorzdsi nyomvonal, amely tartalmazza
kiil<jndsen a felel6ss6gi 6s inform6ci6s szinteket 6s kapcsolatokat, irinyitdsi 6s ellen<irzdsi
folyamatokat, lehet6v6 t6ve azoknyomon kdvetds6t 6s ut6lagos ellen6rz6s6t.

II. Az int6zetn6l akockinatitenyezlk figyelembev6teldvel kockiizatelemz6st kell v6gezni 6s
kockazatkezel6si rendszert kell mtik<idtetni. A kockiizatelemzds sor6n fel kell m6rni 6s
meg kell 6llapitani az intlzet tev6kenys6g6ben, gazdrilkodas6ban rejl6 kocki2atokat. A
kock6zatkezel6s rendjdnek kialakit6sa sor6n meg kell hatirozni a kockinatokkal
kapcsolatos int6zked6seket 6s megt6teltik m6djrlt, melyek csdkkentik, illetve megsziintetik
akockinatokat. Az intezet miik<id6s6ben rejl6 kock6zatos teriiletek kivrilasztdsa objektiv
kockiizatkezel6si m6dszer alkalmaz6silval tdrt6nik a pdnziigyminiszter 6ltal kiadott
m6dszertani ftmutat6k alapjan.
A ko ck6zatkeze I 6 si rendszert a vonatkoz6 bel s <i szab 6ly zat tartalmazza.
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12. Kdltsdgvetdsi bels<i ellen6rz6s
12.1. A bels6 ellen6rz6s ftiggetlen, trirgyilagos bizonyoss6got ad6 6s taniicsad6

tev6kenys6g, amelynek c6lja, hogy azintezet 6s az ellenorzott szervezeti egys6gei
mtikcid6s6t fej les sze 6s eredmdnyess6 g6t ndvelj e.

I2.2. Az intezet mint kcilts6gvet6si szerv c6ljai el6r6se 6rdek6ben a bels6 ellenrirz6s
rendszerszeml6letti megk<izelit6ssel 6s m6dszeresen 6rt6keli, illetve fejleszti az
ellen6rz<itt szewezeti egysdgek kockrlzatkezel6si, ellen6rz6si 6s iranyitrisi
elj rir6sainak hatdkonysrlg6t.

12.3. A jogszab6lyoknak 6s bels6 szab6lyzatoknak val6 megfelel6st, valamint a
gazdasiigoss6got, hat6konysiigot 6s eredm6nyess6get vizsgilva a bels6 ellen6rz6s
me g6llapitrlsokat 6 s aj rinl6sokat fo galm az me g.

12.4. A bels6 ellen6rz6s feladata
elemezni, vizsgrilni 6s 6rt6kelni a bels6 kontrollrendszerek ki6pft6s6nek,
mtikd d6 s6nek j o g szabrilyoknak es szab fly zatoknak val6 me g fe I el 6 s 6t,
elemezni, vizsgiilni 6s 6rt6kelni a bels6 kontrollrendszerek mtikdd6s6nek
gazdasSgos sigifi , hat6konys6grit 6s eredm6nyess6gdt,
elemezni, vizsgdlni a rendelkezdslre 6116 er<ifondsokkal val6 gazditlkod6st, a
vagyon meg6v6s6t 6s gyarapitrisiit, valamint az elsziimol6sok, beszilmol6k
megbizhat6siryifi,
a vizsgilt folyamatokkal kapcsolatban meg6llapit6sokat 6s ajrinl6sokat tenni,
valamint elemz6seket, 6rt6kel6seket k6sziteni az intezetparartcsnok szitmSra az
intezet mrikdddse eredm6nyess6g6nek ndvel6se, valamint a bels<i
kontrollrendszerek (idedrtve a FEUVE-t is) javitdsa, tovribbfejleszt6se
6rdek6ben,
aj6nl6sokat 6s javaslatokat megfogalmazni akockinatitenyezok, hi6nyossdgok
megsztintet6se, kikiiszdbtildse vagy csdkkent6se, valamint a szabillytalansiigok
megel6z6se, illetve felt6r6sa 6rdek6ben,
nyomon ktivetni az ellenorz6si jelent6sek alapj6n megtett int6zkeddseket,
elv6gezni a bels6 ellen6rz6si tev6kenys6g min6s6g6rt6kel6s6t,
a ktilts6gvet6si szerven beliil a nemzetkrizi 6s a magyarorszdgi fullan'hi.ztartasi
bels6 ellenorzesi standardok 6s a bels6 ellen6rz6si k6zikdnyvben rrigzitettek
szerint taniicsadtisi tev6kenys6 get el l6tni.

12.5. A bels6 ellen6rzdsi tev6kenys6g sor6n szabfulyszenis6gi, p6nziigyi, rendszer- 6s
teljesitm6ny-ellenbrzeseket, illetve informatikai rendszerellen6rzdseket kell
v1gezni az AhL l2ll{. $-6nak (5) bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel<ien.

12.6. Az intezetn6l a ktilts6gvet6si bels6 ellen6rz6si tev6kenys6get a parancsnok-
igazgat6 kdzvetlen al6rendelts6gdbe tartoz6 fiiggetlenitett bels6 ellen6r szew ezi.

12.7. A bels6 ellen6r funkcion6lis fiiggetlens6g6nek biztositilsa 6rdek6ben feladatai
ell6t6sakor, kockinat-elemz6si m6dszerek alapjin 6s soron ki\riili ellen6rz6sek
figyelembev6tel6vel az 6ves terv kidolgozhsa, ellen6rz6si program elk6szft6se 6s
v6grehajflisa, ellentirz6si m6dszer kivdlaszt6sa, kdvetkeztet6sek 6s ajrinl6sok
kidolgozrlsa, ellenorzlsi jelent6s elk6szit6se ter6n riniill6an jrir el.

12.8. Szervezeti ftiggetlens6g6t biztosftja, hogy k<izvetlen{il a parancsnok-igazgat6nak
aliirendelten tev6kenykedik 6s az ellenilrz6si tev6kenys6gen kiviil m6s tev6kenys6g
v6grehajtris6ba nem vonhat6 be.

12.9. A bels6 ellen6r jogosult:
a.) u ellen6rz<itt szerrezeti egysdg helyisdgeibe bel6pni, figyelemmel a biztons6gi

el6irilsokra 6s a munkarendre,
b.) az ellentirz<itt szervezeti egys6gn6l az ellenorz6s taryyahoz kapcsol6d6, -

6llamtitkot, szolgiilati titkot, rdizleti titkot tartalmaz6 iratokba 6s miis
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dokumentumokba, az elektronikus adathordoz6n t6rolt adatokba betekinteni a
kiildn jogszab6lyokban. meghat6rozott adat- 6s titokvddelmi el6ir6sok
betartilsSval, azok'r6l m6solatot, kivonatot, illetve tanrisitvilnyt k6szfttetni,
indokolt esetben az eredeti dokumentumokat m6solat hifirahagyiisa mellett -
fitveteli elismerv6ny ellen6ben - 6tvenni,

c.) az ellen6rztitt szervezeti egys6g vezetojetll6s brirmely alkalmazottj6t6l frrlsban
vagy sz6ban inform6ci6t k6rni,

d.) az ellen6rz<itt szervezeti egys6g mrikrid6s6vel es gazdhlkodrisrival <isszefiigg6
k6rddsekben inform6ci6t kdrni m6s szervezetektll, szewezeti egys6gekt<il, a
v izsgflatba szak6rt6 bevon6s6t kezdem6nyezni.

12.10. A bels6 ellen<ir k<iteles:
a.) ellen6rz6si tev6kenys6ge sor6n az ellen6rz6si programban foglaltakat

v6grehajtani,
b.) tev6kenys6g6nek megkezd6ser6l az ellen6rz<itt szewezeti egys6g vezetojet

6j 6ko rtafii, megbiz6leve I 6t b emutatni,
c.) objektiv v6lem6nye kialakitrlsrihoz elengedhetetlen dokumentumokat 6s

kdriilm6nyeket me gvi zsg6lni,
d.) meg6llapit5sait targyszertien, a val6s6gnak megfelel6en ir6sba foglalni, azokat

e le gend6 6 s me gfel eki b i zonyit6kkal al{fiitmasztani,
e.) amennyiben az ellen6rz6s soriin btintet6-, szabrilys6rt6si, kiirt6rit6si, fegyelmi

eljrir6s meginditastira okot ad6 cselekm6ny, mulasztiis vagy hirlnyoss6g
gyanrija meriil fel, az intlzet parancsnok-igazgat6jdt illetve a szem6lyes
6rintetts6ge eset6n a feltigyeleti szerv vezetojet haladdktalanul t6j6koztatni,

f.) megbizatbsixal kapcsolatban vagy szem6ly6re ndzve risszef6rhetetlens6gi ok
tudomrisiira jut6s6r6l halad6ktalanul jelent6st tenri az parancsnok -igazgat6nak,
ennek elmulasztrisfu5rt, vagy k6sedelmes teljesit6s66rt fegyelmi felel6ss6ggel
tartozik,

g.) ellen6rz6si jelent6st k6sziteni, annak tewezetlt az ellenorzdtt szewezeti egys6g
vezetoj|vel egyeztetni, az ellen6rz6si jelent6s alfuirisit kdvet6en azt a
paranc snok -igazgat6 r e sz6r e iitadni,

h.) az eredeti dokumentumokat az ellen6rz6s lezar6sakor hi6nytalanul
visszaszolg6ltatni, illetve a lefoglalt eredeti dokumentumokat intdzked6s
megt6tele v6gett 6tv6teli elismerv6ny ellen6ben az intlzet parancsnok-
igazgat6jlnak 6tadni,

i.) az ellen6rz<itt szervezeti egys6gn6l a biaons6gi szab6lyokat 6s a munkarendet
figyelembe venni,

j.) a tudom6s6ra jutott 6llami, szolgiilati 6s i.izleti titkot meg6rizni.
I2.ll. A bels6 ellen6r feladatai (azintezetn6l egy f6 l6tja el a bels6 ellen6rz6st, enn6l

fogva a bels6 ellen6r egyben azintdzet bels6 szervezeti egys6g6nek vezetdje is):
a.) a bels6 ellen6rz6si kdzikdnyv elk6szit6se,
b.) a kock6zatelemz6ssel alififumasztott strat6giai 6s 6ves ellen6rz6si tervek

<isszedllit6sa, az intezet parancsnokilnak j6vrihagyrisa utiin a tervek
v6grehaj t6sa, valamint azok megval6sft6srinak nyomon kcivetdse,

c.) a bels6 ellen6rz6si tev6kenys6g megszervezlse, az ellenlrzdsek v6grehajtS-
srinak irinyithsa,

d.) u ellen6rz6sek cisszehangol6sa,
e.) megbizat6s6val kapcsolatban vagy szemdlydre ndzve <isszefdrhetetlens6gi ok

tudomiisrira jutrisrir6l haladdktalanul jelent6s t6tel az intlzet parancsnok-
igazgat6jinak, amelynek elmulaszt6s66rt vagy k6sedelmes teljesft6s66rt
fegyelmi felel6ssdggel tartozik,
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f.) amennyiben az ellen6rz6s soriin biintet6-, szab6lys6rt6si, ktlrt6rit6si, illetve fe-
gyelmi elj6r6s megindit6s6ra okot ad6 cselekm6ny, mulasztis vagy hiiinyosstig
gyanrija meriil fel, az intezet parancsnok-igazgat6jinak, illetve az 6
6rintetts6ge eset6n a feliigyeleti szerv vezet6jdnek a halad6ktalan trij6koztatisa
6s javaslattetel a megfelelo eljrinisok meginditiis6ra,

g.) az ellen6rz6s lezirri.sht kcivet6en az ellen6rz6si jelent6st az ellen<irzritt
szewezeti egysdg szirmSramegktildeni a Ber. 28. $-rinak megfelel6en,

h.) az 6ves ellen<irz6si jelent6s a Ber. 31. $-ban foglaltak szerinti <isszerillit6sa,
i.) gondoskodni arr6l, hogy a bels6 ellen6rz6si k6zik<inyvben r<igzit6sre 6s a bels6

ellenorz6si tev6kenysdg sor6n alkalmazilsra kertiljenek a bels6 ellen6rz6si tev6-
kenys6g min6s6g6t biztosit6 eljrirSsok 6s 6rv6nyesiiljenek a p6nziigyminiszter
6ltal kozzetett m6dszertani ritmutat6k,

j.) gondoskodni az ellen6rz6sek nyilvrintartrlsar6l, valamint az ellen6rz6si
dokumentumok legal5bb l0 6vig t<irt6n6 meg6rz6s6r6l, illetve a _
dokumentumok 6s az adatok biaonsiigos t6rol6silr6l,

k.) biztositani a bels6 ellen6r<ik szakmai tov6bbk6pz6s6t, ennek 6rdek6ben - az
intfzet parancsnoka 6ltal j6vShagyott - 6ves k6pz6si tervet k6sziteni 6s
gondoskodni annak megval6sit 6s6rol,

l.) az 6ves ellen6rz6si jelent6s elk6szitdsekor dn6rt6kel6s keretdben 6rt6kelni a
belso ellen6rz6s min6s6g6t, titrgyi, szem6lyi felt6teleit, 6s javaslatot tenni az
intezet parancsnok-igazgat6jimak, a felt6teleknek az 6ves terwel t<indno
6sszehangol6s6ra,

m.) u intezet parancsnok -igazgat6jirt az 6ves ellen6rz6si terv megval6sit6s6r6l, 6s
az att6l val6 elt6r6sekrdl trij6koztatni,

n.) a p6nziigyminiszter 6ltal kiizzetett m6dszertani ritmutat6 figyelembev6tel6vel
kialakitani 6s mrikddtetni egy olyan nyilvrlntartilsi rendszert, amellyel a bels6
ellen6rz6si jelent6sben tett meg6llapit6sok 6s javaslatok alapjrin k6sziilt
int6zked6si tervben foglalt feladatok v6grehaj t6s6t nyomon k<ivetheti,

o.) vizsgrilni 6s 6rt6kelni a bels6 kontrollrendszer, ezen beltil a FEUVE rendszer
ki6pit6s6nek, mrik<id6s6nek jogszab6lyoknak 6s szabdlyzatoknak val6
megfelel6sdt, vizsg6lni 6s 6rt6kelni a peruigyi irrlnyit6si 6s ellen6rz6si
rendszerek mtik<id6s6nek gazdasigoss6g6t, hat6konys6g6t 6s eredm6nyess6g6t,

p.) vizsg6lni 6s 6rt6kelni a rendelkez6sre rill6 er6forr6sokkal val6 gazd6lkodilst, a
vagyon meg6v6s6t 6s gyarapft6s6t, valamint az elsz6mol6sok, besz6mol6k
megbizhat6shgitt,

q.) a vizsg6lt folyamatokkal kapcsolatban elemzfseket, 6rt6kel6seket kdsziteni,
meg6llapit6sokat 6s ajrlnl6sokat tenni azintezetparancsnok szinnira a mtik<id6s
eredm6nyess6g6nek n<ivel6se, a FEUVE 6s a bels6 ellen6rzds javit6sa,
tovribbfejleszt6se, a kockdzati t5nyezilk, hianyoss6gok megsziintet6se,
kiktisz<ibcil6se 6rdek6ben.

12.12. A bels6 ellenor tev6kenys6get a vonatkoz6 jogszab6lyok, a nemzetkdzi bels6
ellen6rz6si standardok, a pdruigyminiszter iital kozzltett m6dszertani ritmutat6k
6s k6ziktinyv minta alapj6n kidolgozott int6zm6nyi bels6 ellenorzesi k6zik<inyv
alapjrin v{gzi.

13. A szakmai belsri ellen6rz6s
13.1. A szakmai bels6 ellenorzes celja a btintetds-v6grehajt6s jogszabrilyok 6s bels6

el6ir6sok szerinti mtikcid6s6nek, valamint a tev6kenys6g fejleszt6s6nek el6segit6se.
13.2. A rendeltet6sszeni mtikcidtet6ssel 6s mrik<id6ssel cisszeftigg6 szakmai tevdkenys6g

vezetoi 6s folyamatba 6pitett ellen6rz6sekkel tcirt6n6 bels6 ellen6rzdse a bv. int6zet
feladata 6s k<iteless6ee.
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13.3. A szakmai belstl ellen6rz6si tev6kenysdgnek a feladatell6tris valamennyi
r6szelem6t le kell fednie.

I3.4. A szakmai bels6 ellen6rz6s feladata, hogy 6rt6kel6st adjon a tev6kenys6g
szabiilyoss6ghr6l 6s hat6konys6girSl, mutasson rd a munkav6gz6s kedvez6
jegyeire, tSrja fel a v6grehajt6s hiilnyoss6gait, a v6grehajt6st akadiiyoz6
tenyez(5ket, tegyen javaslatot a hianyossrigok felsziimoliisiira, a szakmai
tev6kenys6g fej leszt6s6re.

13.5. Minden vezeto felel6s az illtala ir6nyftott, vagy vezetett szakmai szervezet
(szervezeti egys6g) ellenSrzds6hez sztiks6ges felt6telek biztosit6s66rt, az
ellen6rz6sek megszervez6s6ert, az ellen<irz6si tapasztalatok hasznosit6sii6rt,
tovrlbbri szem6ly szerint is k<iteles a munkavdgz6st rendszeresen ellen6rizni.

13.6. A felt6rt hirinyoss6gok megsziintetds6re minden esetben int6zkedni kell,
szabtllytalans6g meg6llapit5sa eset6n az ellen6rz6st annak srilya szerinti
felel<iss6gre von6snak kell k<ivetnie.

13.7. A szakmai bels6 ellen6rz6si kcitelezettslget, az ellen6rz6st vegzo szem6lyek
jog6llSsrit, feladatait a szervezeti 6s mtikdd6si szabiiyzat, tovribb6 az egyes
egytittmrik<id6si meg6llapod6sok, tovdbbri a vonatkoz6 helyi int6zked6s
tartalmazzirk.

13.8. Az ellen6rz6ssel kapcsolatos feladatokat a szakmai bels6 ellen6rz6st vegzo
szem6lyek munkakriri lefr6s6ban r<igziteni kell.

13.9. A szakmai bels<i elleniirzesi rendszert 6vente feltil kell vizsgiilni 6s fejleszteni kell.
A rendszer mtiktid6s6nek tapasztalatait a parancsnoki munkatervben
meghatirozott id6pontban osztiilyv ezetoi 6rtekezleten meg kell targyalni.

13.10. A szakmai belsS ellenorz6si rendszer mtikdd6s6r6l a parancsnok 6vente egy
alkalommal besz6mol6 jelent6st k6szit.

13.11. A bv. intezet szakmai bels6 ellenorzesi rendszere magiiban foglalja:
a) a bv. int6zetben foly6 szakmai bels6 ellen6rz6seket,
b) a fogva tartottak foglalkoztathstfi vegz6 bv. gazdasilgi tSrsas6ggal kotdtt

egyiittmtikcid6si meg6llapodrlsok alapj6n v€gzett szakmai bels6 ellenorzest.
13.I2. Szakmai ellen6rz6si szervek:

a) a jelen Szervezeti 6s Mrikdd6si Szab6lyzatban megnevezett, szakmai feladatok
irinyitirsirt, feltigyelet6t 6s ellenorzlslt vegz6 szervezeti egys6gek, illetve
szem6lyek,

b) a jelen Szervezeti 6s Mtik<id6si Szab6lyzatban megnevezett, a parancsnok-
igazgato 6ltal kialakftott, helyi int6zked6sben megjel<ilt, szakmai bels6
ellen6rz6st vegzo szewezeti egys6g, illet<ileg szem6ly (pl. szemlebizotts6gok,
oszt6lyvezet6k).

13.13. A szakmai bels6 ellentirz6si rendszer kialakit6sa, az ellenorzlsi tev6kenys6g
vdgrehajt6sanak szab6lyoz6sa, megszervez6se, feltigyelete 6s ir6nyit6sa a
paranc snok -igazgato hat6skcire.
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610orr RESZ

ZARIO RENDELKEZNSNT

1. A jelen szewezeti 6s mtiktid6si szabl"lyzatot, a bels6 szabillyzatokat, a helyi
intdzked6seket a kiadrisukt6l szitmitva 6vente, illetve jogszabillyviitozits eset6n feliil kell
vizsg6lni. A feliilvizsg6lat 6rdek€benazintezetvezetoi 6llomany6batartoz6 szem6lyek a
feliilvizsg6lati hatrlrid6 el6tt 15 nappal - nemleges esetben is - ir6sos el6tedesztdsre
kdtelezettek.

2. Az intdzet jelen szervezeti 6s mtiktiddsi szabiiyzata j6vdhagyrlst kdvet6en a kiadds
napj5t6l, 2010. jrilius 0l napj6t6l hatdlyos. Kiad6sanak napjrln hatillyfit veszti a korribbi
49-74-312005. szrlmri szewezeti 6s miikcid6si szabiiyzat. A jelen szabillyzatban nem
rendezett k6rd6sekben a mindenkor hat6lyos jogszab6lyok, a biintet6s-v6grehajt6s
orsz6gos parancsnoktlnak int6zked6sei 6s parancsai az iriny ad6k.

3. A jelen szewezeti 6s mtiktid6si szabillyzatot az intezet teljes szem6lyi 6llom6nya teljes
m6rt6kben k<iteles megismerni 6s j6v6hagyris ut6n alkalmazni.

Melldkletek:
I. Szewezeti 6bra
il. Az intdzet szewezeti fel6pit6s6nek 6s miikdd6s6nek rendje, a fontos 6s bizalmas

munkakdr<ik jegyz6ke, az int6zet inlnyitrisi 6s feliigyeleti rendje, a szervezeti egysdgek
megnevez6se, enged6lyezett l5tszimta, feladatai, szewezeti egys6gek kdzritti
kapcsolattart6s rendj e

ilI. Az Fk. lntfzet jogi szem6lyis6gii szewezeti egys6g szervezete, k6pviselete,
mtikrid6s6nek rendje

IV. Az intlzetvezet6s6nek pdnztigyi, gazdillkod6si hat6skrtre
V. A feladatell6tiisnak az intezet kiad5sait, bev6teleit befoly6sol6, a gazd6lkoddsi

el6irinyzatok keretei k<iz<itt tarthsitt biztosit6 felt6tel-6s k<ivetelmdnyrendszer, annak
folyamata 6s kapcsolatrendszere

\{. A nem jogi szem6lyisdgri szewezeti egysdgek vezet6inek azon jogosultsdgai, amelyek
k<ir6ben a bv. intdzet, mint k<ilts6gvet6si szerv k6pvisel6jek6nt jrlrhatnak el

VII. A helyettesitds rendje, az ezek}rez kapcsol6d6 felel6ss6gi szabiilyok
VIII. A munk6ltat6i jogok gyakorliisiinak rendje
IX. A vagyonnyilatkozat-t6telre k<itelezettek krire
X. Szab6lytalans6gok kezel6s6nek rendje

Miskolc, 2010. jrilius 01.
t' /t

M*',lh
Jo6l,6szl6 bv. ezredes

parancsnok-igazgato

K€sziilt:
Egy pdld6ny:
Kapj6k:

Kiil0n al6ir6sra:

2 + kiildn eloszt6 szerinti pdld6nyban
3l oldal + 43 melldklet oldal
Biintetds-vdgrehajt6s Orsz6gos Parancsnoks6g
lratt6r
Eloszt6 szerint

Szitka Szabolcs bv. alezredes
igazgat6-helyettes
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II. sz6mri mell6klet
a Borsod-Abaij-Zempl6n megyei Bi.intet6s-v6grehajtrisi lntlzetszewezeti6s Mrik<iddsi

Szabf"Jvzatiiltoz

AZ TNTrt)ZET SZERV r-ZETI FELEPITE SENEK E S MUKODEsENEK RENDJE, A
FoNTos ns grzALMAS MUNKAKOnOT JEGvzEKE, AZ INTEZET IRANyirAst

ES FELUGYELETI RENDJE, A SZERVEZETI EGYSEGEK MEGNEVEZESE,
ENGEDELYEZETT LETSZAMA, FELADATAI, SZERVEZETI EGYSEGEK 

-

xOzoru KAPCSOLATTARTAs nnNnrn

I. fejezet

A.l
SZERVEZETI EGYSNCNX ELNEVEZESE

1. Szervezeti egys6gek megnevezdse:
a) Borsod-Abat$-Zempl6n Megyei Biintet6s-vdgrehajt6si Intezet ingatlan nyilvrintart6s

szerint:

I. objektum:3525. Miskolc, Fazekas u. 4.
II. objektum:3711. Szirmabeseny6, Miskolci u. 3.

b) Funkcioniilis szervezeti egys6g szerint:
Megyei Intezet (Borsod-Abaij-Zempl6n Megyei Biintet6s-v6grehajtrisi lntezet a
Fiatalkoruak Region6lis Btintet6s-v6grehajtrisi Int6zete szewezeti egys6ge n6lktil),
Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Biintet6s-v6grehajtasi lntdzet Fiatalkoruak
Region6lis Btintet6s-vdgrehajtrlsi Intlzete szewezeti egys6g (tovrlbbiakban: Fk.
Intezet szew ezeti e gys6 g).

c) Az intdzetfunkcion6lis szervezeti r6szegys6gei:
. parancsnoki tdrzs
. parancsnoki, vezet6i krizvetlen
. a gazdasilgi szewezet
. az osztiilyok

szewezeti 6s mtik<id6 si szabiiyzatban nevesitett cin6ll6 munkakcir<ik

B.t
A SZERVEZETI EGYSEGEK FELEPiTNSN

Parancsnoki tiirzs 6s vezetdi kiizvetlen
a.) Parancsnok-igazgat6
b.) Parancsnok-helyettes
c.) Igazgat6-helyeffes
d.) Gazdasigivezeto

Y ezetfii kiizvetlen (parancsnoki-igazgat6i)
a.) Bels6 ellendr
b.) Jogtanrlcsos
c.) Triz-munkav6delmi vezeto
d.) Bdrt<inlelk6sz
e.) Szakpszichol6gus
f.) El6ad6k

l .
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Engedelyezett l6tsziim: 10 f6

3. Biztonsrigi osztfly - I. sz. objektum
a.) Biztons 6gi osztiiyv ezeto
b.) Biztons 6gi osztilyv ezeto helyettes
c.) BiAonsrigi tisztek
d.) Biztons6gi ftifeltigyel6k
e.) Biztons:lgi feliigyeklk
f.) Gdpj6rmtivezet6k
g.) El6ad6
h.) Seg6del6ad6k (biaons6gi)

Engeddlyez ett lftszitm: 6 I fo

4. Biintet6s-v6grehajtfsi osztily - I. sz. objektum
a.) Osrtillyvezeto
b.) Oszt6lyvezet6 helyettes
c.) Vezet6 nevel6
d.) Nevel6k
e.) Szoci6lis seg6deload6k
f.) Briniigyi nyilv6ntart6

csoportvezet6
el6ad6k
seg6deload6k

g.) Kcirlet fofeltigyel6k
h.) Kdrletfeltigyel6k

Engeddlyezett l6tsz6m: 59 fti

5. Eg6szs6giiryi osztily - I. sz. objektum
a.) OsAilyvezeto
b.) Szakorvosok
c.) F66pol6
d.) Szak6pol6k
e.) Szakasszisztensek

Enged6lyezett l6tszrim: I I fo

6. Gazdasigi szewezet
B.A.Z. Meryei Bv.Int6zet Gazdas{gi Osztilya
a.) Gazdasigivezeto
b.) 2.1 Gazdasiigi oszt6lyv ezeto helyettes (let6tkezel6)
c.) 3.1 Gazdas6gi oszt6lyvezetb helyettes (foglalkoztatasi)
d.) 4./Csop orfrr ezeto (foglalkoaat6si)
e.) 5./ Csoportvezet6 (let6tkezel6)
f.) 5./.Mrihelyvezet6
g.) 6.1 Elelmez6svezet6
h.) T.lMosodavezet6
i.) 8./ Mtihelyvezet6
j.) 9.lF6el6ad6k
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k.) 10./ El6ad6k
l.) I 1./ Foglalkoztathsi segddel6ad6
m.) 12./ Seg6delciad6 (let6tez<i)
n.) 13. / Rakt6rosok
o.) 14./Kaz6nkezeltik
p.) 15. Foglalkoztat6si feliigyel6k

Enged6lyez ett letsz6m: 3 3 fd

7. Szem6lytigyi 6s szociilis osztily
a.) Osztilyvezeto
b.) FSekiad6
c.) El6ad6
d.) Ugykezel6k

Enged6lyez ett letszitm: 7 f5

8. Informatikai osztrily
a.) Osztfilyvezetb
b.) Informatikai f6el6ad6

Enged6lyez ett letszdm: 2 fo

9. Kapcsolt munkakiiri vary munkakiir r6szek6nt ellitott feladatok
a.) "M" (mozg6sit6si) megbizott
b.) Nyomoz6isrt
c.) Fegyelmi tiszt
d.) K<imyezetv6delmi megbizott
e.) Energetikai megbizott
f.) Adatv6delmi megbfzott
g.) Sajt6referens
h.) Tfsztrlrgyal6k
i.) Fegyvermester
j.) Sugrirv6delmi megbfzott
k.) K6bit6szer felel6s

10. Fiatalkorrlak Regionilis Biintet6s-v6grehajtisilnt6zete (Szirmabeseny6)

10.1. Biztonsrigi Osztfly - II. objektum
a.) Bidons 6gi osztillyv ezeto
b.) Biztonsrlgi tisztek
c.) Biztons6gi ftifeltigyel6k
d.) Kutyatelep-vezet6
e.) Biztonsrlgi fel0gyel6k
f.) G6pjrlrmtivezet6k
g.) Biaonsrlgi seg6del6ad6

Enged6lyezett l6tsz6m : 32 f6
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10.2. Biintet6s-v6grehajtrisi Osztrily - II. objektum
a.) OsfiflIyvezeto
b.) Vezet6 nevel6
c.) Nevel6k
d.) Szoci6lis seg6del6ad6
e.) Briniigyi nyilvrlntart6

csoportvezet6
el6ad6
se96del6ad6k

f.) K<irlet ftifeliigyel6k
g.) Kdrletfeltigyel6k

Enged6lyezett l6tszrim: 40 f6

10.3. Eg6szs6giiryi Osztrily - II. objektum
a.) Osztillyvezeto
b.) Szak6pol6k

Engeddlyez ett letszitm: 4 fo

11. ABRAND AGYNEM(I tr'eh6rnemiiryirt6 6s Forgalmaz| Kft. Fi6ktetep (Miskotc)
a.) Mtivezet6k
b. ) Fo glalk oztatixi feliigyel6k

Enged6lyez ett letszim: 4 fo

c.t
A FONTOS NS NTZ,q.LMAS MUNKAKONoT JEGYZEKE

f . intfzetparancsnok (parancsnok-igazgat6)
2. parancsnok-helyettes
3. igazgat6-helyettes
4. gazdashgivezeto
5. mozg6sit6si tisa
6. biztons6gi tisztek
7. bels6 ellen6r
8. titkos tigykezel6

D.l
AZ INTTZnT InANyiTAST, FELUGYELETI RENDJE

1. Az int9zetparancsnok (parancsnok-igazgatS) k<izvetleniil irinyitja, feltigyeli:
- a parancsnok helyettest,
- azigazgat6-helyettest,
- agazdas6gi szervezetet,
- a szem6lyugyi 6s szervez6si oszt6lyt,
- az informatikai osztiilyt,
- a nyomoz6tiszteket,
- a fegyelmi tiszteket,
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- a bels6 ellen6rt,
- ajogtan6csost,
- a szakpszichol6gust,
- a munkav6delmi vezetot,
- atizv5delmi vezetot,
- b<irtrinlelk6szt,
- a kdrnyezetv6delmi megbizottat,
- M energetikai megbizottat,
- az "M" megbizottat 6s a katasztr6fav6delmet
- az adatv6delmi megbfzottat,
- a sajt6referenst,
- avezet6i k<izvetlen el6ad6it.

2. A parancsnok helyettes kcizvetleniil ininyitja, feliigyeli az I. objektumban:
- abiztons6gi osa6lyt,
- a btintet6s-vdgrehajt6si osztiilyt,
- az eg6szs6giigyi osztrllyt.

3. Azigazgat6-helyettes kdzvetleniil irlnyitja, feliigyeli a II. objektumban:
- abiztons6gioszt6lyt,
- abtintet6s-v6grehajtiisi osztiilyt,
- az eg6szsdgiigyi osztrllyt.

II. fejezet

A.t
A SZERVEZETI EGYSEGEK FELADATAI

l. Biztonsigi osztrily
1.1. A biintetds-v6grehajtrlsi oszt6llyal egyiittmtik<idve megszewezi 6s foganatositja az

intdzet, a fogvatartottak differenci6lt ilrzeset. Mtik<idteti az intezet biztonsrigi
rendszer6t.

1.2. Kezdemdnyezi 6rhely, szolgfulati hely l6tesit6s6t, illetve megsziintet6s6t. EllStja a
fogvatartott ak orz6s6t, feliigyeletdt 6s ellenrir z6set.

1.3. Az 6rzesbizonsrigi szempontoknak megfelel6en (nagy kdd, biztons6gi vil6git6s
kimarad6sa, egy6b biztons6gra vesz6lyes helyzet, stb.) j6r6r szolg6latot szervez.

1.4. Ell6tja a fogvatartottak el<irlllitiis6val, szfilititsiryal kapcsolatos biztonsdgi 6s ehhez
kapcsol6d6 egy6b szakfeladatokat.

1.5. Meghatfuozza a biaonsiigi osztrily szem6lyzet6nek szolgillatellifiAsht, ennek
megfelel6en megszervezi a v6ltoz6sokat, a beoszt6sokat 6s az orhelyekre t<irt6nri
felvezetdst. Rendszeresen ellendrzi'a feliilftott 6rs6get. Biztosftja az elhelyez6si
ktirletek biaons6grinak folyamatos fenntartrisdt, biaonsilgi szempontb6l
k<izremtikddik a kcirlet fofeltigyel6k, kdrlet feltigyel6k szolgdlatiinak
megszervez6sdben, ill. biztositja szolgdlatelliitiisukat, irinyitja, ellen6rzi
tev6kenys6gtiket.

1.6. Ig6nyli a teljes szemdlyi 6llomrlny rdsz6re afegyverzeti anyagokat.
I.7. Megszervezi az intezet szem6lyzete r6sz6re kiadott fegyverek t6rol6silt, kezel6s6t.

Figyelemmel kis6ri a fegyverek, l6szerek 6s egy6b fegyverzeti anyagok rlllapot6t 6s
haszndlhat oshgifi . Kezdemdnyezi javitirsukat 6s p6tllsukat.



1.8. Megszervezi azintlzet objektumv6delmdt, meghatinozza ennek m6dozatait.
1.9. Elk6sziti az intlzet riad6terv6t, a rendkfWli esem6nyek felszrlmolisi terveit 6s

ttirzsfoglalkoziisok, gyakorl6 riad6k keret6ben oktatja 6s gyakoroltatja az abban
foglaltakat, v6grehaj tj a a riad6ztatist.

1.10. Megszervezi 6s v6gzi az egdszs€gtigyi int6zmdnyekbe kihelyezett fogvatartottak
orzeset, ellen6rz6s6t.

1.1 1. R6szt vesz a befogadrisi 6s foglalkoztathsi bizotts6g munk6jdban.
1.12. Eleget tesz a jogszabilyokban, bels6 szabSlyoz6sokban meghatinozott jelent6si

kdtelezetts6geinek.
l.l3.Kezeli 6s vezeti a biztons6gi oszt6ly feladat ellit6s5val kapcsolatos szolgrilati

okmtlnyokat 6s egy6b iratokat, a hatdskrir6be tartoz6 k6relmek, panaszok
iigyint6z6s6vel kapcsolatos nyilvdntartrlsokat.

1.14. Szervezi 6s vdgrehajtja azintezet szem6lyi 6llomrinyrinak biztons6ggal kapcsolatos
kepzeset, az alaki 6s l6kik6pz6sdt.

1 . I 5 . Mrikd dteti az intezet nidi6 for gal mazi-si rendszer6t.
1.16. Nyilv{ntartja 6s kiosztja a szem6lyi riaszt6kat 6s a milgneskrlrty6kat.
1.17. Egytittmtikddik a trirs rendv6delmi szervekkel. V6grehajtrisi terveket dolgoz ki 6s

indokolt esetben a v6grehajtilsi tervben meghatfurozottakat v6grehajtja.
l.lS.K6nyszerito eszktiz<ik alkalmaz6s6nak kivizsg6l6sa, javaslatt6tel az alkalmazds

min6sit6s6re.
1 . I 9. Ellen orzi a fogvatartotti munkSltat6st.
I.20.Ellen6rzi a biztons6gra vesz6lyes eszkdzdk, anyagok tinol6sf$, kezel6s6t a -

fogvatartottak 6s a szem6lyi rlllomriny vonatkoziisiiban.
1.21. Javaslatot tesz a hir-technikai eszkdzcik cser6j6re, esetleges b6vit6s6re.
1.22. A biztons6gi feladatok v6grehajtrisa soriin egy0ttmrikddik a Fiatalkoruak Region6lis

B iintetd s -v6 grehaj tls i Intezet szew ezeti e gys6 g bi ztons6gi o sztilly 6v al.

2. Biintet6s-v6grehajtisi Osztrily
2.1. Iranyitja a fogvatartottak nevel6s6t, biztositja a szem6lyisdgtik fejlesztds6hez

sziiks6ges felt6teleket, cisszehang olja az ezzel kapcsolatos munk6t.
2.2. Yezeti a fogvatartottakkal kapcsolatos el6irt nyilv6ntartasokat, figyelemmel kisdri

6letviteltiket, szem6lyis6gvoniisaikat, az el6rt szem6lyis6gkorrekci6s hatilst. Ennek
alapjan a jogszab6lyoknak megfelel6en 6rt6kel6 v6lem6nyt k6szft. Megszervezi a
fogvatartottak differenci6lt elhelyezds6t a kcirleteken.

2.3. Figyelemmel kis6ri a fogvatartottak kapcsolattart6siit, az ezzel <isszeftigg6 teend6ket
elv e gzi. lntlzi az el6 zete sen I etart6ztatottak szoc i 6li s tigye it.

2.4. Nyilvrintartja 6s kiemelt figyelemmel kis6ri a III-as 6s IV-es biaons6gi csoportba
sorolt fogvatartottakat. A min6sit6s indokoltsfg6t a Befogad6 6s Foglalkoztat6si
Bizottsriggal egytittmtikcidve jogszabillyban el6irt gyakoris6ggal feliilvizsg6lja,
biztositja a differenci6lt elhelyez6st.

2.5. Szewezi 6s v6gzi a feladatkdr6be utalt fegyelmi fenyft6sek v6grehajtrisrit.
2.6. Az elit6ltekr6l 6rt6kel6 vdlem6nyt keszit a hat6s:ig megkeres6s6re, valamint

javaslatot tesz:
a szabadsiigvesztds v6grehajtrlsi fokozatrinak megv6lt oztatisira,
az enyh6bb v6grehajtrisi szab6lyok alkalmaz6s6nak, illetve megsziintet6s6nek az
elrendel6s6re,
a felt6teles szabadsiigra bocsStilsra, az futmeneti csoportba helyez6sre,
a gy6gyit6- nevel6 csoportba utal6sra, illetve az onnan tdrt6n6 kihelyez6sre,
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a kiiltinleges biztonsiigti kcirletre val6 helyezdsre, annak fenntartiis6ra, illetve a
megsztintet6sre,
a kegyelmi k6relemre 6s a biintet6s f6lbeszakitdsi k6relemre, az 6tsz6llit6sra,
vonatkoz6 el6terjeszt6sek el6tt.

2.7. A fogvatartottak viselked6s6nek, magatartiis6nak megfeleloen jutalmaziisi, fenyit6si
javaslatot tesz, illet6leg a hatillyos jogszab6lyok keret6ben saj6t hat6skrirben
jutalmaziisi, fegyelmi j ogkrin gyakorol.

2.8. Szervezi 6s vezeti a kcizdss6gi 6s egydni foglalkozdsokat.
2.9. Szervezi 6s irrlnyija az lnkepzes kiil<inb<iz6 form6it, a kreatfv tev6kenys6get, sport,

mtivel6d6si, szakktiri 6s egy6b foglalkoz6sokat, biztositja a szabad vall5sgyakorl6s
felt6teleit. Mtikridteti az intdzet k6nyvtrir6t, sttidi6j rit.

2.10. A fogvatartottak k6pess6gei, 6rdekl6d6se figyelembe v6tel6vel a befogaddsi 6s
foglalkoztat6si bizottsdgon kereszttil gondoskodik arr6l, hogy olyan munkakdrbe
kertilj enek, amely el6segfti eredm6nyes nevel6siiket.

2.1 1. Biztositja, hogy a fogvatartottak 6lhessenek t<irv6nyes jogaikkal, k6relmeik,
panaszaik el6terjesztdsi lehet6s6geivel, azoknak az illet6kes szeruhez val6
tov6bbft6s6val.

2.12. Felel6s a fogvatartottak napirendj6nek, 6letrendj6nek el5k6szit6s66rt, annak
j6v6hagy6sa utiin 6rv6nyesiil6s66rt, kezdem6nyezi a kriri.ilm6nyek kiv6nta
viiltoztat6sokat.

2.13. Gondoskodik a Befogadrisi 6s Foglalkoztatrlsi Bizotts6g mtik<id6si felt6teleir<il.
2.14. Folyamatosan vdgrehajtja az osililly dolgoz6inak szakmai felk6szft6sdt,k5pz6s€t.
2.15. Megszewezi es vegzi az cink6nt jelentkez6k, vagy iltszilllitott elit6ltek, el6vezetett

el6zetesen letart6ztatottak, valamint az elztrdsra beutaltak befogad6sSt, let6ti
t6rgyainak 6tv6tel6t, elk6sziti a sztiksdges nyilviintartrisokat. Ydgzi az elozetes
letart6ztatdssal <isszefiiggti btintigyi nyilvrintart6i feladatokat, toviibbd a
szabads6gveszt6sek foganatbav6tel6t.

2.T6.Hatirid6zi 6s megszervezi a fogvatartottak el6{llitisSt es 6tszillit6s6t, vlgzi a
kiad6ssal, kihallgat6ssal, szabadf trissal kapcso lato s feladatait.

2.17. Naprak6szen vezeti a letszirm nyilviintart6sokat, azt egyedeti az illet6kes
oszt6lyokkal, megadja az 6lelmez6si l6tszrimot a gazdasrigi oszt6lynak, a zirdsi 6s
nyitrlsi l6tsz6mot a biaons6gi osztdlynak.

2.18. Folyamatosan vizsg6lja az iteletek v6grehajt6si fokozatra 6s a felt6teles szabadsSgra
bocs6t6sra vonatkoz6 rendelkezdseit. Amennyiben elt6r6st 6szlel, az illet6kes
bir6s6got megkeresi a sziiks6ges int6zkeddsek megt6tele c6lj6b6l.

2.19. Jelzi az esetleges szabadlirbra helyez6st kizir6 kdriilm6nyeket. A biztons6gi
oszt6llyal egyiittmiikddve egyeAeti az idez€st ktild6 szerwel az el66llitits napj6t,
id6pontj6t 6s hely6t.

2.2}.Hivatali munkaid6n hil biztositja a biztons6gi tiszt r6sz6re a befogad6sok
j o gszeriis6 g6t biztosit6 nyi lvrintart6sokat, okm6nyokat, iratmint6kat.

2.21. A fogvatartiis ttirv6nyess6ge 6rdek6ben felel6ss6ggel vegzi a kdvetkez6ket:
az adatokat riigzit a Fogvatartotti Alrendszerben,
az adatvidelmi kcivetelmdnyek 6rv6nyesit6se mellett adatszolgiiltatiist teljesit,
szervezi azijgydszi 6s bv. bir6i meghallgat6sokat,
egy0ttmtikcidik a t6rsoszt6lyokkal, bir6sSgokkal, iigy6szs6ggel,
rend6rkapitrinys5ggal.

2.22. A feladatok v6grehajtrlsa sor6n egyiittmtikddik a Fiatalkoruak Region6lis Btintet6s-
v6grehajt6silntfzet szertrezeti egysdg btintet6s-v6grehajtdsi osrtilyixal.



3. Eg6szs6giiryi osztrily
3.1. Biztositja aszemllyzet 6s a fogvatartottak eg6szsdgtigyi alapell6trls6t, gondoskodik a

szakorvosi elliitii.sra utal6sr6l, sztiks6g szerint k6rhfzi elhelyez6srSl 6s ell6tja
gondoz6sra szorul6k ellenorz6s6t. Megszervezi 6s egyezteti a fogvatartottak
e g 6 szs6 gtig y i c llszilllitasit.

3.2. Ellen6rzi azintezet kdzegdszs6gtigyi-jrirvrlnyugyi helyzetdt, az ellirisok betartris6t
3.3. Szewezi 6s ellentirzi a jarvitnyi.igyi 6rdekbSl el6irt szrirSvizsg6latokat, a fertozo

betegekkel ds azok krirnyezetdvel kapcsolatos eljiir6sokat, az eloirt v6d<iolt6sokat,
int6zkedik az 6l6sdivel fertlzottek ell6t6sara es afert6z6 betegek elktildnit6s6re.

3.4. Yegzi a fogvatartottak elcizetes 6s id6szakos munkakdri alkalmass6gi vizsgillatait,
ellen6rzi a munkahelyek munkaeg6szs6giigyi kcivetelmdnyeinek betartrisrit.

3.5. Elldtja a foglalkoz6s-eg6szs6gi.igyi feladatokat a kdlts6gvet6s munkahelyein.
3 .6. Y 6gzi a fogvatartottak eg6szs6gnevel6sdvel kapcsolatos feladatokat.
3.7. Krizremtikddik a szemelyzet eg6szs6ges 6letm6dra nevel6sdben.
3.8. R6szt vesz - mriktid6si teriilet6n - az epiletekkel, egy6b l6tesftm6nyekkel 6s rij

munkahelyekkel kapcsolatos l6tesit6si 6s haszn6latba v6teli eljarrisokban.
3.9. Y6gzi az eg|szsfgtigyi anyagellitthssal kapcsolatos tev6kenys6get 6s az egyiitt jrir6

adminisztrativ feladatokat.
3 . 1 0. Eleget tesz az eg6szs6giigyi ell6tris teriilet6n elrendelt jelent6si k<itelezetts6geinek.
3.ll.Ydgzi mindazokat a feladatokat, amelyeket az egdszs6giigyi ell6t6s teriilet6n

jogszabrily, vagy az orszilgos parancsnoksilg, az illetlkes eg6szsdgiigyi hat6srig
elrendel.

3.l2.Ellfitja betegszoba szakmai feliigyelet6t az orvos irrinyitrisrinak megfelel6en.
3.13. Biztosftja 6s szewezi a szemelyzet eg6szs6gtigyi ellilthsitt, figyelemmel kis6ri a

szem1lyzet eg6szs6gi illapotitt, szrir6vizsgflatait, a felment6sek sziimiinak
alakulisrit.

3.14. A Szem6lytigyi 6s szewezdsi osztrlllyal egyiittmtikddve vegzi a szemllyzet
regener6l6 tidiil6s6nek el6k6szit6set, frzikai Sllapotrinak felm6r6s6t. El6k6sziti a
fUV eljarasokat.

4. Gazdasr[gi szewezet
4.1. Ydgzi a tervez6ssel, az eloirirnyzat-felhasznrll6ssal, a hatrisk<ir6be tartozl

elfirinyzat-m6dositiissal, az tizemeltet6ssel, fenntart6ssal, mtik<idtet6ssel,
beruhiizilssal, a vagyon haszniilathval, hasznosit6sdval, a munkaer6-gazdilkod6ssal,
a klszp5nzkezel6ssel, a k<inywezet6ssel 6s a besziimol6si, valamint bels6
kontrollrendszerrel, ezen beliil a FEUVE-i kdtelezetts6ggel, az adatszolg6ltat6ssal
kapcsolatos dsszefoglal6 6s a sajiit szervezetlre vonatkoz6 feladatokat, amely - a
bels<i kontrollrendszer, ezen beliil FEUVE kivdtel6vel - r6szben tdrt6nhet v6silrolt, a -
feltigyeleti szew 6ltal enged6lyezett szolg6ltat6ssal, a felel6ss6g futruhazisan6lkiil.

4.2. Ugyrendet klszit, amely r6szletesen tartalmazzaa gazdasdgi szewezet 6s szervezeti
egys6gei, a p6nziigyi-gazdasiryi feladatok ell6ths66rt felekis szem6lyek iltal
ellitand6 feladatait, a vezet6k 6s mris dolgoz6k feladat-, 6s jogkdr6t. El6k6sziti 6s
kiadris utiin v6grehajtja azintezet gazdiikodfusilhoz kapcsol6d6 bels6 szab6lyzatokat.

4.3. Ydgzi azint6zet munkaer6vel 6s szem6lyi juttatrisokkal tdrtdn6 <in6ll6 gazd6lkodrist
a Btintetds-v6grehajt6s OrszSgos Parancsnoks6g rendelkezlsei alapjrin a bv. intezet
szem6lytigyi 6s szervez6si oszt6ly6val kdz<isen.

4.4. A Bv. Orsz6gos ParancsnoksSg erre vonatkoz6 utasit6srinak megfelel6en tervet
k6szit az intdzet kdvetkez6 evi gazdilkodas6ra. Ennek keret6ben a tervez6sre
vonatkoz6 ftmutat6k alapj6n az elkrivetkezl ev feladataihoz igazod6wr tewezi a
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targyi eszkdzcik, kdszletek tisszetdteldt 6s mennyis6g6t, valamint a p6nzeszk<izcik
foniis6t 6s felhaszn 6l6sht.

4.5. A j6v6hagyott el6irrinyzatok alapjrin elk6sziti az intlzet elemi krilts6gvetds6t 6s a
kciltsdgvet6si alapokm6ny.

4.6. Folyamatosan biztositja az intezet tev6kenys6g6nek ellititsithoz biztositott tfrgyi
eszktiztik 6s p6nziigyi felt6telek optimrilis felhaszniil6s6t 6s ezen er6forr6sok
szabillyoknak megfelelci b6vit6s6t.

4.7. Fenntartja az intdzet feladatainak ellitirsirhoz sziiksdges 6pitm6nyeket, 6piileteket,
ezek berendez6seit, felszerel6si t|rgyait, az orz6shez 6s v6delemhez sziiks6ges
l6tesftm6nyeket, eszkdz<iket, fegyverzeti 6s egy6b anyagokat, valamint az intezet
ener giagazdrilko dris6t.

4.8. Gondoskodik a szemelyzet, a fogvatartottak 6s eszkdzdk szilllitisiltoz sziiks6ges
g6pj 6rmrivek i.izemben tart6srir6l.

4.9. Y€gzi a szemllyzet 6s a fogvatartottak 6lelmez6s6vel kapcsolatos feladatokat.
4.10. Biztosftja a szemllyzet egyenruha, munkaruha, v6d6ruha 6s a fogvatartottak

formaruha, munka- 6s v6d6ruha, 6gynemri valamint sziiks6g eset6n ruhaseg6llyel
val6 ellltds6t.

4.ll.J6vfthagyott tervek, beruhiiziisi 6s fehijitrisi keretek felhaszniifrsiival szervezi 6s
vegzi a l6tesftm6nyek kivitelezlsdt, ig6nyli a munkaer6t, biztositj a az anyagok
megrendel6s6t 6s beszerz6s6t. Meghat6rozott id6ben elsz6mol a beruh6z6si
keretekkel a feliigyeleti szervek fel6.

4.12. A piaci- 6s iirviszonyoknak, a vonatkoz6 jogszabrilyoknak megfelel6en szewezi a
targyi eszk<izcik beszerzdsdt, megrendel6s6t, bev6telez6s6t, tiiroliisrit, nyilv6ntarthslfi,
karbantart6s6t, eloszt6sSt, hasznillatra trirt6nrl kiad5s6t. Figyelemmel kis6ri a
felhaszn6l6st 6s a k6szletek alakulis6t, a tart6s eszk<iz<ik mtiszaki illapotitt.

4.13. Szervezi a kiildnf6le anyagi szolgiltatftsokat, kidolgozza ahazi mrihely 6s a mosoda
mrikdd6si, elszilmol6si rendj 6t.

4.14. Gondoskodik a7. "M" kdszletez6sri anyagok szakszeri tarollsrlr6l, karbantartilsrir6l,
valamint az OP. kiil<in int6zked6se alapjrln a vegyv6delmi mriszerek, Sll6eszkdzok
id6szakos bevizsgillitsiir6l, 6llag meg6v6sar6l.

4.15. A Fegyverzeti Szakutasit6sban meghatiirozott szab6lyok szerint kezeli a
fegyvenakt6rt.

4.16. Vdgrehajtja a selejtezdsi szabillyzatbanrcgzitett helyi selejtez6seket, javaslatot tesz a
feltigyeleti szerv hatSsk<ir6be tartoz6 selejtez6sekre.

4.I7. Aleltinozhsi szabirlyzat szerint v6grehajtja aleltfirozhst 6s rovancsol5st, megrillapitja
az elt6r6seket, 6rt6kcs<ikken6seket 6s egy6b kilrokat, sztiks6g eset6n lefolyatja a
krlreljdrrist.

4 .18. Intdzi az intdzet ingatlan 6s lakdsgazdrilkod6s6val kapcsolatos iigyeit, vezeti az ezzel
kapcsolato s nyilvilntart6sokat.

4.19. Gondoskodik a fogvatartottak let6tkezel6s6r6l, nyilvantartja 6s kezeli a
fogvatartottak let6ti p€nz6t,6rt6k 6s egy6b let6tj6t. Vdgrehajtja a befogad6ssal 6s
szabadit6ssal jrir6 anyagi-peruiigyi feladatokat. El<ijegyzi atartozdst 6s vdgrehajtja a
letilt6st, vilsrlrl6st, p6nzkiild6st. Yezeti a let6ti kdnyvel6st, adatai alapj6n ftik<inyvi
felad6st k6szft.

4.20. Szewezi 6s bonyolitja a fogvatartottak, krilts6gvet6si munk6ltatdsit, biztons6gi
szempontb6l ellen6rzi 6 s ellen5rineti a munk6ltat6st.

4.2l.Y6gzi a fogvatartottakkal kapcsolatos l6tszr{m 6s munkadij-gazdillkodiist. Int6zi a
szakmai hatriskdr6be tartoz6 k6relmi 6s panasztigyeket, kivizsg6lja az ez ininyu
bejelent6seket.
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4.22. A szilmviteli tdrv6ny es a gazditlkod6sra vonatkoz6 egy6b jogszab6lyok, el6irrlsok
alapjfln kialakitja az intezeti sziimviteli rendet. Folyamatosan feljegyzi 6s elemzi az
intezet vagyoni illlapotina, az eszkozdkre 6s a forr6sokra, valamint ezek villtozitsira
vonatkoz6 adatokat.

4.23. Azintezet vezet6s6nek 6s a feltigyeleti szerveknek adatokat, elemz6seket szolg6ltat a
gazdasilgitev6kenys6gellenorzesdhez6sd< jnt6sekmegalapozhsitroz.

4.24.5nkdlts6gsz6mithst v6gez, a szintetikus kdnyvel6s 6s a leltir adataib6l kdltsdgvet6si
besziimol6t, mdrleget 6s vagyonkimutat6st k6szit.

4.25. Gondoskodik a hir- 6s biztons6gtechnikai berendez6sek folyamatos karbantart6sin6l,
biaosftja azok mtikdd6si felt6teleit, ellltja az e tev6kenys6ggel risszeftigg6
any aggazdrilko d6s i fe ladato kat.

4.26. Gondoskodik az intezet zavartalan mtikrid6s6hez sziiks6ges p6nzfedezetrol6s kezeli
a hiz;ipflnnrlr p6nzk6szletet. A rendelkez6sre bocsiitott keretb6l teljesiti az int6,zet
p6nztigyi kdtelezettsdgeit. A beszerzdsekb6l, szolgl,ltatfusokb6l eredo
kdtelezetts6geket feliilvizsg6lja 6s nyilvrintartja. Y6gzi apenzsztllitilst.

4.27. Gondoskodik az intezetet megillet<i kintl6v<is6gek behajt6srir6l. Az intlzetet ert
krlrok eset6n megrlllapitja a krirokoz6 szemllydt 6s lefolytatja a k6reljiiriist, illetve
ellitj a a felel6 ss6 gbiztosit6sokkal kapc solato s feladatokat.

4.28.Y6'gzi a szem6lyzet intdzeti hatriskdni jarand6s6gaival, a kifizet6ssel kapcsolatos
feladatait. Yegzi a testiileti tagok 6s kdzalkalmazottak jogszab6ly, vagy bir6i it6let
alapj6n fenn6ll6 tartozflsaival kapcsolatos int6zeti hatrlskdrbe tartoz6 iigyintdzdst.

4.29. A p6nztgyi folyamatokat ktildn k<inyveli. Elk6sziti 6s felterjeszti a p6nziigyi
besziimol6 j elent6st, intlzmenyi ad6bevalllst 6s adatszolg6ltauist.

4.30. Gondoskodik a t6bbi szaktertilet feladatai ellittdsif;roz sztiks6ges eszkrizdk, ig6nyek
felm6r6s6nil 6s ezek gazdSlkodhsi kdrulm6nyeknek me gfelel6 kiel 6 git6s6r6l.

4.31. R6szt vesz a munka- 6s ttizv6delmi, kdmyezetvddelmi 6s energetikai feladatok
megold6s6ban.

4.32. Szerztid6sek alapjrin a piaci-6s iirviszonyoknak 6s a kozbeszerz6sre vonatkoz6
jogszab6lyoknak megfelel6en v6gzi a beszerulseket, szolgiltatitsok ig6nybev6tel6t.
A szeru6d6sek megkdt6se el6tt a gazdasigi oszt6ly a jogtan6csos bevon6silval -
vizsg{'lja a lehets6ges szerz6d6 fel jogi helyzetlt, fizetrik6pess6g6t, kdztartozils
mentess6g6t, biintet6s-v6grehajtilssal dsszefiigg6 szerz6d6skdt6st kizar6
k<iriilm6nyeket, egy6b jogszabrilyi vagy szerz<id6skdtdst kizrlr6 k<iriilmdnyeket,
egy6b jogszabrllyi vagy bv. bels6 szabillya riltal el6irt felt6teleket, kdrulm6nyeket. A
vizsgfilati adatok ki6rt6kel6s6t krivet6en gondoskodik a szerz6d6sek megkrit6s6r6l 6s
teljesit6s6r6l.

4.33. A vonatkoz6 jogszab6lyok alapjrin vegzi a Fiatalkoruak Regioniilis Biintet6s-
v6grehajt6si Intdzet jogi szem6lyis6gri szewezeti egys6ggel kapcsolatos -
gazdillkoditsi 6s egy6b agazdashgiszewezethatrlskcir6betartoz6 - feladatokat.

Informatikai osztily
5.1. Biztositja az iizemeltet6sre 6tadott rendszerekhez kapcsol6d6an el6irt

informrici6szolgrlltatas lehet6s6g6t, ellitjaa rendszerek feliigyelet6t.
5.2. Ell6tja az iizemeltet6sre iitvett rendszerekhez kapcsol6do intezeti munkaszervez6si

feladatokat, egyiittmiikridve a szaktertilet vezet6ivel.
5.3. Kidolgozza a vezetdsi ig6nyeknek megfelel<i informrici6szolgiiltat6 rendszert annak

6rdekdben, hogy az intezet vezet6se naprak6sz inform6ci6khoz jusson.
5.4. Azintdzet alkalmaz6sriban l6v<i sziimitdstechnikai eszkdz<ikr6l nyilvrintartiist vezet.
5.5. A szrlmit6stechnikai eszk<izok elhelyez6se,haszniiata soriin betartja az adafrldelmi,

titokv6delmi, hizv6delmi 6s vagyonv6delmi szempontokat 6s utasit6sokat.
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5.6. Meghib6sod6s eset6n gondoskodik arr6l, hogy a javitris sor6n a g6pekben l6v6
adatokhoz illet6ktelenek ne jussanak hozz|.

5.7. Ellentirzi azintezetbe 5rkezo floppy lemezeket a virusvizsg6l6 programmal.
5.8. Az intdzet 5llomrlny6ba felvett rij munkatrlrsak sziimit6stechnikai j6rtass6grinak

felm6r6s6t ktivet<ien javaslatot tesz a munkak<ir betcilt6s6hez sziiksdges
sz6mft6stechnikai ismeretek megszerz6s6nek m6dj ira, elv5gzi a sztiks6ges oktatdst
is.

5.9. Feliigyeli 6s naprakdszen tartSa az intlzet bizonylati rendj6t a mindenkori
szab6lyoknak me gfelel6 en.

5.10. A sztlmft6stechnikai felszerel6sekkel 6s anyagokkal kapcsolatos gazdrilkod6si
feladatok ellStja. Megfogalmazza az anyagi, perw:drgyi ig6nyeket, azokat az eves
munkatervbe 6s kciltsdgvet6si tervbe bedolgozza.

5.11. Feladata az informatik6val kapcsolatos anyagi, p6nziigyi ig6nyek megfogalmazdsa,
az 6ves k<ilts6gvet6si tervhez t<irtdn6 el6terjesztdse.

5.12. Elleniirzi a k<itelez6en el6frt mentdseket, t6rolja a szoftverek lementds6nek egyik
plldanyht.

5.13. Gondoskodik az intezeti sz6mit6g6pek tizembiztonsrig6nak folyamatos
fenntartrisrir6l. Szervezi a szewizzel val6 kapcsolattartrist.

6. Szem6lyiigyi 6s szociilis osztfly
6.1. Szervezi, ir{nyitja 6s ellen6rzi a humiinpolitikrira 6s az ehhez kapcsol6d6

tev6kenys6gre vonatkoz6 jogszab6lyok, belsS szabillyozisok, rendelkez6sek
6rv6nyesiil6s6t 6s vegzi az ezzel <isszefiiggri feladatait.

6.2. El<ik6sziti 6s el6terjeszti a szem5lyi javaslatokat.
6.3. Szewezi a szemdlyzet oktatilsilt, kepzeset, tov6bbkdpz6s6t elk6sziti az intezet

oktat6si tew6t, gondoskodik annak szem6lyi 6s trirgyi felt6teleir6l.
6.4. Tervezi az intdzet elcitt 6116 feladatok v6grehajtdsiinak szem6lyi felt6teleit, az emberi

er6forr6sok hat6kony felhaszn6lSs6nak m6dj6t.
6.5. Elkdsziti a hum6npolitikai tev6kenys6ggel kapcsolatos parancsnoki rendelkez6seket.
6.6. Yezeti a szemllyzeti nyilvrintartdst, feldolgozza 6s elemzi a szemllyzeti statisztikai

adatokat.
6.7. Gondoskodik az enged6lyezett rilkishelyek szervezeti egys6gek, szakteriiletek,

munkak<ir<ik szerinti felosztdsiinak, toviibbi az abban bekcivetkez6 villtozfsoknak
folyamatos vezet6s6r6l azintdzet szemdlyiigyi nyilvrlntart6si rendszer6ben.

6.8. Az intezet gazdasilgi osztiiya 6ltali munkaer6vel 6s szem6lyi juttat6sokkal tdrt6n6
6n6ll6 gazdillkodfisban kdzremiikctdik az Orszirgos Parancsnoks6g rendelkezdsei
alapjrin.

6.9. Ir6nyftja, szewezi 6s ellen6rzi azintezet szoci6lpolitikai tev6kenys6g6t.
6.10. Szervezi a szociirlis bizottsrig munk6j6t.
6.1l. Nyilvantartja a lakrlsig6nyeket, lakrisk<ilcs<ln k6relmeket, v6gzi az ezzel6sszefiigg6

bv. int6zeti tigyint6z6st.
6.12. A gazdashgi vezet6vel k<izdsen tewezi az intlzetek munkaer<i-gazdrilkodhsht. YEgzi

a szemdlyzet leend6 tagjainak 6llomrinyba v6tel6vel kapcsolatos el6k6szft6
tev6kenys6get.

6.13.Yezeti az iilomitnyszewezesi tihlir;atot, el6k6sziti a szervezeti fel6pit6st m6dosit6
d<int6seket.

6.14. Koordin6lja, el6k6sziti az aktiv 6s nyugdijas bv. szemllyzet {idiiltet6ssel,
rehabilit6ci6val, seg6lyez6ssel, FUV elj6riissal, kegyeleti k<itelezetts6gekkel
kapcsolatos feladatok v6grehajtrlsdt.
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6.15. Biztositjaazint1zet 6llomSny6ban l6v6 kozalkalmazottakzavartalan munkavegzeset
b6ke 6s mintisitett id<iszakban a polgriri meghagy6si feladatok elv6gz6sdvel.

6.16. El6k6sziti a vagyonnyilatkozatokra 6s a szem6lyi rillomriny teljesitmdny 6rt6kel6s6re
vonatkoz6 dokumentilci6kat, azokat nyilviintartja, a jutalmaztissal. Ellfutja az
elismer6sekkel kapcsolatos teend6ket.

6.l7.El6kesziti, beterjeszti - parancsnoki ddnt6sre, j6vrihagy6sra - az al6ir6sra vir6
szem6lyiigyi, szoci6lis iratokat.

6.18. Az iigykezel6s vonatkoz6s6ban:
a.) Kezeli a titkos 6s nem titkos iratokat az igykezelesi szabillyzat alapjin.
b.) V6gzi az iatok 6tvetel6t, bemutatiis6t, iktatbsit, tovribbitris6t, irattdrozfus6t, a

hat6rid6k nyilvrintart6s6t.
c.) Gondoskodik aziratok sokszorosit6sar6l, iratok nyilviintart6silr6l, sz6toszt6s6r6l.
d.) Vezeti a bflyegzok, kulcsdobozok, negativ pecs6tnyom6k, iratgyrijt6k

(dosszi6k), nyilvrlntart6s6t.
e.) Megszervezi az iratok selejtez6s6t 6s t6rol6stit, valamint a levdlt6rnak tcirtdn6

tfiadisttt.
f.) A vonatkoz6 jogszabdlyok alapj6n titok-6s adatvddelmi ellen6rz6seket hajt

v6gre.

7. Fiatalkorfak Regiondlis Biintet6s-v6grehajtisi lnt0zet (Szirmabeseny6) jogi
szem6lyis6 g(t szew ezeti erys6g
Atalakit6 okirat szerint ell6tja:
a) a Borsod-Abarij-Zempl6n megy6ben, Hajdri-Bihar megy6ben, Szabolcs-Szatmdr-

Bereg megy6ben 6s Heves megy6ben lak6 fiatalkoru ftrfi fogvatartottak
szabads6gveszt6s6vel, valamint

b) a Borsod-Abaij-Zemplen megy6ben eljrir6 bir6s6gok rendelkez6se alapjin
fogvatartoff fiatalkoru fErfiak el6zetes letart6ztatisdval 6sszefiigg6 btintet6s-
v6grehaj trisi feladatokat.

7.1. Biztons:igi Osztily feladata
a.) A II. objektum tertilet6n ajelen melldklet II/A. l. pontj6ban foglaltak feladatok.
b.) A biztonsrigi feladatok v6grehajt6sa sor6n egyiittmiikcidik az intezet I. objektum

b iztonsrlgi o sztilly ix al
7.2. Biintet6s-v6grehajtrlsi Osztrily feladata

a.) A fiatalkoru fogvatartottak vonatkozitsiban a jelen mell6klet lIlA. 2. pontj6ban
foglaltak feladatok.

b.) A biintet6s-v6grehajtrlsi feladatok v6grehajtrisa sor6n egyiittmtiktidik az intezetl.
obj ektum biintet6 s - v6 grehaj t6s i o sztSly 6v al.

7.3. Eg6szs6giiryi Osztrily feladata
a.) A fiatalkoru fogvatartottak vonatkozhsilban a jelen mell6klet IVA. 3. pontj6ban

foglaltak feladatok.
b.) Az eg6szs6giigyi feladatok v6grehajtrisa soriln egytittmrikctdik az intezet l.

obj ektum egdszs6gtig yi o sztfuly 6v al.
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B.l
A PARANCSNOKT ToRZS-(VF,ZET0T KoZVETLEN), TLLETVE A

KApcsoLT vAGy MUNKAK6n nnsznrnNr nr,r,Arorr MUNKAxOnT
nr,r,Aror FELADATAI

A jogtanicsos
a.) Ell6tja azintezet jogi kdpviselet6t, ellenjegyzi a kdltsdgvet6si 6rint6 szerz6d6seket.
b.) A biintet6s-v6grehajtris feladataival kapcsolatos jogszabdlyokat, bels6 szab6lyoz6sokat

ismeri. Tfij5koztathst ad a vezetoi 6llom6nynak a villtozSsokr6l, javaslatot tesz bels6
szab iiy ozirsok m6 do s itisitr a.

c.) Ktizbeszerzdsi szabfilyzat szerint k<izremtikridik a k<izbeszerzdsi eljrirtlsok
ekik6szit6s6ben, lefolytat6s6ban.

d.) Az intezeti szabillyzatokat, intdzked6seket, parancsokat jogi szempontb6l
v6lem6nyezi, a felmeriil6 tigyekben jogtandcsosi 6ll6sfoglal6st, irat-tervezeteket
keszit. K<izremtikddik az intezeti szabitlyozfusok ekik6szit6sdben, naprakdsz
nyilvrintart6s6ban.

e.) Ell6tja a fogvatartottak riltal az intezetnek, vagy az intlzetnek a fogvatartottaknak
okozott krirok megt6rit6s6vel kapcsolatos polg6ri peres iigyekben az int6zet jogi
k6pviseletdt, akfirteritesihatinozatok el6k6szit6s6ben jogi k<izremtikrid6st v6gez.

f.) Ell6tja az intfzet alkalmaz6s6ban l6v6 kozalkalmazottak, a hivatilsos 6llomanyri
tagoknak az intdzettel szemben fennrlll6 polgrlri vagy munkaiigyi bir6s6g hatriskrjr6be
tartoz6 fenndll6 polgriri vagy munkatgyi bir6s6g hat6sk6r6be tartoz6 peres i.igyekben
az intezet jo gi k6pvi selet6t.

g.) Ktizremtikddik azintlzet kdvetel6seinek jogi riton tdrt6n6 6rv6nyesit6s6ben.
h.) Tev6kenyseget az intezetparancsnok kcizvetlen alirendelts6gdben, a jogtan6csosi

tev6kenys6gre vonatkozo jogszabiilyok, OP. int6zked6sek keretei kdzcjtt vegzi.

A bels6 ellen6r
a.) Tev6kenys6g6t a vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6seknek 6s a jelen szervezeti 6s

mtik<id6si szabilyzat vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelel6en az intlzetparancsnok
ktizvetlen altirendelts6g6ben, funkcionrilis <in6ll6s6grtnak teljes biaositilsa mellett
vegzi.

A munkav6delmi vezetf feladatai
a.) Az int6zetek munkavddelmi tev6kenys6g6nek ellifiilsa, a munkavddelmi el6friisok

6rv6nyesiil6s6nek biaosft6sa.
b.) Az eg6szs6ges 6s biztons6gos munkavdgzds felt6teleinek, a munkahelyek 6s a

termel6eszktiz<ik biztonsdgos rillapotrlnak, rendeltet6sszerti haszn6lat6nak figyelemmel
kis6r6se.

c.) A munkav6delemmel kapcsolatos bels6 szabiiyzatok elk6szft6se, betart6suk
ellenorz6se.

d.) Uzemi 6s nem tizemi balesetek, foglalkozrlsi megbeteged6sekkel kapcsolatos feladatok
ell6t6sa.

A tiizv6delmi vezet6 feladatai
a.) Ellltja az intezet ttizvfielemmel kapcsolatos feladatait, elk6sziti a ttizv6delmi

utasitilsokat, tiiziad6 terveket.
b.) Figyelemmel kis6ri 6s ellen6rzi a ttizv6delmi el<iir6sok 6rv6nyestil6s6t 6s

v6grehajt6s6t.
c.) Kapcsolatot tart a teriiletileg illet6kes ttizvddelmi hat6s6ggal.

2.

3.

4.



T4

d.) Vezeti atiizes munkav6delmi negyed6ves szeml6ket.

5. Biirtiinlelk6sz
a.) A fogvatartottak vallisgyakorlilsilnak szewezdset vegzi az cikumen6 szellemdben.

Lelk6szi eskiij6hez hiven minden hozzfifordul6 egy6ni ds k<jz<iss6gi lelki gondoz6s6t -
felekezetre tekintet n6lkiil - vrillalja.

b.) A bv. intdzet sz6khely6n mtikrid6 egyhazal<kal, karitativ, szoci6lis 6s tiirsadalmi
szervezetekkel kapcsolatot tart 6s kapcsolatot 6pit. Koordin6lja a bv. intdzetben foly6
e gyhini szociiilis 6s karitativ tev6kenys6 get.

c.) Kapcsolatot tart a bv. int6zetben megjelen6 egyhizak, misszi6s szervezetek
k6pviseltiivel, mtikdd6siiket figyelemmel kisdri, foglalkozhsaikat lfutogatja, az rijonnan
jelentkezo szervezetek ilgy6ben a parancsnokkal konzult6l, tovdbb6 vegzi az ezek,kel
kapcsolatos adminisztratfv tev6kenys6get, illetve ig6nyli a bv. intdzettol az ezzel
6sszefiigg6 adminisztrativ segits6get.

d.) A bv. int6zetben rendszeresen tart, illetve szervez istentiszteletet, biblia6llt. hit-.
6letismereti-, valamint valllserkrilcsi oktat6st.

e.) Heti rendszeress6ggel fogad66r6t tart.
f.) A fogvatartottak k6r6s6re egy6b egyhini szolgiltatfust (esket6s, keresztel6s stb.) v6gez,

illetve szervez a parancsnokkal tdrt6n<i egyeztet6s utiin a vonatkoz6 jogszab6lyok
keretei kdzdtt.

g.) Ig6ny eset6n a szem6lyi 6llomrlny lelk6szi gondozdsdtvegzi.

6. Szakpszichol6gus
a.) A fiatalkoru fogvatartottak vonatkozilsilban pszichol6gusi tev6kenysdget vdgez a

pszichol6gusokra vonatkoz6 jogszabillyok, bels6 szabiiyozilsok, rendelkez6sek keretei
kdzcitt.

b.) Ktizremtik<idik a biintet6s-v6grehat6si oszt6lyok, az egdszslgiigyi oszt6lyok riltal
ielzett probl6m6s, pszichol6gusi tev6kenys6get ig6nyl6 esetekben, ktikindsen az
<inkiirosit6, <ingyilkossrigi sz6nd6kkal kciriilirhat6 esetekben

c.) Rdszt vesz a drogprevenci6s programok el6k6szit6s6ben 6s v6grehajtilsriban.
d.) R6szt vesz a fiatalkoru fogvatartottak szem6lyis6g- 6s kdpess6gfejleszt6s6re irrinyul6

feladatok ell6tas6ban. El6segiti prevenci6s 6s korrektiv fejleszt6 tev6kenys6ge r6v6n a
fogvatartottak szemdlyisdgfejl6dds6t akadiiyoz6 tenyezok feltirhsfit, elhilrit6s6t,
pszichol6giai eszk<iz<ikkel val6 korrekci6j6t, az eg6szs6ges fejl<id6s 6s dletvitel
feltdteleinek a megteremt6s6t.

e.) A fiatalkoru fogvatartott megismer6se c6ljrlb6l, hivatalb6l befogad6si sztirovizsgillatot
v€gez, v6lem6ny6ben feltrirja a fogvatartott szem6lyis6g6nek 6ltallnos jellemz<iit
(intellektus, 6rzelmi-akarati jellemz<ik, agressziokezeles, szorongiisold6s, stb.).

f.) Vezeti a fiatalkoru fogvatartottakr6l az el6irt nyilvrintartiisokat, figyelemmel kis6ri
6letviteliiket, szem6lyis6gvon6saikat, az el6rt szem6lyisdgkonekci6s hat6st.
Gondoskodik a biintet6s-v6grehajt6si iratokon kivtil a kezel6shez sztiks6ges egy6b
iratok (kdrnyezettanulm6ny, stb.) beszerz6s6r<il.

g.) A fiatalkoru fogvatartott aktu6lis pszich6s 6llapotar6l tirjlkonafttst ad, ktil<incisen az
al6bbi esetekben:
- fogvatartott viselkeddsi zavara,
- fokozatvillthsrael6terjeszt6s,
- ideiglenes intdzet elhagy6s enged6lyezdse eset6n,
- beiskokizrls ekikdszitflseeset6n,
- fegyelmi eljdr6s sor6n,
- suicidium el6zm6nyi adatok, egy6b vesz6lyeztetetts6g eset6n,
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- suicidium bekrivetkez6se 6s miis rendkfvtili esem6ny kapcsrin.
h.) Javaslatot tehet:

- orvosi, szakorvosi vizsgillatra,
- IMEI-be utal6sra,
- k6bit6szer-prevenci6srdszlegrebe-, illetvekihelyez6sre,
- munk6baillithsra,
- a fogvatartottal kapcsolatos brin6sm6dra vonatkoz6an,
- egyes btintet6s-v6grehajt6si int6zked6sekkel kapcsolatosan,

i.) Az <in- illetve eg6szs6gk6rosit6 cselekm6nyek elk<ivet6in6l krizremiikridik a
motiv6ci6 s hhtter me gdllapitrls6ban.

j.) Pszichoterripi6k alkalmaz6srival foglalkozik azokkal a fiatalkoru fogvatartottakkal,
akiknek pszich6s illlapota ezt indokolja, sziiks6g esetdn csal6dter6pi6s foglalkoziist
kezdemlnyez.

k.) A fiatalkoruakkal kapcsolatos befogad6si 6s foglalkoztatdsi bizotts6gi til6seken r6szt
vesz, kezdemenyezi, hogy a fiatalkoru fogvatartott kdszs6g6nek, k6pess6g6nek,
6rdeklod6si kdr6nek figyelembev6teldvel olyan munkakdrbe keriiljdn, amely el6segiti
a reszocializSci6jilt.

l.) A nevel6k r6,szere konzultiici6t biztosit a probl6m6s esetek megbesz6l6s6re.
m.)A fiatalkoru fogvatartottak rdsz6re folyamatosan, de legal6bb 2 havonta egyszer - az

egy6ni nevel6si terv megval6sit6sa 6rdek6ben - egy6ni foglalkoz6sokat tart.
n.) V6gzi a fiatalkoru fogvatartottak - befogadiist k<ivet6 - megfigyel6s6t, megismer6s6t,

segits6get nyrijt a nevel6nek az egydni 6s csoportos nevel6s tewez6,shez,
szervezds6hez, v6greh ajthsihoz.

o.) A fiatalkoru fogvatartottak r6sz6re folyamatosan, de legallbb 2 havonta egyszer - az
egydni nevel6si terv megval6sit6sa 6rdek6ben - egy6ni foglalkoz6sokat tart.

A nyomoz6tiszt
a.) A nyomozati feladatok ell6t6sa sor6n a nyomoz6tiszt az intezetparancsnoknak van

aliirendelve, 6s annak utasit6sa szerint j6r el. Az intezetparancsnok szem6lyesen
ellen6rzi az elj itr 6st, 6s iigyel annak t<irv6nyessd g6re.

b.) A nyomoz6tiszt elj6riisa sor6n elvegzi a312000.Q1.29.) IM rendeletben a nyomoz6tiszt
szimdr a me ghatfir o zott fe I adatokat :
- dcint6sre el6k6sziti 6s el6terj eszlti az intdzetparancsnok kizrlr6lagos hat6skdr6be

tartoz6 biintet6elj rlriisi hatilroz atok tew ezet6t,
- az intezetparancsnok hattlskdrdbe tartozS katonai vdts6g miatt elrendelt nyomoz6s

soriin vegzi azokat a nyomozati cselekmdnyeket, amelyek nem tartoznak a
parancsnok kizdr6lagos d<int6si kdr6be,

- btintetoeljrir6si szabrilyok alapjrin elvegzi azokat a nyomozati cselekm6nyeket,
amelyekkel a katonai ii gy6 sz az intezetparanc sno ko t me gbizza.

c.) Kapcsolatot tart:
- katonaitgy6szs6gekkel,
- az illet6kes megyei bir6s6gok katonai tandcs6val.

d.) A nyomoz6tiszt kimutatiist vezet a btintet6s-v6grehajt6s fegyelmi 6s b{intet6eljrir6sok
helyzet6nek alakulSsar6l, statisztik6t, elemzdst klszit, iratokat tart nyilvrin 6s iratokat
trirol.

A feryelmi tiszt
a.) A vonatkoz6 jogszabrilyok alapjrin v6gzi a parancsnok hat6skcirebe tartoz6 fegyelmi

iigyek vizsgilatfit
b.) V6gzi az iigyekkel kapcsolatos nyilvilntartiis vezet6s6t,6s azel6irt adatszolgriltat6st.

8.
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c.) Yegzi azintezetparancsnok rlltal fegyelmi iigyben hozotlhatinozatok ellen bejelentett
panaszokkal <isszefiigg6sben a fegyelmi iratoknak az orszitgos parancsnok r6sz6re
tcirt6n6 felterj eszt6s6t.

d.) Kapcsolatot tart:
- a Biintet6s-vdgrehajt6s Orszdgos Parancsnoksiiga fegyelmi tisztj6vel,
- a megyei fiSiigydszs6gek btintet6s- v6grehajt6s trirv6nyessdgi feltigyelet6t elllt6

szerveivel.
e.) Folyamatos kimutatist vezet a biintetds-v6grehajtdsi intdzet fegyelmi helyzet6nek

alakul6srir6l, statisztik6t, elemz6st k6szit, iratokat tart nyilvrin 6s iratokat t6rol.

9. Az "M"(mozgr6sitisi) megbizott feladatai
a.) Feladata a btintet6s-v6grehajtdsi intezet eg6sz6re kiterjed6 hatSskrirrel a v6delmi

tev6kenys6 g tervez6se, szew ezdse, koordiniil6sa.
b.) Felel<is6ggel tartozik abv. int6zet:

- risszesitettk6sziilts6gbe helyez6si tervdnek,
- a szervezeti egys6gekhez nem kcitheto v6delmi terveinek el6irt hatririd<ire tdrt6nri

elk6szitds66rt, 6venk6nti pontositdsillrt.
c.) Kezdemfnyezi 6s el6segiti a bv intlzet v6delmi felk6szi.il6si trirgyu

tdrzsfoglalkoz6sainak, oktatiisainak 6s tov6bbk6pz6seinek megtartiis6t.
d.) Kdteles ellen6rizni :

- a magasabb k6sztlts6gbe helyez6s elrendel6s6nek v6tel6t, kezel6s6t szolgril6
fed6neves, ellenorzb jelszavas okmrinyok 6s a vesz5ly-elhrlrit6si feladatterv
megl6t6t, biaonsilgos tiirolSs6t,

- az tigyeleti szolg6lat riasztilsi- 6rtesit6si feladatismeret6t.
e.) Segitsdget nyfjt abv int6zet:

- gazdasflgi vezet6j1nek a minrisitett id6szaki ig6nybejelent6sek,
- szemflyzeti 6s szociillis osztillyvezetrij6nek a tartal6kos hadkriteles

kdztisztvisel6i 6s ktizalkalmazotti rlllom6ny meghagy6s6val kapcsolatos
feladatainak 6venk6nti pontositiisrihoz, a jogszab6lyokban meghatarozott m6s
szervekhez t<irt6n5 tovribbit6siihoz,

- a szervezeti egys6gek vezet6inek valamint a v6grehajt6sra kdtelezetteknek a
magasabb k6szi.ilts6gbe helyez6si 6s int6zked6si terveinek elk6szft6s6hez, el6segfti
a tartalmi 6s formai k<ivetelm6nyek betartris6t.

f.) Figyelemmel kfs6ri a v6delmi szakteriilet minositett iratainak, okmdnyainak 6s m6s
adathordoz6inak kezel6s6t, 6rz6s6t, trirol6s6t, valamint a titokv6delmi el6inlsok
betartrisrit.

g.) Folyamatosan kapcsolatot tart:
- a megyei (helyi) v6delmi bizottsilg titkrlr6val,
- a megyei (helyi) rend6r(f6) kapitrinys6g v6delmi felk6sziil6si tev6kenys6get

szew ezo munkatiirsiival,
- a megyei polg6ri v6delmi parancsnoksilg vezet6j6vel,
- a hadkiegeszitl parancsnoksdg,, M" osztillyvezetrijdvel.

10. Az energetikus feladatai
a.) Az int6zetekre h'iru16 energiagazd6lkod6si feladatok v6grehajtrlsrlnak koordin6l6sa, a

ktizponti irdnyelvek 6s szempontok drv6nyesitdse, a v6grehajt6s ellen6rz6se.
b.) Az energiasztiks6glet meg6llapithsa, a fogyasztrls 6s a kdlts6gek figyelemmel kis6rdse,

6rt6kel6se.
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I 1. Kiirnyezetv6delmi megbizott
a. ) Ell6tj a az intlzet kdrnyezetv6delemmel kapcso lato s feladatait.
b.) Figyelemmel kfsdri 6s ellen6rzi a k<irnyezetv6delemmel kapcsolatos jogszabrilyok

drvdnyestil6s6t, hatdlyosuliis6t.
c.) Kapcsolatot tart a teriiletileg illet6kes k<irnyezetvddelmi hat6srlggal.
d.) Elv6gzi a kcirnyezetv6delemmel kapcsolatos adatszolg6ltatrisi, nyilvrlntartrisi

feladatokat.

12. Adatv 0delmi felel6s
a.) Ydgzi a vonatkoz6 jogszab6lyok, bels6 szabilyozisok, rendelkezdsek altal

me ghatfu ozott adatv6delmi feladatokat.
b.) Ktizremrikddik, ill. segfts6get nyujt az adatkezeldssel cisszefiigg6 d<int6sek

meghozatal6ban, valamint az 6rintettek j ogainak biztositrisrlban.
c.) Ellen6rzi e t<irv6ny 6s az adatkezel6sre vonatkoz6 m6s jogszab6lyok, valamint a bels6

adatv6delmi 6s adatbiztons6gi szabiiyzatok rendelkez6seinek 6s az adatbiaons6gi
kdvetelm6nyek megtartiisrit.
Kivizsg6lja a hozz| 5rkezett bejelent6seket 6s jogosulatlan adatkezel6s 6szlelel6se
eset6n annak megsziintetds6re hivja fel az adatkezel6t vagy az adatfeldolgoz6t. A
felhiv6s eredmdnytelens6ge eset6n jelent6st tesz a parancsnok-igazgat6nak.
Elkdsziti a bels6 adatv6delmi 6s adatbiztonsrlgi szabirlyzatot.
Yezeti a bels6 adatv6delmi nyilv6ntartrlst.
Go ndo skod ik az adatv6delmi i smeretek oktatrisrlr6 l.

13. Sajt6referens
a.) A parancsnok irilnyftrisa mellett vegzi a bv. intezet sajt6- 6s tdmegt6j lko*atisi,

valamint PR-tev6kenysdg6nek szew ezlslt.
b.) Ktiktn utasit6sra sz6viv6i feladatokat l6t el.
c.) Gondoskodik abv. intdzet 6s a bv. szewezet munk6jrira vonatkoz6 sajt6inform6ci6k

fi gye I 6 s6r6 l, gytij t6 s6r ol, szeml6z6 s 616 I, e I emz6 s6rri l.
d.) Vdgzi a sajt6nyilatk ozatok archiv6lis6t.
e.) Kdzremtikddik a sajt6kdrelmek ddnt6sre el6k6szit6s6ben, kapcsolatot tart a Bv.

Orsz6gos Parancsnoks6g Sajt6kapcsolatok Osztillyival illetve szewezeti viitozhs
esetdn annak jogut6dj6val, tov6bbri kiil<in utasit6sra a m6di5val, a sajt6
munkat6rsaival. A saj t6k6relmekr6l nyilvrintart6st v ezet.

f.) K<izremrikddik a Bcirttiniigyi Szemle, a Bdrtcinrijs6g , a Hirlev6l 6s m6s bv.
kiadv6nyok bv. intdzeti szintti megrendel6s6ben, terj eszt6s6ben.

14. Fegrvermester
a.) Kcirzeti rendszerben mrik<id<i fegyvermester k<iteles r6szt venni a k<irzetkijelctl6s

alapjrin a bv. int6zet l6v6szetein.
b.) A fegyvermester a fegyverzeti szakutasit6sban el6irt technikai szeml6t, illetve a

Itivdszetek el6tti 6s utrlni fegyverellen6rz6st a bv. intlzet parancsnoka iltalj6vrlhagyott
iitemterv szerint vegzi.

c.) Y6gzi a meghib6sodott fegyverek javitSsdt a fegyvertipusonk6nt rendszeresitett
javft6k6szletb6l vagy a I(AR-b6l t<jrt6n6 egyedi alkatr6szig6nyl6ssel.

d.) Y6gzi a fegyvermesteri tev6kenysdggel dsszeftiggdsben kcitelez6 nyilvrintartiisok,
okmrlnyok vezet6s6t 6s egy6b feladatok ellitrisdt.

d.)

e.)
f.)

s.)
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15. Tfsztrirryal6
a.) Tisztfirgyal6i ismeretei 6s a tisdirgyalilsra vonatkoz6 jogszab6lyok, bels6

szabilyozhsok keretei k<izcitt - kiilcin utasitiis - alapjin tusztingyal6i tev6kenys6get
v6gez.

16. Sugrin6delmi megbizott
a.) Tartja a kapcsolatot 6s egyi.ittmtikddik a teriiletileg illet6kes sugilr-eg6szs6giigyi

hat6srigokkal.
b.) Negyed6vente ellen6rzi a sugiirvesz6lyes berendez6sek illapotfrt, a kezel6si 6s

karbantarkisi utasitiisok, valamint a magyar nyelvti g6pk<inyvek megl6t6t. R6szt vesz a
munkav6delmi szeml6n, sugiirv6delmet 6rint<i teriileteken.

c.) Sztiksdg eset6n int6zkedik a hib6s, vagy lejirt enged6lyti berendez6sek
feliilvizsg6latrinak megrendel6s6r6l.

d.) Kezdemenyezi a hib6s berendez6sek tizemen kiviil helyezeset.
e.) Baleset eset6n kdzremrikddik a kivizsg6l6sban, valamint az eredeti helyzet

visszaillitilsdban.
f.) R6szt vesz az id6szakos tovribbk6pz6seken.
g.) Baleset bektivetkezdsekor 6rtesiti az illet6kes hat6siigokat, int6zkedik az OSSKI 6ltal

kiadott m6dszertani ritmutat6 betartds6r6l.

III. fejezet
SZERVEZETI EGYSNCNT TOZOTTI KAPCSOLATTARTAS RNXN.TN

1. Az intezeti szewezeti egys6gek k<izdtti kapcsolattart6s - a hat6sk<ir 6s illet6kess6g
figyelembev6tel6vel - a szolgitlati rit, a szolgilati erintkezes, szolgiilati kommunik6ci6
szabdlyainak betart6s6val, a jelent6si, t6j6koztat6si, adatszolgiltatisi 6s egyiittmtikdd6si
kdtelezettsdgek teljesit6s6vel, szolgiilati feladat ell6tSsa sor6n trirt6nik.

2. Kdtelez6 kapcsolattart6sra keriil sor az intezet drtekezleti, besz6moltatiisi,
adatszolg6ltat6si, ellen6rz6si, bels6 kontroll rendszer6nek mrik<iddse soriin.

3. A kapcsolattartrls b6rmilyen form6ja eset6n - sz6beli, ir6sbeli, technikai eszkoz ritjan stb.
- az igazolhat6s6g elve 6rvdnyestil.

4. A kapcsolattart6ssal dsszefiigg6sben az 6llam| szolgillati titok vddelme, a jogosulatlan
inform6ci6hoz jut6s megel6z6se 6s tilalma, azadatvedelem k<itelez6enlwdnyesiil.

5. A szakszervetekkel, 6rdekv6delmi szervezetekkel k<izvetleniil az intezetparancsnok tartja
a kapcsolatot.
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III. szrimri mell6klet
a Borsod-Abaij-Zempl6n megyei Biintet6s-vdgrehajtrisi lntezetSzewezetids Mtikrid6si

Szab6,lvzatfthoz

A JOGI SZEMELYISEGU SZERVEZETI EGYSEG
. FIATALKORUAK REGIONALIS BV. INTEZETE -

SZERVEZETE, XrpVrSnLETE, tUUrOUnSnNnr RENDJE

A Fiatalkoruak Regionrilis Biintet6s-v6grehajtiisi Int6zet a Borsod-Abaij-Zempldn Megyei
Btintet6s-vdgrehajtdsi Intdzet jogi szemdlyis6gri szervezeti egys6gek6nt mtikridik.

A jogi szem6lyis6gi szewezeti egysdg a Borsod-Abaij-Zempl6n Megyei Biintet6s-
v6grehajt6si lntezet II. szrimf objektum6ban, Szirmabeseny6, Miskolci u. 3. sz. alatt
mtik<idik.

Szewezetlnek leir6silt a jelen szewezeti 6s mtik<id6si szabillyzat I., il. sz6mri mell6klete
tartalmazza.

A Borsod-Abaij-Zemplen Megyei Biintet6s-v6grehajt6si lntdzet jogut6dja a 2009.
december 31. napj6n azintezetbe tdrt6n<i beolvad6ssal megsziint Fiatalkoruak Regioniilis
Biintet6s-v6grehajtrisi lntlzete (37I1. Szirmabeseny6, Miskolci u. 3.) k<ilts6gvet6si
szervnek.

A jogi szemdlyis6gi szervezeti egys6g k6pviselet6re jogosult az intezet Fiatalkoruak
Region6lis Bi.intet6s-v6grehajtdsi Intlzete (Szirmabeseny6) vezetoje, akinek a
gazdilkoddssal 6s k6pviselettel kapcsolatos joga 6s k<itelezetts6ge, felel6ss6ge az intdzet
tltal a jogi szem6lyis6gti szewezeti egys6g rlszere meghatiirozott kdlts6gvet6si
16 szel6 irdny zat er ej 6ig terj ed.

T<irv6ny elt6r<i rendelkezdse hirlny6ban a jogi szem6lyis6gi szewezeti egys6g elktil<intilt
jogi szem6lyis6ge a Borsod-Abat$-Zempl6n Megyei Bv. Intdzeten, mint krilts6gvet6si
szerven belUl nem 6rvdnyesiil. A Borsod-Abattj-Zempl6n Megyei Bv. Int6zet 6s a jogi
szem6lyis6gi szewezeti egys6ge vonatkozilsdban 6rv6nyesen nem keletkezhet olyan
jogviszony, amely csak k6t egym6st6l elkiikiniilt jogalanyis6ggal rendelkeziS szem6ly
kdzdtt jcihet l6tre, igy ktildndsen magrinjogi k<itelem, illetve a Borsod-Abarij-Zempl6n
Megyei Bv. Int6zet 6s a jogi szem6lyis6gti szewezeti egys6g kdzdtt b6rmilyen ig6ny,
szankci6 - ak6r bir6i, akrir miis riton trirt6n6 - 6rv6nyesitdse.

A jogi szem6lyisdgii szewezeti egys6g jogk6pess6ge a krilts6gvet6si szerven kfviili
jogalanyok irriny6ban a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel5en, ktilcincisen a 29212009.
(xII.l9.) Kormrinyrendeletben meglratirozott felt6telekkel 6rv6nyesi.il.

A jogi szemdlyis6gi szewezeti egys6g rlltal inditott perbe a Borsod-Abaij-Zemplfin
Megyei Bv. Intdzet beavatkozhat. A jogi szem6lyis6gi szewezeti egys6g az illtala vrillalt
k<itelezetts6gek tekintetdben csak a Borsod-Abaij-Zemplln Megyei Bv. Intdzettel egytitt
perelhet6 (pertSrsas6g).

A jogi szem6lyisdgti szewezeti egys6g a jogszab6lyok, a belsti szabillyozhsok,
rendelkez6sek alapjAn szewezi 6s v6gzi a fiatalkoru fogvatartottak 6rzds6t, feliigyelet6t,
ellen6rz6s6t, nevel6s6t, munkiiltat6siit, p6nztigyi, anyagi 6s eg6szs6gtigyi ellStSsht,
gondoskodik szSllit6sukr6l, ekirlllit6sukr6l. Feladatait a jelen szewezeti 6s mtikoddsi
szabSlyzatll.szrlmrimelldkletetartalmazza.

5.

6.

7.

8.

9.



2

10. A jogi szemdlyisdgrt'.szewezeti egys6g vdllalkozrisi tevdkenysdget nem folytat.

ll. Az erkezo 6s kiild<itt iratkezelds, az iratok szigniiisa, az iratok mozgatdsa, az iratokkal
kapcsolatos bels6 szabillyzat alapjan azintfzetl. szdmu objektum6ban t<irt6nik.

12. A jogi szem6lyis6gii szewezeti egys6g gazdiikoddsdnak, az iltala vezetett
nyilvrlntart6soknak 6s az intezet gazdasigi szewezete irSnyiha teljesftett
adatszolgiiltat6sok rendj6t, a kdtelezetts6gv6llalils, ellenjegyzds, utalvilnyoz6s,
6rv6nyesit6s rendj6t, a k<ilts6gvet6si javaslata elk6szft6s6nek, a r6szelSirinyzatok feletti
felhaszn6l 6s j o go sultsiigok rendj 6t be I sri szab6ly zatok hatitr ozzik me g.

13. A jogi szem6lyis6gi szewezeti egys6g ad6kriteles tevdkenys6get csak a Borsod-Abarij-
Zemplen Megyei Bv. lntezet (megyei intezet) k6pviselet6ben, annak ad6szitmin
folytathat. Ad6k<iteles tev6kenys6g a jogi szem6lyis6gi szewezeti egys6g nev6ben nem
v6gezhet6.

14. Kcizbeszerzdsi eljrlr6s aj6nlattevdjek6nt a jogi szem6lyis6gi szewezeti egys6g csak a
megyei intezet k6pviselet6ben eljrlrva jelenhet meg. A szerzodes teljesft6se az ad6kriteles
tev6kenysdgre vonatkoz6 szabilyok szerint tcirt6nhet.

15. A jogi szem6lyisdgi szewezeti egys6g nem ad6k<jteles tevdkenys6get pl. iiru vagy
szolgfltatils megrendel6se - jogszabSlyi keretek kcizcitt - a sajdt nev6ben 6s jav5ra
v6gezhet a rendelkez6s6re bocsStott rdszel6i r 6ny zatok terh6re.

16. A jogi szem6lyis6gti szervezeti egys6g b6rleti vagy m6s hasznilatijogviszonyt biztosit6
jogviszonyt csak a megyei intezet bels6 szabiiyzatiban foglalt kiildn felhatalmaz6s 6s a
vonatko z6 szab 6ly zati el 6 ir6sok al apj tin l6te s ithet.

17. Az igazgat6-helyettes gyakorolja az intezetparancsnok iital atruhlzott jogk<irdket. A nem
fitruhinott jogk<ir<ikben - a jogszab6lyi keretek kcizritt, jelent6si k<jtelezettsdg mellett -
csak az intezetpnarrcsnok t6voll6t6ben, illetve akadSlyoztattisa eset6n jogosult eljrimi,
helyettesiteni az intezetparancsnokot - a jelen int6zked6s rendelkez6sei szerint - a
Fiatalkoruak Region6lis Biintet6s-v6grehajtrlsi Intezete szewezetiegys6gben.

18. Az igazgat6-helyettes el<iljrlr6ja a Fiatalkoruak Region6lis Biintet6s-v6grehajt6si
Int6zetben szolgillatot teljesft6 szem6lyi rlllomrinynak, egyben szakmai elciljrir6ja a
Fiatalkoruak Regionrilis Btintet6s-v6grehajt6si lnt6zete szewezeti egys6g biztons6gi,
btintet6s-v6grehajtisi 6s az egflszs6gtgyi osztiily szem6lyi 6llomtinyrinak.

19. Az igazgat6-helyettes a szolgflatell5tas6r6l parancsnok-igazgat6 6ltal meghatinozottak
szerint napi rendszeress6ggel referrllni kciteles minden hdtfoi munkanapon 08 6ra 30
perckor az osztillyvezetoi 6rtekezleten, a tribbi munkanapon 08 6ra 30 perckor a napi
operativ (feladat meghatilroz6) 6rtekezleten a megyei intezet taniicsterm6ben.

20. A megyei int6zetben, ezen beliil a jogi szem6lyis6gi szewezeti egys6gben az irrlnyit6s a
t<irzskari vezet6si elv alapjin al6-6s ftll6rendelts6gi viszonyban tdrt6nik. Az
intezetparartcsnok az irinyitilsi jogkrir6t - a vonatkozo jogszab6lyok keretei kcizcitt 6s a
jelen szervezeti 6s mtikcid6si szab|,lyzatban r6szletezettek szerint - megosztja az igazgat6-
helyeffessel, a parancsnok-helyettessel, a gazdasilgi vezet6vel, a Fiatalkorriak.Region6lis
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Biintet6s-v6grehajt6si lntlzete szewezeti egys6gs6g6n beliili szewezeti egys6gek
vezetoivel.

21. Ajogi szem6lyis6gti szewezeti egysdg vagyontiirgyaiert (6piiletek, 6pftm6nyek, ing6- 6s
ingatlanr6szek, fegyverek, fegyverzeti anyagok, elszlmolisi kcitelezetts6ggel 6tvett vagy
ilyen irat n6lktli, de a val6shgban a szervezeti egysdgn6l szolgrllatot teljesitri szem6lyi
rlllomrlnyi tagok irltal hasznalt thrgyak, eszkdz<ik stb.) rendeltet6sszeni haszn6lat66rt,
:illaguk meg<irz6s66rt, karbantart6suk6rt, javftiisi, p6tl6si vagy egyeb ig6nyek szolgdlati
jegyen keresztiili jelzeseert, krlrjelento lapok elk6szitds6ert, a javititsi, p6tl6si vagy egy6b
ig6nyek teljesiildsi folyamatrlnak irdnyitilsSdrt, ellenorz1s66rt, illetve az ezzel kapcsolatos
feladatok megszervezdsl5rt, felel6sdk kijel6l6s66rt az igazgat6-helyettes felelos. Ez a
felel6ss6g nem 6rinti a vagyontirgyakat egy6b jogviszony (pl. let6tkezel6s, raktilr,
elsz6mol6si ktitelezetts6ggel ifivett tirg;r) alapjan haszn6l6k, birtokl6k szemdlyes
fele16ss6g6t.

22. A gazdasiryi szervezet rlsz€rol a Fiatalkoruak Regionrllis Biintet6s-v6grehajtiisi Intdzete
szewezeti egys6gn6l rilland6 jelleggel szolg6latot teljesft6 szem6lyek vezetlje a gazdasfugi
vezet6, akinek t6voll6t6ben (megyei intlzet I. objektumban tart6zkoditsakor vagy mds
jogcimti trivoll6tekor) azirSnyit6ja, k<izvetlen szolg6lati elciljrlr6j a azigazgat6-helyettes.

23. A szolgrilatteljesitds munkrlltat6i szempontri ellen6rz6si jogkrir6t, a szabadsiigok
tervez6s6nek, kiad5srinak jogk<ir6t a Fiatalkoruak Region6lis Btintet6s-v6grehajt6si
lntdzete szewezeti egysdgndl rlllom6nytdbla szerint szolgiilatot teljesit6kn6l az igazgat6-
helyettes gyakorolja.

24. A szolgilatszervez6si feladatokat a jogi szemdlyisdgld szer:vezeti egys6gn6l a szewezeti
egys6g biaonsSgi osztiiyvezet<ije 6s btintet6s-v6grehajt6si osztillyvezetlje, egdszs6giigyi
osrtfilyvezetilje vdgzi. A szolg6latszervez6si okmiinyok, napl6k, egy6b iratok szab6lyos
vezet6s66rt, a jelzett osztillyvezet6k 6s az igazgat6-helyettes felel6s. Az igazgat6-helyettes
hatrlsk<ir6be tartozik - az intezetparancsnok fel6 tett jelent6si k<itelezetts6g mellett - a
szolgilatszervez6si iratokkal kapcsolatos parancsnoki feladatok elltitrisa, illetve az ezzel
6sszefiigg6 ellen6rz6si, al6irilsi jogkdr.

25. Az esem6nyek jelent6se, a fogvatartottak befogaddsa, szabaditdsa a vonatkoz6 bels6
szab 6ly zatok al apj an keriil v6 grehaj tiisra.

26. A biztonsilgi, fogvatartSsi (biintet6s-v6grehajtasi), eg6szs6gtgyi, v6delmi szaktertiletre,
tiz-6s munkavddelemre, energetikai, k<irnyezetv6delmi, adatv6delmi, informatikai
egytittmtikdd6si feladatokra vonatkoz6 2010. janurlr 01. napja el6tt a jogel6dn6l a kiadott
helyi int6zked6seket, szab{,lyzatokat, okm6nyokat, szolgillati utasitiisokat ktil<in
visszavon6sig a megyei intezet szabillyozisaival, a jelen szervezeti 6s mrik<id6si
szabilyzattal cisszhangban kell alkalmazni,
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IV. sz6mri mell6klet
a Borsod-Abatl-Zempl6n megyei Biintet6s-vdgrehajtdsi Intezet Szervezeti 6s Mrikcid6si

Szabiivzatdhoz

AzINTfr)Zr.TvEaETESENEKPENZUGYT,GAZDALKoDASIHATASK6nT

I. fejezet

Az intOzetparancsnok hatiskii re
a.) Felel6s az intezet, ezen beliil a jogi szem6lyis6gri szewezet egys6g szakmai

feladatainak ellirtfrsirra j6vrlhagyott kcilts6gvetdsi ekiirinyzatol<kal, ldtszilmmal, 6s
iitadott vagyonnal val6 szabftlyszeni 6s hat6konygazdalkod6s 6rv6nyesit6s66rt.

b.) Feladata a j6v6hagyott ktilts6gvet6si el6iriinyzatok teljesitdsdnek figyelemmel
kis6r6se, illetve az azokb6l ell6tand6 feladatok teljesitds6nek vesz6lyeztet6se eset6n a
sziiks6ges int6zked6sek megt6tele. A hatrisk0r6t meghalad6 esetben az Orszirgos
Parancsnoksrlg fel6 int6zked6s kezdem6nyez6se.

c.) Felel6s az intfzet kciltsdgvet6si terveinek 6s beszSmol6inak elk6szittet6s66rt, annak
val6dis6gri6rt.

A gazdasi gi v ezet6 hatSskiire
a.) On6ll6 felel<iss6ggel szewezi. feliigyeli, szakmailag irartyitja 6s ellen5rzi az intezet

kdlts6gvet6 si tervez6si, gazdilkoddsi 6s besziimol6 kdszf t6si feladatait.
b.) Feladata a j6vittagyott kdlts6gvet6si el6irrlnyzatok, illetve az azokbSl ell6tand6

feladatok teljesit6s6nek folyamatos figyelemmel azokb6l ell6tand6 feladatok
teljesft6s6nek folyamatos figyelemmel kis6r6se. A j6v6hagyott kdltsdgvet6si
eli5irinyzatok, illetve az ellirtand6 feladatok teljesftds6nek vesz6lyeztetdse eset6n, a
sajrit hat6sk<irbe tartozo int6zked6seket kdteles megtenni, illetve sziiks6g eset6n
int6zked6stkezdem6nyezniazintezetparancsnokn6l.

II. fejezet

Az INTfrZET KoTELEZETT SE GvALLALASI, UTALVANYoZASI,
ES ERVENYESiTESI RENDJE

Az int6zetn6l a p6nziigyi gazdasilgi feladatok ellit6sdban a kdlts6gvetdsi el6irdnyzatok
felhaszn6l6sakor fizet6si vagy m6s teljesit6si kdtelezetts6get kell v6llalni, valamint a
bev6telek telj esit6se 6rdek6ben kcivetel6seket kell el6irni.

A hat6lyos iogszabiiyokban foglaltakra figyelemmel az intezetben a k<itelezetts6gv6llaliisi,
utalviinyoz6si 6s 6rv6nyesit6si feladatokat az alibbiak szerint kell v6grehajtani:

1. Kiitelezetts6gvrillalis
1.1. Formri i :

a.) alkalmaziissal, szolg6lati vagy kdzalkalmazotti viszony l6tesit6s6vel kapcsolatos
iigyirat,

b.) megrendel6sek,
c.) szerz6d6sek.

1.2. Az int6zetben k<ltelezetts6get vrillalni az intezetparancsnok, vagy M iltala ezzel a
feladattal megbizott dolgoz6 jogosult, minden esetben a gazdasigivezeto,vagy az
flltala ellenjegyz6ssel megbizott dolgoz6 ellenjegyz6se ut6n 6s csak iriisban.

1.3. A ktitelezetts6g v6llallsnak el6ir6nyzat - felhaszn6l6si terven kell alapulnid.

2.



I.4. A kcitelezetts6gvrillal6sok megalapoz6sa erdekeben a kdtelezetts6gv6llaliisra
javaslatot tevo az 50000 l}tvenezerlforintot meghalad6 javaslatok (szolgrilati jegy,
megrendel6, stb./ eset6ben engeddlyez6sre val6 benyrijtdskor kdteles frdsbeli
indokkist mell6kelni.

1.5. A ktitelezetts6gv6llal6s keret6ben azarra jogosult int6zked6st tesz a munka, a
szolgiltatds, az inuszilll itris me grendel 6 s6re, e gyb en kdte lezi magifi az e I lendrt6k
kiegyenlft6s6re.

1.6. A vdgzett munka, a teljesitett szolgd'ltatits, azanyag- 6s 6ruszdllit6s hib6tlansiryfr6l, a
mennyis6gi 6s min6s6gi felt6telek betart6srir6l 6s egy6b kikdtott felt6telek megl6t6r6l
azifiadhs-futv6tel alkalmrival kell meggyozodni megsz6mlSliissal, mdrdssel, min6s6gi
ellen<irz6ssel. Az elt6r6seket jegyzrikdnyvben kell nigziteni. Az ifiadist-fitv6telt a
gazdasflgi osztilly illet6kes szakeltiad6iv6,gzik, akik a tov6bbi kezel6siiknil 6s
meg6rz6siikr6l is gondoskodnak.

1.7. Az iltadas-atvetel t6ny6t beruhtlz6si, fehijit6si munktlk rltv6tel6n6l a szakmai
el6ir6soknak megfelel6 okmrlnyokkal, szolgiiltat6sokr6l, anyag- 6s 6ru 6tv6tel6n6l a
sz6mliikra vezetett zitradel<kal iriisban kell r<igziteni. Az 6tvett beruhilz6sokat,
fehijit6sokat, anyagokat, arukat rltv6teliik utin az illet6kes szakel6ad6k k<itelesek a
megfelel6 szrimviteli nyilv6ntartasokba bev6telezni. A bev6telezes tenyet (a
nyilvrlntartrls szilmdnak felttintet6se mellett) a teljesit6st igazol6 bizonylatra fel kell
jegyezni.

1.8. Az utalvitnyoz6s a kiad6sok 6s bev6telek teljesit6s6nek elrendel6se. Az utalviinyozo a
gazdasilgi esem6nyek jogoss6gdt, m6rt6k6t, indokolts6gdt 6s p6nziigyi fedezet6t
vizsgillja feliil. Az utalvftnyoz6si jogkrlrt az intlzet parancsnok a 6s az illtala irdsban
megbizott szemdlyek gyakorolj6k.

2. Kiitelezetts6gvillalis ellenjeryz6se
2.1. Az ellenjegyz6 feladata, hogy alfuirisa el6tt meggyciz6djdn arr6l, hogy a

kdtelezetts6gv6llal6 gondoskodik-e a jogszab6lyokban meghat6rozott el6iriisok
betartrisrir6l.

2.2. Az ellenjegyz6s igazolja, hogy a k<itelezetts6gv6llallssal keletkezett fizet6si
ktitelezetts6g teljesit6s6hez a j6vithagyott k<ilts6gvet6s fel nem haszniilt, illetve le nem
kdtdtt a k<itelezeffs6g vrillal6s t6rgySval <isszefiigg6 kiadrisi el6irfunyzata biztositja - e
a fedezet6t 6s a kdtelezetts6get az arra jogosult szemdly viilalta.

2. 3 . Kdtelezetts6 gv6llalis ellenj e gy zes utrin csak ir6sban t<irt6nhet.
2.4. Ellenjegyzdsre jogosult:

a.) A k<ilts6gvet6si szerv vezetoje - parancsnok-igazgat6 - iltal fr6sban kijeltilt, a
kdltsdgvetdsi szerv 6llom6ny6b a tartoz6 szem6ly.

b.) K<itelezettsdgv6llal6 6s ellenj egyzozLzonos szemdly nem lehet.
2.5. Amennyiben a kdtelezetts6gv6llakis nem felel meg az Amr. 74.$ (3) bekezd6s6ben

el6irtaknak az ellenjegyzbnekmeg kell gy6z6dnie arr6l, hogy:
a.) a j6vrihagyott kdlts6gvet6s fel nem haszn6lt, illetve le nem kdtdtt, a

k<itelezetts6gv6llal5s targySval <isszeftigg6 kiad6si eloirfunyzata rendelkezdsre 6ll-
e, illetve a befolyt vagy a megtervezett 6s vrirhat6an befoly6 bev6tel biztositja-e a
fedezetet,

b.) a kifizet6s id6pontj6ban a fedezet rendelkez6sre 5ll-e,
c.) a kdtelezetts6gv6llal6s nem s6rti-e a gazdillkod6sra vonatkoz6 szab6lyokat.

2.6. Ha a ktitelezetts6gvrillal6s felt6telei nem felelnek meg a jogszabillyban foglaltaknak,
az ellenjegyz6nek az ellenjegyz6s v6grehajt6sa el6tt ir6sban t6j6koztatni kell a
kdtezetts6gv6llal6t, a parancsnok-igazgat6t 6s a gazdasiryi vezet6t. Ha a parancsnok-
igazgat6 e taj5koztatas ellendre ir6sban utasit6st ad az ellenjegyz6sre, az ellenjegyz6
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k<iteles az utasft6snak eleget tenni 6s e t6nyr6l a kozepirfnyit6 szerv vezetiSjet
halad6ktalanul ir6sban 6rtesiteni. Az utalv6nyoz6si vagy ellenjegyz6si joggal
felruhrizottak rakt6rt, penztfrt nem kezelhetnek.

Utalvfnyozris
3.1. Az utalv6nyozris a kiadrlsok-bev6telek teljesit6s6nek elrendel6s6t jelenti.
3 .2. U talv iny ozisr a j o go sult :

a.) az intezet parancsnoka risszeg korl6toziisa ndlktil,
b.) az int6zetparancsnok 6ltal megbizott dolgoz6k, a megbiz6sban meghatfurozott

risszeghatarok betartris6val,
3.3. A hat6lyos jogszabily 6rtelm6ben a k<itelezetts6gvrlllal6 6s az utalvinyoz6 azonos

szem6ly is lehet.
3.4. Utalvanyozni csak az 6rv6nyes okmrinyra rhvezetett utalvilnyozilsi zhradek,kal, vagy

ktildn irrisbeli rendelkez6ssel (utalv6nyrendelettel) lehet. Az utalviinyrendelet
jogszabillyban rcigzitett tartalmi k<ivetelm6nyeit binositani kell.

Az utalviny ozfs ellenjeryz6se
4.1. Az ellenjegyz6 feladata, hogy al6ir6sa ftj6n meggy6z6djrin arr6l, hogy az

utalvinyoz6 gondoskodik-e a jogszab6lyokban meghatiirozott el6ir6sok betart6sir6l, a
sztiks6ges penzigyi fedezet biztositott- e, arra jogosult szemdly utalviinyozott-e.
Utalvinyoz6 6s ellenjegyzo ugyanaz a szemlly nem lehet.

4.2. Utalv inyoz6s ellenj egyz6s6re j ogosult:
a.) gazdashgivezetb
b.) a gazdasiigi vezet6 Sltal ellenjegyz6ssel ir6sban megbizott

4.3. Utalvrinyozils ellenjegyzdse soriin meg kell gyilzildni arr6l, hogy a szakmai teljesit6s
igazolilsa 6s az 6w6nyesit6s megtdrt6nt-e.

4.4. Amennyiben az ellenjegyz6sre jogosult nem 6rt egyet az utalvinrryal, k<iteles azt
jelezni az utalvinyozonak. Az ellenjegyz6s nem tagadhat6 meg, ha ezt k<ivet6en az
utalvrinyoz6 iriisban utasitja. A tov6bbi eljar6si szab6lyok megegyeznek a
kdtelezetts6gv6llal6s utasit6sra trirt6n6 ellenj egyz6s6n6l leirtakkal.

Erv6nyesit6s
5.1. Az 6rv6nyesit<i feladatai, hogy megvizsgilja a kdvetel6s jogoss6g6t , eli;lirdnyzat van-e

biaositva a feladatra, szerzi5d6s vagy megrendel6s rendelkez6sre 6ll-e, a teljesitds
szakmai igazolilsa, illetve eszk<iz<ik eset6ben a bevdtelezds megtdrt6nt-e, valamint a
szrimla szrimszakilag helyes-e.

5.2. A kiad6sok teljesit6s6nek, illetve a bevdtelek beszed6s6nek elrendeldse elott az
6rv6nyesit6ssel megbizott a bizonylatok alapjrin kdteles megvizsg6lni a kiad6s
(bev6tel) jogoss6g6t 6s az el6irt alaki kdvetelm6nyek betartilsdt. A vizsg6lat soriln
meg kell Sllapitani, hogy - az ellzetes k<itelezetts6gviillaliis, jogszabrily, vagy egy6b
int6zked6s alapjrin jogos-e a kcjvetel6s, - a szirmlinott beruhriz6s, fehijft6s, anyag, 5ru,
szolg6ltat6s, vagy munka 6tvetele megt<irt6nt-e, - & felszrlmit6s az egysegirakat 6s az
egy6b szrimitrisi mtiveleteket tekintve helyes-e, - befizetds eset6n a bevdtel az
int€zetet illeti-e, - a bizonylat helyesen van-e ki6llitva, - a teljesft6st igazol6 6tv6teli
zitrad5kot az iltvdtellel megbfzott szem6ly az okminyokra rhvezette-e, vagy a
vonatkoz6 rltv6teli okmrinyok csatol6sa megtcirt6nt-e, tovrlbb6 a beruhriz6sok,
felirj itrisok, iiruk, anyagok sziimad6sba v6tele igazolvavan-e.

5.3. Az 6rv6nyesit6snek tartalmaznia kell az 6rv6nyesit6sre utal6 megiel<il6st, a
meg6llapitott dsszeget, az 6w6nyesit6s detumdt 6s az 6rr1nyesit6 al6irds6t..

4.

5.



5.4. Az 6rv6nyesft6nek a szakmai teljesit6s igazolilsa alapj6n ellen6riznie kell az
<isszegszertis6get, a fedezet megl6tdt 6s azt, hogy a 24912000 Korm. rendelet
(Aht.)el6ir6sait 6s a belsS szabiiyzatokban fo glaltakat megtartott6k-e.

5.5. Amennyiben az 6rv6nyesitS a kor6bbiakban megjeldlt jogszab6ly, illetve
kdtelezettsdget v6llal6 szerv bels6 szabilyzatainak megs6nds6t tapasrtalja kdteles azt
jelenteni az utalvtrnyozonak. Az ew6nyesit6s nem tagadhat6 meg, ha ezt kovetlen az
utalv6nyoz6 erre fr6sban utasitja. A tovrlbbi elj6r6si szab6lyok megegyeznek a
kdtelezettsd gvdllalis utas itiisra trirt6n6 ellenj e gyz6 s6n6l lef rtakkal.

5.6. Az 6rv6nyesit6s a teljesit6s szakmai igazolisin alapul. Szakmai igazolima a
kcitelezetts6gvrillal6, valamint a szakmai igazol6ssal megbizott intezeti dolgoz6k
jogosultak. Egy utalv6nyon az 6w6nyesit<i 6s az utalvinyoz6 azonos szem6ly nem
lehet. Az ellenjegyzo es az 5wenyesitri szem6ly lehet .vonos.

6. A kdtelezetts6gvrillal6ssal, utalvdnyozrissal, ellenjegyz6ssel 6s 6rv6nyesft6ssel kapcsolatos
r6szletes szab6lyokat, feladatokat az ezek elvdgz6s6vel megbfzott beoszt6sokat a
gazdasdgi os4fily tigyrendj6ben 6s az intlzet p6nzforgalmi 6s penrtiri penzkezells6nek
szabilyozSsinSl sz6l6 intezetparancsnoki int6zked6sben kell meghatfrozm. A
kcitelezetts6gvdllal6ssal, utalv6nyozrissal, ellenjegyz6ssel 6s 6rv6nyesit6ssel kapcsolatos
feladatokat a munkak<iri lefnlsban is rdgziteni kell.

7. K<itelezetts6g vrillal6si,6rv6nyesft6si, utalviinyozdsi,ellenjegyz6si feladatot nem vlgezhet
az a szem6ly, aki eA. a tevekenys6g6t a k<izeli hozzfitartoz6ja ( 1959.IV.tv.685 .$ b.
pontja), vagy maga javitra l6tn6 el.

III. fejezet

BELS6 SZABALYOZASI KOTELEZETTSfGEK

1. A vezet6s perzijgyi, gazdrilkodrisi hat6sk<ir6t az intezet r6szletesen szabilyozza a
k<ivetkezo trirgyu bels6 szab6lyzatokban: -
a.) a gazdrilkod6ssal - igy kiildndsen a k<itelezetts6gv6llalls, ellenjegyzls, a szakmai

teljesft6s igazolilsa, az errenyesit6s, utalvinyozits gyakorl6srinak m6dj6val, eljiiriisi 6s
dokument6ci6s r6szletszabillyaival. valamint az ezeket vegz6 szemdlyek kijelcil6sdnek
rendj6vel, 6s az adatszolgilltatitsi feladatok teljesit6s6vel kapcsolatos belsS el6friisokat,
feltdteleket,

b.) a beszerz6sek lebonyolit6silval kapcsolatos elj :iriisrendet,
c.) a belftildi 6s ktilfrldi kiktildet6sek elrendel6sdvel 6s lebonyolftris6val, elsz6moldsSval

kapcsolatos k6rddseket,
d.) u anyag- 6s eszkcizgazd6lkodrls szrimviteli politik6ban nem szabiilyozott kdrd6seit,
e.) a helyis6gek 6s berendez6sek haszniilatrira vonatkoz6 el6fr6sokat,
f.) a reprezent6ci6s kiaddsok feloszt6s6t, azok teljesft6s6nek 6s elszrimolisrinak

szabiiyait,
g.) a g6pj6rmtivek ig6nybev6tel6nek 6s hasznillatiinak rendj6t,
h.) a vezet6kes 6s nidi6telefonok haszni{lat5t,
i.) a kciz6rdekti adatok megismer6s6re iranyul6 k6relmek int6z6s6nek, tov6bb6 a

kritel e z6en ko zzdteend6 adatok nyi I v6no s s 69r a ho zatal anak rendj 6t.
j.) a jogi szem6lyis6gri szewezeti egys6g gazd6lkod6siinak, az illtala vezetett

nyilvrintart6soknak 6s a k<iltsdgvet6si szew gazdasdgi szervezete irinyiiba teljesftett



I

5

adatszolgiiltat6sok rendj6nek r6szletszab6lyait, valamint a kritelezettsdgv6llal6si jogot
gyakorl6, tov6bbri az ellenjegyz6s, szakmai teljesit6s igazolir., utalvrinyoz6s,
6rv6nyesit6s feladatainak ell6tris66rt felel6s, a jogi szem6lyis6 gi szervezeti egys6gn6l
munk6t v e gzo szem6lyek me ghatilr ozixdt.

k.) a jogi szem6lyis6gti szervezeti egys6gnek az intlzet kdlts6gvetdsi javaslatrinak
<jsszeiillit6sfval, valamint kdlts6gvetds6nek kialakitrisa sor6n 6rvdnyesiil6 jogaival,
feladataival <isszeftiggo rendelkezdseket.

l.) a belsti kontrollrendszert, ezen beliil a folyamatba epitett, el<izetes, ut6lagos 6s vezet6i
ellen6rz6s rendszer6t, az ellenorz6si nyomvonalat, a kocklzatkezel6si rendszert, a
kontrolltev6kenys6geket, az inform6ci6s 6s a kommunik6ci6s rendszert, a monitoring
rendszert.
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V. sziimri melldklet
a Borsod-Abaij-Zempl6n megyei Bi.intet6s-vdgrehajtrisi Intezet Szervezeti 6s Mtikrid6si

Szabilvzatithoz

A FELADATELLATASNNT A BV. INTEZET KIADASAIT, BEVETELEIT
BEFOLYASOLO, A G AZD ALKODASI EL6IRANYZAToK KERETEI xozdtl
TARTASAT BIZTOSITO TNT,TETEL.ES KOVETELMENYRENDSZER, ANNAK

FOLYAMATA ES KAPCSOLATRENDSZERE

1. Felt6tel- 6s kcivetelm6ny rendszer:
A feladat ellSt6sa az alapit6 okiratban 6s a btintet6s-vdgrehajtiis tev6kenys6g6t szab6lyoz6
jogszabillyokban megfogalmazott keretek krizdtt, a k<ilts6gvet6si alapokmrlnyban rdgzitett
felt6telek mellett tcirt6nik.

2. Folyamat- 6s kapcsolatrendszer:
A kdlts6gvet6si szerv olyan p6nziigyi 6s sziimviteli nyilv6ntartiist kdteles vezetni, melyb6l
megrlllapfthat6k a r6szjogk<ini kdlts6gvet6si szerv el6irinyzat6nak felhasznillisa-, keretei
kriz<itt tart6sa.

3 . A k<itelezetts6gvrillal6sok c6lszeriis6gdt megal apozo elj rir6s :
a.) Javaslat (ig6ny) elk6szitdse:

a c6l megfogalmazds4 indokol6sa,
a megval6sithshoz sziiksdges felt6telek biztosit6siira vonatkoz6 ig6ny benyrijtiisa,
az ig6ny megalapozotts6grlnak alfutirmasnisa (szrlmftiisok, megval6sithat6s6g
leir6sa, v6rhat6 eredm6nyess6g, hat6konys6g, gazdasiigoss6g bizonyit6sa),
a c6l megval6sit6srinak krizvetlen 6s k<izvetett hat6sa.

b.) A j avaslat feltlvizsgrilat6nak elv6gz6se, <isszevet6se:
a krilts6 gvet6si el<iinln y zatokkal,
a kcilts6gvetdsben j6vrihagyott c6lokkal, jogcimekkel,
a mar j6v6hagyott tervekkel 6s feladatokkal,
a megl6v6 eszk<iz<ikkel.

c.) Az eljrir6si rend dokumentumai:
a j6vrihagyiisra jogosult vezetb 6ltal alfuirt el6terjeszt6s, szolg6lati jegy, program
(feladatterv) stb.,
a kcitelezetts6gvrlllakls dokumentuma (megilllapod6s, megbiz6s, szerzodds,
megrendelds, stb., amely tartalmazza a k<itelezetts6gvrlllaltisra jogosult, valamint
az e I lenj e g y z6sr e kcite lezett szem6 ly k6zj e gy 6t) .
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VI. szrimri melldklet
a Borsod-Abat$-Zempl6n megyei Btintetds-v6grehajtrisi lntdzet Szervezeti 6s Mtikdd6si

SzabSlvzatil,rcz

A NEM JOGI SZEMELYISEGU SZERVEZETI EGYSEGEK VEZETfiTNEK AZON
JOGOSULTSAGAI, AMELYEK KOREBEN A BV. INTEZET,MINT
KOLTSE GVETE SI SZERV XNPVTSNT, 6.rrrNNT JARHATNAK EL

- l. Az intezetparancsnok kiiltin, esetileg meghatirozott fr6sos meghatalmaztsa alapjrin vagy
helyi int6zked6sben, szabiiyzatban meghathrozotl m6don jogosultak az alilbbiakban
megjeldlt szem6lyek a bv. int6zet, mint k<ilts6gvetdsi szerv k6pviselet6re:
a.) parancsnok-helyettes,
b.) igazgat6-helyettes
c.) gazdashgivezet6

2. A bv. intezet jogtaniicsosa jogtaniicsosi igazolvrinyba trirt6n<i bejegyz6s alapjrln a jogi
k6pvi s e I etre vonatkoz 6 j o gszab 6l yok szeri nt k6pvi se lhe ti az intezetet.

3. A ktilts6gvetdsi szerv k6pvisel<ijek6nt elj6r6 szem6lyek k<itelesek halad6ktalanul jelent6st
tenni minden egyes elj rir6si cselekm6nyiikr6l.
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VII. szrimri melldklet
a Borsod-Abaq-Zempl6n megyei Biintet6s-v6grehajtrisi Intezet Szervezeti 6s Mtik<iddsi

SzabSlvzatirhoz

A HELYETTE SiTE S RENDJE, AZ EZF,KHEZ KAP CSoLoDo FELELo Ssn cT
SZABALYOK

l. A parancsnok-igazgat6t trivoll6tdben, akadfiyoztat6sa eset6n a parancsnok-helyettes
helyettesiti.

2. A parancsnok-igazgato 6s szewezetszeri helyettese egyiittes t6voll6t6ben,
akadillyo4at6suk eset6n - a parancsnok elt6r6 rendelkez6se hirlnyriban - a helyettesitdsi
sorrend az I. objektumban:
a.) igazgat6-helyettes
b.) gazdasrlgivezeto
c.) biztonsigi oszt|lyvezeto (I. objektum)
d.) biintet6s-v6grehaj t6si oszt6lyv ezeto (1. obj ektum)

A parancsnok-helyettest t6voll6t6ben, akad6lyo*atssa eset6n a parancsnok-igazgat6 Sltal
kij el<ilt szem6ly helyettesiti.

Az igazgat6-helyettest tAvoll6t6ben az Fk. Bv. Int6zet jogi szem6lyis6gti szewezeti egys6g
biintetds-v6grehajtrisi osrtitlyvezetdje helyettesiti, egytittes t5voll6tiik eset6n a biztonsdgi
osdilyv ezet6 helyettesit.

A gazdasitgi vezetilt trivoll6t6ben, akadtllyoztatdsa eset6n szewezetszeni oszt6lyvezeto-
helyettesei helyettesftik, sorrendileg: foglalkoztatiisi osztillyvezet6-helyettes, let6tkezelo
o s4ilyv ezet6 -he lyette s.

Az osztfiyvezetot trivoll6t6ben, akadrilyoztathsa esetdn a szervezetszeni helyettese vagy
munkak<iri leirilsban nevesitett. helyettesit6ssel mesbizott szem6lv helvettesiti.

7. Az osztiiyvezetil 6s a helyettese egyiittes t6voll6t6ben, akadilyoztathsa eset6n a
helyettesit6st:
a.) a biztons6gi oszt6lyon az intdzetparancsnok vagy aparancsnok-helyettes, igazgato-

helyettes 6ltal kijeldlt biaons6gi tiszt,
b.) a btintet6s-v6grehajtilsi osztillyon avezeto neveki, t5voll6t6ben a biiniigyi nyilvrintart6

csoportvezet6 l6tja el.
8. Azokon a szakteriileteken, ahol szervezetszeri helyettese nincs az osztfulyvezet<inek, a

helyettesit6s a kcivetkezrik6ppen kell v6grehajtani :
a.) az eg6szs6giigyi oszt6lyon az osztfllyvezetlt t6vo1l6t6ben, akaddlyoztathsa eset6n a

szakorvos, ennek hirinyrlban - nem orvosi feladatok vonatkoz6sSban - egdszs6gtigyi
6pol6 helyettesiti,

b.) a szemdlytigyi 6s szoci6lis oszt6lyon az osztillyvezetottrivoll6t6ben, akadiilyoztathsa
eset6n a fbel6ad6 helyettesiti,

c.) az informatikai osztdlyon az osztilyvezetfitt6voll6t6ben, akad6lyoztatfusaeset6n a
ftiel6ad6 helyettesiti.

9. Az el6zo pontokban foglaltak alapjrin a vezetok 6s helyetteseik t6voll6t eset6n egymils
helyettesit6s6re k<itelezettek. Az egym6st helyettesit6 szem6lyek kotelesek az
enged6lyezett trlvoll6tet (pl. szabads6g) egymiissal /ugy egyertetni 6s teljesiteni, hogy
egyszere mindketten ne legyenek t5vol.

6.
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10. A jelen intdzked6sben nem szabillyozotl helyettesftdsi rendet, illetve a tovdbbi r6szleteket
a munkakdri leir6sok, illetve az eseti parancsok-igazgat6i rendelkezdsek tartalmazzIk,
melyek v6grehajt6s66rt az 6rintett szem6lyek, illetve vezet<iik felel<lsek.
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VIII. szrlmri mell6klet
a Borsod-Abai$-Zempl6n megyei Btntet6s-v6grehajtrisi IntezetSzewezeti 6s Mtikctd6si

Szab6"lyzatithoz

A MUNKALTAToI JoGoK GYAKORLAsAN,q.T RENDJE

1. Azintezetben a munk6ltat6i jogokat a teljes szem6lyi 6llomrlny felett azintezetparcncsnok
gyakorolja.

2. A parancsnok tiivoll6tdben, halaszthatatlan esetben a parancsnok-helyettes, illetve
egyiittes t6voll6tiikben a helyettesit6si rend szerint eljrir6 szemdly gyakorolja az
ifirvhir,hat6 munk6ltat6 i j o go kat.





I

IX. sziimri melldklet
a Borsod-Abat$-Zempl6n megyei Btintet6s-v6grehajt6si Intezet Szervezeti 6s Mtik<id6si

SzabfilyzatShoz

VAGYONNYILATKOZATRA KOTELEZETTEK KORE

l. Int9zetparancsnok
2. Parancsnok-helyettes
3. lgazgat6-helyettes
4. Gazdas6gi vezeto
5. Osrtiiyvezetlk
6. Bels6 ellen6r
7. Kozbeszerz6si eljrir6sokban r6sztvev6k kilkin, areszvetelt el6ir6 utasitils 6s a vonatkoz6

j o gszabrilyok alapj rln.
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X. szrimri mell6klet
a Borsod-Abaij-Zempl6n megyei Btintet6s-v6grehajtisi Intezet Szervezeti 6s Mtik6d6si

Szabillvzatfihoz

A SZABALYTALANSACOT KEZELESENEK RENDJE

I. fejezet

A szabillyalans6gok fogalomkdre sz6les, a konig6lhat6 mulasztiisok vagy hi6nyoss6gok,
illetve a fegyelmi-, biintet6-, szab6lys6rt6si-, illetve k6rtdrit6si elj6r6s meginditrisrira okot
ad6 cselekm6nyek egy arhnt beletartoznak.

A szabrllytalans6g valamely letezo szabilyl6l (t<irv6ny, rendelet, utasft6s, szabSlyzat, stb.)
val6 elt6r6st jelent, amely az illlamhdztatSs mrikdddsi rendjdben, a kdlts6gvet6si
gazd6lkod6s brirmely gazdasdgi esem6ny6ben, az 6llami feladatell6tds b6rmely
tev6kenysdgdben az egyes mtiveletekben fordulhat el<i.

Tekintettel arra, hogy a sz6nd6kossrlg kdrd6se az adott elj6rrlsok lefolytatiisa sor6n, a
megfelel6 szankci6k kiszab6sakor kertil 6rt6kel6sre, ez6rt a jelen szervezeti 6s mtik<jddsi
szabiiyzat nem foglalkozik ezzel a megkiildnb<iztet6ssel, a szabillytalans6gokat ezen a
t6ren azonos alapon kezeli.

A szabilytalansiigok alapesetei lehetnek:
a) a szitndekosan okozott szabSlyalansrlgok (f6lrevezet6s, csal6s, sikkasztds,

me gve szte get6 s, sz6nddko san okozott szab illytalan ki f,rzetd s, stb. ),
b) a nem sz6nd6kosan okozott szabiiytalans6gok (figyelmetlens6gb6l, hanyag

magatartiisb6l, helyteleniil vezetett nyilvrintartrisb6l, stb. szirmazo szabillyalansrlg).

A szabfilytalans6g lehet tov6bbd egyedi vagy rendszeresen ism6tl6d6.

A szabdlytalans6gok megel6zds6vel kapcsolatosan az intezetparancsnok felekiss6ge,
hogy:
a. ajogszab6lyoknak megfelel6 szabillyzatok alapjrln mtikridj<in aszewezet,
b. a szabillyozotts6got, illetve a szabrllyok betart6srit folyamatosan kis6rje figyelemmel a

vezeto,
c. szabillytalans6g eset6n hat6kony int6zked6s sziiless6k, a szabillytalans6g korrig6l6sra

kertiljtin annak a mdrtdknek megfelel6en, amilyen m6rt6ket k6pviselt a
szabrilytalans6g.

A szabfilytalans6gokkal kapcsolatos int6zked6sek dltalinos cdlj a, hogy:
a) hozzfijarullon a ktil6nboz6 jogszab6lyokban 6s szabillyzatokban meghatilrozott

el6ir6sok s6riil6s6nek, megszeg6s6nek, szab6lytalansrig kialakulisrinak
megakad6l y ozfisihoz (megekiz6s),

b) keretet biztositson ahhoz, hogy az el6irrisok s6riil6se, megsdrtdse eset6n a megfelel<i
6llapot helyreSllitrlsra keriiljdn, a hib6k, hirinyossdgok, t6ved6sek korrigiiisa, a
felel6 ss6g me grlllapf t 6sa, az int6zked6sek fo ganato sit6sa megt<irtdnj en,

c) a szabillytalansrlggal drintett tertileteken szerzett tapasztalatok be6pit6sre keriiljenek a
folyamatba 6pitett el6zetes, ut6lagos 6s vezetrii ellen6rz6s (tov6bbiakban: FEUVE)
rendszerbe.

8. A szabrilytalansiigok kezel6se (az eljrir6si rend kialakit6sa, a sziiks6ges iritdzked6sek
meg)tozatala, a kapcsol6d6 nyomon krivet6s, a keletkezett iratanyagok elkiildnftett

5 .
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7.



nyilv6ntart6sa) az int6zetparancsnok feladata, amely feladatot az int6zetben, mint
ktilts6gvet6si szervben kialakftott munkakdri, hat6skdri, felel6ss6gi 6s elsziimoltathat6srigi
rendnek megfelel6en az egyes szervezeti egys6gek vezet6ire vagy szabrilytalansrigi
felel6sre, illetve egyes esetekben akfir szabii.ytalans6gi felel6s csoportra ruhazhat at. A
szabfilytalarrs6gok kezel6s6vel kapcsolatos hatiiskrirriket az intezetparancsnok a jelen
SZMSZjelen mell6klet6nek rdszetkepezo szabillytalansiigkezel6si eljrlr6sban nftazhatja
6t.

9. A szabrilytalans6gok megekiz6se
9.1. Szabrllytalansrig elk<ivet6s6hez alapvetoen szewezeti (nem megfelel6 elj6riisok,

kontrollok) 6s szem6lyi (felk6sziilts6g, tapasztalat hi6nya, alacsony elismerts6g)
tenyeziik vezethetnek. Az intdzetben kialakitott 6s fejlesztett FEUVE-nek
folyamatosan vizsgiilnia kell a szabillTrtalans6gok ezen felt6telrendszer6nek
alakul6s6t, valamint a megeloz6s 6rdek6ben a szabillytalans6g kivizsgrikisakor is ki
kell t6mi a felt6telrendszer elemzds6re.

9.2. A szabiiyozottsSg biztositisa, a szabfiytalans6gok megakad6lyozhsa els5dlegesen az
int6zetparancsnok felel6ssdge.

9.3. Az Aht. alapj6n a ktilts6gvet6si szerv vezetdje felel6s a feladatai ellfitilsirhoz a
kcilts6gvet6si szerv vagyonkezel6sdbe, hasznillatdba adott vagyon rendeltet6sszerii
ig6nybev6tel66rt, az alapit6 okiratban el6irt tev6kenys6gek jogszabrllyban
meghatiirozott k<ivetelm6nyeknek megfelelo ellfitfusdert, a kdltsdgvet6si szerv
gazdSlkodis6ban a szakmai hat6konys6g 6s a gazdas6goss6g k<ivetelm6nyeinek
6rv6nyesit6s66rt, a tewez|s| besz6molilsi, inform6ci6szolgriltat6si k<itelezetts6g
teljesit6s66rt, annak teljess6g66n 6s hiteless6g66rt, a gazdillkod6si lehet6s6gek 6s a
kcitelezetts6gek <isszhangSilert, az intezmenyi sz6mviteli rend6rt, a folyamatba 6pitett,
el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i ellen6rz6s, valamint a bels6 ellen6rz6s megszervezeseert
6s hatdkony miikddtet6s66rt."

9.4. Az Aht.-ban meghatiirozott kdtelezetts6g a kriltsdgvet6si szerv vezet6j6nek feladata,
amely a szewezeti struktur6ban meghatilrozott egysdgek vezetli hat6skdr6nek,
felel6ss6gdnek 6s beszimoltathat6s6grlnak szab6lyozotts6g6n keresztiil val6sul meg.
Az intezet szem6lyi 6llomriny6nak tagjai konkr6t feladatht, hatriskdr6t, felel6ss6g6t,
beszrlmoltathat6s6g6t a munkakciri lefr6sok szabiiyozzik, a jogviszonyukb6l
szitrmaz6 k<itelezetts6geiket a jogszabilyoknak megfelel6en kell teljesfteniiik.

9.5. Az intfzetet 6rint6 leg6ltalinosabb szabillyzatokat a szewezeti 6s mtikdd6si
szabillyzat jelen mell6klet-r6sze tartalmazza, melyr6l, illetve ennek viltozfusairol,
tartalmi b6vft6s6r6l, jogszab6lyi v6ltoziisokkal <isszhangban t<irt6n6 rij
szabily zatokr6 I a gazdasigi v ezeto kiil dn e gyedi nyi lvrintart 6st v ezet.

9.6. Az intdzetben szabrllytalans6gi felel6s nincs, ez6rt a gazdasfugi vezeto feladata az,
hogy a tudom6s6ra jutott inform6ci6k alapjrin javaslatot dolgoz ki az
int6zetparancsnok r6sz6re a hasonl6 szabiiytalarts6gok elkertil6se 6rdek6ben.

II. fejezet
A szabilytalansigkezel6si elj 6rris

l. Az elj6r6srend alapvet6 elveo hogy minden szewezeti egys6g vezetSje felel<is a
feladatk<ir6be tartozo szakteriileten 6szlelt szakmai 6s gazd6lkod6si szabrllytalans6gok
megel6z6s66rt, feltrir6s66rt, nyomon kcivet6s66rt, dokumentii6s66rt, a felel6ss6gre
von6s6rt, valamint a hirinyossrlgok megsziintetdsdvel kapcsolatos int6zkeddsek
kezdemdny ezeseert 6s me gval6 sit6suk ellen6rz6s66rt.
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2. A szabrilytalansiigok 6szlel6se
2.I. A szabillytalans6gok 6szlel6se a bels6 kontrollrendszer, ezen beliil a folyamatba

6pftett, el6zetes, ut6lagos 6s vezet<ii ellen6rz6s rendszer6ben trirt6nhet a szem6lyi
rillomriny tagja 6s a vezet6 reszerol egyartint. Ezen kiviil az eszleles szirmazhat a
mind bels6, mind a ktils6 ellen6rz6st6l, valamint egy6b ktilsri szem6lyt6l is.

2.2. Az eljSriisrend tovribbi elve, hogy a szabillfialansilg gyanfjdnak szewezeten beltili
6szlel6se eset6n a szabiiyalans5g gyani$6t alifilrmaszlto adatok, bizonylatok,
inform6ci 6k c sato I 6s a a tdj 6ko rtatris kritel ezci el eme.

2.3. Dokumentumokon alapul6 ellen6rz6s 6ltal felt6rt szab5lytalansiig eset6n a hiba
kijavitrisrira hirlnyp6tl6sra felsz6lit6 ir6sos parancsnoki utasitris kiadds6val kell
felhivni a folyamat6rt felel6s szewezeti egys6g vezetiijet. Amennyiben a hiiinyp6tlSst
kdvet<ien toviibbra is srilyos szab6lytalans6g 6ll fenn, helyszini ellen6rz6s
elrendel6s6re keriil sor.

2.4. Azintezetvalamely szem6lyi 6llomrinyu tagtraeszlelhet szabdlytalans6got
a.) Amennyiben a szabiiytalansrigot az intlzet valamely szem6lyi rlllomdny tagSa,

beosztott 6szleli, kdteles 6rtesiteni szolgSlati felettes6t.
b.) Amennyiben a szewezeti egys6g vezetlje az adott Ogyben 6rintett, a szemdlyi

rlllomany tagjanak az intezetparancsnokot, annak drintettsdge eset6n a BVOP-I,
mint feliigyeleti szervet kell drtesftenie.

c.) Ha a szervezeti egys6g vezetiije megalapozottnak latja a szabilytalansrigot, rigy
jelenti az intezetparancsnokiinak. A jelent6st iriisban kell megtenni. A
szabrilytalansrigok ir6so s j elent6s6nek minimrili san tartalmaznia kell :

az elkdvet6s hely6t, idej6t,
a szabillytal an s6got e lkd vet6 (k) nevdt, beo sztiis6t,
a me gs6rtett szabily me gj el6l6s6t,
a szabiiytalans iig rdvid I eir6s6t, kciriilm6nye it,
a keletkezett kar becstilt risszegdt,
a k<ivetkezm6nyek felszilmoliisilra tett int6zked6seket,
javaslatokat a hasonl6 esetek elkertil6s6re,
javaslatot a krivetendri eljar6sra,
az elk<ivet6ssel kapcsolatos enyhit6 vagy srilyosbit6, illet6leg miis
l6nyegesnek ft6lt kririilm6nyeket.

d.) Az int6zetparancsnoknak k<iteless6ge gondoskodni a megfelel6 intdzkeddsek
meghozatakir6l, illetve indokolt esetben a sztiks6ges eljrirrlsok megindit6srir6l.

2.5. Azintezetparancsnok vagy miis vezeto 6ltal 6szlelt szabfulytalans6g
a.) Az int6zetparancsnok, illetve a szewezeti egys6gek vezet<iinek 6szlel6se alapjrin a

feladat, hatiisk<ir 6s feleltiss6gi rendnek megfelel6en kell int6zked6st hozni a
szab6lytalansSg konig6l6stira, megsziintet6s6re.

2.6. Az intdzm6ny bels6 ellenorzlse rlltal dszlelt szabrilytalans6g
a.) Amennyiben a bels6 ellen6r ellen6rz6si tevdkenysdge sor6n szabrilytalansrigot

tapasztal, a tev6kenys6g6re vonatkoz6 jogszabrllyok rendelkezdseinek
megfelel6en jrir el.

b.) A kdlts6gvet6si szervnek int6zkeddsi tervet kell kidolgoznia a belsri ellen6rz6s
meg6llapit6sai alapjrln, az intlzkeddsi tervet v6gre kell hajtania.

c.) Egy szab6lytalansrig bels6 ellen6rz6s 6ltal tdrten6 felt6r6sakor ktilon kell vizsg6lni
azalilbbiakat:

mi6rt nem t6rta fel a bels<i kontrollrendszer, ezen beliil a FEUVE rendszer a
szabfllytalans6got 6s az aA lehet6vd tev6 t6nyez6ket,
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amennyiben a bels<i kontrollrendszer, ezen beltl a FEUVE rendszer felt6rta a
szabtlytalans6got vagy az azt lehet6v6 tevS t6nyezoket, az eintett szervezeti
egys6g vezetoje mi6rt nem tette meg a megel(izlshez, illetve a kdros
k<ivetkezm6nyek cs<ikkent6s6hez sziiks6ges int6zked6seket,
ha a sziiks6ges int6zked6seket megtette a vezeto, mi6rt nem 6rte el a kiviint
hat6st,
volt-e kor6bban olyan vizsgiiat, amelynek fel kellett volna titmia a
szabfilytalans69ot.

Az el6z6ekben felsorolt k6rd6sekre a szabilytalans6g bekrivetkez6si helye szerinti
szaktertileti vezet6nek ir6sban, a bels6 ellen<ir 6ltal meghatirozott id6pontig kell
vfilaszt adnia.

2.7. Ktilsri ellen6rz6si szerv dszleli a szabiiytalans6got
a.) A kiils6 ellen6rz6si szerv szab5lytalans6gra vonatkoz6 megrlllapit6sait az

ellen6rz6si jelent6s tartalmazza. A biinteto-, szabilys6rt6si, k6rtdrit6si, illetve
fegyelmi eljdr6s meginditrls6ra okot ad6 cselekm6ny, mulasztis vagy hi6nyossrlg
gyanrija esetdn az ellen6rzo szewezet mtikdd6s6t szabSlyoz6 toweny, rendelet
alapjan j6r el (pl. ASZ, azEU ellen6rz6st gyakorl6 szervei, stb.).

b.) A szabfilytalans6gra vonatkoz6 meg6llapit6sok alapj6n az intdzetnek int6zked6si
tervet kell kidolgozni.

2.8. Egy6b kiils6 szem6ly 6szleli a szabiiytalansiigot
a.) Amennyiben egy6b kiils6 szem6ly (pl. szerz6ddses iigyfel, tirsszewezet vagy

iigyf6l) jelzi a szabiiytalansrigot, a szervezeti egys6g vezetojlnek a bejelent6st
6rdemben kell megvi zsgillnia.

b.) Ezekben az esetekben az intezet (a szabSlytalansrig kivizsgdldsrlnak eredm6ny6t<il
fiigg6en) iriisban visszaigazol6st tesz az 6szlel6 szem6ly fel6 (amennyiben
szem6lye ismert).

c.) Egyebekben az elj6rrls megegyezik az intezetszem6lyi 6llom6ny tagtra Sltal6szlelt
szabiilytalansiig eset6n kdvetend6 elj 6rrlssal.

A szab6lytalans6g 6szlel6s6t k<ivet<i sztiks6ges int6zked6sek, elj6r6sok meginditrisa
3.1. Az int6zetparancsnok gondoskodik a sziiks6ges int6zked6s v6ghajt6s66rt, ennek

keret6ben ddnt a szabrilytalans6g kivizsg6lisir6l, annak formrlj6r6l, hatriridej6r6l.
3.2. Az int6zetparancsnok illet6kessdg vagy hatiisk<ir hi6nyriban ddnt a szabillytalans6gi

gyanf kivizsg6l6siira vonatkoz6 javaslat 6s a kapcsol6d6 dokumentumoknak az
6rintett szewezet r6sz6re t<irt6n6 ritadrisrir6l.

3.3. Az int6zetparancsnok a vizsgillatban val6 r6szv6telre a szem6lyi Sllomanyb6l
munkatiirsakat kdrhet fel. A d<int6s meghozatal6nak megkdnnyft6se 6rdek6ben
bizottsSg hozhat6 l6tre a szervezet folyamatait j6l ismeni vezet6kbSl vagy
szak6rt6kb6l. Indokolt esetben ktils6 szak6rt6t is felk6rhet a munkajogi 6s a
vonatkoz6 egy6b jogszabrllyok tiszteletben tartfusdval. A szakdrt6 ir6sbeli
nyilatkozatot tesz, hogy a bizotts6g munkrij6ban val6 r6szv6tele nem i.itkcizik
<isszef6rhetetlens6gi akad6lyba.

3.4. Btintet6- vagy szab6lys6rt6si tigyekben a sziiks6ges int6zkeddsek meghozatala az an:a
illet6kes szervek 6rtesitds6t jelenti annak 6rdek6ben, hogy megalapozotts6g eset6n az
illet6kes szerv a megfeleki elj rlr6sokat meginditsa.

3.5. Fegyelmi tigyekben az intlzetparancsnok vizsg6latot rendel el a t6ny5ll6s tis*inisira.
A vizsg6latban val6 r6szv6telre munkatrirsakat (indokolt esetben kiils6 szak6rt6t) k6r
fel a szolgillati jogviszonyra vonatkozo vagy munkajogi szab6lyok tiszteletben
tart6s6val.
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3.6. A szabdlytalans6gi vizsgillat tartama ivonos a fegyelmi tigyekre vonatkoz6
j ogszab6lyi tartamokkal.

3.7 . A szabillTrtalansilgi vizsgiilat eredmdnye lehet:
a.) annak meg6llapitiisa, hogy nem tdrtdnt szabrllytalans6g, valamint a

szabilytalarrsrigi eljdrris int6zked6s n6lkiili megsztintet6se (pl. hibils 6szlel6s,
jelent6ktelen szabdlyalans5g, stb.),

b.) szabrilytalans6g megttirt6nt6t meg6llapit6 6s int6zked6st elrendel6 drint6s,
c.) tov6bbi vizsgflat elrendel6se - erre tribbnyire akkor ker0l sor, ha a szabil.ytalans6g

meg6llapit6s6t kcivet6en a felekiss6g eld<int6s6hez lslvagy a hasonl6 esetek
megel6z6se 6rdek6ben sziiksdges int6zked6sek meghat6rozhsiltoz nem el6g a
rendelkez6sre 6116 inform6ci6.

3.8. A vizsg6latot folyat6k int6zked6si javaslatot dolgoznak ki az intezetparancsnok
szinnir a a hasonl 6 szab ilytalans rlgo k e lkeriil6 se 6rdek6ben.

3.9. A jogkdvetkezmdnyekrcil val6 d0nt6s nem kiemelt jelent6sd gii szabillytalansilg eset6n
a szewezeti egysdg vezetojdnek, a tdbbi esetben az intezetparancsnok hat6skrire.

Int6zked6sek, elj6r:lsok nyomon krivet6se
a.) Azintezetparancsnoko illetve a szewezeti egys6gek vezetoi:

nyomon k<ivetik az elrendelt vizsgiilatokat, a meghozott dcintdseket, illetve a
megindftott eljrlr6sok helyzetdt,
figyelemmel kis6rik az 6ltaluk 6s a vizsg6latok sor6n kdszitett javaslatok
v6grehajt6s6t,
a felttlrt szabillytalans6g tipusa alapj6n a tov6bbi ,,szab6lytalans6g-lehet6s6geket"
beazonositjiik, (a hasonl6 projektek, t6m6k, kock6zatok meghat6roziisa)
informdci6t szolg6ltatnak a bels6 ellen6rz6s szitmira, el6segitve annak
folyamatban l6v6 ellen6rz6seit, az ellen6rz6si kdmyezetre 6s a vezet6si
folyamatokat 6rintti esem6nyekre val6 nagyobb r6lifi6st, 6rt6keli a megtett
int6zked6sek hat6s6t 6s hatdkonysrlgrit.
Amennyiben az intezked6sek v6grehajt6sa soriin meg6llapitiisra kertil, hogy a
foganatositott int6zkeddsek nem el6g hat6konyak 6s eredm6nyesek, a
szabtilytalansrlggal 6rintett tertilet vezet6j5t 6rtesiteni, utasitani kell a tov6bbi
int6zked6sek meghozatala 6rdek6ben. A szabillytalansrig korrig6l6sa eset6n nincs
tov:ibbi teend6. A szabillytalans6g fenn6llisa eset6n rijabb int6zkeddst kell hozni,
illetve kezdem6nyezni.

A szabrllytalansrlg/int6zked6s nyilv6ntartiisa
5.1. A szabillytalansrigok nyilviintartrisdnak megszervez6se, feliigyelete a gazdasfugivezeto

feladata, aki
a.) A szabitlytalartsrlgokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok vonatkoz6

jogszab6ly szerinti - nyilvrintart6srinak naprak6sz 6s pontos vezet6s6r6l
gondoskodik (az igy vezetett nyilvantart6sba csak azokat a szabillytalansiigokat
kell felvezetni, melyek vonatkoz6s6ban, mint l6nyegesnek tekintett
szabfilyalans6g miatt vizsgrllati eljrlrris lefolytat6s6ra keriilt sor. Minimfulisan az
al6bbi adatok kertilnek felvezetdsre:

a szabillytalans6g gal drintett szew ezeti e gy s6 g me gnevez6 se,
az elk<ivet6s helye, ideje,
a szab illylal ans6got elkdvet6 (k) neve, beo szt6sa,
a megsdrtett szabSly megjekildse, milyen normrit6l val6 elt6r6sr<il van sz6,
a szabiiytalans6g pontos tartalma, kdriilm6nyeinek r<ivid leir6sa,

5.



el6viil6si id6n beliili - e a szabillytalans6g 6szlel6se,
van-e enyhft6 k<ir0lm6ny (pl. a hat6rid6 trill6p6s6t viratlan, elhririthatatlan
ktilso akadily fell6p6se okozta, a hib6s elsz6moliist informatikai hiba okozta,
stb.),
a szabilylalanstig gyantija dokumentumokon alapul6 vagy helyszini ellen<irz6s
krivetkezt6ben mertlt fel,
korrig6lhat 6-e a szabitlyalansiig,
p6nzbeli juttat6st 6rint6 szab6lytalans6g eset6n van-e re6lis lehet6s6g a -
visszak<ivetel6sre * amennyiben igen, megt<irt6ntek-e az ahhoz sziiks6ges
int6zked6sek,
amennyiben kdrt6rft6si ig6ny meriil fel, foganatositottdk-e az althoz sztiksdges
intdzked6seket,
a keletkezett krir becsiilt risszege,
a meghozott szankci6k, 6s a hasonl6 esetek elkeriil6s6re tett int6zked6sek
felsoroliisa,
a keletkezett iratok 6s dokumentumok nyilvrintart6si sziima 6s fellelhetrisdge,

b.) egy elktilcinftett, a szabiiyalans6gokkal kapcsolatos nyilviintartrisban iktatni kell a
kapcsol6d6 ir6sos dokumentumokat,

c.) nyilv6n kell tartani a megtett int6zked6seket, az azokhoz kapcsol6d6 hatrlrid6ket,
d.) a pillyazati riton felhaszn6l6sra keriil6 forr6sok, kciltsdgvet6si el6ir6nyzatok

tekintet6ben figyelembe kell venni az Eur6pai Uni6 Struktur6lis Alapjai 6s a
Koh6zi6s Alap tdmogat6sainak fogadrls6hoz kapcsol6d6 p6nziigyi lebonyolitesi,
szrimviteli 6s ellen6rz6si rendszerek kialakitdsirol sz6lo 36012004. (KI. 16.)
Korm. rendelet VII. Szab6lytalansrlgok kezel6se cimri fejezet6ben
meghatitrozottakat.

5.2. L6nyegesnek min6sitett a szabillytalansiig, ha:
a.) srilyosan vagy ism6tl6d6en gondatlan vagy szilnd6kos cselekm6ny

kdvetkezm6nye, vagy
b.) az int6zetnek ktizvetlen k6rt okoz (ide nem 6rtve az adoigazgat6sr6l, a

tiirsadalombiztositrlsr6l, a nyugell6t6sr6l 6s a Magyar Alamkincst6n6l sz6l6
j ogszabrilyok alapj rin v6grehajtott dnellen6rzdseket), vagy

c.) az a. 6s b. pont szerinti szabrllytalans6g k<ivetkezm6nyei ut6lag nem
korrig6lhat6k.

d.) A fizet6si k6sedelem miatti kdtb6rek, jogk<ivetkezm6nyek csak akkor tartoznak a
l6nyegesnek min<isitett szab6lytalans6gi kdrbe, ha annak dsszege meghaladja a
szinrlaertik I Vo-irt, vagy az 6ves k<ilts6gvet6si t<irv6nyben meghatinozott ,okis
tisszegti k<ivetel6s" mindenkori lrt5khathrifi vagy egy6bk6nt l6nyegesnek
min6sfthet6 szabrilytalansSgnak min6sit6sre 6rkezik javaslat az 6szlel6t6l.

5.3. A nyilvrintartils a titrgy6vet kdvet6 6vre vonatkoz6 ellen<irz6si terv elkdszitesehez
sziiks6ges kocki2atelemz6s alapjriul is szolg6l6 informrici6kattntalmazza:
a.) a szab6lytalans6g tipus6t (btintet6-, szab6lysdrt6si, fegyelmi vagy k6rtdrft6si

eljilriisra okot ad6),
b.) a szab6lytalansdg rrivid leir6srlt,
c.) a kapcsol6d6 lezinult eljrlr6s eredmdny6t,
d.) u 6rintettek szitmi! beosztiis6t,
e.) u esetleges krlr mdrt6k6t,
f.) a szabillytalans6g kezel6se 6rdek6ben tett int6zked6sek leiras6t.

6. Jelent6si kdtelezetts6gek a bels6 ellencirz6sre vonatkoz6 jogszabillyok alapjrln:
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a.) A bels6 ellen6rz6s Sltal vdgzett ellen6rz6sek ellen6rz6si jelentdsei alapj6n az
ellen6rzdttnek int6zked6si tervet kell k6szitenie,

b.) A kiils6 ellen6rz6s 6ltal vegzett ellen<irz6sek ellen6rz6si jelent6sei alapjin is
int6zked6si tervet kell k6szitenie az ellen<irzcitt szervnek es tdjlkoztatnia kell a
kciltsdgvet6si szerv v ezetljet.

c.) A bels6 6s kiils6 ellen6rzdsi jelentds megrillapit6sai, javaslatai alapjhn v6grehajtott
int6zked6sekr<il, a v6gre nem hajtott intdzked6sekr<il 6s azok indokir6l az ellen6rzdtt
szerv, illetve szervezeti egys6g vezetoje 6vente besziimol6t k6szit.

7. Egydb rendelkez6sek
7 .l . Az int6zet, mint k<ilts6gvet6si szerv leg6ltal6nosabb szabillyzatai:

a.) Bels6 ellenrirz6si k6zik<inyv
b.) Bizonylati szabfllyzat 6s bizonylati album
c.) Fejezeti kezel6sti eloirinyzattal kapcsolatos eljiirilsi rend
d.) Felesleges k6szletek hasznositAsi 6s selejtezdsi szabiiyzata
e.) Gazdasigi szewezet tigyrendje
f.) Gdpj Srmi hasznillat szabilly zat
g.) Hinirend szabillyzata
h.) Informatikai rendszer biztons6gi szabilyzat
i.) Iratkez elesi szabillyzat
j.) Kikiild etfsi szabillyzat
k.) Kdzbes zerzlsi szabillyzat
l.) Munkaidti, szolgfiati id6 nyilviintartiis, -elszrimolSs 6s tril6ra (Munkaid6

nyi lvrintart 6si szabiiy zat)
m.) Munkav6llal6i j uttatiisok szabillyzata
n.) Munkavddelmi szabiiyzat
o.) Nyelvp6tl6k szabrilyzata
p.) Reprezentrici6s szabilyzat
q.) Szrlmlarend
r.) Szrlmviteli politika 6s kapcsol6d6 szab6lyzatok
s.) Eszkdz<ik, forrdsok 6rtdkel6si szabillyzata
t. ) Leltrlroz6si 6s leltinklszitesi szabily zat
u.) P6nzkezel6si szabiiyzat
v. ) Tev6keny s 6 gek rinkci lts6 g- s zhmitirsi szab ily zata
w.) Kdtelezetts6gvdllal6si, utalviinyozfxi 6s 6rv6nyes itesi szabillyzat
x.) Szervezeti 6s mrik<id6si szabrilyzat (igyrendek)
y.) Szoftver szabillyzat
z.) TUK szabitlyzat
aa.)T izv e delmi szab 6ly zat
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III. fejezet
Kiemelt a szabf lytalansdgfaj trik

Szab6lytalansf s faitf ia P6lda a szabilytalansisfaitira
Szabrllyoz6sbeli az egyes teriiletek tev6kenys6g6re vonatkoz6

szabfilyzatokhiiinya,illetveazokaktualizillasinak
vagy testre szab6s6nak elmarad6sa:

Lebonyolit6sos a feladatok elv6gz6s6nek elmaradiisa, nem
el<iir6sszeni ell6t6sa;
az el1irt hatririd6k be nem tartiisa;
p6nzbeli j uttatdsokn il a juttaths rendeletet6sek6nt
a szabilyoz6sban rcgzitett c6lokt6l val6 elt6r6s;
uni6s trimogat6sokn6l a kdzdssdgi politikrik
(es6lyegyenlos6g, k<imyezetv6delem) figyelmen
kivtil haey6sa;

P6nztigyi penztinb an j e lentkez6 p1nnfuhiitny,
jogtalan kifizet6sek (pl. el6iranyzat n6lktili vagy
azt meghalad6 elsz6mol6s, jogalap n6lkiili
p6nzbeli j uttat6s foly6sft6sa) ;
a szabillyoztlsban meghatiirozottat meghalad6
tisszeg kifi zet6se, foly6sitasa;
a szabillyozhsban foglalt felt6teleknek meg nem
felel6 elszrimol6sok befo gad6sa;

Sz6mviteli a szab fily oziisban el 6irtaknak me gfele I 6 sziimvite I
vezet6s6nek elmulaszt6sa;
olyan sziimvitel vezet6se, amelyb6l a
penzmozgds, a penzbeli juttat6sok t6nyleges
felhaszntil6sa vagy a bev6telek forrdsa a
bizonylatok alapjan nem vagy csak nehezen
krivethet6:

Irrinvftdsi-vezet6si az ellenorzdsi nyomvonal kidolgoziisdnak vagy a
FEUVE azon beliil a kontrollfunkci6k
kialakitrlsrlnak, aktualizillfusiinak elmulaszt6sa
vagy nem megfelel6 miik<idtet6siik;
az egym6ssal dsszef6rhetetlen funkci6k szerv ezeti
6s funkcion6li s sz6tvSlaszttisi{nak elmarad6sa;
a besziimoltat6si rendszer mtikddtet6s6ben
jelentkez6 hirlnyoss6gok;
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Szab6lvtalansf s fai trii a P6lda a szabilvtalansf sfait{ra
Informatikai az informatikai rendszer hi6nyossrlgai (pl. egyes

modulok vagy bizonyos kontrollpontok 6s
kontrollfunkci6k hiilnya, a hozzfflrds nem
megfelel6 korl6toz6sa), azok kihasznill6sa;
adatbevitel, illetve adatm6dositris nyomon
kdvethetos6g6nek hiiinya, pontatlans6ga; az
adatkezel6sre, adatv6delemre vonatkoz6
szab6lyok megs6rt6se;
sziimitristechnikai rendszerhiba miatt bekrivetkezo
szabSlytalans6gok, azokon beliil kiemelten a
trilfi zet6sek, hib6s levoniisok;
k6sve vagy egydltalin el nem k6szitett
szoftverek; a programrendszer szabflyozds
szerinti mtikdd6s6nek ki nem alakitasa, a
mtik<idtet6 s elmarad6sa vagy hirinyos j ellege ;
az iigyviteli folyamatokat, valamint a szakmai 6s
informatikai hibajavit6sokat 6rinto
programm6dositrisok v6grehaj t6silnak elmarad6sa
vagy k6sedelmes teliesft6se;

Dokument6ci6s. nvilvilntart6sbeli nem megfelel6, nem megfelel6en vezetett vagy
nem a kell<i tartalmi (az ut6lagos reprodukiil6st
lehet6v6 nem tev6), a nyomon kdvet6st 6s a
vezetbi ellen6rzdst nem vagy nem kell6en segit6,
vagy nem az eloirflsok szerint rdszletezett illetve
szervezetileg vagy helyileg szetsz6rt, ez6rt
nehezen kdvethet6 nvilviintartds. dokument6ci6

Adminisztratfv szdmszaki hibrlk;
indokolatlan k6sedelem a szakmai feladatok vagy
a kifizet6sek teljesit6sekor; adatok t6ves
meg6llapftdsa (pl. hib6s besorol6s, az
iigyint6z6nek felr6hat6 okb6l t6vesen levont
ad6k, jarul6kok);
pontatlan, val6tlan, bizonylatokkal nem kell6en
aliltirmasz/tott adatok bevitele az informatikai
nyilvrintart6si rendszerbe ;
az adaftevitel k6sve t6rt6n6 v6grehajt6sa vagy
elmarad6sa;
bizonylatok, meg6llapodiisok, szerz6d6sek
m6dosit6sa annak megfelel6 dokumentSl6sa (pl. a
javit6sok leszign6l6sa) n6lkiil;
bizonylatok vissza-d6tum oz6sa;
az egyes bizonylatok tartalma k<iz<itti vagy
azokon beltili ellentmond6sok;
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Szabflvtalansis faitiia P6lda a szabflvtalansfsfaitira
K<izbeszerz6si a krizbeszerz6sre vonatkoz6 szabiilyok

megs6rt6se;
hib6s elSk6szit6s;
a pilyintat6s elhagyrlsa vagy nem a t6nyleges
6rtdk szerinti megold6snak megfelel6
lebonyolftdsa;
az egyenl6 elban6s elv6nek megs6rt6se (pl.
szrillit6-specifikus felt6telek kiirdsa);
megfeleki dokument6lis elhanyagol6sa

Ellen6rz6si a feltrlrt hianyoss6gok illet6kesek fel6 trirtdn6
tov6bbit6s6nak elmaraddsa;
k<jtelez<i ellen6rz6si tev6kenys6gek
elhanyagol6sa;
elfogults6g;
a vonatkoz6 szab6lyok megs6rt6se;
a kockiaatelemz6sen alapul6 mintav6telez6s
elhagyiisa,
ellencirz6si tervt6l val6 enged6ly n6lkiili elt6r6s,
belsri ellenorzesi kdzik<inyv figyelmen kiviil
hagy6sa;
ftiggetlensdg cs<ikken6se iriiny6ba hat6 b6rmely
tev6kenys6g, intdzked6sek nyomon
kcivet6s6nek (monitorinei 6nak) elmaradilsa

Monitoringgal dsszefiigg<i kdtelez6 monitoring tevdkenys6gek
elhanyagolilsa;
elfosults6e;

Osszef6rhetetlens6gi az dsszefdrhetetlens6gi szab5lyok megs6rt6se;
a szabiiyozirs szerint kritelezrien
szftvilasrtand6 munkakdrrik, funkci6k
elktil<initdsdnek elmulaszt6sa:

Titoktart6ssal kapcsolatos az 6llam- 6s szolg6lati titkok kezel6s6re
vonatkoz6 szab6lyok megsdrt6se;
a szilmit6stechnikai rendszerrel <issze nem
fiigg6 adatkezel6si 6s adatv6delemmel
kapcsolatos szab6lytalansilgok;

T6j6koztatrisi szabillyozhsban foglalt jelent6st6teli,
inform6ci6ad6si kritelezetts6g vagy az an.a
el6irt hatrlrid6k be nem tartSsa;
a jelentdsekben nem a val6s helyzetet tiikniz6
t6nyek, adatok vagy mutat6k szerepeltet6se;


