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ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA 
 

Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzattal a Társaság saját hatáskörben - 

figyelembe véve a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése, valamint az 

Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 50. § (1), és (3)- (5) 

bekezdése rendelkezéseit - meghatározza az önköltség-számítási rendszerét. 

 

A szabályzat összeállításakor figyelembe vételre került: 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, 

- a szervezeti és működési szabályzat az ellátandó feladatok tekintetében, 

- a bizonylati szabályzat, 

- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, és a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szabályzata. 

A szabályzatot a Társaság gazdálkodása, tevékenysége során kell alkalmazni a szabályzatban 

meghatározott alkalmazási területeken. 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 
 
A szabályzat célja, hogy: 

· a rendszeresen végzett értékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az 

önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályok rögzítésre kerüljenek, 

· megalapozott információkat biztosítson a mérleg egyes tételeinek értékeléséhez, az 

értékelési elvek alkalmazásához, így különösen az alaptevékenység során előállított 

termék, szolgáltatás közvetlen önköltsége egységes rendszerben meghatározható 

legyen az értékeléséhez, 

· az értékesített saját előállítású termékek, szolgáltatások önköltsége kiszámítható 

legyen, 

· a saját kivitelezésben végzett felújítások, beruházások bekerülési értéke kiszámítható 

legyen,  

· az egyes tevékenységek végzésével kapcsolatos jogszabályi előírások 

érvényesíthetőek legyenek, és az érvényesülés ellenőrizhető legyen, az 

önköltségszámítás ellenőrzéséhez meglegyen a belső, egységes előírás, követelmény 

rendszer. 



Békési Férfi Kézilabda Kft.   Önköltségszámítási Szabályzat   
 

3 
 

2. FOGALMAK 
Önköltségszámítás (kalkuláció): Olyan elméleti és módszertani tevékenység, amely a 

költségszámítás, költségszámítási eljárások, és az önköltségszámítás kapcsolatát kutatja és írja 

körül, 

Kalkulációs egység: Az önköltség-számítás tárgya, vagyis valamilyen (termelő, szolgáltató, 

illetve egyéb) tevékenység eredménye. 

Kiadás: a kiadás pénzeszköz igénybevételét, felhasználását, összességében pénzkiadást jelent. 

Költség: valamely tevékenység, feladat ellátása érdekében felmerült erőforrás-felhasználás 

értéke. Az értéket pénzben határozzuk meg. 

Költségként csak azt a felhasználást lehet figyelembe venni, mely pénzértékben is kifejezhető. 

Költségnemek: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben 

meghatározott egységes számlakeret tükör 5. számlaosztályba elszámolható költségeinek 

számlacsoportjai alapján meghatározott költség csoportok, azaz: 

 51. Anyagköltség 

 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 

 53. Bérköltség 

 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

 55. Bérjárulékok 

 56. Értékcsökkenés 

Költséghelyek: A költséghely az, ahol a költség felmerül. A felmerülési hely alatt a költség 

fizikailag, területileg történő megjelenését kell érteni, amely jellemzően lehet a Szerv 

szervezeti egysége. A költséghelyeken felmerülő kiadások tekintetében egyértelműen nem 

lehet meghatározni, hogy mely konkrét termék, szolgáltatás érdekében merülnek fel, ezért 

nem közvetlen, hanem közvetett költségnek minősülnek. A közvetett költségek egyes része 

különböző mutatószámok alapján egyes termékekre, szolgáltatásokra utólag elszámolhatóak. 

Önköltség: egy adott tevékenység, feladat meghatározott mennyiségi egységére jutó költség. 

Az önköltséget tehát minden esetben pénzértékben kell kifejezni. 

Kalkuláció: olyan gazdasági számítás, melynek során adott tevékenység, feladat erőforrás 

igénye, költsége kerül meghatározásra. A kalkuláció, mint számítás elvégezhető a 

tevékenység, feladat ellátása előtt, annak folyamatában, valamint az ellátását követően. 

Eszköz bekerülési (előállítási) közvetlen önköltsége: Az eszköz bekerülési (előállítási) 

értékének, közvetlen önköltségének részét képezik azok a költségek, amelyek: 

a) az eszköz (termék) előállítása, üzembehelyezése, bővítése, rendeltetésének 

megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 
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b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá 

c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

Szolgáltatás bekerülési (előállítási) közvetlen önköltsége: Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített 

szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a költségek képezik, amelyek: 

a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 

b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá 

c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

 
 

3. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ KALKULÁCIÓS 
ALAPELVEK 

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a következő kalkulációs alapelveket: 

- költségokozat elve, 

- költségvalódiság elve, 

- költségteljesség elve, 

- következetesség elve, 

- közvetlen költségként való elszámolás elsőbbségének elve. 

 
A költségokozat elve 

A költségokozat elve alapján adott kalkulációs egységre csak azokat a költségeket szabad 

elszámolni, amely a kalkulációs egységgel ok-okozati kapcsolatban vannak, azaz a 

kalkulációs egységgel ténylegesen összefüggésben hozhatóak. 

 

A költségvalódiság elve 

Az elv alapján adott termék, szolgáltatás önköltségével csak azokat a költségeket szabad 

elszámolni, ami ténylegesen az érdekükben merültek fel. A valódiság követelménye, hogy 

minden költség csak egyszer kerüljön elszámolásra. 

 

A költségteljesség elve 

A költségteljesség elvének érvényesülésekor biztosítani kell, hogy valamely termék, 

szolgáltatás tekintetében a kalkulációs séma úgy kerüljön kialakításra, illetve a tényleges 

kalkuláció úgy kerüljön elvégzésére, hogy az tartalmazza valamennyi figyelembe veendő 

költséget. 
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A következetesség elve 

A következetesség elvének érvényesítésekor ügyelni kell arra, hogy az önköltségszámítás 

módszere, időszakai egy éven belül állandó legyen. A változtatásokra az évek között csak 

akkor kerüljön sor, ha azokra valóban szükség van.  

 

A közvetlen költségként való elszámolás elsőbbségének elve 

A kalkuláció során ügyelni kell arra, hogy a kalkulációs egységeket és sémát úgy kell 

kialakítani, hogy az segítse azt, hogy a költségek minél nagyobb arányban legyenek közvetlen 

költségként azonosíthatóak. A költség elszámolás alapbizonylatainál törekedni kell arra, hogy 

azok tételei, illetve csatolt részletező dokumentumai segítsék, alátámasszák a közvetlen 

költségként való elszámolást.  

 

4. AZ ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS RENDJE 
Az önköltségszámítás rendszerében elkülöníthető: 

o az adatközléssel kapcsolatos, valamint 

o az egyéb tevékenység végzésével, szolgáltatás nyújtásával összefüggő 

önköltségszámítás rendje. 

 

4.1. Az adatközléssel kapcsolatos költségszámítás rendje 
A Társaság köteles:  

o a közérdekű adat megismerésével kapcsolatos adatközlések teljesítésére, továbbá  

o a hatáskörébe tartozó ügyek intézésekor az érdekeltek adatkezelési szabályzat szerinti 

adat hozzáférési jogosultság szerinti teljesítésére. 

 

4.2. Egyéb feladattal, tevékenységgel kapcsolatos önköltségszámítás rendje 
Ide tartozik minden olyan tevékenység, feladat, szolgáltatás, mely tartalmilag nem illik bele a 

4.1. pontnál leírt körbe. (terembérbe adás, szállásoltatás, táborok,kurzusok részvételi 

díjai..stb) 

 

5. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE 
Az önköltségszámítás rendszerében az önköltségszámítás, kalkuláció elkülöníthető 

o fajták, és 

o módszer szerint. 
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5.1. Az önköltségszámítás fajtái 
Az önköltségszámítás a Társaságnál jellemzői fajtái: 

o egyedi, 
o időszaki 

kalkuláció. 
 
Egyedi kalkuláció: egyedi, egyszer előforduló kalkulációs egységre történő 

önköltségszámítás. Jellemző területei: 

- saját rezsis beruházás, és felújítás, 

- jellegénél fogva csak egyszer megjelenő tevékenység (egyedi termék, egyedi 

szolgáltatás). 

 

Időszaki kalkuláció: egy meghatározott időszakban végzett tevékenységként azonosított 

kalkulációs egységre vonatkoztatott önköltség számítás. 

 

5.2. Az önköltségszámítás módszerei 
A Társaság az önköltségszámítás módszerei közül az alábbiakat alkalmazhatja: 

o pótlékoló kalkuláció, 

o osztókalkuláció. 

A pótlékoló kalkuláció: 

A pótlékoló kalkuláció módszerét kell elsősorban alkalmazni. A módszer jól használható 

különféle tevékenységhez kapcsolódó termék, illetve szolgáltatások kalkulációs egységeihez. 

Ezekben az esetekben a költségek egy része közvetlenül az adott kalkulációs egységre 

elszámolható. 

E kalkulációs módszernél meg kell határozni: 

o tevékenységenként a kalkulációs sémát, 

o a kalkulációs sémán belül a tényleges kalkulációs költségtényezőket és azok 

tartalmát. 

 
Az osztó kalkuláció: 
Az osztó kalkuláció során a felmerült költségek gyűjtésre kerülnek. Ez a kalkulációs módszer 

csak utókalkuláció esetén alkalmazható. Az osztókalkuláció során a gyűjtött költségeket  

o egyszerű, vagy  

o egyenértékszámos  

osztással osztják fel a kalkulációs egységek között. 
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6. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS ELVÉGZÉSÉNEK IDEJE 
 
Az önköltségszámításokat az alábbi rendszerben kell elvégezni: 

v előkalkulációt kell készíteni: 

o minden költségvetési évben a költségvetési rendelethez kapcsolódóan, alátámasztandó 

a nem vállalkozási, de rendszeres termékértékesítéssel, illetve szolgáltatásnyújtással 

járó tevékenység eredményességének milyenségét (várható értékesítési szint, valamint 

az értékesített termék/szolgáltatás önköltsége és a várható árbevétel adatainak 

felhasználásával), 

o minden új, a meglévő kapacitás kihasználására irányuló termék/szolgáltatási 

tevékenység megkezdése előtt, annak eredményességének, hasznosságának 

igazolására, 

o minden technológiaváltozás, illetve az önköltséget várhatóan jelentősen befolyásoló 

intézkedés (belső, jogszabályi, vagy szervezési) kapcsán. 

v közbeeső kalkulációt kell készíteni: 

o ha arra külön belső utasítást ad a Társaság vezetője, vagy a pénzügyi-gazdálkodási 

feladatok ellátására kijelölt személy; 

v utókalkulációt kell készíteni: 

o ha a Társaság vezetője utasítása alapján minden költségvetési év végén, illetve a 

Társság vezetője által meghatározott egyéb gyakorisággal. 

 
 

7. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS MÓDJA 

7.1.  Önköltségszámítás a közérdekű adatszolgáltatás esetében 
A közérdekű adatszolgáltatás esetében a konkrét, egyedi adatszolgáltatásra kell meghatározni. 

Ebben az esetben kalkulációs egység, illetve munkaszám meghatározásra nem kerül. 

 

7.2. Önköltségszámítás módszere általában 

Az önköltségszámításokat (termékekre) szolgáltatásokra kalkulációs egységeken belül 

kialakított munkaszámonként kell elvégezni. 
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8. FELADATELLÁTÓK ÉS FELELŐSSÉGÜK  

 
Az önköltségszámítással összefüggésben feladata van: 

- a Társaság vezetőjének, 

- a gazdálkodásért felelős személynek, 

- a főkönyvi könyvelőnek, 

- az analitikus könyvelőnek, 

- más, írásban kijelölt személynek. 

8.1. A Szerv vezetőjének feladata és felelőssége 
A Társaság vezetője  

v Feladata, hogy: 

o évente, december 31-ig felülvizsgálja a szabályzatot, és szükség esetén meghatározza a 

következő költségvetési évre vonatkozó új rendelkezéseket; 

o a szabályzat tartalmi felülvizsgálatán kívül áttekintse a szabályzat mellékleteinek 

aktualitását, és szükség esetén elvégezze a módosításokat; 

o egész évben figyelemmel kísérje az önköltség-számítási tevékenységet, felhasználja az 

önköltségszámítás információit a költségvetési tervezéskor, illetve az éves beszámoló 

összeállításakor, egyes mérlegtételek értékelésénél. 

o csak és kizárólag a kft. ügyvezetője adhat engedélyt bankból való készpénz 

felvételére meghatalmazással. 

v felelős azért, hogy 

o az önköltségszámítás működési rendje a szabályzatnak megfelelően történjen, s ezzel 

összefüggésben a gazdálkodásért felelős személyt e tevékenységgel kapcsolatosan 

legalább a tervezési és beszámolási feladatokhoz kapcsolódóan beszámoltassa. 

 

8.2. A gazdálkodásért felelős személy feladata és felelőssége 
A gazdálkodásért felelős személy 

v Feladata, hogy: 

o szakmailag irányítsa, felügyelje az önköltségszámítás rendjét; 

o kidolgozza egyes termékek, szolgáltatások tekintetében az alkalmazandó konkrét 

kalkulációs sémát, a kalkulációnál figyelembe veendő tételeket, az önköltségszámítás 

módját, időszakait, gyakoriságát; 

o    a 6-os számlaosztály használata esetén meghatározza az ide elszámolt közvetett 

költségek vetítési alapját, a költségek felosztásának rendjét, gyakoriságát; 



Békési Férfi Kézilabda Kft.   Önköltségszámítási Szabályzat   
 

9 
 

o utasítást adjon további részletező, analitikus nyilvántartás vezetésére, meghatározza 

ezen nyilvántartások formáját, tartalmát - ha a nyilvántartás szükséges az önköltségek 

pontos megállapításához; 

o pontosan meghatározza az egyes kalkulációs egységhez felhasználandó információk 

körét és annak forrását, ezen információkat átadja és megbeszéli az önköltségszámítást 

ténylegesen végző, kijelölt személlyel; 

o ellenőrizze az önköltségszámítás menetét, aláírásával igazolja az önköltségszámítás 

bizonylatain, okmányain az ellenőrzés megtörténtét.  

 

v Felelős azért, hogy: 

o a költségek helyesen kerüljenek elszámolásra; 

o a szabályzat mellékleteként elhelyezésre kerüljenek az egyes kalkulációs egységekre 

vonatkozó kalkulációs sémák, és más, az önköltség-számítási kötelezettséget 

meghatározó belső előírások; 

o az önköltségszámítás rendje megfelelően működjön;  

o egyedi önköltség-számítási igény esetén az egyedi önköltségszámításhoz szükséges 

kalkulációs egység, illetve kalkulációs séma és az önköltségszámításhoz szükséges 

egyéb előírás minél előbb elkészüljön, és az érintettekkel ismertesére kerüljön; 

o amennyiben az önköltségszámítás során hibát észlel, az eltérést dokumentálja, ha az 

önköltségszámítás adata: 

· még felhasználásra nem került: utasítást adjon a számítás újbóli elvégzésére;  

· már felhasználásra került, írásban értesítse erről a Szerv vezetőjét, és a 

szabálytalanság kezelésére intézkedést kezdeményezzen. 

 

8.3. Könyvelők és más kijelölt személyek feladata és felelőssége 
A főkönyvi könyvelő  

v Feladata, hogy: 

o együttműködjön a gazdálkodásért felelős személlyel annak érdekében, hogy 

meghatározásra kerüljenek az adott kalkulációs egységnél felhasználható kalkulációs 

tételek tartalma; 

o szükség esetén - a gazdálkodásért felelős személy utasítása alapján - a főkönyvi számla 

továbbbontásával segítse az önköltségszámításhoz szükséges információkat; 

o a költségeket szakszerűen számolja el a közvetett és közvetlen költségek közé. 
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v Felelős azért, hogy: 

o információ igény esetén adatot szolgáltasson az önköltségszámítást végző személynek;  

o az információ helyes legyen, a szolgáltatott információ valódiságához kétség ne férjen; 

o az információ szolgáltatás tényét aláírásával is hitelesítse. 

 
A könyvelő  

v Feladata, hogy  

o együttműködjön a gazdálkodásért felelős személlyel annak érdekében, hogy minél 

költséghatékonyabb analitikus nyilvántartási rendszer kerüljön kialakításra és 

működtetésre az önköltségszámításhoz szükséges információk biztosítása érdekében; 

o a meghatározott analitikus nyilvántartás naprakész vezetése; 

o az egy szakfeladaton elszámolt, de különböző vagy akár csak egy termékértékesítést és 

szolgáltatásnyújtást érintő kiadásokkal kapcsolatosan az analitikus nyilvántartás 

folyamatosan vezetésre kerüljön, az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés 

közötti kapcsolat biztosított legyen; 

o a költségeket gyűjtse, meghatározott szempontok szerint csoportosítsa.  

v Felelős azért, hogy: 

o információ igény esetén adatot szolgáltasson az önköltségszámítást végző személynek;  

o az információ helyes legyen, a szolgáltatott információ valódiságához kétség ne férjen; 

o az információ szolgáltatás tényét aláírásával is hitelesítse. 

 
Más, kijelölt személy 

v Feladata: 

o az önköltségszámításhoz szükséges, meghatározott információk beszerzése a 

Társaságon belüli információs rendszeren keresztül; 

o a begyűjtött információk önköltségszámítás előtti rendszerezése; 

o köteles az önköltségszámítások az adott kalkulációs egységre meghatározott 

időközönkénti elvégzésére. 

v Felelős azért, hogy: 

o az önköltségszámítást írásban dokumentált legyen, abból egyértelműen kitűnjön, az 

önköltségszámítás mely kalkulációs egységre, milyen időszakra, milyen bizonylatok, 

okmányok felhasználásával történt; 

o az elkészült önköltségszámításokat a gazdálkodásért felelős személynek átadja 

ellenőrzés céljából. 



Békési Férfi Kézilabda Kft.   Önköltségszámítási Szabályzat   
 

11 
 

 
 

9. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK 

9.1. Az önköltség számítási adatokkal szembeni követelmények 

  Fontosabb követelmények: 

o Az önköltségszámításhoz szükséges adatok megfelelő időben rendelkezésre álljanak. 

Amennyiben indokolt, kerüljenek kijelölésre adatszolgáltatási felelősök.  

o Az önköltségszámításhoz mindig írásban dokumentált adatok kerüljenek felhasználásra, 

ezen dokumentumok megőrzésre kerüljenek. 

o Az önköltségszámítás, valamint annak ellenőrzése írásban megtörténjen, a dokumentum a 

készítő, illetve az ellenőrzést végző által aláírásra kerüljön. 

9.2. Az önköltségszámításhoz szükséges adatok biztosítása 

Az önköltségszámításhoz szükséges adatok rendelkezésre állása érdekében: 

o a módosított teljesítésszemléletű kettős könyvvitel rendszerében vezetett könyvviteli 

nyilvántartásban könyvelésre kerülnek a kiadások az 5. számlaosztályban, valamint a 7. 

számlaosztályban; 

o a fenti számlaosztályokban lévő számlák további bontásával kell biztosítani a szükséges 

adatok rendelkezésre állását; 

o a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt személy utasítása alapján további analitikus 

nyilvántartást is kell vezetni, ha az önköltségek meghatározása úgy biztosítható; 

o a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt személy utasítására a közvetett kiadások 

nyilvántartására vezetni kell a 6-os számlaosztály számláit is. 

 
Az önköltségszámításhoz felhasznált adatok utókalkuláció előtti, illetve folyamatba épített 

ellenőrzéséről a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt személynek kell gondoskodnia. 

Ezzel is biztosítani kell az önköltségszámítás valódiságát, megbízhatóságát. 

 
Az önköltségszámításhoz szükséges információk rendelkezésre állása érdekében pénzügyi-

gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt személynek fokozott figyelmet kell fordítani a 

következőkre: 
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· minden olyan gazdasági eseményről, mely hatással van azokra a költségekre, melyek az 

önköltségszámítás során figyelembevételre kerülnek, bizonylat készüljön; 

· bizonylatot kell kiállítani azokról a gazdasági eseményekről is, melyek az 

önköltségszámítás során figyelembe vett költségek összetételében okoznak változást;  

· a könnyviteli nyilvántartásba (beleértve a részletező analitikus nyilvántartásokat is), 

csak bizonylat alapján szabad feljegyzést tenni; 

· az önköltségszámítással kapcsolatos költségek elszámolása során is ellenőrizni kell a 

vonatkozó bizonylatok alaki és tartalmi követelményeinek meglétét; 

· az önköltségszámításhoz felhasznált költségek, valamint az önköltségszámítás 

bizonylatai tekintetében be kell tartani a bizonylat megőrzési időt. 

 
A közvetlen önköltség nem tartalmazhat értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen 

kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket. 

 
 

 

13. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 

A szabályzat felülvizsgálatáért, rendelkezéseinek betartatásáért a Társaság pénzügyi-
gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt személy tartozik felelősséggel. 
 
A szabályzat 2017. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit ezt követően kell betartani. 
 
 
Békés, 2017. március 31. 
 

 

        ............................................. 

         Polgár Zoltán 

            ügyvezető 
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1. melléklet 

Megismerési nyilatkozat 
 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 1-től hatályos ÖNKÖLTSÉG szabályzatát 
megismertem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni. 
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A szabályzat célja és hatóköre 

A szabályzat kiadásának alapvető célja, hogy: 
¨ meghatározza azokat az információ és adathordozókat (bizonylatokat) amelyeket a 

Számviteli törvény a bizonylatok körébe sorol, 
¨ meghatározza a bizonylatokon rögzített információk és adatok keletkezési helyét  

(információs pontokat ), az elszámolási-, rögzítési szabályait és továbbításuk-, feladásuk 
rendjét (a bizonylati utakat) úgy, hogy figyelembe veszi az adott vállalkozás érvényben 
lévő más szabályzatait, 

¨ meghatározza a bizonylatok kezelésének, feldolgozásának, nyilvántartásának általános 
szabályait, 

¨ előírja a vállalkozáson belül az egyes munkakörök adatfeldolgozási és ellenőrzési 
feladatait a bizonylatok kezelésével kapcsolatban, 

¨ megszilárdítsa – e szabályzat kiadásával – a bizonylati fegyelmet, rendszerezetté és 
szervezetté tegye az ügyviteli munkát és emelje annak színvonalát, 

¨ megismertesse a vállalkozás munkavállalóival a bizonylatok gazdasági és jogi 
jelentőségét, a kezelésükkel, feldolgozásukkal és nyilvántartásukkal kapcsolatos 
szabályokat és ezáltal emelje, bővítse szakmai felkészültségüket. 

 
A szabályzatban előírt bizonylati rend betartása a könyvelési és mérlegadatok valódiságának 
alapvető feltétele. 
 
A hatályos számviteli törvény rendelkezéseinek értelmében: 
 
Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök 
forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). 
A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli 
nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

1 Irat, bizonylat, számla meghatározása 

1.1.1 Számviteli szabályok a hatályos számviteli törvény értelmében 

1.1.2 Számviteli bizonylat 
Számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a 
gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó 
által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti 
bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – 
függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától – amelyet a gazdasági esemény 
számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik az e törvényben 
meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel. 
 
A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján 
szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre 
(eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a 
valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és 
tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak. 
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A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és 
helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 
 
A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági 
intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar 
nyelven kell kiállítani. (Külföldi megrendelőnek küldött és magyar nyelven kiállított számlán 
az adatok a külföldi megrendelő nyelvén is feltüntethetők.) 
 
A számviteli bizonylatot – ha az adott gazdasági esemény, illetve intézkedés jellemzői 

indokolják – idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kiállított, illetve befogadott 

bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a 

megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek – a 

könyvviteli nyilvántartásban történő rögzítést megelőzően – magyarul is fel kell tüntetni. 

Ezen bizonylatok köre: 

A magyar fordítás feltüntetéséért (nem hiteles fordítás) felelős személy: 

A fordítás bizonylaton történő rögzítésének módja: 

Ø Eredeti bizonylaton tintával, vagy 

Ø Eredeti bizonylathoz egyértelmű hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon. 

Az utólagos módosítás lehetősége kizárva. 

1.1.3 Külföldi partnertől kapott bizonylat: 
A külföldi szállító, szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket kell – a 
könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően – magyarul is feltüntetni, 
amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, 
könyveléshez, az utólagos ellenőrzéshez feltétlenül szükségesek. 

1.1.4 Átalakulás alatt létrejövő bizonylatok: 
Átalakulás esetén a jogelődnél – a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése napjától – 
keletkezett bizonylatok, illetve a jogelőd nevére kiállított bizonylatok alapján a gazdasági 
eseményeket a jogutód (több jogutód esetén az, amelyiknél a gazdasági esemény hatása 
megjelenik) rögzíti a könyvviteli nyilvántartásokban, amennyiben a jogelőd éves 
beszámolója, egyszerűsített éves beszámolója elkészítése során azokat figyelembe venni nem 
lehetett, illetve, ha a jogelőd nem tudta azokat figyelembe venni. 

1.2 Számlázási szabályok a hatályos ÁFA törvény alapján 

1.2.1 Számlaadási kötelezettség 
Az adóalany köteles az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról 

· számlát, 
· készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén pedig 

kérésre, egyszerűsített számlát kibocsátani. 
Tárgyi adómentes érétkesítés, szolgáltatásnyújtás esetén egyéb bizonylat is kiállítható, 
amennyiben megfelel a Szt. szerinti előírásoknak. 
Ellenérték nélküli termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, csereügylet, valamint előlegfizetés 
esetén számlát kell kiállítani, amely számlában a gazdasági eseményre szövegesen is utalni 
kell. 
A számlára, az egyszerűsített számlára és a számlát helyettesítő okmányra a számviteli 
törvénynek a számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A számlában az adó alapját és az áthárított adó összegét a felszámított adómérték szerinti 
részletezésben és összesítve is fel kell tüntetni. 



Békési Férfi Kézilabda Kft  Bizonylati és irattározási szabályzat  

 

 4 

Az egyszerűsített számlában az adóval növelt ellenértéket a felszámított adómérték szerinti 
részletezésben is fel kell tüntetni, továbbá azt a felszámított adómértéknek megfelelő 
százalékértéket kell szerepeltetni, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó 
összegének a meghatározásához szükséges. 
 
Ha az adóalany adó fizetésére nem kötelezett, a számlában, az egyszerűsített számlában nem 
tüntethet fel áthárított adóösszeget, felszámított adómértéket és százalékértéket. Amennyiben 
a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye nem belföldre esik, a számlán, 
egyszerűsített számlán az „áfatörvény területi hatályán kívüli” kifejezést fel kell tüntetni. Ha 
az adó fizetésére a terméket, szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany kötelezett, erre 
a tényre utalni kell. 
A számlában, egyszerűsített számlában feltüntetett adatok valódiságáért a kibocsátó a felelős. 

1.2.2 Átalakulás alatt létrejövő bizonylatok 
Átalakulás esetén a cégbejegyzési kérelemről hozott végzés kézhezvétele napjáig az adóalany 
köteles az általa kibocsátott számlán, egyszerűsített számlán az „átalakulás alatt” kifejezést 
kell feltüntetni. 

1.2.3 Számlakibocsátást követően az adó megváltoztatása 
Ha a számla, egyszerűsített számla és számlát helyettesítő okmány kibocsátását követően az 
adóalany 

· az áthárított adó összegét, illetve az annak meghatározásához szükséges tételeket    
módosítja, vagy 

· az adót utólag kívánja felszámítani és áthárítani, 
· erről helyesbítő számlát, egyszerűsített számlát köteles kibocsátani. 

1.2.4 Helyesbítő számla 
A helyesbítő számlának, egyszerűsített számlának és számlát helyettesítő okmánynak 
tartalmaznia kell: 

· a helyesbítés tényére utaló jelzést, 
· az eredeti számla, egyszerűsített számla azonosításához szükséges adatokat, 
· az eredeti, a módosított tételeket és a különbözetet. 

 
A helyesbítést az adóalany a helyesbítő számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napját 
tartalmazó adómegállapítási időszakban köteles figyelembe venni, ha a helyesbítés 

-  az adó alapjának csökkenése miatt szükséges, vagy 
-  az áthárított adó összegét egyébként csökkenti. 

Ebben az esetben önellenőrzésnek nincs helye. 
A helyesbítő számlát, egyszerűsített számlát befogadó adóalany bármely irányú helyesbítés 
esetén a számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napját tartalmazó adómegállapítási 
időszakban köteles figyelembe venni a helyesbítést. 

1.2.5 Stornó számla 
Ha a számla, egyszerűsített számla kibocsátását követően 

Ø a teljesítés meghiúsul, vagy  
Ø a számítógéppel, illetve elektronikus úton előállított számla lezárását követően 

észlelt hibát kell javítani, vagy  
Ø a számítógéppel előállított számlát, elektronikus számlát műszaki hiba miatt újra 

elő kell állítani, a számlát, egyszerűsített számlát a kibocsátónak sztornírozni kell. 
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A stornó számla tartalma: 

· a számla sorszáma, 
· eredeti számla sorszáma, 
· a számla kibocsátójának neve, címe, adószáma, 
· a vevő neve, címe, illetve ha a vevő az adó fizetésére kötelezett, annak adószáma, 
· a számla kibocsátásának kelte, 
· az eredeti számla összesített adóalapja, adóösszege, adóval növelt ellenértéke negatív 

előjellel. 

1.2.6 Nyugta kibocsátása 
Ha az adóalany az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról készpénzzel 
vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetés esetén egyszerűsített számlát nem 
bocsátott ki, köteles nyugtát kibocsátani. 
Kivételt képez ez alól, azaz nem kell nyugtát kibocsátani: 

-  a szerencsejáték szolgáltatás nyújtása esetén (kivéve a szelvényértékesítést és más 
kiegészítő szolgáltatást) 

-  újság és folyóirat árusítása esetén 
- kezelőszemélyzet nélküli automatából teljesített termékértékesítés, illetve 

kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés igénybevételével regisztrált 
szolgáltatás esetén. 

A nyugtára a számviteli törvénynek a számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
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2 Bizonylatok szabályzata 

2.1 A bizonylatokra vonatkozó általános szabályok (előírások), 
fogalmak 

2.1.1 Bizonylatok kiállítása 
A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező 
megőrzési időig elolvashatók maradjanak. 
A bizonylatokat általában – a bennük rögzített esemény jellegétől függően – az esemény 
megtörténtekor (észleléskor) az intézkedés megtételének időpontjában, vagy a gazdasági 
művelet végrehajtása során (de minden esetben a könyvelési rögzítés előtt) kell az ezzel a 
feladattal megbízott dolgozónak kiállítania. A bizonylatok időbeni és a valóságot hűen 
tükröző kiállításáért az ezzel a feladattal megbízott (felhatalmazott) dolgozók felelősek.  

2.1.2 A bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei: 
 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi 
kellékei a következők: 

- a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója, 
- a bizonylatokat kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése, 
- a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az 

utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a 
szervezettől függően az ellenőr aláírása, a készletmozgások bizonylatain és a 
pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, 

- a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen – a gazdasági művelet 
jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időszaknak a megjelölése, 
amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell, 

- a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a 
gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági 
művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai, 

- külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a 
bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét, 

- bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok 
körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés 
vonatkozik, 

- a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás, 
- a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása, 
- továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 
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2.1.3 A bizonylatok sorszámozásának és példányszámának meghatározása 
A bizonylatok kezelésére, sorszámozására célszerű házi számrendszert kialakítani. 
 
Javaslat egy 5 pozíciós bizonylatjelölő kódrendszer kialakítására, ahol: 

1. pozíció: Főfolyamat 
2. pozíció: Részfolyamat 
3-4. pozíció: az iktatólap sorszáma 
5. pozíció: kódszám (pl. 1=szigorú számadású bizonylat, 2= nem szigorú      

számadású bizonylat) 
 
A bizonylatok példányszámának kialakításánál célszerű figyelembe venni: 

· a bizonylatnak hány munkahelyet kell érintenie a feldolgozás során, 
· a megőrzés, ellenőrzés miatt a bizonylatra hány munkahelyen van szükség 

 
Alapelv: 

- a tömbökben lévő bizonylatok kiállítása esetén a tőpéldány a tömbben marad (a 
bizonylat kiállításának utólagos bizonyítására), 

- a példányszámnak határt szabhat, hogy a papír minősége milyen az olvasható 
példányok kiállítása céljából. 

2.1.4 A bizonylatok javítása 
A bizonylatokra az adatokat úgy kell feljegyezni, hogy azok olvashatóak, 
megmásíthatatlanok, időt állók legyenek. Emiatt grafitceruzával bizonylatot kiállítani, azzal 
érdemi adatokat feljegyezni – még belső bizonylatok esetén is – tilos!  
A bizonylaton – téves adatot – javítani az eredeti bejegyzés áthúzásával kell, mégpedig úgy, 
hogy a megsemmisített szöveg vagy szám jól olvasható maradjon. Több jegyből álló szám 
javítása esetén, ha csak az egyik számjegy hibás is, az összes számjegyet át kell húzni és a 
helyes új számjegyeket a régi hibás számcsoport fölé kell írni. A hibás bejegyzést – 
többpéldányos bizonylat esetén – minden példányon javítani kell, feltüntetve a helyesbítés 
időpontját és ezt a helyesbítést végző személy – azonosíthatóan – aláírni köteles. 
 
A pénztári és bankbizonylatok javítása tilos, a rontott bizonylatok helyett, ennek összes 
példányának érvénytelenítésével (áthúzásával) új bizonylatot kell kiállítani. 
A külső féltől (pl. szállítótól, bérbeadótól stb.) érkezett bizonylaton megállapított hibáról (pl. 
helytelen összeadásról, árazásról, vagy egyéb elszámolási, számszaki hibáról) helyesbítő 
bizonylatot kell kiállítani és erről a tényről az érdekelt külső feleket értesíteni kell, egyben 
kérve a hiba elismerését és korrigálását. 
Hiányosan kiállított, szabálytalanul javított, vagy olvashatatlan bizonylatot könyvelni 
(feldolgozni) nem szabad, hanem azt a kiállítóhoz vissza kell küldeni a hiányzó adatok 
haladéktalan pótlása céljából.  
A pénzösszegről szóló pénztári vagy más értékkezelési bizonylaton az összeget számokkal és 
betűkkel is fel kell tüntetni. 
A könyvviteli (számviteli) nyilvántartásunkban csak szabályszerűen kiállított bizonylatok 
alapján szabad az adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági 
eseményre vonatkozóan a rögzítendő adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul 
tartalmazza, megfelel az alaki előírásoknak és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen 
javítottak.  
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2.1.5 Bizonylatok fajtái 
A bizonylatok – az adatfeldolgozásban betöltött szerepük szerint – lehetnek: 
q  elsődleges, 
q  másodlagos és 
q  összesítő bizonylatok. 
 
Elsődleges bizonylatnak minősül az, amelyet a gazdasági esemény megtörténtéről, hatásának 
értékéről, feljegyzésként állítunk ki. Így pl. pénztári be-, és kivételezési bizonylat, anyag-, 
árú-, be-, ki- és visszavételezési jegy, kivetés, termelési ív, számla, szállítólevél, 
munkautalvány stb. 
 
Másodlagos bizonylatnak minősül, melyet akár a feldolgozás technikai módja, akár megőrzés 
céljára az elsődleges bizonylat alapján készítünk (pl. hiteles másolat). 
 
Összesítő bizonylatnak minősül, melyet több elsődleges vagy másodlagos bizonylat 
meghatározott célú összesítése révén készítünk. (Pl. előgyüjtő, leltárösszesítés, analitikus 
nyilvántartásból készített kivonat). 
A bizonylatok – keletkezési helyük szerint – lehetnek: 
q  a külső szervek által kiállított és 
q  belsőleg (az egységek és a központ által) kibocsátott bizonylatok. 

2.2 Bizonylatok feldolgozása, adatrögzítés 

2.2.1 Bizonylatok feldolgozása 
A bizonylatok feldolgozása során az előkészítési, feldolgozási, valamint egyeztetési és 
ellenőrzési munkákat kell elvégezni. 
Felelős: Nyeste Margit 
 
Általában a feldolgozás során el kell végezni: 

- az előkészítési feladatokat, melyek az adatrögzítésre és adattovábbításra terjednek 
ki. Az adatrögzítést a bekövetkezett gazdasági esemény megtörténtével 
párhuzamosan, vagy röviddel utána kell elvégezni, az időpont feltüntetésével és a 
bizonylat kiállítására jogosult személy aláírásával. A bizonylatra rögzített adatokat 
a felhasználás (adatfeldolgozás) helyére a legrövidebb időn belül el kell juttatni, 
illetve továbbítani. 

Az adatfeldolgozási munka során a rendszerezett, csoportosított bizonylatokkal igazolt 
gazdasági műveletek érték- és mennyiségi adatait 

- az analitikus nyilvántartásokban, vagy 
- a főkönyvi könyvelésben (annak számláin) kell rögzíteni. 

2.2.2 Adatrögzítés: 
Az adatrögzítés elvégezhető tételesen vagy gyűjtés alapján is. 
Felelős: Nyeste Margit 
 
A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következőket is: 

· a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 
késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve 
bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb 
pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a 
könyvekben rögzíteni kell, 
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· az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági 
műveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli 
politikában meghatározott időpontig (kivéve, ha más jogszabály eltérő 
rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a 
könyvekben rögzíteni. 

 
A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés 
és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy 
gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. 

2.2.3 Adatfeldolgozás 
Felelős: Nyeste Margit 
Általában az adatfeldolgozás előtt végre kell hajtani: 

- a feldolgozandó bizonylatok teljességének (hézagmentes beérkeztének) 
ellenőrzését,  

- a feldolgozandó bizonylati adatok helyességének (alaki és tartalmi) ellenőrzését, 
- a bizonylatok számszaki jelölését (kontírozását), 
- továbbá a naplók, gyűjtők előírását, 
- a feldolgozandó bizonylatok adatainak kiegészítését (pl. elszámolóár, érték, 

eszközcsoport kijelölés stb.) 
A feldolgozás előtti kontírozást végző dolgozó a könyvelési irányításra adott utasítást aláírni 
köteles. Ugyancsak szerepelnie kell a bizonyalton a könyvelés tényének és időpontját igazoló 
azonosítható aláírásnak is. 
 
Az egyeztetés során általában arról kell meggyőződni, hogy az egyik adat azonos-e a 
másikkal ( összehasonlítás és azonosítás) míg az ellenőrzés alkalmával a bizonylaton vagy a 
feldolgozott összesítőkön lévő adatok és igazolások hitelességéről, szabályszerűségéről és 
pontosságáról kell meggyőződni. 
 
Mind az egyeztetés, mind az ellenőrzés elvégezhető: 

- a bizonylat kiállítása után, de még az esemény bekövetkezése előtt (az 
utalványozás szakaszában) 

- a bizonylat érvényesítése uán, de még a feldolgozás előtt. 
 
Az egyeztetésnek és ellenőrzésnek ki kell terjednie: 

- alaki, 
- számszerű és 
- tartalmi 

Az ellenőrzés lehet tételes, vagy szúrópróbaszerű. 
 
A tételes egyeztetés során minden bizonylat meghatározott adatát egybe kell vetni az 
ugyanazon adatokat – összesítve – tartalmazó adattömeggel, míg a szúrópróbaszerű 
egyeztetés és ellenőrzés alkalmával az előre meghatározott módon (reprezentatív) csak a 
bizonylat és adattömeg kisebb részeinek egyes kiemelt adatait kell összehasonlítani a más 
rendszer szerint csoportosított adathalmaz egy-egy részével. 

2.2.4 Bizonylatok irattározása 
A bizonylatok irattározása, ill. megőrzése lehet: 

-  átmeneti (operatív) és 
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-  tartós, irattári megőrzés. 
 
Az átmeneti (operatív) jellegű megőrzésnek célja az, hogy a bizonylatoknál a kibocsátástól a 
tartós megőrzés kezdetéig terjedő időre biztosítsa az egyes részlegek számára a gyors 
hozzáférési, visszakeresési lehetőséget. 
Az operatív megőrzés időtartama általában 1 év. 
A tartós megőrzésre a könyvelési bizonylatokat általában öt, ill. tíz évig kell megőrizni.  
pénztári bizonylatok megőrzési ennél hosszabb ideig történik.  

2.2.5 Bizonylatok megőrzése 
A bizonylatok megőrzése a számviteli törvény értelmében: 
 
A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, 
érékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, valamint más, e törvény 
követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában, valamint az adatok 
feldolgozásánál alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 
10 évig köteles megőrizni. 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 
8 évig-, a munkaügyi-bérügyi bizonylatokat és a vállalkozással kapcsolatos bizonylatokat 
pedig korlátlan ideig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 
visszakereshető módon megőrizni. A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla 
megszűnésének időpontjával kezdődik. Ez a szigorú számadású bizonylatok rontott 
példányaira is vonatkozik. 
A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem 
hatálytalanítja e kötelezettséget, így a bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás 
végrehajtásakor intézkedni kell. 

2.3 A bizonylati felelős feladata, jogai, kötelessége 
A bizonylati felelős jogosult és köteles a vállalat szabályzatában foglaltak végrehajtását 
ellenőrizni, az esetleges módosításra előterjesztést tenni.  
 
Felelős: Nyeste Margit 
 
Kizárólag a bizonylati felelős engedélye alapján szabad az új bizonylati formák alkalmazását 
elrendelni,– ennek alapján az új nyomtatványokat beszerezni, megrendelni. 
A bizonylati felelős jogosult változásokat kezdeményezni a bizonylatokkal-, bizonylati 
rendszerrel kapcsolatban, (ideértve az új bizonylatok besorolását, a megszűnt nyomtatványok 
kivezetését, a házi számrendszer karbantartását, a példányszám megváltoztatását), és a 
szervezeti egységekkel kapcsolatban is (az érintett szervezeti egységek vezetőinek 
véleményével összhangban). 
 
Továbbá: a bizonylati felelős köteles a szabályzat (és ennek mellékletét képező bizonylati 
gyűjtemény) naprakészségét biztosítani, illetve ennek érdekében – az ügyvezető előzetes 
hozzájárulása alapján – a szükséges intézkedéseket megtenni. 
Feladatai közé tartozik a bizonylatok kiállításához, feldolgozásához, ellenőrzéséhez 
kapcsolódó technikai segédletek naprakészségének biztosítása (pl. a vállalkozás 
számlarendjének-, kódlisták-, szigorú számadású nyomtatványok jegyzékének-, a bizonylatok 
aláírási és utalványozási jogkörének karbantartása). 
 



Békési Férfi Kézilabda Kft  Bizonylati és irattározási szabályzat  

 

 11 

A számítógépes feldolgozásnál alkalmazott kódrendszerek, kódszámok kialakítása, bővítése, 
folyamatos karbantartása, naprakészségének biztosítása. 

3 Szigorú számadású nyomtatványok 

3.1 Szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványokkal 
kapcsolatos általános elvek, szabályok 

3.1.1 Szigorú számadás alá vont nyomtatványok 
Szigorú számadás alá kell vonni azokat a nyomtatványokat, amelyek: 

· illetéktelen felhasználása esetén a vállalkozás a címzettel szemben felszólamlási 
joggal nem élhet (pl. készpénz, csekk, szállítólevél stb.), 

· beszerzése esetén a nyomtatvány értékét meghaladó, vagy a nyomtatvány 
névértékének megfelelő ellenértéket kell fizetnie (pl. váltó), 

· illetéktelen felhasználása a vállalkozáson belül visszaélésre adhat alkalmat. 
 
A vállalkozás gazdasági vezetője határozza meg a szigorú számadású kötelezettség alá vont 
nyomtatványok körét. 
 
A szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok készletéről és felhasználásáról 
célszerű olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a felhasználó (szervezeti egység, személy, 
szerv) a sorszám szerinti felhasznált mennyiség és a felhasználás időpontja is megállapítható. 
 
A felhasználó köteles a nyomtatványokkal  (ideértve a rontott példányokat is) elszámolni. 
Csak elismervény ellenében történhet a nyomtatványok átadása és átvétele. 

3.1.2 A számviteli törvény rendelkezései a szigorú számadású nyomtatványokról: 
A számviteli törvény értelmében: a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján 
meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az 
egyszerűsített számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a 
nyomtatványa értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő 
ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat 
alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. 
 
A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. 
 
A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott 
vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja 
azok elszámoltatását. 

3.2 A szigorú számadású nyomtatványok igénylése 
A szigorú számadású nyomtatványok helyileg a telephelyen vannak (5630 Békés, Karacs T. 
u. 7. fsz.2.), melyet az ügyvezetőn és az adminisztrátorokon kívül más nem kezelhet, illetve 
igényelhet. 

3.3 Szigorú számadású nyomtatványok raktári nyilvántartása 
A központi nyomtatvány raktárban a szigorú számadású nyomtatványokat féleségenként 
külön-külön kell nyilvántartani. 
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A raktári nyilvántartó lapokat az általa használt „Bevételezési jegy” és az igénylőlapok (mint 
kiadási bizonylatok) és esetleg egyéb bizonylatok (visszárú jegy, selejtezési jegyzőkönyv, 
stb.) alapján köteles vezetni. 
A bevételezési szabályok és azok bizonylatolása azonos az egyéb nyomtatványokéval. 
 
A raktári nyilvántartólap főbb részeinek (bevétel, igénylés, kiadás, készlet) vezetési szabályai: 
 
Az első öt oszlopba a raktár által átvett szigorú számadású nyomtatványok bizonylatának 
keltét, számát és a beérkezett nyomtatványok kezdő és végső sorszámát, valamint a 
bevételezett mennyiséget (tömb, vagy lap darabszámát) kell feljegyezni. 
A nyilvántartólap 6-9 oszlopaiba – az igénylőlap adatai alapján – az igénylés keltét, az 
igénylőlap sorszámát, az igénylő (a felhasználó) megnevezését és az igényelt nyomtatvány 
mennyiségét kell rögzíteni. 
A kiadást szintén az igénylőlap megfelelő rovatai alapján kell a nyilvántartásba feljegyezni. 
(A kiadás kelte, a kiadott nyomtatványok kezdő és végső sorszáma, a kiadott mennyiség). A 
kiadás tényét az átvevővel aláírással igazoltatni kell. 
A készlet mennyiségét elég oldalanként, leltárkor, rovancsoláskor feljegyezni. 
 
Ha a beérkezett nyomtatványokat nem külön raktárban, hanem a felhasználó munkahelyeken 
tárolják, akkor a raktári nyilvántartó lapot nem kell használni, hanem már elsődlegesen a 
munkahelyi (tételes) nyilvántartó lapon kerülnek nyilvántartásba vételre. 
 
Ha kisebb szervezeti egységnél, vagy egy személynél többféle, de kis forgalmú szigorú 
számadású nyomtatvány van, akkor azokat egyéni nyilvántartó lapon együtt lehet vezetni. 

3.4 A szigorú számadású nyomtatványokat felhasználó helyek 
(egységek) nyilvántartása 

A felhasználó helyeknek a központi nyomtatvány raktártól (kirendeltségektől) felhasználásra 
átvett szigorú számadású nyomtatványokat féleségenként (fajtánként) külön-külön, sorszám 
szerint és mennyiségben kell nyilvántartani. 
 
Az egységekben a nyilvántartás alapbizonylata az igénylőlap. A nyilvántartó lapokat a 
tömbölt és kevés mennyiségben átvett nyomtatványok (pl. 100 lapos ellenőrző bélyeg 
tömbök, hitelszámla, valamint pénztárbizonylati tömbök, stb.) tekintetében úgy kell vezetni, 
hogy a nyilvántartásba egy-egy sor egy-egy tömbnek feleljen meg, hogy a használatbavétel 
keltét így lehessen jelölni. A nyilvántartólap megjegyzés című rovatába a felhasználásra 
átvevő (pl. ellenőrző bélyeg esetében raktáros, árubeszerző) aláírását kell szerepeltetni. 
 
Az íves vagy egyedi nyomtatású szigorú számadású nyomtatványokat összevont 
mennyiségében (szelvény, stb. számban) kell vezetni és a nyilvántartólap megjegyzés 
rovatában kell feljegyezni a felhasználásra kiadott darabszámot és aláírást. 
 
A bizonylatok felhasználásának ellenőrzésére alkalmas ellenőrző lapokat célszerű a 
bizonylatok feldolgozási helyén vezetni. 
 
A szabvány nyomtatványok: 
¨  Szigorú számadású nyomtatványok igénylőlapja, 
¨  Szigorú számadású nyomtatványok raktári nyilvántartó lapja, 
¨  Szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartó lapja, 
¨  Bizonylat ellenőrző lap (200 tételes), 
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¨  Bizonylat ellenőrző lap (1000 tételes), 
¨  Szigorú számadású nyomtatványok egyéni nyilvántartó lapja. 
 

4 Iratkezelési szabályzat 
A vállalkozás iratkezelésére és selejtezésére a törvény értelmében Iratkezelési szabályzatot 
kell készíteni. Az iratkezelési szabályzat összeállításánál figyelembe kell még venni egyéb 
rendelkezéseket is, melyek az iratok védelmére, megőrzésére és az iratkezelésre vonatkoznak. 
 
Ilyen rendelkezés például: 

·  az ügyviteli bizonylatokra vonatkozó a számvitelről szóló törvény 
·  a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 

4.1 Iktatás bizonylatai 
A vállalkozás hatáskörébe tartozik: 

-  az iktatás nyomtatványainak a kiválasztása a forgalomba lévő szabványok közül, 
-  az iktatási rendszer kialakítása az iratforgalmának megfelelően. 

 
Iktatási módszerek: 

A ha az iktatott ügyek száma nagy, de egy-egy ügyben általában csak egyetlen irat 
van: a soros (folyószámos) iktatási rendszer felel meg. 

B ha egy-egy ügyben általában több iratot kell iktatni különböző időpontokban, 
akkor célszerű az alszámos iktatást alkalmazni. 

C ha egy ügyben nagyobb számú iratot kell iktatni és az ügyek több éven át 
bonyolódnak le, akkor az állandó sorszámos (lajstromos) iktatás lehet a jó 
megoldás. 

D ha tömegesen keletkeznek ügyek egy témakörben (főtárgyban), de egy-egy 
ügyben csak egy iratot kell iktatni, akkor akár a soros, akár az alszámos iktatást 
jól egészíti ki a gyűjtőszámos iktatás. 

E  ha egyidejűleg több helyről érkezik jelentés, adatszolgáltatás stb., akkor akár a 
soros, akár az alszámos iktatást célszerűen egészíti ki a gyűjtőív alkalmazása. 

 
A felsorolt módszerek közötti választás az ügyvezetés feladata, a vállalkozásnál alkalmazott 
megoldás: A 
 
Az irattári munkát segítheti még néhány, a szabványban lévő nyomtatvány: névmutató, 
ügyiratkiadási bizonylat. 

4.1.1 Iktatókönyv 
A vállalkozás által – a szabványban lévő választék alapján – alkalmazott iktatókönyvet 
közhiteles okiratnak kell tekinteni és az abban történt regisztrálások bizonyítékként 
felhasználhatók bármely hatósági eljárás során. 
 
Az iktatókönyvet évenként kell megnyitni és hitelesíteni. A megnyitás alkalmával a könyv 
fedőlapján fel kell tüntetni a cég pontos teljes nevét, a szervezeti egység megnevezését és az 
évszámot. Év végén kerül sor az iktatókönyv lezárására. 
 
Az iktatás szabvány nyomtatványai: 
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¨  Soros (folyószámos) iktatólap, 
¨  Soros (folyószámos) iktatókönyv, 
¨  Iktatólap (4 alszámos), 
¨  Iktatókönyv (4 alszámos), 
¨  Ügyirat kiadási bizonylat, 
¨  Gyűjtőív adatszolgáltatásról, jelentésről, 
¨  Név-, hely-, tárgymutató lap, 
¨  Név-, hely-, tárgymutató könyv, 
¨  Idegen számmutató lap, 
¨  Állandó sorszámos (lajstromos) iktatókönyv, 
¨  Iktatólap (8 alszámos), 
¨  Iktatókönyv (8 alszámos), 
¨  Gyűjtőszámos iktatólap, 
¨  Gyűjtőszámos iktatókönyv. 

4.1.2 Kiselejtezett ügyiratok 
A kiselejtezett ügyiratokról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A jegyzéknek tartalmaznia kell: 

-  a vállalkozás megnevezését és címét, 
-  az ügyiratok befejezési évét, 
-  a selejtezés évét, 
-  a tételszámokat, a tételszámok megnevezését, az iktatószámok felsorolását. 
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Megismerési nyilatkozat  
 
 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 1-től hatályos BIZONYLATI ÉS 
IRATTÁROZÁSI szabályzatát megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok 
betartatni. 

 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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4.2 Irattári terv 
 

Iratok csoportosítása: 
 
 

Megnevezés Év Megőrzési idő Selejtezhető Nem selejtezhető 
I. csoport     

II. csoport     

III. csoport     

IV. csoport     

V. csoport     

VI. csoport     
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5 Szabályzati változások rögzítése 
 

Hatályba 
lépés 

Változás Változtatást Hivatkozás 
(magyarázat) 

 Oka Helye Engedélyezte Elrendelte  
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LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
A leltározás részletes szabályait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés a) 

pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 50. § 

(1) bekezdése alapján a Társaság saját hatáskörében állapítja meg. 

 

A leltározási és leltárkészítési szabályzat előírásait a Társaság a tulajdonában és kezelésében 

lévő eszközök és források leltározásakor és leltárkészítésekor alkalmazza. 

 

A szabályzat megalkotásakor figyelembe vételre került: 

· a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

· az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, 

· a készletgazdálkodási szabályzat, 

· a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet, 

· a bizonylati szabályzat,  

· az értékelési szabályzat. 

  

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TARTALMA 
 
A szabályzat célja, hogy szabályozza a leltározás és leltárkészítés helyi előírásait, eleget téve a 

Számviteli törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában, a hivatkozott Kormányrendelet 50. § (1) 

bekezdésében meghatározott kötelezettségnek, valamint a Társaság számviteli politikájának, 

mely szerint a jelen szabályozási körre külön szabályozásban kerül sor. 

 
A szabályzat célja, hogy előírásaival biztosítsa az éves könyvviteli beszámolók leltárral történő 

alátámasztottságát. A leltár a mérleg legfontosabb alapokmánya, kötelező dokumentációja. 

 
A szabályzat tartalmazza: 

o a leltározási kötelezettség tartalmát, 

o a leltár fogalmát és a leltár alapkövetelményeit, 

o a leltározás típusait, 

o a leltározás fogalma, s a leltározás alapkövetelményeit, és a leltározás során 

érvényesítendő alapelveket, 

o a leltározás módjait, 
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o a leltározási körzetek és egységek meghatározását,  

o a leltározási feladatokért való felelősség meghatározását, 

o a leltározás esedékességének, időpontjának és a leltár fordulónapjának a meghatározását, 

o az értékelés követelményét, 

o a leltározási ütemtervre vonatkozó előírásokat, 

o az egyes vagyonelemek leltározására vonatkozó sajátos előírásokat, 

o a leltározási munkanapló vezetési kötelezettséget,  

o a leltározás dokumentumait, a dokumentumok kezelésének, megőrzésének szabályait. 

 

2. A LELTÁROZÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 
A számviteli törvény 46. § (3) bekezdése kimondja, hogy: 

o az eszközöket és  

o a kötelezettségeket leltározással / mennyiségi felvétellel, egyeztetéssel ellenőrizni kell. 

 
A leltározási kötelezettség kiterjed: 

o a tárgyévről december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott: 

o eszközökre,  

o forrásokra, valamint 

o a mérlegben értékben nem szereplő eszközökre. 

 
A leltározási kötelezettség - figyelembe véve a számviteli törvény 69. §-át - a Társaságnál 

vezetett mennyiségi nyilvántartások meglététől és milyenségétől függően változik: 

v Ha a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem, vagy nem 

folyamatosan vezetik, akkor a leltározást minden évben végre kell hajtani az alábbiak szerint: 

· mennyiségi felvétellel általában az eszközöknél, de  

· egyeztetéssel a csak értékben kimutatott eszközöknél,  

· az idegen helyen tárolt eszközöknél, 

· egyeztetéssel a kötelezettségeknél. 

v Ha a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást folyamatosan vezetik, 

akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a 

leltár összeállítását megelőzően - leltározással kell meggyőződni. 

 A leltározást legalább három évente, de a szabályzat szerint 2 évente kell elvégezni: 

· mennyiségi felvétellel,  
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· a csak értékben kimutatott eszközöknél egyeztetéssel, 

· az idegen helyen tárolt eszközöknél egyeztetéssel, 

· a kötelezettségeknél egyeztetéssel. 

 

3. A LELTÁR FOGALMA ÉS A LELTÁR ALAPKÖVETELMÉNYEI 

3.1. A leltár fogalma 

A leltár a Társaság tulajdonát képező, illetve kezelésében lévő eszközök és azok forrásai, 

továbbá a birtokában lévő idegen eszközök valóságban meglévő állományának egy adott 

időpontban meghatározott módon készített mennyiségi, illetve mennyiségi és értékbeni 

kimutatása. 

3.2. A leltár alapkövetelményei 

A leltárral szemben meghatározott alapkövetelmények: 

o A leltár célja, hogy a mérlegben kimutatott eszközök, és források valódiságát alátámassza. 

o A leltárnak tartalmazni kell tételesen, ellenőrizhető módon, a mérleg fordulónapján 

meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. /Szt. 69. § (1)/ 

 
A leltárnak biztosítania kell: 

· a teljeskörűséget, 

· a valós állapot bemutatását, 

· az áttekinthetőséget. 

 
A teljeskörűség biztosítása a leltár esetében azt jelenti, hogy a leltárnak a Társaság valamennyi 

eszközét és forrását tartalmaznia kell. A leltár valódiság azt jelenti, hogy a leltározás, egyeztetés 

során a ténylegesen fellelt mennyiségi és értékadatokat kell kimutatni. Az áttekinthetőség 

keretében gondoskodni kell arról, hogy a leltározási okmányokon javítás csak a „javította” 

szöveg, a javító aláírása és a javítás dátuma feltüntetésével történjen. 

 
A leltározásnak biztosítania kell azt is, hogy az értékhelyesbítés elszámolásához szükséges 

adatok rendelkezésre álljanak. 
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3.3. A leltár tartalmi követelményei a piaci értékelésbe bevont eszközöknél 

 
A számviteli törvény 58. § (1) bekezdése alapján, a Társaság nem él a piaci értékelés 

lehetőségével. 

 

4. A LELTÁROZÁS TÍPUSAI 

 
A leltározás a leltározott vagyonnal való rendelkezési jogosultság szerint lehet: 

o saját vagyon leltározása, illetve 

o idegen vagyon leltározása. 

 

A saját vagyon leltározási körébe tartozik: 

o a saját székhelyen, telephelyen tárolt vagyon, 

o a nem saját székhelyen, telephelyen fellelhető vagyon. 

 

Idegen vagyon leltározási témakörébe tartoznak azok a vagyonelemek, melyek a Társaság 

székhelyén, telephelyén vannak ugyan, de nem képezik a Társaság vagyonát. Ezeket a 

vagyonelemeket a vagyoni joggal rendelkező szervvel való megállapodás alapján kell 

leltározni. 

 
 

5. A LELTÁROZÁS FOGALMA ÉS A LELTÁROZÁS ALAPKÖVETELMÉNYEI, A 

LELTÁROZÁS SORÁN ÉRVÉNYESÍTENDŐ ALAPELVEK 

5.1. A leltározás célja és fogalma 
A leltározás célja: 

o a mérleg valódiságának biztosítása azzal, hogy megállapítja az eszköz és forrás állomány 

értékét, 

o az ellenőrzés, vagyis annak vizsgálata, hogy a könyvekben kimutatott eszközök és 

kötelezettségek értéke valós-e. Az ellenőrzés mennyiségi felvétellel, illetve egyeztetéssel 

történő leltározással valósul meg, 

o a bizonylati fegyelem betartásának erősítése, 

o a tulajdon védelmének biztosítása. 
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A leltározás fogalma: 

A leltározás olyan tevékenység, amellyel a Társaság az eszközeit és forrásait számba veszi és a 

valóságban meglévő állományt megállapítja. 

A leltározási tevékenységhez tartozik: 

o az eszközök mennyiségi felvétele,  

o a csak értékben nyilvántartott eszközöknél a nyilvántartásokkal való egyeztetés, 

o a kötelezettségeknél a nyilvántartásokkal való egyeztetés, 

o az aktív és a passzív vagyonrészek értékelése, 

o a mennyiségi leltározás során a leltározott értékadatok nyilvántartásokkal történő 

egyeztetése,  

o a leltárhiányok és többletek megállapítása, azok okainak megállapítása, tisztázása, majd 

rendezése, elszámolása. 

 
 

5.2. A leltározás alapkövetelményei 

A leltározás alapkövetelményei: 

o A leltározás végrehajtását leltárral kell dokumentálni. 

o A leltározás végrehajtása érdekében ki kell alakítani és működtetni kell a leltározási 

körzetek és egységek rendszerét. 

o Gondoskodni kell arról, hogy elkészüljön a leltározási ütemterv. 

o Biztosítani kell a leltározás szabályszerűségét, dokumentáltságát, ezért a leltározással 

kapcsolatos valamennyi mozzanatot írásban is kell rögzíteni. 

 
A leltárkészítés során ügyelni kell a hitelesség biztosítására, ennek érdekében gondoskodni kell 

a bizonylatok és egyéb dokumentációk egyértelmű és hiánytalan kitöltéséről, valamint a 

szükséges záradékok és aláírások feltüntetéséről. 

 

5.3. A leltározás során érvényesítendő alapelvek 
A leltárnak teljesnek kell lennie. A teljesség azáltal valósul meg, hogy a leltár tételes és ezáltal 

egyértelműen ellenőrizhető. 

A tételesség követelménye biztosításához az egyes vagyonelemeket tételesen ki kell mutatni, 

majd az így kimutatott tételeket kell a mérleg tagolásának, szerkezetének megfelelően 

különböző szempont szerinti csoportosítani, összevonni. 
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A leltározás során ügyelni kell a számviteli rendben is meghatározott számviteli alapelvek 

közül:  

o a valódiság elvének, 

o a világosság elvének és 

o az egyedi értékelés elvének érvényesülésére. 

 
A leltározás során a valódiság elvének úgy kell érvényesülnie, hogy: 

o a számviteli előírásoknak alapján készüljön a leltár, 

o a leltározott vagyon értékelése megfeleljen a helyi értékelési szabályzatban foglaltaknak, 

o a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetése biztosított legyen. 

 
A világosság elvének a leltározás során úgy kell érvényesülnie, hogy: 

o a leltárnyomtatványoknak egyértelműnek, külső szakember által is értelmezhetőnek kell 

lennie, 

o a leltárnyomtatványok áttekinthetőek legyenek, kód- vagy más jel alkalmazása esetén 

rendelkezésre álljon a nyomtatványok mellett a kód-, illetve jel jegyzék, 

o nem szabad összevonni az adós több adósságát, vagy hitelező több hitelét, hanem külön-

külön tételben kell leltározni, 

o nem lehet adott szerv, személy tekintetében kimutatott kötelezettségét és követelését 

összevonni, hanem külön-külön tételben kell leltározni. 

 
A leltározás során ellátandó értékelési munka tekintetében ügyelni kell az értékelés elvének 

érvényesülésére. Így az egyes tételeket alapesetben egyedileg kell értékelni, azért a leltárban fel 

kell tüntetni a mennyiségi és érték adatokat, valamint bizonylattal kell alátámasztani az 

értékelés során figyelembe vett körülményeket.  

Az egyedi értékelés elve nem érvényesül a csoportos értékelésnél, melynek részletes szabályait 

az értékelési szabályzat tartalmazza. 

 
 

6. A LELTÁROZÁS MÓDJAI 
 

A leltározás módjának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az adott vagyon: 

o mérlegtételben szereplő vagyon-e, illetve 

o mérlegtételen kívüli vagyon. 
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A mérlegben szereplő vagyon leltározás végrehajtási módja a következők lehetnek: 

o mennyiségi felvétel, 

o egyeztetés. 

 
A könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő vagyon leltározási módját az éves leltározási 

ütemterv határozza meg. Ide tartoznak különösen - a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 22. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján - a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő: 

o immateriális javak, 

o tárgyi eszközök, 

o készletek. 

  

6.1. Leltározás mennyiségi felvétellel 
 Mennyiségi felvétellel kell leltározni - a számviteli törvény 69. § - (3) és (4) bekezdése alapján 

- az eszközöket, kivéve azokat, melyek csak értékben kerülnek kimutatásra, illetve idegen 

helyen kerülnek tárolásra. 

 
A mennyiségi felvétel módját kell alkalmazni tehát a következő vagyoni körben: 

o a tárgyi eszközök, 

o a befektetett pénzügyi eszközök (kivéve a csak értékben kimutatott értékpapírok), 

o a készletek, 

o az értékpapírok (kivéve a csak értékben kimutatott értékpapírok), 

o a pénzeszközök állománya. 

 
A mennyiségi leltározás az eszközök darabszám szerinti felmérését jelenti. A felvétel az 

eszközök jellegétől függően történhet számlálással. 

 
A felvételt végre lehet hajtani: 

o a nyilvántartásoktól függetlenül, illetve  

o a meglévő analitikus nyilvántartások alapján. 

 
A nyilvántartásoktól függetlenül történő mennyiségi felvétel: 

A nyilvántartásoktól függetlenül történő mennyiségi felvétel jellemzője, hogy a tényleges 

mennyiségi felvételt nyilvántartási adatokkal előre ki nem töltött leltár nyomtatványokra vezetik 

fel. A mennyiségi felvételt követően vezetik csak fel a nyilvántartási adatokat.  
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A felvétel jellemzője, hogy: 

o megnöveli a leltárkiértékelés munkáját, mivel a helyszínen felvett tételeket kell utólag 

beazonosítani a nyilvántartás adataihoz, 

o nagy a hibalehetőség a felvétel során, ha nem egyértelműen veszik fel az azonosító 

adatokat, 

o nehéz lehet a nyilvántartás adataihoz történő beazonosítás, ha a felvétel során nem 

pontosan vették fel az adott eszköz azonosító adatait. 

 
A nyilvántartások alapján történő mennyiségi felvétel: 

A nyilvántartások alapján történő felvétel jellemzője, hogy a mennyiségi felvétellel történő 

leltározás előtt a leltárfelvételi íveken a nyilvántartási adatokat előre ki kell tölteni. A módszer 

alkalmazásának feltétele, hogy a Társaság ismerje, adott eszköz mely leltározási körzetben 

található, mivel a leltárfelvételi íveket leltározási körzetenként kell kitölteni. 

 
A módszer előnyei: 

o meggyorsítja a leltározási tevékenységet,  

o minimálisra szorítja a leltárfelvétel során az adminisztrációs és egyéb hibalehetőségeket. 

A Társaságnál a leltározást lehetőség szerint nyilvántartások alapján történő mennyiségi 

felvétellel kell végrehajtani. 

6.2. Az egyeztetés alkalmazása 

Egyeztetéssel kell leltározni - a számviteli törvény 69. § - (3) és (4) bekezdése alapján - a csak 

értékben kimutatott eszközöket, és a kötelezettségeket. 

Egyeztetési módszerrel kell leltározni: 

a) az eszközök közül 

o az immateriális javakat,  

o a követeléseket, 

o egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokat, 

o az aktív pénzügyi elszámolásokat, 

b) a források közül 

o a kötelezettségeket,  

o az egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokat, 

o a passzív időbeli elhatárolásokat. 
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Az egyeztetés adminisztratív felmérést jelent, amikor a főkönyvi számlákat kell egyeztetni az 

analitikus nyilvántartásokkal, illetve a főkönyvi könyvelés helyességét igazoló okmányokkal. 

Az egyeztetéssel történő leltározás során is a leltározásról készült dokumentumnak biztosítani 

kell a leltárral szemben támasztott követelményeket. 

 

7. A LELTÁROZÁSI FELADATOKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 
 
A leltározási feladatokkal kapcsolatban felelősség terheli: 

 - a szerv vezetőjét, 

 - a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős vezetőt, 

 - a leltározás vezetőjét,  

7.1. A Társaság vezetőjének leltározással kapcsolatos feladata és felelőssége 
A Társaság vezetőjének feladata, hogy: 

o gondoskodjon arról, hogy a leltározási szabályzat legalább évente a leltározási ütemterv 

elkészítése előtt aktualizálásra, felülvizsgálatra kerüljön,  

o gondoskodjon arról, hogy a leltározási ütemterv elkészítésre kerüljön, 

o a leltározási ütemterv összeállítását megelőzően felülvizsgálja a leltározási körzeteket és 

egységeket, 

o figyelemmel kísérje a leltározási tevékenységet,  

o a leltározás során rendszeres kapcsolatot tartson a leltárvezetővel, valamint a 

leltárellenőrrel, 

o gondoskodjon a leltárral kapcsolatos felelősségre-vonásról, 

o összefoglalja az adott évi leltározási feladatok tapasztalatait. 

 
A Társaság vezetőjének leltározással kapcsolatos felelőssége, hogy: 

o A leltározási tevékenység az adott évi beszámoló adatai alátámasztása érdekében 

megszervezésre kerüljön. 

o A leltározási tevékenységhez kapcsolódva figyelemmel kísérje a mennyiségi felvétel lel 

történő leltározás évenkénti, illetve ha a feltételek fennállnak, több évenként leltározását, 

illetve meghatározza azokat az éveket, melyekben kötelező a mennyiségi felvétellel történő 

leltározás. 
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7.2. A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős vezető leltározással kapcsolatos 

feladata és felelőssége 

A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős vezető feladata, hogy: 

o közreműködjön a leltározási ütemterv elkészítésében, 

o segítse a leltározásban résztvevők leltározásra való szakmai felkészülését, 

o szakmai segítséget nyújtson a leltározás végrehajtása során, 

o beszerezze a leltározáshoz használandó bizonylatokat, valamint gondoskodjon azok 

kiadásáról és visszavételezéséről,  

o közreműködjön a leltározási munkanapló és a leltározás záró jegyzőkönyvének 

elkészítésében, valamint a leltárkülönbözetek elszámolásában, 

o megbízza az adott évi leltározás vezetőjét, valamint a leltár ellenőrt. 

o a leltározás megszervezése, lebonyolítása szabályszerűen történjen,  

o az elkészített leltár a valóságnak megfeleljen. 

7.3. A leltárvezető leltározással kapcsolatos feladata és felelőssége 

A leltárvezető feladata, hogy: 

o felmérje az adott évben ellátandó mennyiségi felvétellel, valamint egyeztetéssel 

leltározandó vagyoni kört, 

o kijelölje a leltározásban közvetlenül résztvevő személyeket, azaz a leltárfelelősöket, 

o megszervezze és megtartsa az oktatást a leltározásban résztvevők részére, 

o elkészítse a leltározási ütemtervet, 

o közvetlen utasításokkal biztosítsa a leltározási ütemterv végrehajtását, 

o probléma esetén közvetlenül segítséget nyújtson a leltározásban résztvevők számára, 

o folyamatosan ellenőrizze a leltározás szabályszerűségét, 

o folyamatosan vezesse a leltározási munkanaplót,  

o előkészítse a leltározás záró jegyzőkönyvét, 

o a leltározás során keletkezett valamennyi dokumentumot egy helyen összegyűjtse és 

irattározásra előkészítse. 

A leltárvezető felelős: 

o a leltározási feladatok végrehajtásáért, 

o a leltározással kapcsolatos napi szervezési és irányítási tevékenységért, 

o a leltározási ütemtervben való feladatellátásért. 
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7.4. A leltárellenőr leltározással kapcsolatos feladata és felelőssége 
A leltárellenőr feladata, hogy 

o vizsgálja a leltár előkészítésének megfelelőségét,  

o ellenőrizze azt, hogy a leltározásban résztvevők oktatása megfelelő módon és 

eredményességgel történt-e, 

o ellenőrizze, hogy a leltározási feladatok ellátása a leltározási ütemtervnek megfelelően 

történnek-e, 

o ellenőrizze a mennyiségi felvétellel történő leltározás teljes folyamatát, a felvétel 

szabályszerűségét, 

o rendszeresen nyomon kövesse az ütemterv és a leltározási munkanapló szerinti feladatokat, 

o a leltározás közben, illetve a nyomtatvány kitöltést követően ellenőrizze a bizonylatok 

bizonylati szabályzatban előírt alaki és tartalmi követelményeinek meglétét, 

o külön figyelmet fordítson a leltár valódiságára és teljes körűségére,  

o a leltárellenőri feladatainak ellátását a leltárbizonylatokon dokumentálja, és elvégezze a 

leltárellenőri megbízás szerinti részletes feladatokat. 

A leltárellenőr felelős: 

o a teljes leltározási tevékenység szabályszerűségének ellenőrzéséért, 

o a leltározás során a folyamatos szakmai ellenőrzés végrehajtásáért, 

o a leltározás egyes szakaszainak utólagos ellenőrzésének meglétéért. 

7.5. A leltározásban résztvevő személy leltározással kapcsolatos feladata és felelőssége 
A leltározásban résztvevő személy lehet: 

o a leltározási körzet, illetve azon belüli egység leltárfelelőse, valamint 

o a leltározásban általánosan közreműködő, a leltározást végrehajtó leltározó személy. 

A leltározásban résztvevő személy feladata, hogy: 

o a leltározási tevékenységgel kapcsolatos oktatáson részt vegyen, 

o a feladatait a leltárvezető irányítása alapján végezze, 

o betartsa a leltározási szabályzatban előírtakat, 

o tevékenysége során ügyeljen a bizonylati szabályzatban foglaltak betartására, 

o amennyiben a leltározás során szokatlan helyzetet, állapotot, körülményt tapasztal, a 

leltározás vezetőjét erről értesítse,  

o a rábízott feladatokat határidőre elvégezze. 

A leltározásban résztvevő személy felelős azért, hogy: 

o a rábízott részfeladatokat megfelelően elvégezze, 
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o tevékenysége során érvényesítse a teljeskörűség elvét, biztosítsa a valódiságot, valamint az 

általa dokumentált tevékenység áttekinthetőségét. 

 

A leltározási körzet, illetve leltározási egység leltárfelelőse az előbbi feladatokat a leltározási 

körzet, illetve egység tekintetében köteles elvégezni, illetve felelőssége is csak a körzetre, 

illetve az egységre terjed ki. Leltáreltérés esetében a leltározásban résztvevő valamennyi 

személy köteles a leltári többletek és hiányok okának felkutatásában részt venni. 

 
 

8. A LELTÁROZÁS ESEDÉKESSÉGE, IDŐPONTJA ÉS A LELTÁR 
FORDULÓNAPJA 

8.1. A leltározás esedékessége, tartalma 

 
A leltározási tevékenység minden évben esedékes. A leltározási tevékenység tartalma azonban 

eltérő lehet, attól függően, hogy adott évben a Társaságnak kell-e mennyiségi felvétellel 

leltároznia, vagy elegendő az egyeztetési feladatok ellátása. 

 

A leltározási feladat lehet: 

o egyeztetéssel történő leltározás, /ha a Társaság év közben a számviteli alapelveknek 

megfelelő folyamatos, mennyiségi nyilvántartást vezet, és adott évben nem kötelező a 

tényleges mennyiségi felvétel a mennyiségben is nyilvántartott eszközök esetében/; 

o mennyiségi felvétellel és egyeztetéssel történő leltározás 

· ha a Társaság év közben a mennyiségi nyilvántartást nem, vagy nem folyamatosan 

vezeti, illetve. 

· ha a Társaság év közben folyamatosan vezeti e mennyiségi nyilvántartást, de adott 

évben köteles az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározására. 

 
 
8.2. A leltározás időpontja és a leltár fordulónapja 

A leltár fordulónapja 

A leltár fordulónapja az a nap, amely napra vonatkozóan a leltárt el kell készíteni. 

A leltározás fordulónappal kapcsolatos szabályai: 

o Csak fordulónapi leltározás végezhető el. 

o A mérlegvalódiság elvének érvényesítése érdekében a fordulónap: az év utolsó napja, 

december 31. 
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A leltározás időpontja 

A leltározás időpontja az az időpont, amikor a leltározási tevékenységet elvégzik, azaz: 

o mennyiségi felvétellel történő leltározáskor a tényleges mennyiségi felvétel időpontja,  

o az egyeztetéssel történő leltározáskor az egyeztetés elvégzésének időpontja. 

 

A tényleges leltározás előtt, függetlenül attól, hogy az mennyiségi vagy egyeztetéses leltár, a 

rendelkezésre álló analitikus nyilvántartásokat le kell zárni, mellyel megtörténik a jelzés arra 

vonatkozóan, hogy a leltározás melyik napon történt. 

 

A leltározási tevékenységet a vagyoni kör nagysága miatt nem lehet a leltár fordulónapján 

leltározni. Ezért a leltározandó vagyoni kör, a rendelkezésre álló személyi háttér, és egyes 

célszerűségi szempontok figyelembevételével kell előre megtervezni – a leltározási 

ütemtervben – a leltározási feladatok végrehajtási időpontjait. 

 

A leltározást úgy kell megszervezni, hogy a leltározás tényleges időpontja lehetőség szerint 

minél kevésbé térjen el a leltár fordulónapjától. 

 

A tényleges leltárfelvétel tehát történhet a fordulónap előtt vagy után is. A fordulónap és a 

tényleges leltárfelvétel közötti időszakban történt változásokat feltétlenül figyelembe kell venni, 

mivel a leltár csak így tudja alátámasztani a mérleget, mely a fordulónappal készül. 

 

9. AZ ÉRTÉKELÉS KÖVETELMÉNYEI 

 
A mérlegben csak megfelelően értékelt vagyon szerepelhet, ezért a mérleg alátámasztását 

szolgáló leltár elkészítésekor is ügyelni kell arra, hogy:  

o a számviteli törvényben,  

o a számviteli törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben,  

o a helyi sajátosságot tükröző számviteli politikában, illetve 

o az eszközök és források értékelési szabályzatában  

meghatározott értékelési elvek érvényesüljenek, illetve az értékelési feladatok ellátásra 

kerüljenek. 

 
 
 



Békési Férfi Kézilabda Kft.   Leltározási Szabályzat   
 

15 
 

10. A LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV  

10.1. A leltározási ütemterv jelentősége, célja 
A leltározási munka zavartalanságát a leltározás megfelelő előkészítésével, a személyi és a 

technikai feltételek megteremtésével kell biztosítani. Ennek maradéktalan megszervezéséért a 

Társaság vezetője által meghatározott személy a felelős. 

 

A leltározási munka tervszerűségének biztosítása érdekében minden évben - a leltározási munka 

megkezdése előtt legalább 30 nappal - leltározási ütemtervet kell készíteni. A leltározási 

ütemtervet a Társaság vezetője hagyja jóvá. 

 
 
10.2. A leltározási ütemterv tartalmi követelményei ( 2. sz. melléklet) 
A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell: 

o a leltározás elkészítésével, a leltár felvételével és értékelésével kapcsolatos 

munkafolyamatok tervezett időpontját, az egyes munkafolyamatok elvégzéséért felelős 

személyek, a leltározás helyszíneinek, a leltározandó eszközök megnevezését, továbbá a 

leltározás ellenőrzéséért felelős személy kijelölését; 

o A leltározási ütemterv összeállítása a leltárvezető feladata. 

 

10.3. A leltározási ütemterv részei 
A leltározási ütemterv részei 

1) A leltározási munkafolyamatok meghatározása. 

2) A leltározási ütemterv 1. részében meghatározott feladatok leltározási helyszínei, 

valamint a helyszínen leltározandó eszközök - mennyiségi felvétellel történő 

leltározáskor. 

3) A készletek leltározására vonatkozó szabályok, illetve a csak mennyiségben 

nyilvántartott eszközök, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök leltározására 

vonatkozó előírások megadása. 

 
 

10.4. A leltározási munkafolyamatok meghatározása 
A leltározási ütemterv első részében, a leltározási munkafolyamatok meghatározásakor 

részletesen fel kell sorolni: 

o a leltározás előkészítésével, 

o a leltározás végrehajtásával és feldolgozásával,  
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o a zárójegyzőkönyv elkészítésével, a könyvviteli elszámolással, illetve egyéb esetlegesen 

felmerülő feladatok ellátásával kapcsolatos teendőket. 

  
A leltározás előkészítése 

A leltározás előkészítése során el kell készíteni azt a dokumentumot, amely alapján egyértelmű, 

hogy adott évben a leltározandó eszközöket és forrásokat milyen módon (mennyiségi felvétellel 

- ezen belül nyilvántartásoktól függetlenül vagy analitikus nyilvántartások alapján -, illetve 

egyeztetéssel) kell leltározni. (A besorolást számlaosztály, számlacsoport, alszámlacsoport, 

illetve szükség esetén számlaszám szerint kell elkészíteni.) 

 

A leltározásban résztvevő személyek kijelölését, a leltárellenőri, a leltárvezetői megbízásokat 

írásban kell rögzíteni. A leltározásban résztvevők oktatásának megtörténtéről szintén írásos 

feljegyzést vagy jegyzőkönyvet kell készíteni. A leltározás előkészítési feladatai között 

rendelkezni kell a mennyiségi felvétellel leltározandó eszközök, a tartalék alkatrészek, a 

tartozékok megfelelő elhatárolásáról, szétválogatásáról a leltározás megkönnyítése érdekében. 

Az előkészítés feladatai között szabályozni kell azt, hogy a mennyiségi leltározás elvégzéséhez 

szükséges tárgyi eszközök biztosítva legyenek. 

 

A leltár előkészítéshez tartozik a leltározás végrehajtásához szükséges nyomtatványok 

beszerzéséről való gondoskodás, valamint a nyomtatvány átadás-átvétel megfelelő 

dokumentálásának szabályozása is. 

 
A leltározás végrehajtása és feldolgozása 

A leltározás végrehajtása és feldolgozása kapcsán a leltározási ütemtervben szabályozni kell az 

egyes vagyoni kör leltározási munkafolyamatának kezdési és befejezési határidejét, valamint ki 

kell jelölni a munkafolyamat elvégzéséért és ellenőrzéséért felelős személyt, illetve 

személyeket. 

A leltározás konkrét végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a leltározási ütemtervben 

ismertetni kell, különös tekintettel arra, hogy milyen feladatokat kell elvégezni. 

 

A leltározási bizonylatokon a leltározandó tárgy legfontosabb azonosító adatait fel kell tüntetni. 

 

Az egyeztetéssel történő leltározásról bizonylatot kell kiállítani, hogy annak tényét később 

igazolni lehessen. A leltározásról olyan dokumentációt kell készíteni, mely főkönyvi 
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számlánként tartalmazza adott követelés és forrás azonosító adatait, illetve az érték adatokat. A 

főkönyvi számlánkénti kimutatások összesítő érték adataiból újabb, a mérleg fősorainak 

megfelelő kimutatást kell készíteni. 

 

A leltárfeldolgozás a mennyiségi felvétellel történő leltározás során azt jelenti, hogy a 

leltárfelvételt követően el kell készíteni a leltárösszesítőt. Ekkor kell kimutatni a többletet, 

illetve a hiányt. 

Az egyeztetéssel történő leltározáskor a leltárfeldolgozás az egyeztetésekről készített 

kimutatások adatainak főkönyvi számlánkénti, illetve főkönyvi számlacsoportonkénti 

összesítése. (Hiány és többlet megállapítása csak a nyilvántartások közötti adminisztrációs 

eltérésekből adódhat, melyet meg kell szüntetni.) 

 
A leltárkülönbözetek kimutatása a tényleges mennyiségi felvétel alapján 

Leltárhiánynak nevezzük azt a leltárkülönbözetet, amely meghaladja a kompenzálható 

leltárkülönbözet és a normalizált hiány mértékét. Amennyiben leltárkülönbözet került 

megállapításra, ki kell deríteni annak okát. Az okok kutatásánál figyelembe kell venni a 

leltározás tárgyát képező dolog sajátos tulajdonságát, tulajdonságait. 

 

A leltárhiányokat és többleteket bizonyos körülmények megléte esetén kompenzálni lehet. 

Kompenzálásra elsősorban az azonos cikkcsoportba tartozó, hasonló értékű és rendeltetésű 

termékek esetében kerülhet sor. 

 
Zárójegyzőkönyv készítése, könyvviteli elszámolás, egyéb feladatok: 

A leltározási ütemtervben elő kell írni a leltározás befejezése után a leltározási zárójegyzőkönyv 

készítési kötelezettséget. 

A zárójegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

o a Társaság, mint a leltározott szerv megnevezését,  

o a leltározási körzet és egység megnevezését,  

o a leltár kezdési és befejezési időpontját,  

o a ténylegesen felvett és a könyv szerinti értéket,  

o az eltérések összegét, a rendezésük érdekében teendő intézkedéseket, azok felelősét, a 

rendezés határidejét, a felelősséget,  

o a leltározási bizonylatokkal való elszámolást,  

o a rontott bizonylatokkal való elszámolást,  
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o a leltározás szabályszerűségéről szóló nyilatkozatot a leltárfelelőstől,  

o a leltározásban szereplő személyek sajátkezű aláírását. 

(A zárójegyzőkönyvet továbbítani kell a Társaság vezetőjenek.) 

10.5. A leltározás helyszínei, valamint a helyszínen leltározandó eszközök - mennyiségi 

felvétellel történő leltározáskor 

A leltározási ütemterv e részében a korábban meghatározott leltározási feladatok:  

o leltározási helyszíneit, valamint 

o a helyszínen leltározandó eszközöket kell megadni.  

10.6. A leltározáskor használandó nyomtatványok 
A leltározási ütemtervben itt kell meghatározni azokat a nyomtatványokat, melyet használni 

kell a leltározás során. 

 

A leltározás során használható bizonylatok, nyomtatványok a következők lehetnek: 

o leltárfelvételi ív,  

o leltárfelvételi jegy,  

o leltárösszesítő,  

o leltárfelvételi ív és összesítő, 

o egyeztetéses leltározás kimutatásai, 

o leltáreltérések bizonylatai,  

o a Társaság vezetője írásbeli nyilatkozata, intézkedése az eltérések rendezésére vonatkozóan 

stb. 

 

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell részletesen az adott évben használandó 

nyomtatványokat, valamint a nyomtatványok alkalmazási területeit. A leltárnyomtatványoknál 

mindig az aktuálisan használt leltárnyomtatványok nevére, számára kell hivatkozni. 

 

A tárgyi eszközök leltározása során: 

o gépek, berendezések, járművek, eszközök leltárfelvételi íveinek tartalmaznia kell 

minimum a következő adatokat: megnevezés, azonosító adatok, tartozékok, műszaki 

jellemzők, érték adatok. 
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11. AZ EGYES VAGYONELEMEK LELTÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ SAJÁTOS 

ELŐÍRÁSOK 

11.1. Az immateriális javak 

A leltározást egyeztetéssel kell végrehajtani, melynek során a nyilvántartási adatokat egyeztetni 

kell a nyilvántartások alapját képező dokumentumokkal, bizonylatokkal. 

Az egyeztetés során ellenőrizni kell 

o az analitikus nyilvántartások tartalmát és a nyilvántartásban rögzített változásokat 

alátámasztó dokumentumok tartalmát, 

o az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi számlák értékbeni egyezőségét. 

Az analitikus nyilvántartásokba fel kell jegyezni a leltározás megtörténtét. Az immateriális 

javak tekintetében ellenőrizni kell az immateriális jószággal összefüggő alapbizonylatot, illetve 

a jószág fizikai megtestesülése pl.: szoftverek esetében, a szoftver adathordozójának tényleges 

meglétét. 

11.2. Tárgyi eszközök 
A tárgyi eszközök általános leltározási sajátosságai, hogy: 

o gondoskodni kell arról, hogy a leltározás előtt elkülönítésre kerüljenek az idegen eszközök, 

o a nyilvántartásban elkülönítésre kerüljenek a leltározás időpontjában nem a leltározási 

helyen, hanem idegen helyen lévő eszközök (pl.: kölcsön adott eszközök, javításra 

elszállított eszközök),  

o elkülönítésre, vagy megjelölésre kerüljenek a nyilvántartásban, vagy egyéb módon, a 

használaton kívüli, illetve a 0-ra leírt eszközök. 

Gépek, berendezések felszerelése leltározásának sajátosságai: 

o leltározás előtt gondoskodni kell a tartozékok és alkatrészek megfelelő elkülönítéséről, és a 

tartozékok leltározásáról, 

o a gépeken lévő gyári és egyéb számokat egyeztetni kell. 

Járművek leltározásának sajátosságai: 

o leltározás előtt gondoskodni kell a tartozékok és alkatrészek megfelelő elkülönítéséről, és a 

tartozékok leltározásáról, 

o a járművek motor- és alvázszámát egyeztetni kell. 

11.3. A befektetet pénzügyi eszközök  
Nincs ilyen vagyon elemünk. 
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11.4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltározásának sajátosságai 
Nincs ilyen vagyon elemünk. 

11.5. A forgóeszközök közé sorolt értékpapírok 
Nincs ilyen vagyon elemünk. 

11.6. Pénzeszközök 
A házipénztárban kimutatott készpénz leltározását mennyiségi felvétellel kell végezni. A 

leltározás során jegyzőkönyvet kell felvenni a pénztárban tárolt pénz címleteiről, azok 

mennyiségéről, valamint a készpénz értékéről. A csekkek és betétkönyvek leltározását a 

csekkek és betétkönyvek nyilvántartásával kell egyeztetni, majd összevetni a főkönyvi 

könyvelésben szereplő adatokkal. 

A pénzforgalmi számlák leltározása a pénzintézet által küldött december 31-ei fordulónapi záró 

adatokat tartalmazó bankkivonattal történik.  

11.7 A kötelezettségek 
A kötelezettségek, ezen belül: 

o a költségvetési évben esedékes,  

o a költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek, valamint 

o a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások leltározása egyeztetéssel történik. 

 

Ha a kötelezettség nem hitelintézethez kapcsolódóik, akkor az egyeztetést egyenlegközlő 

levelekkel kell biztosítani. 

 

 

12. A LELTÁROZÁSI MUNKANAPLÓ 
 
A leltározáshoz kapcsolódóan leltározási munkanaplót kell vezetni, mely tartalmazza: 

o a leltározási munkafolyamat megnevezését, 

o a leltározási ütemterv szerint az adott munkafolyamat kezdő és befejező időpontját, a 

felelős és az ellenőrzésért felelős személyt, személyeket, valamint 

o a tényleges feladatellátásra vonatkozó kezdő és befejező időpontot, a feladatellátót és az 

ellenőri tevékenységet ellátó személy, személyek megnevezését. 
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A leltározási munkanapló vezetése a munkanaplóból levonható tapasztalatokkal együtt lehetővé 

teszi a következő évi leltározási ütemterv jobb összeállítását és a leltározási tevékenységgel 

kapcsolatos vezetői ellenőrzést. 

 
 

13. A LELTÁROZÁS DOKUMENTUMAI, A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE, 
MEGŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

13.1 A leltározás dokumentumai 
A leltározás szabályszerűségének és jogszerűségének ellenőrizhetősége érdekében a leltározási 

tevékenység folyamatos dokumentáltságot igényel. 

Évenként rendelkezni kell a következő dokumentumokkal: 

a) a leltározás személyi hátterének biztosítása céljából: 

Ø leltárvezetői megbízással,  

Ø leltárellenőri megbízással, 

Ø feljegyzéssel a leltározásban résztvevő személyek kijelöléséről.  

b) a leltározás szakmai megalapozottsága érdekében: 

Ø leltározási ütemtervvel,  

Ø a leltározás módja szerinti vagyoni körök meghatározásával. 

c) a hitelesség érdekében: 

Ø átadás-átvételi jegyzékkel a leltározásra átadott bizonylatokról – a leltározás 

megkezdése előtt,  

Ø átadás-átvételi jegyzékkel a leltározás befejezése után átvett bizonylatokról.  

d) a leltározási tevékenység ellenőrizhetősége érdekében: 

Ø leltározási munkanaplóval, 

e) a mérleg alátámasztása érdekében: 

Ø záró jegyzőkönyvvel,  

Ø a mennyiségi felvétel leltáraival,  

Ø az egyeztetés leltárakkal. 
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13.2 A leltározással kapcsolatos dokumentumok kezelése, megőrzése 
A feldolgozott, főkönyvileg elszámolt leltárakat, a leltárkülönbözetre vonatkozó jegyzőkönyvet, 

a leltárellenőr jelentését iktatni kell. 

A leltározáshoz kapcsolódó bizonylatokat - mint a mérleg bizonylatát - legalább 8 évig, 

olvasható állapotban meg kell őrizni. 

A leltárdokumentumokat a beszámoló részeként a mérleggel együtt kell tárolni. 

 
14. Sporteszközök, sportruházatok készletének leltározási ütemterve 

 

A kiadott ruhákat, felszereléseket, egy ún. karton lapon kell vezetni, illetve fel kell vezetni a 

jelenleg működő google drive-ban létrehozott táblázatba is, melyet az ügyvezető is lát, így 

napra készek vagyunk, kinél milyen eszköz van kint névre szólóan. Egy összesített táblázat van, 

illetve egy névre szóló. A jövőben készül egy leltározó program, amely sporteszközök, 

felszerelések és minden más eszközre kiterjedően végzi majd a leltározást. 

 

15. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 
Ezen szabályzat 2017. május 1-jén lép életbe, s egyidejűleg hatályát veszti minden más, a 

leltározásra vonatkozó belső szabályozás. 

 

 

        ............................................. 

         Polgár Zoltán 

            ügyvezető 
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1.sz. melléklet 
Megismerési nyilatkozat  

 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 1-től hatályos LELTÁROZÁSI 
szabályzatát megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok 
betartatni. 

 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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2.sz. melléklet 
Leltározási Ütemterv 

 
Leltározás helye: Békés, Jantyik M. u. 21-25 Sportcsarnok 
     Békés, Karacs T. u. 7. Fsz. 2. 
 
Leltározás időpontja: minden év november 15.- november 30. 
 
Leltár formája: teljes körű leltár 
 
Leltározás módja: az elektronikus leltáríven szereplő tételek összevetése a nyilvántartással 
 
Leltározásban résztvevő személyek: 
Sportcsarnok: Kardos Imre 
Karacs Teréz iroda: Nyeste Margit 
         Gábor Mariann 
         Fodor Adrienn 
 
Leltározás üteme: 
 
november 15-31. (Sportcsarnok) -     Kardos Imre által vezetett 

dokumentumok összehasonlítása az 
elektronikusan vezetett 
dokumentummal 

-     Az állományellenőrzés során 
jelentkező eltérések megállapítása, 
azok javítása 

-     Hitelesítés az ügyvezető    
aláírásával 

november 15-31. (iroda) -    a könyvelés által elkészített eszköz 
leltárív alapján ellenőrzés 

-    Ellenőrzés során jelentkező 
eltérések, hiányok megállapítása 

-    Hitelesítés az ügyvezető aláírásával 
 
A dokumentumok számbavétele mellett leválogatjuk a fölös, elhasználódott eszközöket, 
melyről jegyzőkönyv készül. 
 
A leltározási ütemterv 2017. május 01-el lép hatályba. 

 

 

         ------------------------------ 

                  Polgár Zoltán 
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A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

A pénzkezelési szabályzat elkészítését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5.) 
bekezdése írja elő. 
A kötelező belső szabályzat a számviteli politika önálló elemét képezi. 
A szabályzat célja a vállalkozás pénzforgalmára vonatkozó, az adottságaihoz igazodó 
szabályok és módszerek meghatározása, amelyek biztosítják, hogy a pénzzel való 
gazdálkodás szervezett keretek között, naprakészen és ellenőrizhető módon történjen. 
 

1. A SZABÁLYZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK  
 

A pénzforgalommal kapcsolatos jogszabályi előírások és a vállalkozásnál alkalmazott 
gyakorlatok írásba foglalása. A kialakított gyakorlat, a jogszabályi előírások, illetve a 
vagyonvédelmi követelmények összhangjának megteremtése. A vállalkozás sajátosságainak 
figyelembe vétele, a külső információs rendszer által támasztott igények kielégítése.  

A pénzforgalommal kapcsolatos bizonylati rend szabályozása is alapkövetelmény. 

Működő vállalkozás – jelen esetben - a változásokat a törvénymódosítás hatálybalépést 
követő 90 napon belül át kell, hogy vezesse. 

A szabályzat elkészítéséért, illetve módosításáért a vállalkozás képviseletére jogosult személy 
a felelős.  
 

2. ALAPFOGALMAK     
 

Készpénz  
Forgalomban lévő bankjegy és a fémpénz. A forgalomból kivont fizetőeszközt névértéken, 

vagy – az érte fizetett- forintértéken a készletek között kell nyilvántartani. A forgalomban 

lévő, sérült pénzt – a jegybanknál történő beváltásig -, névértéken, de elkülönítve kell 

nyilvántartani. 

 

Elektronikus pénzeszköz 

A vállalkozás bankszámlájáról – elektronikus értékegységgel – feltöltött fizetőeszköz. A 

kártya feltöltése készpénzfelvételnek minősül. Az azt igazoló bizonylat alapján – az átvezetési 

számlával szemben – bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A kártyával történő fizetés – a 

számla és a kártyaleolvasó bizonylat szerint-, készpénz kiadásnak minősül. Az azt igazoló 

bizonylat figyelembe vételével – az átvezetési számlával szemben- kiadási pénztárbizonylatot 

kell kiállítani.  
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Csekk 

Határozott pénzösszeg fizetésére szóló, feltétlen meghagyást tartalmazó okirat. A csekk lehet: 

vevőtől elfogadott, hitellevél, utazási-, üdülési csekk stb. A csekket beváltásig a pénztárban 

kell nyilvántartani és tárolni. A csekk szigorú számadás alá tartozó nyomtatvány. Ha az 

elfogadott csekk fedezetlen, akkor azt a könyvekben az egyéb követelések közé át kell 

vezetni. 

 

Számlapénz   

Hitelintézetnél vezetett betétszámla, amely a számlatulajdonos követeléseinek és 

tartozásainak nyilvántartására és kezelésére szolgál. A számla terhére vagy javára történő 

teljesítés – a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott bármely fizetési mód 

alkalmazásával-, biztosítható. A bankbetétek vezetése történhet forintban vagy devizában. A 

devizabetéteket a vállalkozás által választott devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 

Forintért vásárolt deviza esetén a ténylegesen fizetett összeg alapján történik a nyilvántartásba 

vételi árfolyam meghatározása.  

 

A betétszámlák csoportosítása 

· elszámolási betétszámla, 

· kamatozó betétszámla, 

· elkülönített betétszámla.  

 

Elszámolási betétszámla 

Az a pénzforgalmi bankszámla, amelyen a vállalkozó tevékenységével kapcsolatos 

pénzforgalmat bonyolítja. 

 

Kamatozó betétszámla  

Az a betétszámla, ahová a vállalkozás az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hosszabb vagy 

rövidebb időre elhelyezi. A kamatozó betétszámla a látra szóló betétekhez képest magasabb 

kamatot biztosít.  
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Elkülönített betétszámla  

Az a betétszámla, ahová a vállalkozás a pénzét – előre meghatározott szándékkal-, elkülöníti.  

Pl. elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból, fejlesztési célra elkülönített 

pénzeszközök, lakásépítési célra elkülönített betétszámla. 

 

Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz  

Olyan eszköz, amellyel annak birtokosa rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló 

bankszámla követeléséről, vagy az általa nyújtott hitel lehetőség felhasználásáról. A távoli 

hozzáférést biztosító fizetési eszköz alkalmazásához szükséges a bejelentett személy 

azonosítását biztosító kódok ellenőrzése. A bankszámla követelés feletti rendelkezési jog 

gyakorlása bankkártya alkalmazásával, illetve telefonon vagy számítógép útján is lehetséges.  

A távoli hozzáférést biztosító fizetési eszköz nem pénzeszköz. Használata rendelkezési jogot 

biztosít a mögötte lévő bankszámla felett. A távoli hozzáférést biztosító fizetési eszköz - 

ellentétben az elektronikus pénzeszközzel -, nem tölthető fel elektronikus egységekkel.  

 

Fizetőeszköz  

A készpénzt és a pénzt helyettesítő eszköz együttesen. Pénzforgalmi csoportosítás szerint: az 

elektronikus pénzeszköz és a csekk, pénzt helyettesítő eszköznek minősül.  

 

Váltó 

A kereskedelmi hitelt megtestesítő speciális fizetőeszköz. A váltó nem minősül 

pénzhelyettesítő eszköznek. A készpénz-forgalom lebonyolítása pénztárban, illetve pénz 

kezelőhelyen történik.  

 

Pénztár /házipénztár/  

A vállalkozás székhelyén, illetve a telephelyen működő – számviteli, biztonsági és egyéb 

jogszabályi előírásoknak megfelelő-, helyiség.  

3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE  

 

Amit szabályozni kell: 

A készpénz kezeléséhez kapcsolódó feladatokat, hatásköröket és a felelősségi szabályokat, a 

pénztárban dolgozó személlyel szemben támasztott követelményeket,az összeférhetetlenségi 

szabályokat, továbbá a helyettesítés rendjét.  
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Pénzkezeléssel összefüggő munkakörök: 

· pénztáros,  

· utalványozó, 

· érvényesítő, 

· pénztárellenőr. 

 

A munkakörökhöz tartozó feladatokat, hatásköröket és a felelősség kérdését jelen szabályzat, 

a munkaszerződések, illetve a munkaköri leírások tartalmazzák.  

 

A gazdasági vezető /főkönyvelő, könyvelő/ végzi a pénzkezelési feladatok szakmai irányítását 

és ellenőrzését.  

A gazdasági vezető az Ügyvezetőt minden lényeges gazdasági eseményről köteles 

tájékoztatni.  

 

A pénztáros feladata  

· A pénztárban tartott készpénz, illetve értéktárgyak biztonságos kezelése, illetve a 

számviteli bizonylatok vezetése. 

· A napi készpénzszükséglet meghatározása, a készpénzforgalom lebonyolítása.  

· A bankszámla és a pénztár közötti pénzmozgások elszámolása.  

· A pénztári nyilvántartások vezetése, a készpénzforgalom bizonylatokkal történő 

alátámasztása, együttműködés a pénzforgalomban résztvevő munkatársakkal. 

· Továbbá minden olyan egyéb tevékenység ellátása, amellyel a felettese megbízza és a 

pénztárosi feladatokkal nem összeférhetetlen.  

· A pénztárosi munkakör teljes anyagi felelőséggel jár.  

 

A pénztár helyettes feladata 

A pénztáros a távolléte esetén a feladatokat helyettese látja el. A helyettes teendői és 

felelőssége ilyen az esetben a pénztároséval azonos.  
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Az utalványozó feladata 

Az utalványozó a Társaság vezetője által felhatalmazott személy. Utalványozó lehet: 

ügyvezető, gazdasági vezető, vagy azok helyettesei. Az ügyvezető - leadott hatáskör esetén-, 

meghatározott értékhatár felett a jogot saját magának is fenntarthatja.  

 

Az utalványozó a pénztári kiadásokat és bevételeket – a konkrét gazdasági események 

ismeretében-, engedélyezi. Az utalványozó felel azért, hogy kifizetésre csak bizonylattal 

alátámasztott, valós gazdasági esemény kapcsán kerüljön sor. Nem lehet utalványozó a 

pénztáros, illetve annak helyettese.  

 

A pénztári érvényesítő feladata  

Az érvényesítő az a személy, aki a pénzmozgások előtt a gazdasági események tényleges 

megtörténtét ellenőrzi. Az érvényesítő és az utalványozó is lehet ugyanaz a személy. Az 

érvényesítő felel azért, hogy a kifizetés alapja csak a jogszabálynak megfelelő szerződés vagy 

egyéb hiteles dokumentum legyen. Nem lehet érvényesítő a pénztáros, illetve annak 

helyettese.  

 

Az ellenőr feladata  

Az ellenőr vizsgálja az alapbizonylatok alaki és tartalmi szabályszerűségét, illetve azok 

hitelességét. Ellenőrzi a mellékleteket, valamint a pénztárbizonylaton a megfelelő 

hivatkozások meglétét. Számba veszi a pénzkészletet és az értéktárgyakat, s annak 

eredményét összeveti az analitikus nyilvántartásokkal. A pénztári számadásokat utólag 

ellenőrzi, s azokat kézjegyével ellátja. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzkezeléssel 

kapcsolatos előírások betartását. Nem lehet ellenőr a pénztáros illetve annak helyettese. Az 

utalványozó, az érvényesítő és az ellenőr lehet ugyanaz a személy.  

 

Teendők a pénztár zárásakor 

A készpénz címletenkénti megszámlálása és annak rögzítése. Az analitikus nyilvántartás, 

illetve a napi bevétel és kiadás bizonylatainak tételes egyeztetése. A tényleges készpénz 

állomány és a pénztárjelentésben szereplő záró érték összevetése.  

 

A pénztáros és az ellenőr a pénzkészlet és a bizonylatok közötti egyezőséget aláírásukkal 

hitelesítik. Az egyeztetés során esetlegesen jelentkező eltérések okai tisztázandók. 

Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a hiány összegét a pénztárosnak be kell 
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fizetnie. Az ellenőrzés során feltárt többletet be kell vételezni a pénztárba. Az eltérést 

tartalmazó jegyzőkönyvet a pénztárosnak és az ellenőrnek is alá kell írnia.  

 

4. A PÉNZTÁR ÉS A BANKSZÁMLA KÖZÖTTI FORGALOM  

 

A bankszámla és a pénztár közötti mozgás alapvetően kétirányú: 

· készpénzbefizetés a bankszámlára, 

· készpénzfelvétel a bankszámláról.  

 

Meg kell határozni a pénztárból a bankszámlára történő befizetés, illetve a bankszámláról a 

pénztárba történő kifizetés gyakoriságát, a pénztár és a bankszámla közötti forgalom 

bizonylati és utalványozási rendjét, az egyszeri pénzfelvételek összeghatárát, illetve az 

összeghatárt meghaladó esetben követendő eljárást. 

Készpénz befizetése a bankszámlára 

A készpénzbefizetés történhet: 

o a számlavezető hitelintézet pénztáránál, 

o befizetési funkciót is ellátó bankjegykiadó automatánál, 

o megállapodás alapján más hitelintézetnél, 

o készpénz-átutalási megbízással a postahivatalokban.  

 

Készpénz felvétel a bankszámláról 

A készpénz felvétel történhet: 

o készpénzfelvételi utalvánnyal, illetve  

o az egyes hitelintézetek, illetve az erre kijelölt postahivatalok pénztáránál. 

 

 A számlatulajdonos a székhelyével nem azonos helységben lévő hitelintézet esetén, valamely 

hitelintézettel, vagy annak fiókjával kötött megállapodás alapján esetenként - egyszerű 

átutalással – juttathat pénzt. Az esetenként átutalt összeg kifizetése - a bankszámla tulajdonos 

kérésének megfelelően - egy összegben, illetve részletekben is történhet.  
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Készpénz kifizetés postai úton  

A számlatulajdonos kifizetési utalvány és feladó jegyzék kiállításával megbízhatja a 

hitelintézetet, hogy egy meghatározott összeget postai úton fizessen ki a címzettnek. A 

megbízás elektronikus úton is benyújtható. 

 

Pénztárba történő befizetések 

Jogcímei: 

o bankszámláról történő készpénzfelvétel, 

o elszámolásra kiadott készpénz visszafizetése, 

o készpénzfizetés ellenében történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértéke. 

 

Pénztárból történő kifizetések 

Jogcímei: 

o bankszámlára történő készpénzbefizetés, 

o munkabér, személyi jellegű egyéb kifizetések,  

o elszámolásra kiadott előleg és annak elszámolása, 

o egyéb kifizetések /pl. reprezentáció, eszközök vásárlása, postaköltség, üzemanyag, 

kiküldetési költség/. (Célszerű rögzíteni a be- és a kifizetés leggyakrabban előforduló 

jogcímeit.)  

 

Elszámolásra kiadott előlegek  

Meg kell határozni az előforduló jogcímeket, a felvehető összeg nagyságát, az elszámolás 

időtartamát, továbbá a kiadott összegek igénylési, engedélyezési, elszámolási, nyilvántartási 

és bizonylatolási rendjét. Újabb előleg nem vehető fel, amíg az előző elszámolásra nem került 

sor. Az elszámolása kiadott előleget az egyéb követelések között kell nyilvántartani. 

 

Az előleg nyilvántartás lehetőségei  

Az elszámolásra felvett előleg visszavételezésre és a bizonylatok alapján elszámolt költségek 

kiadásra kerülnek /bruttó elszámolás/, vagy az elszámolásra felvett előleg fel nem használt 

hányada visszavételezésre, a felhasznált hányada pedig –a bizonylatok alapján – költségként 

vagy eszközbeszerzésként kiadásra kerülnek /nettó elszámolás/.  
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Munkabér 

A személyi jellegű kifizetéseket - bruttó módon – költségként kell elszámolni a jövedelem 

elszámolási számlával szemben.  

 

Amennyiben a nettó értékek kifizetése készpénzben történik, akkor a levonásokkal 

csökkentett összeg a pénztárral szemben könyvelendő.  

A bérkifizetés alapja a bérfizetési jegyzék. 

 

A személyi jellegű egyéb kifizetések  

A költségtérítések, az ajándékok a vásárlási utalványok kifizetése történhet: 

o a vállalkozás nevére szóló számla benyújtásával, 

o a vállalkozás által megvásárolt termék vagy szolgáltatás átadásával. 

 

5. A KÉSZPÉNZ ÁLLOMÁNY ELLENŐRZÉSE  

 

A pénzeszközöket érintő gazdasági eseményeket - késedelem nélkül -, készpénzforgalom 

esetén a pénzmozgással egyidejűleg kell a könyvekben rögzíteni. Ebben az esetben a 

készpénz állomány minden egyes pénzmozgás után megállapítható és ellenőrizhető. A szabály 

abban az esetben is érvényes, ha nincs függetlenített pénztáros, vagy a készpénz kezelését az 

ügyvezető látja el.  

 

A folyamatosan vezetett pénztári nyilvántartásokat – pénzforgalomtól függően - naponta, 

vagy hetente, de legalább havonta le kell zárni.  

 

5.1 Ellenőrzési szintek és azok jellemzői   
Folyamatba épített ellenőrzés: 

Rendszeres pénztári ellenőrzést biztosít a teljes pénzkezelésre vonatkozóan. Az ellenőrzési 

folyamatban részt vesz: a pénztáros, a bérszámfejtő, az utalványozó.  

 

Vezetői ellenőrzés:  

A pénz- és érték kezelési feladatokat ellátó munkatársak vezetői esetenként kötelesek 

ellenőrzést végezni.  
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Függetlenített belső ellenőrzés: 

A vállalkozás vezetője ellenőrzési kötelezettségét függetlenített belső ellenőr alkalmazásával 

is gyakorolhatja.  

                                  

6. A PÉNZKEZELÉSI BIZONYLAT RENDJE    

 

A számviteli törvény szerint az eszközök és a források állományát, vagy összetételét módosító 

gazdasági eseményekről bizonylatot kell kiállítani.  

6.1 A bizonylatok típusai 
Elsődleges bizonylat: pénztárbevételi és pénztárkiadási, a bankszámláról érkező terhelői és 

jóváíró bizonylat, a bankkivonat. 

Másodlagos bizonylat: pénztárnapló, pénztárjelentés, 

Pénztári alapokmányok: készpénzfizetési számla, költségtérítéshez kapcsolódó számlák és 

más bizonylatok, a kiküldetés bizonylatai, bérfizetési jegyzék, előlegigénylő lap, átutalási és 

beszedési megbízás, letéti igazolás, jegyzőkönyv, stb.  

Egyéb bizonylatok: előleg nyilvántartás, pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv, 

kulcsnyilvántartás stb.  

7. A PÉNZFORGALMAT ÉRINTŐ DÖNTÉSEK  

7.1 Tárgyi feltételek kialakítása  
A pénztár létesítésével a pénz megőrzésével és tárolásával kapcsolatos konkrét döntések és 

egyéb információk a következők:  

A pénztár típusa: házipénztár. 

A pénztár címe: 5630 Békés, Karacs T. 7. fsz. 2. 

A pénztár elhelyezése: nincs szükség külön helyiségre.  

A biztonság érdekében tett intézkedések: A helység riasztóval van ellátva, illetve kamera van 

elhelyezve. 

A pénzkezeléssel kapcsolatban alkalmazott berendezés: számítógép. 

Készpénzen kívüli értékek: a pénztárban nem találhatók.  

Készpénz állomány tárolására: pénzkazetta szolgál. 

A pénztár kulcsainak megőrzési helye: eredeti kulcsok a pénztárosnál, a másolatok az 

Ügyvezetőnél találhatók.  

A napi pénzforgalom jelentős, ha annak összege eléri a 300 e Ft-ot. 
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A napi készpénzforgalom nem jelentős, ha annak összege nem éri el a 300 e Ft-ot. 

7.2 Személyi feltételek, a felelősség kérdése  
A pénzforgalomban közreműködő személyek és a hozzájuk kapcsolódó információk: 

Pénztáros: Nyeste Margit gazdasági, adminisztrációs munkatárs 

Pénztárhelyettes: Gábor Mariann ügyviteli munkatárs 

Pénztár ellenőr: Apáti-Nagy Lajos gazdasági munkatárs  

Érvényesítő: Polgár Zoltán ügyvezető  

A vállalkozás további pénztárral nem rendelkezik. Pénztárak közötti munkamegosztás nem 

értelmezhető. 

7.3 A pénztár és a bankszámla közötti forgalom  
A pénztár és a bankszámla közötti forgalom szabályozása:  

Befizetés a bankszámlára: a szabályzatban meghatározott záró állomány elérésekor.  

Pénzfelvétel a bankszámláról: ha a kifizetendő összeg eléri, vagy meghaladja a 200 e Ft-ot.  

A pénzforgalom utalványozója: Polgár Zoltán ügyvezető  

 

BANKKÁRTYA HASZNÁLAT 
 
Engedélyező: Kft. ügyvezetője: Polgár Zoltán 
Bankkártya használók engedéllyel:  

· Gábor Mariann 
 

Maximum pénzösszeg, ami felvehető bankkártyáról: 200.000 Ft 
 
Bankból való készpénzfelvétel engedéllyel: 

· A másfél millió Ft feletti összeget előre be kell jelenteni a banknak 1 nappal előtte. 
· Készpénzfelvételi utalványt vinni kell 
· engedéllyel felvehet készpénzt: Nyeste Margit 

 

A bizonylatok megőrzésének módja:  

A bizonylatokat - papír alap esetén – olvashatóan és időt állóan, a számítógéppel kiállított 

bizonylatokat kinyomtatás után papír alapon, vagy elektronikus formában is meg lehet őrizni.    

Az eredetileg papír alapú bizonylatok elektronikus archiválás után elektronikusan is tárolható.  

A bizonylatok selejtezésének rendjét a selejtezési szabályzat tartalmazza. 

 
 
PÉNZTÁRI NYITVA TARTÁS 
 
Pénztáros: Nyeste Margit 
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Nyitva tartás: 
Hétfő: 8:00-18:00 
Kedd: 8:00-16:00 
Szerda: 8:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-18:00 
Péntek: 8:00-12:00 
 

 
Készpénzben kifizethető maximum összeg a pénztárból: 

· Amennyiben az adott hónap 10. napján a fizetések készpénzben kerülnek kifizetésre, 
meghaladja az 1.500.000 Ft-ot a jegyzettőke állományáig (3.600.000 Ft). 

· napi 300.000 Ft-ot nem haladhatja meg a kifizetés összege 
 

Napi készpénzállomány maximális záró összege: 
· 600.000 Ft 

 
Pénztárhelységben meghatározott maximum összeg: 

· 600.000 Ft 
 

Pénztár zárása 
· havonta az ügyvezető jelenlétében 
· „BFKC pénzügyi elszámolás” Google drive táblázatba vezetve 

 
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

· számlatömb  
o szigorú számadású nyomtatványra fel kell vezetni sorszámuk alapján 
o felelős: Nyeste Margit 
o a nyilvántartást kötelező megőrizni 25 évig 

· belépőjegy tömbök 
o sorszámozott álló és ülőjegyek árusítása 
o Árusító: Nyeste Margit 
o árusítás előtt a belépőjegyek kezdő sorszámát feljegyezni és az árusítás végén a 

záró sorszám is feljegyzésre kerül, ez alapján számszerűsíthető az eladott jegy 
o A rendezvény végén egy elszámolást kell vezetni, mely tartalmazza a jegyek 

egységárát, az elszámolásra kiadott jegyek számát, megmaradt és eladott jegyek 
számát. 

o Hónap végén pénztárzárásra sor kerül, az elszámolókat Polgár Zoltán írja alá 
 
Békés, 2017. márc. 31. 
 
 
 
             
         ………………………………. 
          Polgár Zoltán 
             ügyvezető 
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1.melléklet 
Megismerési nyilatkozat 

 
A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 1-től hatályos PÉNZTÁRKEZELÉSI szabályzatát 
megismertem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni. 

 
Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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2.melléklet 
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3.melléklet 

Meghatalmazás 
(egyszeri alkalomra) 

 
 

Alulírott_____________________________meghatalmazom_______________________-t, 

hogy___________________________________címen _______év_______hó________-n 

esedékes összeget helyettem felvegye.  

A meghatalmazás kelte: ______év________hó_____-n 

 
 
 

A meghatalmazott 
 

__________________ 

 
 

aláírása 

A meghatalmazó 
 

____________________ 
  

állandó lakása 
 

  
személyi igazolvány száma 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT. 
 
 
 

GÉPJÁRMŰ 
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT   

 

 
 
 
 
 
 

Készült: 2017. március 31. 
Kiadva: Polgár Zoltán ügyvezető 

Érvényes: 2017. május 01. 
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A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 
 
 

1. A szabályzat hatálya az alábbi szervre terjed ki: 
Békési Férfi Kézilabda Kft. 

 
 

2. Az Kft. feladatainak ellátása érdekében a következő gépjármű üzemel: 
 

Békési Férfi Kézilabda Kft: 
· Renault Trafic személygépjármű               NTE 672 

o Alvázszám: VF1JL000455676813 
o Hengerűrtartalom: 1598cm3 
o Szállítható személyek: 9 fő 
o Gyártás éve: 2016 
o Legnagyobb össztömeg: 3020 kg 
o Hajtóanyag: diesel 

 
       

3. A Békési Férfi Kézilabda Kft. tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetése, valamint az 
üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok  betartása, valamint betartatása pénztárosi 
feladatokat ellátó feladata. 

 
4.  A személyszállító gépjármű  külföldi útra történő igénybevételét az ügyvezető 

jogosult engedélyezni.   
 
5.  A Szabályzat hatálya alá tartozó szerv tulajdonában lévő gépjármű csak menetlevéllel  

közlekedhetnek.  
A gépjárművek, illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel,) való 
ellátásáról a pénztáros gondoskodik.  

 
6.  A menetleveleket naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a 

megtett utat, az indulás és érkezés időpontját, az utazás célját. Intézményi igénybevétel 
esetén az igénybevevő aláírásával igazolja a megtett út teljesítését. A menetlevélen 
feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja.  

 A menetlevelek valóságnak megfelelő, szabályszerű vezetése a gépkocsit ténylegesen 
vezető kötelessége és felelőssége.  

 
7. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet 

végrehajtani. 
 
8. A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a pénztáros köteles szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni.  
 
9. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni.  A 

felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra 
vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért a pénztáros 
felelős. 
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10.  A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek 
megfelelő műszaki állapotáról az üzemeltető gépjármű vezetője  köteles gondoskodni.  

 
A gépkocsivezető kötelessége a Szabályzat hatálya alá tartozó szervek kezelésében - a 
Kft.  tulajdonában lévő  - gépjárművek üzemképes állapotának biztosítása. Kötelessége 
a gépjármű rendszeres karbantartása, tisztítása, a gépjármű műszaki állapotának 
megóvása.  

 
11.  Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és 

működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie 
kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ 
előírásainak való megfelelését. 
 

12. A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a 
gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan 
működését. 

 

Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának 
megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető  a hibát 
megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a 
gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az 
autómentő szolgálattól. 

 

Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni az „Üzemben tartó 
neve és címe” alatti üres részen.  
 

14. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, 
országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre, fel kell jegyezni.  

 
15.  A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó 

eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért pénztárosi 
feladatokat ellátó felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján az ügyvezető dönt a 
kártérítés mértékéről. 
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II. 
 

HIVATALI HASZNÁLATÚ GÉPKOCSIK  
HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 
 

 
1. A gépjárművet garázsban, ennek hiányában az ügyvezető által megjelölt helyen kell 

tárolni. 
A gépjárművek tárolási helyéről a 11. számú melléklet rendelkezik. 
 

 
 

III. 
 

ÜZEMANYAG ELLÁTÁS, ELSZÁMOLÁS 
 

 
1. A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag 

felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a 
következők szerint történik: 

 
2. A Békési Férfi Kézilabda Kft. feladatellátást szolgáló személygépkocsi üzemanyag 

fogyasztási normáját – a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és 
halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül 
elszámolható mértékéről szóló többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet  2.§ 
(1) bekezdés a.) pontja alapján meghatározott - korrekciós tényezőkkel módosított - 
alapnorma alapján kell elszámolni. 

   
3. A gépkocsi vezetője a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján az erre a célra 

rendszeresített,  3.  számú melléklet szerinti nyomtatványon üzemanyag előleget  vehet 
fel. 

 Az újabb előleg kifizetésének elengedhetetlen feltétele a korábban felvett előleggel 
történő elszámolás! 

  
 
4. A gépjárművezető szabadsága, tartós távolléte esetén a korrekt üzemanyag elszámolás 

teljesítéséhez a gépjárművet tele tankkal kell a helyettesítő gépkocsivezető részére 
átadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocsit visszaadni.  

 Átadás-átvételkor a 2. számú melléklet szerinti bizonylatot kell annak igazolására 
kitölteni. 

 
5. Az üzemanyag elszámoláshoz a tárgyhó 1-15. napjáig terjedő időszakban keletkezett  

menetleveleket, a beszerzett üzemanyag számlákkal egyidejűleg a tárgyhó 25. napjáig, a 
tárgyhó 15-31. napjáig terjedő időszakban keletkezett menetleveleket pedig a tárgyhót 
követő hó 10-ig  le kell adni a gazdálkodási ügyintéző, és pénztáros részére.  
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6. A félhavonta felvett üzemanyag előleg elszámolásához  a gazdálkodási ügyintéző és a 
pénztáros a tárgyhó 30. és tárgyhót követő hó 15. napjáig elkészíti az üzemanyag 
elszámolást, melynek alapján el kell számolni a felvett előleg összegével. 

 
7. Ha a gépjárművezető a tárgyhóra nem vett fel üzemanyag-előleget, az üzemanyag 
költség felhasználását a tárgyhó utolsó napjáig  kell teljesítenie.  
 
 
8. Az üzemanyag megtakarítás a gépjármű vezetőt megilleti. 

 
Az üzemanyag megtakarítás összegének meghatározása az üzemanyag – elszámolási 
időszakra vonatkozóan számított – átlagos beszerzési árának figyelembe vételével történik.  

 
 
9.Az üzemanyag megtakarítás csak a gépjármű vezetőjénél adómentes.  
 
10.Az üzemanyag megtakarításról, illetve túlfogyasztásról legalább évente el kell készíteni 
egy kimutatást.  

A kimutatás elkészítéséért könyvelés a  felelős.   
 
 

IV.  
 

SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI  
HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA 

 
1. A Szabályzat hatálya alá tartozó szervek feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók 

munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más 
körülmények indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is - 
személygépkocsit használhatnak.  

2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra – az ügyvezető előzetes engedélye 
alapján lehet igénybe venni. 
 

3. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO 
biztosítás megléte. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha 
a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával 
kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a  
munkáltatójával  szemben. 

 
A nyilatkozatot a 3. számú mellékletnek megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozat 
egész évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi 
cseréjekor új nyilatkozatot kell adni. 
A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul 
be kell jelenteni. 
A nyilatkozatot a gazdálkodási ügyintéző pénztárosnak kell megőriznie.  

 
4.   A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót.  
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A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényen feltüntetett km-
távolság szerint az üzemanyag fogyasztási  norma és legfeljebb az APEH által az adott 
időszakra  közzétett üzemanyagár , valamint 15 Ft/ km általános személygépkocsi-
normaköltség alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási 
költségtérítésből áll. 

 
5. A fenntartási költségtérítés fizetésére az SZJA törvény által meghatározottak szerint 

kerülhet sor. Előző pont szerinti 15 Ft/km). Ebben az esetben a dolgozónak nem 
keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége.  

 
6.  Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a - 

módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma 
átalányt kell figyelembe venni. 

 
7.  A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, 

ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.  
 
8. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg 

gépjárművezetői pótlék.  
 
 

V. 
 

Saját személygépkocsival történő munkábajárás 
 
1. Napi munkába járásnak minősül a lakóhely vagy tartózkodási hely és a munkavégzés 

helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy 
esetenkénti oda-és visszautazás. 
 

2. A munkavállaló részére a Személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás 
költségtérítése címén  a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő térítés akkor 
jár, ha: 

· a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés 
helye között nincsen közösségi közlekedés; 

· a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja 
igénybe venni a közösségi közlekedést; 

· ha azt a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága 
miatt nem képes a közösségi közlekedési járművet igénybe venni.  
 

 
3. A költségtérítés a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,  

valamint A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. 
(II.26.) Kormányrendelet alapján számolható el. 

 
A költségtérítés a munkában töltött napokra 15 Ft/km összegben kerül megállapításra. 
Az elszámolás havonta utólag történik a 10. számú melléklet alapján. 
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5. Abban az esetben, ha a fentiekben meghatározott mértéknél magasabb összegű 
költségtérítést határoznak meg a dolgozó részére, akkor az adómentes mértéket 
meghaladó összeg a magánszemélynél munkaviszonyból származó jövedelemnek 
minősül. 

 
 

 
 
Békés, 2017. március 31.  
 
 
 

………………………………….. 
                                                                                                  Polgár Zoltán 

                                                                                                 ügyvezető 
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1. sz. melléklet 
 

Megismerési nyilatkozat  
 
 

A BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT. 2017. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS GÉPJÁRMŰ 
ÜZEMELTETÉSI  SZABÁLYZATÁT MEGISMERTEM. 

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AZ ABBAN LEÍRTAKAT A MUNKÁM SORÁN 
KÖTELES VAGYOK BETARTATNI. 

 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



9 
 

 
 

2. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 
 

Gépkocsi átadása-átvétele 
 

Forgalmi rendszám: ..................................... 
Típus: ............................................................. 
Átadás időpontja: ......................................... 
Visszavétel időpontja: .................................. 
 
A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre:  
 
Megnevezés Induláskor Érkezéskor 
Tele tank   
Forgalmi engedély   
Pótkerék   
Emelő   
Mentőláda   
Tartalék izzókészlet   
Elakadás jelző   
Rádió működik - nem működik    
Rádió antenna   
Kerékanya kulcs   
   
   
   
   
 
Induláskor:     átadó: ................................     átvevő: .................................... 
 
Érkezéskor:    átadó: ................................     átvevő: .................................... 
 
A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett személy veszi 
illetve adja át a gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek  
Az átadás-átvételkor az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon 
„X”-el jelölni kell. Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki.  
A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell 
rögzíteni.
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3. számú melléklet 
 

Nyilatkozat 
a saját tulajdonú személygépkocsi  

hivatalos célú igénybevételéhez 
 
Alulírott ................................................................................................................ (név) 
.................................................. (lakcím), a ................................................................... 
dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő 
személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni.  
 
A személygépkocsi  

· típusa: ......................................................................... 
· forgalmi rendszáma: .................................................. 
· forgalmi engedélyének száma: .................................. 
· műszaki érvényessége: .............................................. 
· hengerűrtartalom: ......................... köbcentiméter  
· használandó üzemanyag oktánszáma: ....................... 
· tulajdonosának neve: ................................................. 

 
Az  üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a - 
módosított - 60/1992. (IV.1.)  Korm. rendelet 4. §-a szerinti alapnorma átalánnyal történő 
elszámolást. 
 
Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban / (házastársam tulajdonában) (*) lévő 
személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel - 
kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége  körébe tartozó eseteket - 
nem lépek fel a 
….……………………………………………………………………...(munkáltatómmal) 
szemben.  
 
Kijelentem, hogy a gépjárműre érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással 
rendelkezem, a költségek elszámolásához a befizetést igazoló szelvény másolatát  
csatolom. 
  
E nyilatkozat melléklete: forgalmi engedély másolata. 
 
 
......................................., 201. ......................... 
 

     
                                                                                       .................................................. 

                                                                                                   nyilatkozattevő aláírása 
(*) a nem kívánt részt törölni kell
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KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 
 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében 
a szabályzat hatálya alá tartozó szervek kiküldetési rendjét.  

- a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, 

- a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről 
szóló 278/2005. (XII.20.) Kormány rendelet, valamint 

- a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/2005. (XII.27.) 
Kormány rendelet 

 
figyelembe vételével a következők szerint határozom meg. 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A szabályzat célja, tartalma 

A kiküldetési szabályzat készítésének célja, hogy biztosítsa a szabályzat hatálya alá 
tartozó szerveknél a belföldi és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos feladatok 
szabályszerű végrehajtásának rendjét. 

A szabályzat – a kiküldetéssel kapcsolatban – a következő feladatokhoz tartalmaz 
kötelező előírásokat: 

- a kiküldetés elrendelése, 

- a napi díjak megállapítása, elszámolása, 

- a kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolása. 

 

2. A szabályzat személyi hatálya 
 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a szabályzat hatálya alá tartozó szervvel 
munkaviszonyban állókra. 
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3. A kiküldetés elrendelése 
 

A belföldi és külföldi kiküldetést a költségvetési szerv szervezeti felépítésének 
megfelelően, a munkáltatói jog gyakorlására jogosult vezető rendeli el. 

      
Az elrendelő személy határozza meg az utazás célját, időtartamát, költségtérítését és az 
ahhoz szükséges adatokat.  
 
A kiküldetést kezdeményezheti az elrendelő, de kezdeményezheti a kiküldetésbe rendelt 
alkalmazott is. 
 
 

4. A kiküldetés meghatározása 
 

Kiküldetésnek minősül: 

- az alaptevékenységgel kapcsolatos kirendelés, 

- határon belüli és határon túli együttműködési szerződésen alapuló 
cserekapcsolat, 

- szakmai konferencián és kiállításokon, továbbképzéseken való részvétel,  

- pályázat útján elnyert szakmai célú továbbképzés, ösztöndíj. 
 
 
5. A kiküldetés pénzügyi forrása 
 

A kiküldetés pénzügyi forrása lehet:  

- költségvetési támogatás,  

- saját bevétel, 

- pályázaton elnyert pénzösszeg. 

 

II. 
 

A BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJE 
 

 
Belföldi kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített 
munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés.   
 
1. Belföldi kiküldetések rendje 
 
1.1. Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan 

csak a szabályzat hatálya alá tartozó szerv munkaviszonyban álló alkalmazottja lehet. 
 
1.2. Belföldi kiküldetés esetében a kereskedelmi forgalomban kapható „Kiküldetési 

rendelvény B. 18-73/Új. r.sz. formanyomtatványt kell kitölteni.  
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1.3.  A belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolást a kiküldetés megkezdése előtt 
kell kitölteni, és azt a kiküldetést elrendelőnek alá kell írni.  
A bizonylat-nyomtatványt a szükséges mellékletekkel (közlekedési, szállás és egyéb 
költségekről szóló számlákkal) együtt kell a pénztároshoz leadni a kiküldetés 
befejezését követő 30  munkanapon belül.  

 
1.4.  A kiküldetés a szabályzat hatálya alá tartozó szervekkel  jogviszonyban álló személyre 

nézve – különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára, vagy 
egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.  

 
1.5. Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő 

terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig, vagy a 
gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke 3 éves koráig. 

 
 
2. A belföldi kiküldetések elszámolása 

 
2.1. Kiküldetési előleg  
 

A belföldi kiküldetéshez a költségek finanszírozására előleg igényelhető, melyet az 
aláírt és megfelelően kitöltött kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatvány 
bemutatásával lehet igényelni, a kiküldetés megkezdését megelőző 5 munkanapon belül.  

A kiküldetési előleg folyósítására  készpénzben történő felvétel útján  kerülhet sor.  

Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett kiküldetési 
előleghez képest, annak megtérítése készpénzben történő kifizetéssel történhet meg. 
 
A kiküldetési előleg esetleges többletét elszámoláskor a pénztárba vissza kell fizetni. 
 
Kiküldetési előleg folyósítása esetén további előleg csak abban az esetben igényelhető, 
ha a felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt. 
 
A kiküldetési előleg elszámoltatása során figyelemmel kell lenni a Pénzkezelési 
szabályzatában foglaltakra is. 

 
 
 
2.3. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata 
 
1. A Szabályzat hatálya alá tartozó szervek feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók 

munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más 
körülmények indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is - 
személygépkocsit használhatnak.  

2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra – az ügyvezető előzetes engedélye 
alapján lehet igénybe venni. 
 

3. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO 
biztosítás megléte. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha 
a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával 
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kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a  
munkáltatójával  szemben. 

 
A nyilatkozatot a mellékletben látható megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozat egész 
évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor 
új nyilatkozatot kell adni. 
A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul 
be kell jelenteni. 
A nyilatkozatot a gazdálkodási ügyintéző pénztárosnak kell megőriznie.  

 
4.   A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót.  

 
A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényen feltüntetett km-
távolság szerint az üzemanyag fogyasztási  norma és legfeljebb az APEH által az adott 
időszakra  közzétett üzemanyagár , valamint 15 Ft/ km általános személygépkocsi-
normaköltség alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási 
költségtérítésből áll. 

 
5. A fenntartási költségtérítés fizetésére az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. 

pontjában, meghatározott összegű normaköltség választásával kerülhet sor. Előző pont 
szerinti 15 Ft/km). Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles 
jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége.  

 
6.  Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a - 

módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma 
átalányt kell figyelembe venni. 

 
7.  A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, 

ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.  
 
8. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg 

gépjárművezetői pótlék.  
 

2.2.4. Egyéb költségtérítés 
 

Kiküldetés esetén a 2.2.1. 2.2.2. és 2.2.3.  pontokon túlmenően  a munkáltató köteles a 
munkavállaló számára megfizetni a kiküldetése során felmerülő szükséges és igazolt 
többletköltségeket. 
 
A belföldi hivatalos kiküldetéssel közvetlenül felmerülő, egyéb költségként számolható el:   

- a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő helyi közlekedési költség,  

- szállás költség, 

- kizárólag a kiküldetés célja érdekében felmerült taxi költség. 
 

 
Nem számolhatók el a belföldi hivatalos kiküldetés során a személyes szükséglet 
kielégítését szolgáló kiadások pl. orvosi költség, gyógyszer, ital, ruházat, étkezés stb. 
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III. 
 

A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJE 
 
 
Külföldi kiküldetés a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése 
érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar 
Köztársaság területén kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, továbbá az előzőekkel 
kapcsolatos külföldre történő utazás. 
 
 

1. A külföldi kiküldetés rendje 
 
1.1. A külföldi kiküldetés alanya a szabályzat hatálya alá tartozó szervekkel, 

köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló 
magánszemély jogviszony keretében foglalkoztatott magánszemély lehet.  
 

1.2.  A külföldi kiküldetést a mellékletben található Külföldi kiküldetési utasítás és 
költségelszámoláson B.7300-261. új nyomtatványon kell elrendelni, melyet a 
munkáltatói jogkört gyakorló vezető aláírásával igazol. A kiküldetési rendelvényt 
valamint az elszámolandó költségekről szóló számlákat együtt kell a pénztárosnak 
leadni. 

 
Külföldi kiküldetést az azt alátámasztó bizonylat alapján lehet elrendelni. 
(pl. konferenciára történő meghívás, testvérvárosi, testvérintézményi kapcsolatok  
esetében a meghívó város, intézmény vezetése által történő meghívólevél, stb.) 

 
 
 
2. A külföldi kiküldetések költségelszámolásának rendje 
 

Szervezeteink esetében nem jellemző a külföldi kiküldetés, de az esetlegesen felmerülő 
igények kielégítése céljából a külföldi kiküldetés során adható napidíj mértékét a  
képviselőtestület határozatban állapítja meg. 
 
A külföldi hivatalos kiküldetés költségeinek fedezetére történő valutavásárlás, valamint 
a devizaszámláról való valutafelvétel során a devizakorlátozások megszüntetéséről, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 
előírásait kell alkalmazni. 
 
A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely 
bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához 
felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos 
devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB 
hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam 
alapulvételével kell forintra átszámítani. 
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A külföldi pénznemről történő átszámításhoz  

- bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában, 

- kiadás esetében a teljesítés időpontjában, 

érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
 

 
 

2.1. Kiküldetési előleg  
 

A külföldi kiküldetéshez kiküldetési előleg igényelhető a kiküldetés megkezdését 
megelőzően legkésőbb 5 munkanappal, 
 
A kiküldetési előleg folyósítására készpénzben történő felvétel útján kerülhet sor.  
Ehhez a „Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” című nyomtatványon az 1. 
és 2. pont megjelölt részeinek kitöltésével, a várható úti és szállás költség, valamint 
egyéb kiadások, illetve a várható váltási árfolyam figyelembevételével forintban 
kifejezve kell a bruttó pénzösszeget megigényelni.  
 
Ezen a nyomtatványon kérhet a kiküldetésben részt vevő napidíj előleget is. 

 
A kiutazáshoz szükséges valutát a kiutazó is megvásárolhatja, illetve a külföldön 
felmerülő költségeket bankkártyával is kiegyenlítheti. A valutaváltásról szóló 
bizonylatot, valamint a bankkártya külföldi használatát igazoló bizonylat másolatát a 
kiküldetési utasítás és költségelszámoláshoz kell csatolni. Akkor is így kell eljárni, ha a 
kiküldött maga előlegezi meg a költségeit, útielőleget nem igényel. 
 
Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett kiküldetési 
előleghez képest, annak megtérítése készpénzben történő kifizetéssel történhet meg. 
 
A kiküldetési előleg esetleges többletét a pénztárába az elszámolással egyidejűleg vissza 
kell fizetni.  
 
Kiküldetési előleg folyósítása esetén további előleg csak abban az esetben igényelhető, 
ha a felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt. 
 
A kiküldetési előleg elszámoltatása során figyelemmel kell lenni a Pénzkezelési 
szabályzatban foglaltakra is. 
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2. 2. A külföldi kiküldetés során felmerülő költségtérítések 
 
2.2.1. Külföldi kiküldetési napidíj  

 
A külföldi napidíj összege a kiutazó étkezéseinek fedezetére szolgál, így annak 
igénybevétele esetén a kiküldetésben résztvevő a munkáltató szerv felé saját étkezéséről 
számlát nem nyújthat be. 
 
A kiküldetés tényleges időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között 
eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, 
légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az 
érkezést követő egy órát hozzáadva kell alapul venni azzal, hogy a kiküldetésben töltött 
teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák 
számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat. 
 
Ha a maradék órák száma eléri a 8 órát, akkor ezt is egész napként kell figyelembe 
venni. Ha a maradék órák száma 8 óránál kevesebb, akkor azt figyelmen kívül kell 
hagyni. 
 
A külföldi kiküldetési napidíj a kiküldött személynél adóköteles jövedelemnek minősül. 
Nem számolható el napidíj, ha a kiutazó teljes ellátásban részesül. 
 

2.2.2. Külföldi utazási költségtérítés  

A külföldi utazási költségtérítés szabályai megegyeznek a II. fejezet 2.2.2 és 2.2.3. 
pontjában foglaltakon túl azzal, hogy repülőn történő utazás esetében a turista osztályú 
menetjegy téríthető meg. 

Vonaton, hajón, kompon történő utazás esetében II. osztályú, vagy turista osztályú 
menetjegy téríthető meg, mely magában foglalja a hálókocsi, kabin árát is. 

 
2.2.3. Egyéb költségtérítés 
 

A külföldi hivatalos kiküldetés során csak a kiküldetéssel kapcsolatosan felmerülő 
költségek számolhatók el, így különösen  

- helyi közlekedési költség, 

- konferenciák részvételi, regisztrációs költsége, 

- vízum díj, 

- személyi biztosítási díj, poggyász- és balesetbiztosítás díja, 

- előre lefoglalt szállás költsége,  

- a hivatali feladatok elvégzésével kapcsolatosan felmerült kiadások (pl.: 
hivatalos telefon, fax, fénymásolás díja), 

- indokolt esetben bérelt személygépkocsi bérleti, biztosítási díja, 
üzemanyagköltsége,  
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- indokolt taxi költség. 
 

A felmerült költségek igazolására külföldön is értelemszerűen az alábbi szervek nevére 
és címére kiállított számla fogadható el.  
Békési Férfi Kézilabda Kft. 
5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 
Adószám: 12874990-2-04 

Az idegen nyelven kiállított, illetve befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az 
adatokat, megjelöléseket, melyek a megbízható, valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, 
könyveléshez szükségesek, - a könyvviteli nyilvántartásban történő rögzítést 
megelőzően magyarul is fel kell tüntetni. 
 
 

2.2.4.  Úti jelentés 

Minden külföldi utazásról hazatérő kiküldöttnek maximum 2 héten  belül úti jelentést 
kell készítenie és azt  a kiküldetést elrendelő  részére át kell adnia. 
Az úti-jelentésnek a vezetők és egyéb érdekeltek részére történő megküldése a 
kiküldött feladata. 
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IV.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS  
 
A 

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 

2017. év május hó 1. napjával  lép hatályba. 

A szabályzatot jogszabályi változás esetén aktualizálni kell, melynek elvégzéséért az 
ügyvezető felelős. 

Dátum: Békés, 2017-03-31 

A szabályzatot jóváhagyom: 

 

        ……………………………… 
                                      Polgár Zoltán 

     ügyvezető 
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Megismerési nyilatkozat  

 
 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 1-től hatályos KIKÜLDETÉSI szabályzatát 
megismertem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni. 

 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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Nyilatkozat 
a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez 

 
Alulírott ...................................................................................................... (név) 
........................................... (lakcím), a ................................................................... dolgozója 
kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) (*) lévő 
személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni.  
 
A személygépkocsi  

-  típusa: ......................................................................... 
-  forgalmi rendszáma: .................................................. 
-  forgalmi engedélyének száma: .................................. 
-  műszaki érvényessége: .............................................. 
-  hengerűrtartalom: ......................... köbcentiméter  
-  üzemanyag oktánszáma: ....................... 
-  tulajdonosának neve: ................................................. 

 
Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a  módosított 
60/1992. (IV.1.)  Korm. rendelet 4. §-a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást. 
 
Tudomásul veszem, hogy a fenntartási költségtérítés – a szervezetünk gépjármű 
üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően – a mindenkor hatályos személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével 
történik. 
 
Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban / (házastársam tulajdonában) (*) lévő 
személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel - 
kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó eseteket - 
nem lépek fel a munkáltatómmal  szemben.  

Kijelentem, hogy a gépjárműre érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással 
rendelkezem, mely kötvényének másolatát, valamint a forgalmi engedély másolatát a 
gépjármű üzemeltetési szabályzat mellé csatoltam. 
 
 
Békés,  201.. ........................ 

 
                                                                                           .................................................. 

                                                                                                       nyilatkozattevő aláírása 
 
(*) a nem kívánt részt törölni kell 
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BEVEZETÉS 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), valamint a 

cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

rendelkezései, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései 

alapján készült. 

A társasági formára, a képviseletre, a felelősségre, az ügyvezetésre, a Felügyelő Bizottságra, a 

könyvvizsgálóra vonatkozó alapvető szabályokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a köztulajdonban álló 

gardasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Ptk. 

rendelkezései határozzák meg. 

Az SZMSZ előírása nem lehetnek ellentétben a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, 

valamint a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ( a továbbiakban Békési FK Kft.) Alapító Okiratával. 

Az SZMSZ a Társaság vezetésnek és gazdálkodásának szabályait tartalmazza. 

Az SZMSZ betartása (betartatása) a Társaság Ügyvezetőjének (a továbbiakba: Polgár Zoltán) 

vezető állású Munkavállalóinak, vezetőinek, alkalmazottainak elsőrendű kötelessége. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed a Társaságra, annak telephelyeire, a Társaság tevékenységét 

közvetlenül megvalósító munkavállalóira, a Társasággal egyéb jogviszonyban álló 

személyekre (ez utóbbiak a továbbiakban a Munkavállaló megnevezés alá taroznak-) 

Az SZMSZ-t a Társaság Ügyvezetője készíti el, és az Alapító hagyja jóvá. AZ SZMSZ 

módosítását kezdeményezheti a Társaság bármely munkavállalója. Az SZMSZ módosításához 

az Alapító jóváhagyása szükséges, kivéve, ha a módosítás az Alapító által elfogadott 

változáson alapul. 

A Társaság szabályzatának, további szabályozó rendszereinek az SZMSZ-szel összhangban 

kell lennie. 

Az SZMSZ célja, hogy meghatározza a Társaság működésével kapcsolatos elvi kereteket, 

legfontosabb feladatokat, követelményrendszert, valamint a Társaság szervezeti felépítésével 

kapcsolatos alapvető hatásköri és felelősségi szabályokat. 
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A TÁRSASÁG FŐBB ADATAI 

1. A TÁRSASÁG ALAP ADATAI 
 

A Társaság (cég) neve: 
Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A Társaság rövidített elnevezése: 
Békési Férfi Kézilabda Kft. 
 
Székhelye: 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. 
 
Telephely: 5630 Békés, Karacs T. u. 7. Fsz. 2. 
 
E-mail: bfkc@internet-x.hu 
 
Honlap: www.bfkc.hu 
 
A cég alapítója és tulajdonosa: Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2.) 
 
A cég képviseletét ellátó: Ügyvezető (Polgár Zoltán, 5630 Békés, Keserűsor u. 12. sz. alatti 
lakos) 
 
A Kft. törzstőkéje (jegyzett tőkéje): 3.900.000,- Ft 
 
A Társaság tevékenységi köre: 

Főtevékenység: Egyéb sporttevékenység (9319'08) 

Egyéb tevékenységek: A hatályos Alapító Okirat, illetve cégjegyzék szerint, a NAV felé 

bejelentett tevékenységi besorolás szerint. 

 
A Társaság tevékenységének kezdete: 2002.10.24. 
 
Cégjegyzékszáma: 04-09-005619 
 
Kereskedelmi bankszámlaszáma: 

Fő számla: 

11998707-06320832-10000001 

Alszámlák: 

11600006-00000000-51925530 

11600006-00000000-51935278 

11600006-00000000-51933881 

11600006-00000000-51936509 

 
Adószáma: 12874990-2-04 
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Statisztikai számjele: 12874990-9319-113-04 
 
Törvényességi felügyeleti szerve: Gyula Törvényszék Cégbírósága 
 
A társaság időtartama: határozatlan időre alakult 
 
 

2. A TÁRSASÁG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖREI 

2002. június 13-án Békés Város Önkormányzata létrehozta a 100%-os tulajdonú gazdasági 

társaságát, a Békési Férfi Kézilabda Kft-t. 

 
Célja a helyi fiatalok és a környékbeli játékosok felkarolása. A Nemzeti Kézilabda Akadémia 

hivatalos régióközpont feladatainak ellátása. Az óvodás korcsoporttól egészen a felnőtt 

korosztályig szereplő személyek foglalkoztatása edzés- illetve munka keretében. A Társaság 

keretei között a helyi általános iskolákkal és a környékbeli (Köröstarcsa, Újkígyós, Túrkeve, 

Békéscsaba, Kétsoprony) települések általános iskoláival, testnevelőivel is jó szakmai kapcsolat 

ápolása, folyamatos bővítése, illetve a kapcsolati rendszer további kiépítése. További 

szervezetekkel, egyesületek bevonzása. A különböző funkcionális területeknek megvannak a 

saját felelős vezetői. A Társaság a szövetségi célokat magáévá téve, a környezeti adottságok 

figyelembevételével kívánja a Társaság utánpótlás képzési rendszerének fejlesztését 

megvalósítani. További cél a kézilabdázás bázisának szélesítése. A képzési rendszert és 

fenntarthatóságot az önkormányzati háttér garantálja. 

3. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA 
 
A Társaság, mint jogi személy tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. 

A Társaság szerződéseit az Ügyvezető a Társaság Alapító Okiratában és az Alapító 

határozataiban foglalt keretek között és célok megvalósítása érdekében köti meg. A Társaság a 

szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és megalapítása céljainak 

megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosultja, illetve kötelezettje a 

Társaság. 

 

A társaság a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006.évi IV. Tv. szabályai 

szerint működő korlátolt felelősségű társaság. 
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A Társaság perbeli cselekményeit az Ügyvezető vagy az általa meghatalmazott jogi képviselő 

útján végzi. Fentieken túlmenően a Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási 

jogalanyisággal rendelkezik. 

 

4. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 
 
A Társaság üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb, a változó igényekhez rugalmasan 

alkalmazkodó munkaszervezetet az Ügyvezető alakítja ki, és irányítja. 

 

Jelen SZMSZ elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletében található szervezeti 

felépítés ábra munkaköröket, feladatköröket, és alá-, fölérendeltségi viszonyokat határoz meg, 

azonban a munkavállalók jogai s kötelezettségei tekintetében a munkaszerződés és a munkaköri 

leírás az irányadó. 

 

A Társaság vezető állású munkavállalói: az Ügyvezető. 

 

A Társaság működése során a megjelölt feladatok szakmailag kifogástalan ellátása mellett a 

Társaság eredményes és költséghatékony működését minden munkavállalónak szem előtt kell 

tartania. 

4.1 A Társaság törvényességi felügyelete 
 
A Társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető bíróság (továbbiakban: 

cégbíróság) látja el. A törvényesség felügyelet keretében a cégbíróság ellenőrizheti, hogy - az 

Alapító Okirat, valamint a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó más okiratok 

megfelelnek-e a jogszabályoknak - a Társaság határozatai nem sértik-e a Társaság szervezetére 

és működésére irányadó szabályokat, az Alapító Okiratban és a Társaság említett más 

okirataiban foglaltakat. 

 

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy 

államigazgatási eljárásnak van helye (pl.: adózás, tűzvédelem, munkavédelem, stb.) 
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4.2 A Társaság legfőbb szerve 
 
A Társaság egyszemélyes gazdasági társaság, ezért taggyűlés nem működik. Annak hatáskörét 

az Alapító gyakorolja az Alapító Okirat valamint a vonatkozó jogszabályok szerint. 

4.3 A Felügyelő Bizottság 
 
A Társaságnál három tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjait az Alapító jelöli ki. A 

Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Ügyvezetőtől jelentést 

vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor 

megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során az ellenőrzésbe kompetens személyt, 

szervezetet bevonhat a Társaság költségére, a Társaság hosszú távú működését nem 

veszélyeztethető mértékig. 

 

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg  működésének szabályait, ügyrendjét, melyez az 

Alapító hagy jóvá. 

 

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai és az Alapító 

Okirat rendelkezései az irányadóak. 

 

A Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjét a Felügyelő Bizottság elnöke, tájékoztatást 

céljából köteles megküldeni a Könyvvizsgálónak. 

 

A Felügyelő Bizottságra vonatkozó további szabályokat a saját ügyrendje határozza meg. 

 

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek e tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti 

ügyeket mindenkivel szemben, tevékenységük megszűnése után is titokban tartani. 

 

4.4 A Könyvvizsgáló 
 
Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel, a 

könyvvizsgáló újraválasztható és bármikor visszahívható. 
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A Társaságnál Könyvvizsgáló működik, akit az Alapító jelöl ki a Felügyelő Bizottság 

egyetértésével. 

 

A Könyvvizsgáló feladatköre különösen: 

· A Társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá az Alapító elé terjesztett 

minden más jelentést az adatok valódiság és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége 

szempontjából vizsgálja, és erről az Alapítónak jelentést készít. 

· Az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja. 

 

A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, vezető tisztségviselőktől, a 

felügyelő bizottság tagjaitól illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság 

bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

 

A Könyvvizsgáló megállapításait a beszámoló és az éves üzleti terv tekintetében írásban is 

közli. A Könyvvizsgáló a Ptk., a számvitelről szóló és a könyvvizsgálókra vonatkozó 

jogszabályok szerint köteles feladatát ellátni, és ezeknek megfelelően tartozik felelősséggel. 

 

A Könyvvizsgáló köteles az Alapítót értesíteni a Felügyelő Bizottság egyidejű tájékoztatása 

mellett abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan 

tényről szerez tudomást, amely az Ügyvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben 

meghatározott felelősségét vonják maguk után. 

 

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a 

Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül 

a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. 

 

4.5 Az Ügyvezető 
 
A Társaság képviseletét és ügyeinek intézését az Alapító által kijelölt Ügyvezető látja el a 

jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, illetve az Alapító határozatainak megfelelően.  

 

Az Ügyvezető a Társaság jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása érdekében olyan 

strukturált szervezeti rendszert alakít ki, amelyben a hatáskörök és a feladatok világos 

meghatározása, a feladatok ellátásához kapcsolódó felelősségi rendszer kialakítása biztosítja a 
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Társaság hatékony működését és gazdálkodását. Felelős a Társaság munkavállalói feletti 

egységes irányítási, be- és elszámoltatási rendszer fenntartásáért, zavartalan működéséért. Az 

Ügyvezető saját hatáskörben dönthet az egyes pozíciók betöltetlensége, vagy betöltése felől, 

továbbá a pozíciót betöltő jogviszonyától és személyéről. 

 

Az Ügyvezető felelőssége, hogy a kialakított SZMSZ-t, annak elveit a társaság összes 

munkavállalója megismerje, minden olyan információ  birtokában legyen, amely a szervezet 

hatékony és eredményes működését biztosítja. 

 

Az Ügyvezető feladatait megbízás keretében látja el, fölötte a munkáltatói jogokat az Alapító 

gyakorolja.  

 

Az Ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben. 

 

Az Ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben,valamint a bíróságok és 

más hatóságok előtt. 

 

Az Ügyvezető az Alapító Okiratban meghatározott előzetes véleményezést, illetve jóváhagyást 

igénylő ügyekben köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Felügyelő Bizottsággal, az 

Alapítóval és a Könyvvizsgálóval, valamint a szükséges dokumentumok megküldésével 

kezdeményezni a mielőbbi eljárást. 

 

Az Ügyvezető gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett az alapvető munkáltatói jogokat. 

 

A Ügyvezető hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek az Alapító 

kizárólagos hatáskörbe utalva. 

 

Az Ügyvezető át nem ruházható feladatai: 

· a társaság cégjegyzése és általános képviselete bíróságok, hatóságok előtt és harmadik 

személyekkel szemben; 

· a Társaság SZMSZ-ének, illetve egyéb Alapító Okirat szerinti szabályzatainak 

elkészítése és azok jóváhagyása céljából az Alapító elé terjesztését; 
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· a Társaság z SZMSZ-szel összhangban lévő belső működési szabályzatának elkészítése, 

illetve betartatása a Társaság munkavállalóival, 

· döntés a Társaság befektetéséről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról az 

Alapító Okirat és jelen SZMSZ keretei között 

· a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése; 

· a Társaság beszámolójának, vagyok kimutatásának, üzleti tervének elkészítése és 

azoknak az Alapító részére történő rendelkezésre bocsájtása; 

· az Alapító rézére a Társaság üzleti tevékenységérő legalább évente, a Felügyelő 

Bizottság részére szintén legalább évente írásos tájékoztatás adása, a Társaság üzleti 

könyveibe és irataiba való betekintés ehetővé tétele; 

· az Alapító által hozott határozatok folyamatos nyilvántartása, vezetése és azok 

bejegyzése  

· döntés egyes munkakörök betöltetlenségéről, illetve betöltéséről, és a munkavállalók 

személyéről, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása; 

· munkaköri leírások kialakítása; 

· a munkavállalók által ellátandó feladatok, illetve az egyes feladatok részletszabályainak 

meghatározása; 

· a belső ellenőrzés szervezése. 

 

 

4.6 Az Ügyvezető feladatai és az általa delegálható feladatkörök 
 
Az Ügyvezetőhöz különösen az alábbi feladatkörök tartoznak, amelyek delegálhatóak, azonban 

a delegálás a felelősség alól nem mentesíti az Ügyvezetőt. A delegált feladathoz rendelt 

munkavállalók felelőssége (a vonatkozó jogszabályok mellett) egyetemleges az 

Ügyvezetőjével. A feladatok delegálását a Társaság munkavállalóinak szerződése határozza 

meg: 

 
1.) Általános feladatok 

Különösen: kapcsolattartás, ügyfélkör bővítése - támogatók bevonzása, szerződések-, 

együttműködési megállapodások előkészítése, megkötése, irattárolása, szerződések teljesítése, 

határidők figyelése, teljesítések igazolása, pénzügyi teljesítések nyomon követése, határidőben 

intézése, promóciózás, stb. 
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2.) Titkársági, adminisztrációs feladatok 

Különösen: beérkező posta bontás, iktatása, kézbesítése, kimenő ügyiratok iktatása, postázási 

feladatok, titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattározása, szabályzatok és 

utasítások készítése, bélyegzőkkel kapcsolatos teendők, rendezvények/események 

megszervezése illetve lebonyolítása, egyéb adminisztrációs és beszerzési feladatok stb. 

 

3.) A Társaság tulajdona védelmével kapcsolatos jogszabályok, utasítások végrehajtása, 

káresetek megelőzése, okainak feltárása. 

 
4.) Üzemeltetési feladatok 
 
5.) Humánpolitikai feladatok 

Különösen: humánpolitika kialakítása és végrehajtása, személyügyi feladatok ellátása, 

munkaértékelési rendszer kialakítása és végrehajtása, képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

 
6.) Munka- és tűzvédelmi feladatok 

Különösen: munkavédelmi tevékenység tervezése és szervezése, munkavédelmi szabályzat 

elkészítése, karbantartása és végrehajtása (végrehajtatása), biztonságos munkavégzéshez 

szükséges feltételek biztosításáról gondoskodás, munkavédelemhez szükséges eszközök, 

berendezések beszerzése, gondoskodás a szabályszerű használatról, karbantartásról, pótlásról, 

munkavédelmi oktatások megszervezése és a végrehajtás ellenőrzése, munkabaleseti 

jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése;  tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

tervezése, szervezése; tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv elkészítése és karbantartása; 

tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások betartásának biztosítása; az előírások 

betartásának ellenőrzése; tűzvédelmi eszközök biztosítása; tűzvédelmi oktatások 

megszervezése; a végrehajtás ellenőrzése; tűzvédelemmel kapcsolatos jegyzőkönyvek, 

jelentések, statisztikák elkészítése, stb. 

 
7.) Közgazdasági feladatok 

Különösen: gazdasági tervek készítése; a teljesítésének értékelése; elemzése; kötelezően előírt 

statisztikai adatok szolgáltatása; költségelemzés; beruházások; fejlesztések gazdaságossági 

értékelése, stb. 
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8.) Pénzügyi feladatok 

Különösen: pénzügyi terv készítése; a teljesítés figyelemmel kísérése; értékelése; likviditási 

tervek készítése; a teljesítés figyelemmel kísérése; értékelése; pénzügyi nyilvántartások 

naprakész vezetése; kapcsolattartás a számlát vezető bankokkal és pénzintézetekkel; a 

szolgáltatások figyelemmel kísérése; pénzforgalom lebonyolítása; pénzkezelési szabályzat 

elkészítése az aktuális jogszabályoknak megfelelően; ennek karbantartása; végrehajtásainak 

ellenőrzése; gondoskodás a Társaság fizetőképességének megtartásáról, stb. 

 
9.) Számviteli feladatok 

Különösen: számviteli politika kidolgozása, karbantartása; számlarend készítése; alkalmazása; 

karbantartása; tárgyi- és forgóeszközök nyilvántartása; értékcsökkenés számítása; könyvelés 

munkák elvégzése; analitikák elkészítése; főkönyvi kivonatok készítése; éves mérleg és 

beszámoló készítése; vagyon- és eredmény kimutatás elkészítése; adóbevallások elkészítése; 

leltározási, értékelési és selejtezési szabályzat elkészítése; bizonylati fegyelem folyamatos 

ellenőrzése; szigor számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk ellenőrzése; stb. 

 
10.) Munkaügyi feladatok 

Különösen: statisztikák, jelentések; értékelések készítése; szabadság nyilvántartása és annak 

felhasználás ellenőrzése; munkabéren kívüli juttatások ügyeinek intézése; munkaügyi 

(TB,SZJA) nyilvántartások vezetése; számfejtés; munkaügyi és társadalombiztosítási 

igazolások, kimutatások készítése, kiadása; panaszok kivizsgálása; tartozások nyilvántartása; 

kezelése; stb. 

 

11.) Marketing, PR, szponzoráció 

Különösen: marketing és kommunikációs tervek elkészítése; kidolgozása; a tervek 

megvalósítása; a megvalósulás után szakmai és pénzügyi kontroll; sajtókommunikációs 

tevékenység tervezése, végzése; sajtó kapcsolattartás; sajtótájékoztatók szervezése; a Társaság 

online felületének tartalmi gyártása, kezelése, karbantartása, koordinációja, bővítése, 

mérkőzéseken való fotó és videó felvételek készítése, kommentálása; az elkészített felvételek 

publikálása a televízióban; sajtócikkek elkészítése, publikálása a helyi és régiós sajtóban; saját 

kiadású Ziccer magazin elkészítése publikálása; stb. 
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12.) Kommunikációs feladatok 

 

13.) Edzői feladatok, szakmai és utánpótlás területén 

Különösen: az edzők és játékosok köre, kiválasztási rendszer bővítése; fejlesztése; oktatási- és 

közintézményekkel való kapcsolattartás; csapatformálás mentálisan illetve morálisan; éves 

edzésterv elkészítése csapatonként; ennek betartatása, ellenőrzése; csapatok képzése; 

folyamatos elemzések elvégzése a hatékonyabb munka érdekében; versenyekre és 

bajnokságokra való felkészülés; éves edzői továbbképzésen való részvétel; edzői 

megbeszélések szervezése, végrehajtása; beszámolók elkészítése, prezentációk bemutatása; stb. 

 

14.) Technikai vezetés 

Különösen: a technikai vezetők feladata a kapcsolattartás a társosztályokkal és az MKSZ-el. A 

bajnokság megkezdése előtt a nevezések átigazolások játékengedélyek és orvosi vizsgálatok 

koordinálása. Felkészülési és versenyidőszakban az elkövetkezendő programok összeállítása, 

feltételek biztosítása. 

 

15.) Orvosi stáb 

Különösen: a gyúró feladata az edzésekhez és a mérkőzésekhez kapcsolódó masszírozás; a 

csapatorvos foglalkozik a sérülésekkel és az utána következő rehabilitációval; stb. 

 

16.) TAO felelős 

Különösen: nyomon követi a látvány-csapatsport sportfejlesztési pályázatot a benyújtástól az 
elszámolásig az aktuális jogszabályokkal teljes összhangban; kapcsolattartás a gazdasági- 
illetve szakmai osztállyal; az aktuális pályázatok benyújtása során figyelembe veszi a 
költséghatékonyságot, a Társaság érdekeit tartja szem előtt; a pályázatot folyamatosan nyomon 
követi; aktualizálja és frissíti; a pályázati határidő lejárata előtt az elszámolást összeállítja az 
elvárásoknak megfelelően, majd azt átadja a Könyvvizsgálónak megtekintésre; támogatási 
szerződések lebonyolítása; kapcsolattartás; stb. 
 

4.7 Helyettesítés rendje 
 
Az Ügyvezető távollétében (pl. szabadság, betegség) őt a technikai vezető helyettesíti, és 
rendelkezik aláírási jogosultsággal. 
A helyettesítés alatt aláírt dokumentumokat a helyettesítő technikai vezető bemutatja 
ellenőrzésre az ügyvezetőnek a távollét letölte utáni első munkanapon. 
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5 munkanapot meg nem haladó helyettesítésnél az átadás az intézkedést igénylő ügyek szóbeli 

felsorolásával-átadásával történik. 

 

5 munkanapot meghaladó helyettesítésnél az intézkedést igénylő ügyek írásos felsorolásával 

történik. 

 

A munkavállaló munkaköréből való felmentése esetén a munkakörváltozást követően azonnal, 

de legkésőbb 30 napon belül be kell fejezni az átadási eljárást. 

 

Anyagi felelősséggel járó munkakör változás esetén az ügyvezető ellenőrzi az átadás-átvétel 

menetét. 

 

4.8 A szervezeti felépítésre vonatkozó általános rendelkezések 
 
A Társaság szervezeti egységei az 2. számú melléklet szerinti szervezeti ábra mutatja be. A 

munkavállalók feladatairól, ellátott munkakörökről, valamint a helyettesítés rendjéről a 

munkaszerződések, a megbízási- és vállalkozási szerződések rendelkeznek. 

4.9 Munkáltatói jogkörök és azok gyakorlása 
 
A munkáltatói jogok körébe tartozik a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a 

kártérítési jogkör, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése, a fizetés nélküli 

szabadság engedélyezése, a túlóra elrendelése, a szabadság kiadása, utasítás adása a 

munkavállalók részére. A munka megszerzésével, lebonyolításával, elvégzésével kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések. 

 

Munkáltatói jogkörök gyakorlói: 

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Társaság Ügyvezetője gyakorolja. Az 

Ügyvezető a munkáltatói jogokat jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározattak 

szerint delegálja az egyes szervezeti egységek vezetőihez. A szervezeti egységek vezetői a 

részükre juttatott munkáltatói jogok gyakorlását nem ruházhatják át. 

 

A munkaviszony létesítése: 

A munkaviszony létesítésére vonatkozó jogkört a Társaság Ügyvezetője gyakorolja. A 

munkaviszony létesítésével kapcsolatosan a szervezeti ábrán az ügyvezető alá közvetlenül 
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tartozó vezetői szintek tesznek javaslatot az ügyvezető részére a munkaviszony létesítésére 

vonatkozóan.  

 

Munkaszerződés módosítása: 

A munkaszerződés módosítására vonatkozó jogkört a Társaság Ügyvezetője gyakorolja. A 

munkaszerződés módosításával kapcsolatosan a szervezeti ábrán az Ügyvezető alá közvetlenül 

tartozó vezetői szintek tesznek javaslatot az Ügyvezető részére a munkaszerződés módosítására 

vonatkozóan. 

 

Munkaviszony megszüntetése: 

A munkaviszony megszüntetésére vonatkozóan az adott munkakör felettes vezetője javaslatot 

tehet a munkaviszony megszüntetésére s ezzel egyet kell érteni a felette lévő vezetői szinteken 

lévő személyeknek. A szervezeti ábrán az Ügyvezető alá közvetlenül besorolt vezetők 

jogosultak a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó javaslatot az Ügyvezető elé terjeszteni. 

A munkaviszony megszüntetésének jogát az Ügyvezető gyakorolja. 

 

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás: 

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról az indokolt és megfelelően alátámasztott javaslat 

alapján az Ügyvezető dönt. 

 

Fizetés nélküli szabadság engedélyezése: 

A fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelmet a társaság dolgozóinak az 

Ügyvezetőhöz kell benyújtaniuk. A fizetés nélküli szabadság engedélyezése ügyében az 

ügyvezető dönt. 

 

Személyi alapbérről értesítés: 

A személyi alapbér változásáról történő értesítés elkészítése a gazdasági részleg, aláírására az 

Ügyvezető jogosult minden foglalkoztatottra kiterjedően. 

 

Túlóra elrendelése: 

Az elrendelő felelőssége a túlóra dokumentálása és annak ellenőrzése, hogy a Kollektív 

Szerződésben foglalt túlóra keret fölé ne essen az elrendelt túlóra éves viszonylatban. 
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5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJE, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

5.1 Munkáltatói jogok gyakorlása 
 
Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos 

valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, 

módosítása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, 

felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása. 

 

A Társaság alkalmazottai, munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. 

A munkavégzés során a közvetlen irányítást és utasítási jogot, a munkavégzés ellenőrzését a 

munkavállaló munkaköri leírása szerinti közvetlen felettese gyakorolja. 

5.2 Munkavállalók feladata, hatásköre, felelőssége, alapvető kötelességei 
 
A társaság valamennyi munkavállalójának kötelessége a saját munkaterületén a társaság 

célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes végrehajtását megvalósítani. 

 

· Jogszabályok, társasági szabályzatok és utasítások által előírt feladatokat végrehajtani, a 

végrehajtást elősegíteni és ellenőrizni. 

· Az Ügyvezetői utasításokat késedelem nélkül végrehajtani, végrehajtási utasítás nélkül 

is. 

· A törvényességet munkaterületén betartani. 

· Munkakörével járó ellenőrzési feladatait folyamatosan és következetesen ellátni. 

· A munkaszerződésben és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan 

végrehajtása, illetve rendszeres vagy esetenként meghatározott feladatok elvégzése a 

Mt. vonatkozó rendelkezései alapján. 

· A társaság vagyonának és eszközeinek megóvását, a baleset és anyagi kár megelőzését 

előmozdítani. 

· Szakmai ismereteik rendszeres bővítése, az érvényben lévő, és a munkakörhöz 

szükséges jogszabályok és hatósági rendelkezések naprakész ismerete, alkalmazása, 

betartása. 

· Munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni. 

· A munkáltató által biztosított munkaruházatot, formaruhát, védőruhát és munkavédelmi 

felszereléseket használni a munkaidő alatt. 
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· Kapcsolattartás külső szervekkel. 

· Esetenként más beosztott alkalmazott helyettesítése a közvetlen vezetői utasítás szerint. 

· Munkaidejét hatékony munkavégzéssel eltölteni. 

· A Társaság szabályzatainak, utasításainak, tűz-, baleset-, munkavédelmi előírásainak 

betartása. 

· A Társaság vagyon megóvása, jó hírnevének megőrzése. 

· Munkakörével összefüggésben minden partnerrel szemben a Társaság érdekeit és 

álláspontját képviselni. 

· A munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni. 

· Felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó előírások 

betartása mellett határidőre befejezni és a végrehajtásról a felettest tájékoztatni. 

· Munkaterületén rendet és tisztaságot tartani, a tűzvédelmi, rendészeti, baleseti- és 

munkavédelmi előírásokat betartani. 

· Az előírt szakmai oktatáson, továbbképzéseken rendszeresen részt venni, munkája 

ellátásához szükséges és előírt képesítést megszerezni. 

· Munkakörébe tartozó ügyekben megfelelően megalapozott előterjesztést készíteni a 

vezetője részére. 

· Más szerveknél tartott értekezletekről a kiküldő felettesnek jelentést tenni. 

· A társaság ügyfeleivel udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, az 

ügyfeleket kérésükre ügyükről tájékoztatni. 

· A rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket a rendeltetésük szerint 

kezelni és gondosan megőrizni, az anyagokkal takarékosan gazdálkodni. 

· Az elkészített szerződések, levelek, kimutatások, nyilvántartások kézjeggyel történő 

ellátása, illetve aláírása az aláírási jogosultság szerint. 

· Elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését. 

· A Társaságnak okozott kárt a társaság szabályai szerint megtéríteni. 

 

5.3 Munkavállalók alapvető jogai 
 

A társaság munkavállalójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy: 

· Az Alkotmányban megfogalmazott jogait gyakorolhassa. 

· Megismerje a társaság terveit és célkitűzéseit, részt vegyen ezek kialakításában és 

megtehesse munkájával összefüggő javaslatait. 
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· Szabadon nyilváníthassa véleményét a munkahelyi tanácskozásokon. 

· A végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, 

amelyet a Munka Törvénykönyv, a Kollektív Szerződés, a munkaszerződés és egyéb 

társasági belső szabályzat alapján jár. 

· Biztosítva legyen számára a munkavégzés feltétele és eszköze. 

· A munkahelyi értekezleteken, megbeszéléseken részt venni, észrevételeket és 

javaslatokat tenni a munka szervezésével és a vezetői munkával kapcsolatban. 

· Egyéni jogsérelem esetén (vezetői intézkedés ellen) felülvizsgálati kérelemmel 

közvetlenül az Ügyvezetőhez fordulhat. 

· Megismerje a Társaság terveit, célkitűzései, részt venni ezek alakításának folyamataiban 

és megtenni saját munkakörükkel összefüggő javaslataikat. 

· Biztonságos munkavégzési feltételek között, megfelelő eszközökkel elvégezni 

feladatukat. 

· Az Mt.-ben, valamint a munkaszerződésben rögzített minden további, a munkavállalót 

megillető jogot gyakorolni. 

 

5.4 Munkarend 
 
A Társaság a munkavállalók esetében a belépéskor írásbeli munkaszerződésben (megbízási-, 

vállalkozási szerződésben) és munkaköri leírásban határozza meg, hogy a munkavállalót milyen 

munkakörben, milyen munkarendben és milyen mértékű személyi alapbérrel foglalkoztatja. 

 

A munkavégzés a Társaság által kijelölt munkahelyen, területen, a hatályban lévő szabályok és 

a munkaszerződésben leírtak szerint történik. 

 

A munkarendet a munkáltató állapítja meg. A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok 

kialakításánál a Mt.-ben leírtak az irányadók. 

 

A munkavégzés során különös figyelemmel kell lenni az Mt. 6-8 ß - aiban megfogalmazott 

általános magatartási követelményekre, melyek elősegítik a munkaviszony alanyainak teljes 

körű együttműködését, a munkajogi szabályok rendeltetésszerű gyakorlását. 

 

A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei teljes kifejtésével, az 

elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni, az üzleti titkot megtartani. Ezen 
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túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 

hátrányos következményekkel járhat. Munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és 

előírásoknak, felettese utasításainak, valamint a szakmai szokásoknak megfelelően köteles 

elvégezni. 

5.5 Felelősségre vonás és kártérítés 
 
Mind a munkáltató, mind a munkavállaló a másik félnek okozott kárért a Mt. 166-191 ß-ai 

szerinti kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes 

kárt köteles megtéríteni. 

 

A munkavállaló köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket 

állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. 

 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő. 

 

A munkavállaló ezt a kárt akkor köteles megtéríteni, ha a dolgot jegyzék, vagy elismervény 

alapján, aláírásával igazoltan vette át. A dolog több munkavállaló részére, megőrzés céljából 

történő átadásnál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi átvevő munkavállalónak alá kell 

írnia. A munkavállaló meghatalmazhatja az átvevőt, hogy a dolgot helyette és nevében átvegye. 

 

A pénztárost, pénzkezelőt, vagy értékkezelőt jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli a 

felelősség az általa kezelt pénz és egyéb értéktárgy tekintetében. A munkáltatónak kell 

bizonyítania a fenti feltételek meglétét és a kárt. Ha a megőrzésre átadott dologban 

megrongálódása folytán keletkezett kár, a munkavállaló mentesül a felelősség alól, ha 

bizonyítja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

 

A Társaság munkavállalóit vétkességen alapuló, illetve gondatlanságból eredő kártérítési 

felelősség terheli a felszerelési, berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a helyiségek 

tisztaságának megőrzéséért, a gépek, eszközök, stb. megóvásáért. 

 

Az Ügyvezető feladata továbbá - mulasztás esetén - haladéktalanul intézkedni a hiányosságok 

megszüntetéséről, illetve a szükséges anyagi és fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni. 
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A Társaság tevékenységének s működésének ellenőrzéséért - a vezetői ellenőrzés körében - az 

Ügyvezető a felelős. Ellenőrzési feladatainak ellátásában az Ügyvezető figyelembe veszi a 

Könyvvizsgáló által feltárt adatokat és a közölt jelzéseket. 

 

A belső ellenőrzés körébe tartozik a Társaság működésének, gazdálkodásának, 

pénzkezelésének, ügyvitelének, a Társaság vagyon védelmének rendszeres felmérése, a 

jogszabályok, az Alapító Okirat és  belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk 

megkövetelése. 

 

6. KÉPVISELET ÉS A CÉGBÉLYEGZŐ HASZNÁLATA 

6.1 Cégképviselet, cégjegyzés, aláírási jogkör, cégbélyegző használata 
 
A Társaság törvényes képviseletét a Társaság ügyvezetője látja el, aki önállóan jogosult a 
cégjegyzésre, illetve a cég nevében aláírásra. 
 
A Társaságot az ügyvezető igazgató egyszemélyben jogosult képviselni. Egyszemélyben 

jogosult a Társaság nevében jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni. 

 

Cégszerűen kell aláírni a Társaság nevében megtett minden írásbeli nyilatkozatot (levelet, 

szerződést, jegyzőkönyvet, stb.) amelynek címzettje, illetve az abban érdekelt másik fél: 

o társaságon kívüli személy vagy szerv; 

o társasági dolgozó, amennyiben munkaviszony létesítését, módosítását vagy 

megszüntetését tartalmazza, vagy a cégszerű aláírást jogszabály rendeli el. 

 

A Társaság képviseletére az ügyvezető igazgató egyes ügyekben külön meghatalmazással 

felhatalmazza az általa kijelölt személyt. A felhatalmazott személy jogait nem ruházhatja át és 

az ügyvezető igazgató írásbeli felhatalmazása alapján gyakorolhatja a cégjegyzési, képviseleti 

és az aláírási jogot. 

 

A társaság cégjegyzésére a Kft. megnevezését, székhelyét, és adószámát feltüntető 

cégbélyegzőt kell használni. 
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Cégbélyegzőt csak arra az ügyiratra szabad tenni: melyet vagy az ügyvezető igazgató, mint 

cégjegyzésre jogosult személy ír alá, vagy az áthárított és átvállalt felelősségekről szóló 

igazgatói utasításban megnevezett személyek azonosítható aláírása szerepel. Beszerzésre, 

szerződések aláírása esetén csak adószámos és sorszámmal ellátott bélyegzőt szabad használni. 

A bélyegzőket illetéktelen személyt kizáróan kell tárolni. A bélyegző hűtlen kezelése fegyelmi 

felelősségre vonást von maga után. 

6.2 Bankszámla feletti rendelkezés 
 
A társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez a társaság számláját kezelő bankhoz bejelentett 

aláírási joggal felruházott személy - jelen esetben Ügyvezető, aki önállóan is jogosult a számla 

feletti rendelkezésre - aláírása szükséges.  

 

7. BELSŐ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER 
 
A Társaság folyamatos kapcsolatot tart a Társaság döntéshozó szerveivel: az Alapítóval illetve a 

Felügyelő Bizottsággal. 

7.1 Szabályzatok 
 
A Társaság működésének szabályozását az Alapító Határozatok és az Ügyvezető saját 

hatáskörében hozható szabályzata biztosítják. A szabályzatok elkészítése - az Ügyvezető 

utasítása alapján - az arra kijelölt és illetékes munkatárs feladata. A társasági szabályzatok 

előkészítésébe, véleményezésébe a Társaság alkalmazottai is bevonhatók. 

 

Az Ügyvezetőnek, valamint az egyes részterületek vezetőinek feladata, hogy a hozzájuk tartozó 

munkavállalókkal ismertessék a Társaság szabályzatait. 

 

A szabályzatok hozzáférhetőségét, betekinthetőségét minden társasági munkavállaló részére 

biztosítani kell. A társasági szabályzatok eredeti példányai nem selejtezhetőek, őrzésük, 

nyilvántartásuk az Ügyvezető titkárságán történik. 
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7.2 Utasítások 
 
Az utasítások a társsági szabályzatokban nem szereplő rendelkezések adminisztratív eszközei. 

Utasítás kiadására az Ügyvezető jogosult. 

 

Az ügyvezető engedélyével az egyes részterületek vezetői is adhatnak utasítást az 

alkalmazottaknak. 

 

Az utasítások fajtái: szóbeli-, illetve írásbeli utasítás. 

 

7.3 Körlevél 
 
A széles körű adminisztratív tájékoztatás eszköze. Az Ügyvezető adhatja ki, tárgy 

meghatározással, azonosító számjellel, iktatva. Megküldhető elektronikusan, amennyiben a 

címzettek rendelkeznek megfelelő technikai eszközzel. Nem selejtezhető.  

7.4 Ügyrend 
 
A Társaság egyes szabványosítható munkafolyamatainak rendszeretett leírása. 

 

Az ügyrendek kiadása a hozzá tartozó utasítással együtt tárgy meghatározással, írásban vagy 

elektronikusan történik. Az ügyrendek nem selejtezhetőek. 

7.5 Belső ellenőrzés 
 
Alapvető tulajdonosi elvárás a társasággal szemben, hogy jogszerűen, hatékonyan, ésszerűen 

gazdálkodjon, biztosítsa a társaság eszközeinek és vagyonának folyamatos fejlesztését és 

védelmét. 

 

A társaság ellenőrzésének fajtái: 

- Tulajdonosok ellenőrzési jogosultsága. 

- A Felügyelő Bizottság ellenőrzési jogosultsága. 

- Könyvvizsgáló ellenőrzési jogosultsága. 

- Vezetői ellenőrzés. 

- Munkafolyamatba épített ellenőrzés. 

- Minőségirányítási ellenőrzés. 
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- Munkavédelmi ellenőrzés. 

 

A belső ellenőrzést olyan módon kell megszervezni és végezni, hogy a Társaság valamennyi 

tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a 

gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel. Továbbá az eszközökkel és 

forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes 

felhasználásra. 

 

Az ellenőrzés részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba 

épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést: 

o a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése; 

o a pénzügyi kihatású döntések cégszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 

eredményességi szempontú megalapozottsága; 

o a gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések 

szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése; 

o a gazdasági események elszámolása, illetve kontrollja 

 

A belső ellenőr feladata és tevékenysége kiterjed a Társaság minden tevékenységére, különösen 

a bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az 

eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

 

A belső ellenőrzés körében ellátandó feladatok: 

o elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítését, működésének 

megfelelését (jogszabályi illetve szabályzati), valamint működésének gazdaságosságát, 

hatékonyságát, eredményességét; 

o elemezni, vizsgálni a rendelkezésekre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 

o javaslatokat, következtetéseket megfogalmazni a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban, a 

kockázati tényezők és hiányosságok megszüntetése vagy csökkentése, a 

szabálytalanságok megelőzése valamint feltárása, valamint a Társaság működésének 

eredményessége növelése, továbbfejlesztés érdekében; 

o nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
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A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: 

o a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy a Táraság működése, illetve 

tevékenysége megfelelően szabályozott-e (hatályos jogszabályok érvényesülése, belső 

szabályzatok és rendelkezések érvényesülése); 

o a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi 

elszámolásainak ellenőrzése, beleértve az alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat, 

nyilvántartásokat is; 

o a rendszerellenőrzés keretén belül az egyes rendszerek kialakítása, illetve működésének 

vizsgálata az elvégzendő; 

o a teljesítmény ellenőrzés célja, hogy a működés és a forrásfelhasználás gazdaságosan, 

hatékonyan és eredményesen valósul-e meg; 

o az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek 

megfelelőségére, megbízhatóságára, szabályosságára irányul. 

 

A tanácsadó tevékenység keretében az alábbi feladatok láthatóak el: 

o vezető támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

kockázat becsléssel; 

o ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás (pénzügyi, tárgyi, 

humánerőforrás területén); 

o szervezeti struktúrák racionalizálása; 

o konzultáció és tanácsadás a szervezeti stratégia elkészítésében; 

o javaslatok megfogalmazása a Társaság működése érdekében, mely eredményességen, 

fejlesztésen, javításon alapul a belső szabályzatok tartalmával összhangban. 

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

8.1 Üzleti titkok megőrzése 
 
A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a társaságra, a 

társaság tevékenységére vonatkozó alapvető információkat megőrizni. 

 

A társasági (üzleti) titok a munkáltatói, működési és ügyviteli vagy egyéb adat, okmány, vagy 

műszaki megoldás, amelyet a társaság írásbeli rendelkezéssel annak minősít, vagy jelen 

SZMSZ-ben üzleti titoknak nevesítetten megjelenik. 
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Üzleti titoknak minősülnek a Társaságnál különösen az alábbiak: 

- üzleti terv, üzletpolitikai tervek, határozatok; 

- az ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok; 

- a Társaság szerződéses partnereivel kapcsolatos információk, ajánlatok; 

- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos információk; 

- az Ügyvezető által üzleti titoknak minősülő adatok, gazdasági információk, stratégiai 

megfontolások, stb.; 

- szerződő partnerek és a velük megkötött együttműködések belső tartalma. 

Nem minősül üzleti titoknak az olyan adat vagy tény, amelynek megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli. 

 

A Társaság valamennyi munkavállalója felelős a Társaság üzleti és szolgálati titkainak 

megőrzéséért, illetve a  vonatkozó rendelkezések betartásáért. Az alkalmazható felelősségre 

vonás formáit és mértékét az Mt., Btk., Ptk. valamint más jogszabályok, továbbá a 

munkaszerződése határozzák meg. 

 

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, 

valamint a munkáltatóra és tevékenységére vonatkozó valamennyi információt teljes körűen és 

korlátlan ideig megőrizni.  

 

A munkavállaló köteles valamennyi, a munkavégzés során, illetőleg a munkaviszonyával 

kapcsolatos tudomására jutott, vagy a munkavégzés teljesítése során létrejött adatot, 

információt, tényt bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra illetve harmadik személy 

tudomására nem hozhatja, azt nem másolhatja, kivéve ha ehhez az Ügyvezető kifejezetten 

hozzájárul.  

 

A jelen titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése után is korlátlan ideig 

fennmarad. 

 

Az üzleti titok megsértése rendkívüli felmondást von maga után. 
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8.2 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 
A televízió, rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül. 

 

A Társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra az Ügyvezető, vagy 

az általa megbízott munkavállaló jogosult. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben 

tekintettel kell lenni az üzleti és szolgálati titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a 

Társaság jó hírnevére és törvényes érdekeire. 

Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 

előtti nyilvánosságra hozatala a Társaság tevékenységben zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt 

okozna, folyamatban lévő büntető ügyről, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem 

a nyilatkozatot tevő hatáskörébe tartozik. 

 

A nyilatkozattevő köteles a nyilatkozat megjelenése előtt meggyőződni arról, hogy a megjelenő 

és az általa adott nyilatkozat egymással egyező. 

 

A nyilatkozattevő a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos 

válaszokat kell adnia. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív 

ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

9. HATÁLYBALÉPTETÉS, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának egy-egy másolati példányát oly módon kell 

őrizni, hogy a munkavállalók szükség esetén tanulmányozhassák azt. 

 

A Szabályzat betartása és betartatása a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve kötelező. 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyást követően, 2017. év május hónap 01. 

napjával lép hatályba. 

Kelt: Békés, 2017. március 31. 

 

 

        ............................................. 

         Polgár Zoltán 

            ügyvezető 
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1.sz. melléklet:  

Dolgozói Névsor 

 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 01-től hatályos Szervezeti és Működési 

szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során 

köteles vagyok betartani. 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

……………………………… 

Polgár Zoltán 

ügyvezető 
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MOBILTELEFONOK/ SIM KÁRTYA 

HASZNÁLATÁNAK 
  SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Készült: 2017. március 31. 
Kiadva: Polgár Zoltán ügyvezető 

Érvényes: 2017.május 01. 
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A szabályzat hatálya az alábbi szervekre terjed ki: 
 

- Békési Férfi Kézilabda Kft. 
 

ELŐSZÓ 
 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. számú rendelet 20. 
§ (3) bekezdés h) pontjában foglalt előírás alapján a költségvetési szervnek belső szabály-
zatban rendezni kell a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással 
bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így többek között vezetékes és rádiótele-
fonok használatának rendjét.  

A szabályzat célja, hogy szabályozza a rádiótelefonok használatára vonatkozó szabályokat. 

 

 
A MOBILTELEFONOK/ SIM KÁRTYA HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA  

 
A mobiltelefonok használatára vonatkozó előírásokat az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 20. § (3) be-
kezdés h) pontja alapján a következők szerint szabályozzuk:  
 
I. Általános rendelkezések 
 
1. A szabályzat célja: hogy meghatározza a szabályzat hatálya alá tartozó szervek rádióte-

lefonjainak/ SIM kártyáinak használati módját és feltételeit.  
 
2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a szabályzat hatálya alá tartozó szervek tulajdo-

nában, használatában lévő SIM kártyák.  
 
3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a szabályzat hatálya alá tartozó szervek bármi-

lyen jogviszonyban foglalkoztatott dolgozójára. 
 
4. A telefonok/ SIM kártyák használatára szervezetünk működése, feladatellátása érdeké-

ben kerülhet sor, azonban indokolt esetben magáncélú beszélgetésre is igénybe vehető-
ek, ezért havi 1000 Ft-ot kell megfizetni a házi pénztárba.  
 

 
II. A rádiótelefonok (mobiltelefonok) használatának rendje 
 

1. Molbil szolgáltatók köre: 
mobiltelefon szolgáltatója:  Telenor Magyarország Zrt. 
 

2.  Szabályzat hatálya alá tartozó szervezeteknél a mobiltelefon használtra jogosultak körét 
(személyét), a használt telefon hívószámát.  

 
3.  A SIM kártya igénybevételére (vagy annak cseréjére) vonatkozó kérelmet (igényt) az  

ügyvezetőhöz kell benyújtani, aki arról mérlegelési jogkörében dönt.   
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4.  A SIM kártya használatra jogosult személyek a kártyákat személyes használatra veszik 

át, azért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.  
 
5.  Az 1. számú mellékletben meghatározott telefonszámmal üzemkész állapotban történő 

átvételét a dolgozók a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti „Átadás-átvételi 
jegyzőkönyv” szerint dokumentálják.  

 
6. Akinek a személyes használatra átvett SIM kártyája elvész, megsemmisül köteles a pót-

lás teljes költségét a munkáltató részére megtéríteni.  
 

7. A 30 napot meghaladó távollét esetén (pld.: fizetés nélküli szabadság, szülési szabad-
ság) a szabályzat hatálya alá tartozó szervek tulajdonát képező SIM kártyát le kell adni 
ügyvezető részére.  

 
8. A SIM kártya dolgozó részéről történő átmeneti vagy végleges visszaadását a jelen sza-

bályzat 2. számú melléklete szerinti „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”-vel kell dokumen-
tálni.  A visszavétel lebonyolításáért az ügyvezető felelős.  

 
 
 
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. Szabályzat hatálya alá tartozó szervezeteknél dolgozó személyek kötelesek a jelen sza-
bályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük el-
várható gondossággal eljárni. 

 
2. Az 1. pontban megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen 

szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét ja-
vaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni. 

 
3. Jelen szabályzat 2017. május 1. napján lép hatályba.  
 
 
Békés, 2017. 03. 31. 

 

 

               …………………………………… 
            Polgár Zoltán     
              ügyvezető        
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KIMUTATÁS 
SIM kártya használatra jogosultságról 

Békési Férfi Kézilabda Kft. 
 

 
 
 
 

Név Beosztás 

Telefonszámla  
költségből személyen-

ként terhelő összeg 
Ft/hó 

Hívószám 
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                                                                                                                        2. számú melléklet 
        
 

 
 
 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 
 
 
 

Készült: ……………………… , 201…………………… -én 
 
Tárgy: A SIM kártya átadása-átvétele személyes használatra.  
 
Jelen vannak: ………………………………… átadó 
                       ………………………………….. átvevő 
 
 
A mai napon a ……………………… hívószámú SIM kártyát átadtam, illetve átvettem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       …………………………………                                ……………………………….. 
                     átadó aláírása                                                             átvevő aláírása  
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Megismerési nyilatkozat  
 
 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 1-től hatályos mobiltelefonok használatának 
szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során 
köteles vagyok betartatni.  
 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT. 
 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
 

Hatályos: 2017. május 01-től 
 
 

 
 

Készítette: 

 
Garai Tamás 

Tűzvédelmi mérnök 

Jóváhagyta: 

 
Polgár Zoltán 

ügyvezető 

Kiadás dátuma: 2017. április 20. 



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

Készítette: Garai Tamás – tűzvédelmi mérnök - Tel.:+36-30/303-2681    2 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. 
törvény, valamint az 54/2014. (XII.05.) BM rendeletben megfogalmazottak alapján a Békési 
Férfi Kézilabda Kft. (5630 Békés, Karacs T. u. 7. Fsz. 2. továbbiakban: Kft..) megelőző és 
mentő tűzvédelmének biztosítására az alábbi 

Tűzvédelmi Szabályzatot 
adom ki. 
 
A tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban szabályzat) a Kft. alapvető tűzvédelmi szabálya, 
amely a jogszabályok keretei között a Kft. sajátosságainak a figyelembe vételével határozza 
meg a tűzvédelmi feladatokat és kötelezettségeket. 
 
A szabályzat területi hatálya: 
A szabályzat területi hatálya kiterjed a Kft. székhelyére és a tevékenységből adódóan igénybe 
vett épületekre. 
Az igénybe vett ingatlanoknál be kell tartani az ingatlan üzemeltetőjének tűzvédelmi előírásait 
is. 
 
Személyi hatálya: 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kft. munkavállalóira, akik főállásban vagy egyéb 
szerződéses munkaviszonyban állnak a Kft-vel.  
 
Időbeni hatálya: 
A hatálybalépést követően visszavonásig érvényes, jelen szabályzat hatálybalépésével 
egyidejűleg a korábban kiadott szabályzat hatályát veszti. 
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I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
 
Alkalmazandó jogi eszközök: 
A tűzvédelmi szabályzat a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak 
figyelembevételével készült, a bennük foglaltak betartása illetve végrehajtása kötelező 
érvényű. 
 
A Kft. tűzvédelmi feladatai 
A tűzvédelmi tevékenység szakmai irányítására, feladatok végrehajtásának elősegítésére, és 
ellenőrzésére jól működő tűzvédelmi szervezet létrehozása, az érvényben lévő tűzvédelmi 
jogszabályok, szabványok érvényre juttatása, a tűzvédelmi, biztonsági és egyéb műszaki 
berendezések, készülékek, eszközök biztosítása. A tűzvédelmi oktatás rendelkezés szerinti 
végrehajtása, a feladatok és a felelősség meghatározása.  
 
Ezen belül: 

1. A Kft. tűzvédelmi feladatainak ellátására kijelölt személyek írásban történő 
megbízása, valamint a tevékenységükhöz szükséges anyagi, szakmai és egyéb 
feltételek biztosítása. 

2. A létesítésre és a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása, 
illetőleg a szükséges pénzfedezet és egyéb feltételek biztosítása. 

3. Beruházások, felújítások, átalakítások, bővítések esetén a szükséges tűzvédelmi és 
egyéb biztonsági berendezések létesítése, a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések 
maradéktalan végrehajtása. 

4. A létesítmények területén a jogszabályokban, szabványokban előírt típusú és 
mennyiségű tűzoltó készülék és egyéb tűzoltó felszerelés biztosítása, valamint azok 
jogszabályban előirt időközönkénti ellenőriztetése, karbantartása, javítása, pótlása. 

5. Az épületbe beépített tűzvédelmi berendezések eszközök, ellenőrzése, 
felülvizsgálatának, karbantartásának elvégeztetése. 

6. A tűzvédelmi, a villamos, és a villámvédelmi berendezések jogszabályban előírt 
időszakonkénti felülvizsgálata, karbantartása. 

7. A Kft. munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása. 
8. A tűzvédelmi munka szakmai irányítása, felügyelete, a rendelkezések megtartásának 

rendszeres ellenőrzése. 
9. A tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben fegyelmi, abból eredő káresemény 

bekövetkezése esetén kártérítési eljárás kezdeményezése. 
10. A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály 

megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal 
történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt 
nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. 
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II. fejezet 
 

A Kft. tűzvédelmi szervezete 
 
A Kft. a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtását, szakmai 
irányítását az alábbi tűzvédelmi szervezettel kívánja biztosítani. 

1./ Ügyvezető 
2./ Tűzvédelmi megbízott (eseti jelleggel) 

 
III. fejezet 

 
A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok az egyes munkakörökben 

 
1. Ügyvezető feladata 
· Gondoskodik a tűzvédelmi munka végzéséhez a szükséges személyi, anyagi és egyéb 

feltételeket biztosításáról. 
· Tűzvédelmi oktatást szervez annak érdekében, hogy a dolgozók a munkakörükre 

vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat és a tűzoltó készülékek szakszerű 
kezelését elsajátítsák. 

· Tűzvédelemmel kapcsolatba hozható eseményt követően vizsgálatot tart, tényfeltárást 
végez. 

· Ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, intézkedik a hiányosságok, 
illetve szabálytalanságok megszüntetésére. 

· Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően 
intézkedik annak érvényre juttatásáról. 

· Gondoskodik a villamos rendszert érintő felülvizsgálatok elvégeztetéséről 
· Figyelemmel kíséri a tűzoltó eszközök készenléti állapotát. 
· A tűzvédelmi üzemeltetési napló alapján intézkedik a tűzoltó készülékek 

jogszabályban előírt időszakos karbantartásának elvégeztetéséről, cseréjéről, esetleges 
pótlásáról, pénzügyi fedezetének igényléséről. 
 

2. A munkavállalók tűzvédelmi kötelezettségei és feladatai 
· A munkavállaló munkába állás előtt, a munkakör megváltozása esetén, valamint 

évente tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni. 
· A munkavégzéssel kapcsolatos megelőző tűzvédelmi ismeretek elsajátítása, a 

rendelkezések betartása. 
· A tűzoltó eszközök szakszerű kezelésének elsajátítása. 
· Az ügyvezető tájékoztatása az észlelt szabálytalanságokról. 
· A munkahely jellegétől függően a napi munka befejezésekor a munkát végző dolgozó 

ellenőrzi a vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását, gondoskodik a szükséges 
intézkedések megtételéről. 

· Az igénybe vett épületeknél be kell tartani az épület üzemeltetőjének tűzvédelmi 
szabályait. 
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IV. fejezet 
 

Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás 
Tűzvédelmi oktatás 

Minden dolgozót az alább felsorolt esetekben a munkakörének megfelelő tűzvédelmi 
oktatásban illetve továbbképzésben kell részesíteni.  
· munkába álláskor,  
· évenként, 
· a munkahely, a munkakör vagy a munkafolyamat megváltozása, technológiai változás 

esetén, 
· hosszabb távollét után (fél év), 
· minden olyan esetben, amikor szükségessé válik (pl.: tűzeset kapcsán) 

Tűzvédelmi oktatás nélkül a dolgozót munkába állítani nem lehet. 
 
Az oktatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: 

· a helyi tűzvédelmi szabályzatban foglaltakra 
· az oktatási-, vagy munkaterület, a használt anyag, a tevékenység tűzveszélyességére 
· a megelőző tűzvédelmi előírások, a tilalmak betartásának fontosságára 
· a tűzoltó eszközök és egyéb biztonsági berendezések szakszerű kezelésére 
· a tűzoltó készülékek oltóhatásának ismertetésére 
· a tűzriadó tervben meghatározott feladatokra, a menekülési útvonalakra 
· a tűz esetén követendő magatartásra 
· a menekülés szervezett formában történő végrehajtására 
· a tűzjelzés lehetőségeire és módjára 
· a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire 
 

 
Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettsége 

· A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök 
meghatározását, a szakvizsga törzsanyagát a 45/2011. (XII. 7. ) BM rendelet 
szabályozza. 

· A szakvizsgával rendelkező személynek ötévenként kötelező továbbképzésen kell 
részt vennie, amelyről a továbbképzés szervezője a szakvizsga bizonyítványba 
bejegyzett időpont megjelölésével igazolást ad ki. A továbbképzéséhez szükséges 
anyagi feltételek biztosítása a gazdasági vezető feladata, a képesítés megszerzése 
pedig a dolgozó kötelessége. Ennek hiányában az említett képesítéshez kötött 
munkakört nem láthatja el. 

· Tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie a munkát közvetlenül irányítónak is. 
 
A Kft. által végzett tevékenységek között tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási 
ág nem fordul elő. 
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V. fejezet 
 

Tűzriadó terv, tűzjelzés és a tűzeset bejelentése 
 

Tűzriadó terv 
A 30/1996.(XII.6.) BM r. alapján a helyi Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó 
Tervet kell készíteni az alább felsorolt esetekben: 

· a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, 
építményre, létesítményekre; 

· azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő 
tartózkodhat; 

· kereskedelmi szálláshelyre; 
· az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy 

időben 50 főnél több személy tartózkodhat. 
· a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására 

szolgáló építményre es szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban 
fordulhat elő; 

· tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tarolására szolgáló 
3000 m2-nel nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre. 

 
Az előzőek alapján a Kft. székhelyére vonatkozóan tűzriadó tervet nem kell készíteni, de a 
sport tevékenység során igénybe vett épületeknél meg kell ismerni és be kell tartani az épület 
üzemeltetőjének tűzriadó tervét. 
 
A tűzjelzés és a tűzeset bejelentése 
Aki tüzet, illetve annak közvetlen veszélyét észleli vagy más rendkívüli esetet tapasztal, arról 
tudomást szerez, köteles a tűzoltóságot a 105 vagy a 112-es telefonszámon azonnal értesíteni. 
Indokolt esetben közüzemi szolgáltatók (DÉMÁSZ, DÉGÁZ) veszély elhárítási csoportját is. 
 
Tűz esetén a tűzoltóságnak jelezni kell: 

· a tűzeset pontos helyét, címét, megközelítési lehetőségét, 
· mi ég, emberélet van e veszélyben, 
· a tűz terjedelmét és a veszélyeztetett létesítményeket, 
· az épület rendeltetését, a tűz melyik szinten keletkezett, 
· a jelző személy nevét, a használt telefonkészülék számát. 

  
Tűzjelzés utáni feladatok: 

· az épület területén tartózkodó személyek értesítése, riasztása, menekítés 
· a tűzoltás megkezdése, 
· az érintett helyiségek kulcsainak előkészítése, kapuk kinyitása, 
· a tűzriadó terv előkészítése, a tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb 

vonatkozásban történő segítése. 
 
Minden tűzesetről tájékoztatni kell:  

· Tűzoltóságot 
· Ügyvezető 

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is 
késedelem nélkül be kell jelenteni a tűzoltóságnak, a kár színhelyét változatlanul kell hagyni a 
helyszíni szemle megtartásáig. 
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1. sz melléklet
 

Üzemeltetés tűzvédelmi szabályai 
 

1. Anyagok tűzveszélyességi osztálya 
 

a) Robbanásveszélyes osztályba tartozik 
a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan 

tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és 
keverék, 

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C 
alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy 
üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-
kal csökkentett értéke, 

c) az éghető gáz, gőz, köd, 
d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és 
e) a jelenlegi OTSZ hatálybalépése előtt „A” vagy „B” 

tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 
 

b) Tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba, 
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum, 
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy 

üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál 

magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel 

nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 
50%-nál kisebb és 

g) a jelenlegi OTSZ hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba 
sorolt anyag. 
 

c) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) a jelenlegi OTSZ hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag. 

 
2. Általános tűzvédelmi szabályok 

 
a) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a 

használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 
rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

b) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 

c) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat 
meg kell szüntetni. 
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d) A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól 
látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra 
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 

e) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan 
meg kell jelölni. 

f) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására 
szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a 
tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók 
külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. 
A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

g) A munkahelyeken a telefonkészülékek mellett a tűzoltóság (105), mentők (104) és a 
rendőrség (107) hívószámait ki kell függeszteni. 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

3. Dohányzás 
 
a) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, 

ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 
 
4. Tárolás szabályai 

 
a) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag 
tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a 
tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 

 
5. Tűzveszélyes folyadékok és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása  

szállítása, felhasználása 
 

a) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és 
forgalomba hozni. 

b) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy 
piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a 
forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. 
tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 

c) Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti 
helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra 
tervezett helyiségben. 

d) Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi 
fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és 
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mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény 
megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet 
éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 

e) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot 
tárolni tilos. 

f) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol 
az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 

g) Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem 
jelentő, jól zárható edényben tárolható. 

h) A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, 
felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. 

i) Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. 
Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre 
vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények 
űrtartalmának összesített értékét jelenti. 

j) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben 
tárolhatók. 

k) 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen 
belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá 

a. legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 
mennyiségű felitató anyagot, 

b. 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 
mennyiségű felitató anyagot 

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani. 
l) I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt 

nem éghető anyagú polcon vagy arra alkalmas szekrényben kell tárolni 
m) Az anyagok maximális tárolási mennyisége 

c. fémszekrényben 20 liter, 
d. robbanásgátló szekrényben 50 liter, 
e. folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. 

n) Az előző pontban meghatározott szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség 
tárolható helyiségenként. 

o) Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy 
azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg. 

p) Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek 
egymásra helyezve nem szállíthatók. 

q) Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható. 
 

6. Tűzoltási út, terület és egyéb utak 
 
a) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési 

helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely 
alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

b) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű 
nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, 
valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi 
berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét 
állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 
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7. Tüzelő-, fűtőberendezések 
 
a) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 
b) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes 

osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése 
alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

c) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő 
éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell 
alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel 
való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

 
8. Tűzoltó készülék, felszerelés 

 
a) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a. az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 
b. ahol az OTSZ előírja és 
c. jogszabályban meghatározott esetekben 

A Kft. székhelyén legalább a 5. sz. melléklet szerinti darabszámú és oltásteljesítményű 
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

b) A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok 
elhelyezését is előírhatja. 

c) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, 
hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb 
idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell 
tartani. 

 
9. Felülvizsgálat, karbantartás 

 
a) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos 

felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 4. sz. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott 
módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni. 

b) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 
tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 

c) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a 
hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására 
jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha 
a. az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó 

gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 
b. az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő 

működésre. 
d) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el 

kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni. 
e) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a 

javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó 
előírásait. 

f) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 
a. vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 
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b. szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett 
műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben 
előírtakat, 

c. az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama 
alatt írásban dokumentálja és 

d. a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség 
megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban 
jelzi. 

g) Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 
a. kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 
b. sértetlen állapotáról, 
c. észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 
d. működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 
e. működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki 

megoldás állapotáról és 
f. működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy 

környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést. 
h) Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus 

ellenőrző rendszer 
a. az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és 
b. az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható 

formában dokumentálja. 
i) Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet 

alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 
a. a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 
b. felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 
c. azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe 

vagy 
d. a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 

j) Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 
megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet 
kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével. 

k) Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 
végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó 
írásbeli meghatalmazással. 

 
Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása 
 

a) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság 
által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel 
szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 

b) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-
bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. 

c) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, 
hogy a tűzoltó készülék 
a) az előírt készenléti helyen van-e, 
b) rögzítése biztonságos-e, 
c) látható-e, 
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 
e) használata nem ütközik-e akadályba, 
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f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában 
található-e, 

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a 

karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 
i) karbantartása esedékes-e, 
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 

d) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a 
tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza 
a) a létesítmény nevét és címét, 
b) a tűzoltó készülékek típusjelét, 
c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó 

készülék gyártási száma megadásával, 
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben 

tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) 
és dátumát, 

e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és 
aláírását. 

 
Tűzoltó-vízforrások üzemeltetői ellenőrzése, felülvizsgálata 
 

a) A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni 
védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és 
nyomáspróbák elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet 
gondoskodik. 

b) Az oltóvíz források felülvizsgálatát tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó 
érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. 

c) Az oltóvízforrások üzemeltetői ellenőrzését a munkáltató által írásban megbízott 
személy végezheti, mely során a szabályzat 1. melléklet 11. pontjában foglaltalkat 
kell elvégezni. 
 

10. Villamos és villámvédelmi berendezés 
 
a) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 

környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
b) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az 
elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 

c) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 
villamos tápellátásról le kell választani. 

d) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós 
használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését 
szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne 
legyen látható. 

e) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, 



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

Készítette: Garai Tamás – tűzvédelmi mérnök - Tel.:+36-30/303-2681    13 

 

· 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló 
helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

· egyéb esetben legalább 6 évenként 
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt 
hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig 
megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. 

f) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, tűzvédelmi szempontból 
· a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 

gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy 
tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

· egyéb esetben legalább 6 évenként, 
· a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan 

bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a 
villámvédelem hatásosságát módosíthatja, 

· sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, 
amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, 

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 
határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
 
 
11. Tűzveszélyes tevékenység 
 

a) Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag 
gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, 
továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. 

b) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 
okozhat. 

c) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető. 

d) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak 
ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a 
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 
közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző 
kötelezettsége. 

e) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 
tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem 
adható ki. 

f) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, 
aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal 
egészíti ki. 

g) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi 
szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó 
tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. (3. melléklet) 
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h) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak 
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a 
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

i) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 
annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani. 

j) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 
végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, 
akkor a munkát végző az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, 
készüléket köteles biztosítani. 

k) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és 
annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan 
körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, 
a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen 
személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység 
helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját 
az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 
 

A Kft. székhelyén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére az ügyvezető 
jogosult. A más munkáltató által végzett tűzveszélyes tevékenységet az ügyvezetővel 
egyeztetni kell. 
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2. sz melléklet 

Építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások 

1. Iroda - Békés, Karacs T. u. 7. fsz. 2. 
 
A menekülésre figyelembe vett, szabadba vezető ajtókat folyamatosan használható 
állapotban kell tartani, lezárni, eltorlaszolni még átmenetileg sem lehet. 
 
Az éghető folyadékok és robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszolok tárolása, 
felhasználása során be kell tartani a szabályzat 1. melléklet 5. pontjában foglaltakat. 
 
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni, a folyamatos üzemre tervezett berendezések kivételével. (Kikapcsolt 
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota 
is.  
 
A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható 
 
A tűzoltóság hívószámát (105) vagy az egységes segélyhívószámot (112) a fővonalú 
távbeszélő készülékek mellett el kell helyezni. 
 
A teakonyhában a főzőberendezésre felhelyezett melegíteni kívánt ételt felügyelet nélkül 
hagyni tilos. 
 
Az üzemeltetés során biztosítani kell a szabályzat 5. sz. mellékletében foglalt tűzvédelmi 
berendezések felülvizsgálatát, karbantartását, ellenőrzését, továbbá a villamos és 
villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát az 1. melléklet 10. pontja szerint. 
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   3. sz melléklet 

Munkát elrendelő szervezeti egység, személy:  ......................................   

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A munkavégzés helye:  .....................................................................................................  

A munkavégzés ideje: 201.. hónap nap órától 

201.. hónap nap óráig 

A munkát végzők neve:  .....................................................................................................  

beosztása:  .....................................................................................................  

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: 

Az engedélyezett tevékenység leírása:  ..................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzandó)? 
NEM 
IGEN, a felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata: ................................. …
 .................................................................................................................................................. … 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az OTSZ 184-186§ előírásai, valamint a 201.. év 
…… hónap …..napon megtartott helyszíni felmérés alapján az általános, és az alábbi eseti 
előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell 
készenlétbe helyezni: 
 ..................................................................................................................................................  

 .....................................  201 ...... év ............................ hónap ........ nap 

  ...................................................  
 munkát elrendelő aláírása 

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi –a helyi sajátosságoknak megfelelő– 
tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.) 
 ..................................................................................................................................................  

 .....................................  201 ...... év ............................ hónap ........ nap 

  ...................................................  
 a létesítmény vezetője, megbízottja  

A feltételekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért büntetőjogilag 
felelősséget vállalok: 

 ........................................................   ...................................................  

munkát végző aláírása munkát végző aláírása 
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4. sz melléklet 

Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása 

érintett műszaki 
megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

ciklusidő 
dokumentálás 
szükségessége 

és módja 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége 

és módja 
ciklusidő 

dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

tűzoltó készülék 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló  
  

12 hónap 
alapkarbantartás 

(+ 1 hónap) tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló  
középkarbantartás 
5 év (+ 2 hónap) 

teljes karbantartás 
10 év (+ 2 hónap) 
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5. sz melléklet 

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása 

 

tóanyag-
egység 
[OE] 

MSZ EN 3-7 
szabvány 
szerinti 

tűzosztály 

MSZ EN 
1866 

szabvány 
szerinti 

tűzosztály  

Önálló rendeltetési 
egység vagy 

szabadtér 
alapterületig m2 

Általános 
esetben 

Robbanásveszélyes 
anyag tárolása 

A B    50 2 6 
1 5A 21B    100 3 9 
2 8A 34B    200 4 12 
3   55B    300 5 15 
4 13A 70B    400 6 18 
5   89B    500 7 21 
6 21A 113B    600 8 24 
9 27A 144B    700 9 27 
10 34A      800 10 30 
12 43A 183B    900 11 33 
15 55A 233B    1.000 12 36 
16     I B  minden további 250 2 6 
17     II B     

18     III B     

19     IV B     
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Megismerési nyilatkozat 
 

A Békés-Potka Kft. 2017. május 1-től hatályos TŰZVÉDELMI szabályzatát megismertem. 
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni. 
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MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT 

 

A munkaügyi szabályzat célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, 

megszüntetésének, valamint a munkaviszony tartama alatt a munkavégzéssel kapcsolatos 

munkáltatói intézkedéseknek, utasításoknak az eljárási rendjét a munkáltatónál egységesen 

szabályozza a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 

keretei között. A jelen szabályzat csak olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyekben az Mt. a 

munkáltató számára egyoldalú döntési lehetőséget biztosít. 

 

I. A MUNKAVISZONY ÉS MUNKAVÉGZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

A szabályzat tartalmazza - a vonatkozó törvényeket, rendeleteket figyelembe véve – a 

munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket. 

 

II. A MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA 

 

a) A szabályzatot a munkáltató Polgár Zoltán ügyvezető  adja ki. 

b) A szabályzat határozatlan időre szól, és visszavonásig van hatályban. 

 

III. A MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a Munkáltatónál foglalkoztatásban lévő valamennyi munkavállalóra. 

 

IV. A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

1. A munkaszerződés megkötésének feltételei: 

– a munkaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre, 

– a munkaszerződést írásba kell foglalni, melyről a munkáltató köteles gondoskodni, 

– a munkaszerződés megkötésére a munkáltató részéről a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult, 

– a munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szabályzat és az Mt. rendelkezései 

az irányadóak, 

– a munkaszerződésben meg kell határozni az alábbiakat: 

– munkakör, 

– személyi alapbér, 

– a munkavégzés helye, 
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– bérezés formája, 

– a munkaviszony időtartama, 

– a felek neve és a munkaviszony szempontjából lényeges adatai. 

 

– A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja.  

– A munkáltató jogosult határozott és határozatlan időre szóló munkaviszonyt létesíteni, ezt a 

munkaszerződésben konkrétan rögzíteni kell. A határozott időtartamra létesített munkaviszony az 

öt évet nem haladhatja meg. 

 

2. A munkaszerződés módosítása 

 

– a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, 

– a munkaszerződés módosítását mindkét fél kezdeményezheti. 

 

a)       A munkaviszony megszűnése 

 

A munkaviszony megszűnik: 

b) a munkavállaló halálával, 

c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

d) a meghatározott idő lejártával, ha a munkaszerződés másképp nem rendelkezik, 

e) a munkáltató személyében bekövetkező változással, ha az átvevő munkáltató nem az 

Mt. hatálya alá tartozik. 

 

A munkaviszony megszüntethető: 

· munkáltató és munkavállaló közös megegyezésével, 

· felmondással, 

· azonnali hatályú felmondással. 

 

A munkaviszony megszüntetését valamennyi esetben mindkét fél kezdeményezheti. A 

munkaviszony megszűnését minden esetben írásban kell rögzíteni, melynek a megszűnés 

időpontjának konkrét megjelölése mellett tartalmaznia kell a munkaviszony megszűnésének 

időpontját, valamint az indoklásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. A munkaviszony 

megszűnésére vonatkozó okiratot elsősorban a munkahelyen kell a munkavállaló számára átadni, 

és biztosítani kell, hogy a munkavállaló az átvétel tényét aláírásával igazolja. Amennyiben a 
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munkavállaló az átvételt megtagadja, ezt a tényt két tanú aláírásával rögzíteni kell, és ezt követően 

tértivevényes küldeményként az állandó lakcímére (vagy az általa megnevezett kézbesítési címre) 

postai úton kézbesíteni kell. 

 

19 Felmondási tilalmak és korlátozások 

 

A felmondási tilalmak és korlátozások részletes tartalmát a Munka tv. 65-66. § szabályai 

tartalmazzák. 

 

20 A felmondás 

 

A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló mind a munkáltató felmondással 

megszüntetheti, ettől érvényesen eltérni nem lehet. A munkáltató – kivéve, ha a munkavállaló 

nyugdíjasnak minősül – köteles felmondását megindokolni. A munkavállaló felmondása esetén a 

munkavállalót ilyen kötelezettség nem terheli. A munkáltató részéről történő felmondás esetén a 

felmondási idő legalább 30 nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. 

 

A 30 napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő után 

a. három év után öt nappal,  

b. öt év után tizenöt nappal, 

c. nyolc év után húsz nappal, 

d. tíz év után huszonöt nappal, 

e. tizenöt év után harminc nappal, 

f. tizennyolc év után negyven nappal, 

g. húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. 

 

A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát, az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőző 

öt éven belül, csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg rendes felmondással. 
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a) A felmentés 

 

Amennyiben a munkáltató felmondással szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, úgy az őt 

megillető felmondási idő felére a munkavégzés alól fel kell menteni. Amennyiben a munkavállaló 

szünteti meg felmondással a munkaviszonyát, az Mt. alapján nem tarthat igényt arra, hogy a 

munkáltató a felmondási idő felére felmentse. Ettől függetlenül a munkáltató saját belátása szerint 

dönthet úgy, hogy a munkavállalót a felmentési idő alatt mentesíti az általa meghatározott 

időtartamra a munkavégzés alól. 

 

Ha a dolgozó munkaviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság miatt szűnik meg, a 

munkavégzés alóli felmentés a teljes felmondási időre megilleti. A felmondási időre 

(természetesen ezen belül a felmentési időre is) a dolgozót a törvényben előírtak szerint, távolléti 

díj illeti meg. Nem illeti meg távolléti díj a munkavállalót arra az időre, amely alatt a munkabérre 

egyébként sem lenne jogosult. A munkabért, és egyéb járandóságokat legkésőbb a munkában 

töltött utolsó munkanapot követő 3 munkanapon belül kell kifizetni. Ezen a napon a 

munkavállaló részére ki kell adni azt a munkáltatói igazolást, mely tartalmazza a munkavállaló 

személyadatait, TAJ számát, a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtartamát, a munkáltató 

munkabéréről jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek 

jogosultságát, a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett 

betegszabadság időtartamát, a munkavállaló esetlegesen emelt összegű végkielégítésben való 

részesülését. 

 

b) A végkielégítés 

 

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya 

c) a munkáltató felmondásával, vagy 

d) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. 

 

A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkavállaló munkaviszonya a munkáltatónál 

az adott időpontban fennálljon. A végkielégítésre vonatkozó részletes szabályokat az Mt. 77.§ 

határozza meg. Nem illeti meg a munkavállalót végkielégítés, ha vele kapcsolatban az Mt. 77.§ (5) 

bek. foglaltak fennállnak. 

 

A végkielégítés mértéke a munkáltatónál töltött munkaviszony után a következő: 
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· legalább három év esetén egy havi, 

· legalább öt év esetén két havi, 

· legalább tíz év esetén három havi, 

· legalább tizenöt év esetén négy havi, 

· legalább húsz év esetén öt havi, 

· legalább huszonöt év esetén hat havi átlagkeresetnek megfelelő összeg. 

 

Amennyiben munkavállaló öregségi nyugdíjra való jogosultsága öt éven belül esedékes, és a 

munkaviszony ez idő alatt felmondással szűnik meg, a végkielégítés mértéke az Mt. 77.§ (4) bek. 

írtak szerint változik. 

 

A végkielégítés számításánál figyelmen kívül kell hagyni 30 napnál hosszabb fizetés nélküli 

szabadságban eltöltött időt, kivéve a közeli hozzátartozó, valamint a tíz éven aluli gyermek 

gondozása, ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát. A végkielégítés 

mértéke nem haladhatja meg az egy évet. 

 

a) Azonnali hatályú felmondás (Mt. 46. és 78. §) 

 

A munkáltató, illetve munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással 

megszüntetheti, ha a másik fél 

b) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy 

c) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását 

lehetetlenné teszi, ettől érvényesen eltérni nem lehet. 

 

d) A munkaviszony jogellenes megszűntetésének jogkövetkezményei 

 

Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen 

szüntette meg, - a munkavállaló kérelmére - eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatni. 

 

A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő 

visszahelyezését, feltéve, ha munkavállaló tovább foglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el. 

A munkavállaló, ha munkaviszonyát nem a Munka tv-ben előírtak szerint szünteti meg, köteles a 
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munkáltató számára a rá irányadó felmondási időre járó átlagkeresetének, távolléti díjnak 

megfelelő összeget megfizetni. A munkáltató ezen igényének érvényesítésére a munkavállaló által 

okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók. A munkaviszony jogellenes 

megszűntetésének jogkövetkezményeit az Mt. 82-84.§-i tartalmazzák. 

 

V. A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI 

 

1. A munkavégzés általános szabályai és a munkahelyi fegyelem 

 

A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó 

jogszabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. A munkavállaló köteles az előírt 

helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, és munkaidejét munkában tölteni, 

illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. A munkavállaló köteles 

betartani és megismerni, a munkáltató pedig köteles betartatni és megismertetni a munkavégzéssel 

összefüggő munkavédelmi, tűzrendészeti és minőségbiztosítási szabályokat. 

 

A szabályok szándékos megszegése, vagy súlyos gondatlanságból okozott személyi sérülések, 

balesetek és anyagi károk okozása, összegezve a munkafegyelem megsértése jogkövetkezménnyel 

jár, úgy a munkavállaló, mint a munkáltató részéről. Amennyiben a munkafegyelem megsértését a 

munkáltató súlyosnak ítéli meg, úgy ez a tény rendkívüli felmondásra adhat okot, tekintettel arra, 

hogy a hatályos Munka törvénykönyve már nem ad lehetőséget ún. fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 

1. A munkaidő és a munkaidő beosztása 

 

A munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időtartam. A 

munkaidőben a munkaközi szünet időtartama – a készenléti jellegű munkakör kivételével nem 

számít be. A teljes munkaidő mértéke: napi 8 óra. A munkaidő beosztása a munkáltató által 

ellátandó feladatok és szolgáltatások sokrétűsége miatt részlegenként változó. Rendkívüli 

helyzetben (katasztrófa esetén) ettől eltérő munkaidő beosztás is elrendelhető. 

 

2. Munkaközi szünet, napi pihenőidő, heti pihenőnap, munkaszüneti nap 

 

A munkavállalók esetében 30 perc, amelyet a napi munkaidőn kívül kell biztosítani. A 

munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább 
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tizenegy óra pihenő időt kell biztosítani. A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg, 

ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. Ettől eltérően a munkavállalónak munkaidőkeret 

alkalmazása esetén pihenőnapok helyett hetenként legalább negyvennyolc órát kitevő, 

megszakítás nélküli pihenőidő is biztosítható, melybe a vasárnapnak bele kell esnie. A készenléti 

feladatot teljesítő és természetesen a rendeltetésszerűen vasárnapi munkát végző munkavállaló 

esetében a pihenőnapnak nem kell vasárnapra esnie. Munkaszüneti napon a munkavállaló csak a 

megszakítás nélküli munkarendben, vagy a rendeltetése folytán e napon is működő 

munkáltatónál, illetőleg ilyen munkakörben foglalkoztatható. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. 

 

12. A rendkívüli munkavégzés 

 

Rendkívüli munkavégzésnek (”túl”-munkának) minősül: 

· a munkaidő-beosztástól eltérő, 

· a munkaidőkereten felüli, illetve 

· az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá 

· a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre érkezéstől a 

munkavégzés befejezéséig (ha a munkavállalónak több helyen kell munkát végeznie, az első 

munkavégzési helyre érkezéstől az utolsó munkavégzési helyen történő munkavégzés 

befejezéséig) terjedő időtartam. 

 

Munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés csak a rendes munkaidőben e napon is 

foglalkoztatható munkavállaló számára, vagy baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, és az életet, 

egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása 

érdekében rendelhető el. A rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a 

munkavállaló testi épségét, egészségét, illetőleg nem jelenthet személyi, családi és egyéb 

körülményeire tekintettel aránytalan terhet. A munkavállaló kérésére a rendkívüli munkavégzést 

(túlórát) írásban kell elrendelni! Az elrendelhető rendkívüli munkavégzés felső határa: négy 

egymást követő napon nyolc óra, illetve évenként és munkavállalóként kétszáz óra. Ha a 

munkavállaló a heti pihenőnapján rendkívüli munkavégzésen vett részt, helyette (elsősorban) 

másik pihenőnapot kell biztosítani a munkavégzést követő hónap végéig. A rendkívüli 

munkavégzésért (túlmunkáért) a munkavállalót a vonatkozó szabályok szerint díjazás illeti meg. 

 

A túlmunkáért a munkáltató menedzsmentjét, vezető állású munkavállalóit sem díjazás, sem 

szabadidő megváltás nem illeti meg. 
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8. A rendes szabadság, a rendes szabadság kiadása 

 

A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, 

amely alap- és pótszabadságból áll. 

 

Szabadságolási tervet kell készíteni minden megkezdett év január hónapjában. A dolgozó január 

első felében megtudja mennyi szabadság jár, ez alapján tud előre tervezni a dolgozó és a 

munkáltató. A dolgozó egy táblázatban felvezeti a tervezett szabadság időtartamát és 

szabadságainak számát, melyet az ügyvezető hagy jóvá. 

 

Munkában töltött időnek – és ezáltal szabadságra jogosító – időnek az alábbi időszakok 

minősülnek: 

· a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, 

· a szabadság, 

· a szülési szabadság, 

· a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat 

hónapjának, 

· a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, 

· a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem 

haladó tartama. 

Az alapszabadság mértéke 20 munkanap (117. § 1. bek.), amely  

· 25. életévtől 21 munkanapra; 

· 28. életévtől 22 munkanapra; 

· 31. életévtől 23 munkanapra; 

· 33. életévtől 24 munkanapra; 

· 35. életévtől 25 munkanapra; 

· 37. életévtől 26 munkanapra; 

· 39. életévtől 27 munkanapra; 

· 41. életévtől 28 munkanapra; 

· 43. életévtől 29 munkanapra; 

· 45. életévtől 30 munkanapra emelkedik. 
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A pótszabadság egy gyermek után 2 munkanap, két gyermek után 4 munkanap kettőnél több 

gyermek után 7 munkanap illeti meg.  

 

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkavállaló betegsége, vagy személyét 

érintő elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon 

belül adja ki. A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. 

 

· Egyéb munkaidő kedvezmények 

 

Az egyéb munkaidő kedvezményeket (pl. fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság stb.) a 

munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló, a törvényi keretek között (Mt. 118-121-133.§) 

veheti igénybe. 

 

VI. A MUNKA DÍJAZÁSA 

 

1. A munkabér 

A munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár, az ettől eltérő 

megállapodás érvénytelen. A munkavállalót a munkaszerződésben rögzített személyi alapbérének 

megfelelő munkabér illeti meg. A munkáltató az időbért, ezen belül is a havi bérfizetést 

alkalmazza. 

 

2. Bérpótlékok és egyéb díjazások 

 

a) Rendkívüli munkavégzés 

 

Túlmunkáért a munkavállalót rendes munkabérén felül – esetenkénti elszámolás alapján, vagy 

átalányként – az Mt. szerinti bérpótlék is megilleti (jelenleg 50 %). A heti pihenőnapon 

(pihenőidőben) végzett munka esetén a pótlék mértéke 100 %. A pótlék mértéke 50 %, ha a 

munkavállaló másik pihenőnapot kap. A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen 

indokolt esetben rendelhet el, amelyet az ügyvezető igazgató által előzetesen engedélyeztetni kell. 
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b) A készenlét és az ügyelet díjazása (Mt. 110-112. §) 

 

A munkavállalók, a rendkívüli helyzet elkerülésére, megelőzésére, vagy annak bekövetkezésekor 

kezelésére, készenlétbe vagy ügyeletbe helyezhetők, rendelhetők. A készenlétért és az ügyeletben 

töltött időért díjazás jár. Készenlét esetén a személyi alapbér 20 %-ának, ügyelet esetén a személyi 

alapbér 40 %-ának megfelelő munkabér jár. A készenlét és az ügyelet elrendeléséről is legalább 

egy héttel előtte a munkavállalót tájékoztatni kell. A rendszeresen és időszakosan elrendelt 

készenlétről és ügyletről, készenléti/és vagy ügyeleti tervet kell készíteni, amit az igazgató 

engedélyez és melyet a munkavállalóval is ismertetni kell. 

 

3. Távolléti díj 

 

A távolléti díj számításánál időbér esetén a személyi alapbért a távolléti díj esedékessége 

időpontjában érvényes összegben kell figyelembe venni. Részletszabályait az Mt. 148-152.§-i 

határozzák meg. 

 

4. A munkabér kifizetése 

 

A munkabéreket utólag, egy összegben a tárgyhót követő 10. napjáig kell kifizetni. Ha a 

bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb az azt 

megelőző munkanapon kell kifizetni, illetve eddig az időpontig kell a munkavállaló 

bankszámlájára átutalni. 

 

5. Tévesen kifizetett munkabér 

 

A jogalap nélkül kifizetett munkabérről vagy egyéb díjazásról a munkavállalót hatvan napon belül 

írásban kell értesíteni és felszólítani a visszafizetésre. 

 

1. Munkabérelőleg 

 

Rendkívüli esetben, ha azt a munkavállaló igényli, a munkavállalónak munkabér előleg adható. Az 

SZJA törvény ide vonatkozó rendelkezései értelmében a folyósításkor érvényes minimálbér 

ötszörösét meg nem haladó összegben felvett és legfeljebb hat hónap alatti visszafizetése esetén a 

folyósított összeg személyi jövedelemadó és járulékmentes. 
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Munkabérelőleg a munkáltatónál legalább hat hónapja dolgozó és határozatlan idejű 

munkaszerződéssel rendelkező munkavállalónak adható. Munkabérelőleg nem adható a közcélú 

és közérdekű foglalkoztatottak részére. 

 

 

VIII. A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

1. A munkavállaló kártérítési felelőssége 

 

A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 

károkért kártérítési felelősséggel tartozik munkáltatója felé. Gondatlan károkozás esetén a 

kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetét nem haladhatja meg. Szándékos 

károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 

 

a) A pénzkezelés kártérítési felelőssége 

 

Gondatlan károkozás esetén is a teljes kár megtérítésével felel a munkáltató pénztárosa, és a 

pénztáros ellenőre, amennyiben az ellenőrzés elmulasztásával, vagy hiányos teljesítésével okozott 

kárt. 

A kártérítési felelősséget, írásbeli határozatban, indoklással lehet megállapítani, kártérítési eljárás 

lefolytatása után. A határozat ellen bírósági keresettel lehet élni. 

 

b) Felelősség a leltárhiányért 

 

A raktárban a leltárhiányért a raktárvezető hat havi átlagkeresete, beosztott raktári dolgozó négy 

havi átlagkeresete erejéig felel. A kártérítési felelősséget, annak összegét indokolt írásbeli 

határozatban lehet megállapítani, kártérítési eljárás lefolytatása után. A határozat ellen bírósági 

keresettel lehet benyújtani. 
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2. A munkáltató kártérítési felelőssége. 

 

A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére 

tekintet nélkül teljes mértékben felel. Mentesül a munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult magatartása okozta. 

 

IX. MUNKAÜGYI JOGVITA 

 

A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a munkáltató 

munkaviszonyra vonatkozó jogszabályt sértő intézkedése (mulasztása) ellen munkaügyi jogvitát 

kezdeményezhet. A munkáltató – ha az Mt. másképp nem rendelkezik – a munkaviszonnyal 

kapcsolatos igényének érvényesítése iránt munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A munkaügyi 

jogvitában bíróság jár el. A bírósági keresetlevelet a sérelmezett intézkedés közlésétől számított 30 

napon belül kell előterjeszteni. Részletszabályokat az Mt. 285-290.§ tartalmazzák. 

 

Kelt: Békés, 2017-03-31 

 

 

 ……………………………………. 

 Polgár Zoltán 

 ügyvezető 
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Megismerési nyilatkozat  
 
 

A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2017. május 1-től hatályos MUNKAÜGYI szabályzatát 
megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok 
betartatni. 

 
 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BÉKÉSI FÉRFI KÉZILABDA KFT. 
 

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 
 
 
 

Hatályos: 2017. május 01-től 
 
 

 
 
 

 



Kockázatértékelés  2. oldal 
 

Az Intézmény adatai: Békési Férfi Kézilabda Kft. 
 

  Békés, Karacs T. u. 7. fsz. 2. 
       

 
A kockázatértékelés elvégzésének időpontja: 2017. április 20. 
 
  
A kockázatértékelés tárgya:  

 
· A Kézilabda Klub tevékenysége 

 
  

A kockázatértékelést készítette:  Garai Tamás 
 
Szakképesítése:   Munkavédelmi technikus 
   bizonyítvány száma: PT1 518069, törzslapszám: 6/2004 

 
Tűzvédelmi mérnök 

   bizonyítvány száma: PTJ 016034, törzslapszám: L-1/2007 
 

 
 

         
 aláírás 
 

 
Foglalkozás-egészségügyi orvos észrevétele, javaslata a kockázatok csökkentése érdekében: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 ………………… 
 aláírás 
 
A következő tervezett kockázatértékelés ideje: 2020. április 
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1. Bevezetés 
 

Időnk jelentős részét munkahelyünkön töltjük, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ez alatt 

milyen veszélyek, ártalmak fenyegetnek minket.  

 

A munkakörnyezet a legveszélyesebb emberi környezet, amelynek károsító kockázata 

nagyságrenddel magasabb más környezetnél.  

 

A műszaki és társadalmi fejlődéssel a munkavállalót fenyegető kockázatok nem csökkentek, 

hanem éppenséggel növekedtek.  

 

Egyre bonyolultabb gépek, berendezések, veszélyesebb anyagok kerültek alkalmazásra, 

miközben a munkavégzésből eredő pszichés és mentális megterhelések is növekedtek.  

 

A káros hatások ellen a munkavállalókat fokozott figyelemmel kell védeni.  

 

Újfajta munkavédelmi szemléletet kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a 

munkavégzés hosszú távú kockázatai ne haladják meg a társadalmilag elfogadható szintet.  

 

Ez a szemlélet pedig a megelőzés, mint alapelv alkalmazását jelenti. A munkavédelmi 

tevékenységnek minden téren, elsősorban a káros hatások kellő időben történő megelőzésére 

kell irányulnia, nem pedig az utólagos kezelésükre.  

 

Törvény kötelezi a munkáltatókat arra, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztető kockázatokat minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékeljék, és 

az értékelés alapján a szükséges kockázat megszüntető, csökkentő intézkedéseket 

meghozzák.  
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2. Kockázatértékelésnél alkalmazott elvek 

 

2.1. A kockázatértékelés jogszabályi háttere  

 

Az Európai Közösségben az ún. munkavédelmi keretirányelv a Tanács  9/391/EGK számú 

irányelve követeli meg a munkáltatótól, hogy kockázatértékelést készítsen.  

 

A keretirányelv meghatározza azokat a minimális elvárásokat, amit minden tagállamnak 

meg kell követelnie. Rögzíti a munkáltatónak azt a kötelezettségét, hogy a munkahelyen 

fellépő különféle veszélyeket, a veszélyek által érintett munkavállalói csoportokat fel kell 

mérni, hatáselemzést készíteni, és a szükséges megelőző intézkedéseket meghozni.  

 

Magyarországon a kockázatértékelés kötelező alkalmazását a munkavédelemről szóló 1993. 

évi XCIII. törvény (Mvt.) 1997-ben történt módosítása írja elő. 

Az Mvt. 54. § (2) bekezdése előírja, hogy "a munkáltató köteles minőségileg, illetve 

mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 

készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.  

 

 

Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a 

munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén 

végzett tevékenységbe.  

 

Az Mvt. módosításáról szóló 2001. évi LXXVIII. törvény 15. §-a szigorította a 

kockázatértékelés eljárási követelményeit.  Egyrészt az 1998-ban kötelezővé tett 

kockázatértékelés elvégzését konkrét határidőhöz kötötte, másrészt bevezette a 

kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálatát.  

2012 egy újabb változást hozott, egyrészt bevezette, hogy a kockázatértékelést a 

tevékenység megkezdését követően azonnal el kell végezni, másrészt eltörölte az évenkénti 

felülvizsgálatot és bevezette, hogy a kockázatértékelést 3 évente el kell végezni. 
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A kockázatértékelés elkészítéséhez szükséges intézkedések meghatározásához 
segítséget nyújtanak a következő jogszabályok:  
 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (továbbiakban: Mvt.) 

2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

5/1993. (XII.26.) MüM. rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtására. 

 
3/2002. (11.8.) SZCSM -EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről.  
 
25/1998. (XII. 27.) EüM. rendelet elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 
tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.  

 
65/1999. (XII. 22.) EüM. rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.  
 
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.  
 
25/2000. (IX. 30.) EüM. -SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.  
 

            44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
 
18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta 
kockázatok elleni védelméről.  
 
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
 
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről 
 

50/1999. (XI. 3.) EüM. rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 
biztonsági követelményeiről.  
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3. Munkahelyi kockázatértékelés alapelvei 

 

3.1. A kockázatértékelés célja, alapfogalmai  

 

A kockázatértékelés célja: a munkahelyi kockázatok kiküszöbölése. A kockázatértékelés 

során össze kell vetni a meglévő személyi, tárgyi, szervezési feltételeket a vonatkozó 

jogszabályok és szabványok által előírtakkal. Össze kell hasonlítani mi van és minek kell(ene) 

lenni. A kockázatok teljes kiküszöbölése a gyakorlatban nem mindig valósítható meg, de nem 

is a cél, hanem a kockázatok elfogadható szinten tartása. Pl.: gépjárművel történő közlekedés 

mindig veszélyes marad, de azt bizonyos szintig csökkenteni lehet (műszaki állapot 

rendszeres ellenőrzésével, pihenőidő szabályozásával, stb.).  

 

 A kockázatértékelés fő céljai ezért:  

· a megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő 

rangsorolása,  

· a kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése 

 

A kockázatértékelés után a munkáltatónak bizonyítani kell tudnia az illetékes hatóságok, a 

munkavállalók és képviselőik előtt, hogy minden szükséges intézkedést megtett a 

kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére. Ezért a 

kockázatértékelés folyamatát és eredményeit megfelelően dokumentálni kell.  

 

A kockázatértékelés alapfogalmait az Mvt. a következőképpen definiálja:  

 

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a 

munkavállaló egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos, károsító 

hatásnak lehet kitéve.  

 

Veszélyes anyagok: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai, vagy biológiai 

hatása révén veszélyforrást képvisel.  
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Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan 

tényező, amely a munkát végző, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre 

veszélyt vagy ártalmat jelenthet.  

 

Veszélyhelyzet: minden olyan helyzet, amelyben egy vagy több személy veszélynek van 

kitéve.  

 

Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés, vagy az egészségkárosodás valószínűségének és 

súlyosságának együttes hatása.  

 

Kockázatértékelés: a veszélyhelyzetben a sérülés, vagy egészségkárosodás 

valószínűségének és súlyosságának átfogó becslése a megfelelő biztonsági intézkedések 

kiválasztásának érdekében.  
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4. A kockázatértékelés folyamata 

 

A kockázatértékelés folyamatát többféleképpen lehet szakaszokra osztani.  

 

A legfontosabb tartalmi elemek a következők:  

 

4.1. A veszélyek azonosítása  

 

· Munkaeszközök használata  

· Munkavégzés és munkakörnyezet  

· Fizikai tényezők  

· Biológiai tényezők  

· Veszélyes anyagok, környezet és klíma  

· Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők  

· Egyéb tényezők  

4.2. A veszélyeztetettek azonosítása  

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőekben 

azonosított veszélyek fenyegethetnek. Meg kell állapítani, hogy kockázatonként hány fő a 

fenyegetett munkavállaló, hatókörben tartózkodó.  

 Veszélyeztettek lehetnek a dolgozókon kívül: 

· alvállalkozók,  
· takarítók,  
· belső vagy külső karbantartók,  

· szállítók,  
· látogatók,  

· tanulók, gyakornokok,  
· járókelők,  
· szolgáltatást igénybe vevők, ügyfelek, fogyasztók, vásárlók, betegek, 

veszélyhelyzeti szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség), stb.  
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4.3. A kockázatok minőségi, illetve mennyiségi értékelése  
 

Az egészség és/vagy testi épség kockázatai 

Sérülés súlyossága 
 
 
 
 
 
 
Bekövetkezés valószínűsége 

Kis anyagi 
károsodás, 

Elhanyagolható 
sérülés, helyi 

elsősegélynyújtás 
(munkát folytatja) 

Kisebb, 
jelentéktelen 

sérülés, 
rövidebb 

rosszullét (1-3 
nap) (horzsolás, 

zúzódás) 

Közepes 
sérülések 

tünetmentesen 
gyógyuló sérülés  

(3-8 nap) 

Súlyosabb, 
hosszabb 

munkakieséssel 
járó esetleges 

maradandó sérülés 
(8 napon túl 
gyógyuló) 

Maradandó, súlyos, 
csonkolásos, sérülés 

Halálos, tömeges 
halálos baleset  

(azonnali jelentésű 
baleset) 

S1 S2 S3 S4 S5 

Előfordulása nagyon 
valószínűtlen 

GY1 K1 K1 K1 K2 K3 

Esetlegesen ritkán 
előfordulhat 

GY2 K1 K2 K2 K3 K4 

Lehetséges, 
megtörténhet 

GY3 K1 K2 K3 K4 K5 

Megtörtént, időnként 
elkerülhetetlen.  

GY4 K2 K3 K4 K4 K5 

Állandósult veszély, 
bármikor 

bekövetkezhet 
GY5 K3 K4 K5 K5 K5 

 
 

Kockázat mértéke 

K1 K2 K3 K4 K5 

Kis kockázat 
(triviális) 
Látszólagos, 
jelentéktelen, 
elhanyagolható 

Elviselhető, 
csekély 
kockázat 

Mérsékelt, 
közepes 
kockázat 

Fokozott, jelentős 
kockázat,  

Elfogadhatatlan 
kockázat  
Igen nagymérvű, 
végzetes 
következményekkel 
járó 

Intézkedés 
sürgőssége 

Megfontolandó Hosszú távú 
Rövid távú, 1 
éven belüli 

Sürgős 1 hónapon 
belüli 

Azonnali leállítás 
beavatkozás 

Intézkedésre és 
dokumentálásra 
nincs szükség 

Elviselhető 
kockázat, nincs 
szükség újabb 
intézkedésre. 
Folyamatosan 
ellenőrizni kell 
az elviselhető 
szint 
fenntartásának 
tényét 

Mérsékelt 
kockázat, 
lehetőleg 
csökkenteni kell 
azt. A megelőzés 
költségeit 
gondosan 
mérlegelni kell 

Jelentős kockázat, a 
munkát csak a 
mérséklés után 
szabad elkezdeni 

Elfogadhatatlan 
kockázat, a 
munkafolyamatot 
elkezdeni ill. 
folytatni tilos, amíg 
a kockázatot nem 
csökkentették. 
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A meglévő kockázatok csökkentésére, megszüntetésére alkalmazandó intézkedések között 

az Mvt. 54. § -a egy fontossági sorrendet állapít meg.  

 

Ennek lényege a következőkben foglalható össze:  

 

4.3.1. A veszélyek elkerülése  

 

Erre már a munkahely, technológia tervezésekor, kivitelezésekor, a 

munkaeszközök, munkaanyagok megválasztásakor, illetve a munkahely, a 

munkaeszközök telepítésekor tekintettel kell lenni. Ha például egy veszélyes 

anyagot felhasználó technológiát teljesen zárt rendszerűre tervezünk, megelőzzük a 

veszélyes anyagok egészségkárosító tulajdonságaiból származó veszélyeket.  

 

4.3.2.  A veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése  

 

A veszélyzónát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Ha egy berendezésből 

veszélyes anyag szabadulhat fel, akkor helyi elszívó berendezést érdemes 

felszerelni, nem pedig az egész munkahely általános szellőztetésévei megoldani a 

káros anyag eltávolítását.  

 

4.3.3. Műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása  

 

A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazásával új, biztonságosabb eljárások, 

technológiák vezethetők be, újabb, nagyobb biztonságot eredményező védekezési 

lehetőségek nyílnak meg.  

          

4.3.4. Veszélyes helyettesítése veszélytelennel, vagy kevésbé veszélyessel  

 

Például rákkeltő anyag kiváltása egy nem rákkeltő, kevésbé veszélyes anyag 

alkalmazásával, egy veszélyes berendezés helyettesítése egy olyannal, mely az 

adott terméket biztonságosabban állítja elő.  
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4.3.5. Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, 

 

amely kiterjed a munkafolyamatokra, a technológiákra, a munkaszervezésre, a 

munka- feltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők 

hatására. (Például veszélyes tevékenységek térben és időben való izolálása, 

elválasztása a kevésbé veszélyes tevékenységektől. A veszélyes tevékenységgel 

járó, illetve az expozícióban eltöltött idő csökkentése stb.)  

 

4.3.6. A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest  

 

Például a felszabaduló veszélyes anyagok ellen elsősorban megfelelő elszívással, 

szellőztetéssel kell védekezni, nem pedig egyéni légzésvédővel. Egyéni védőeszköz 

alkalmazását csak abban az esetben szabad elő írni, ha a munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelme kollektív műszaki és szervezési 

intézkedéssel nem biztosítható.  

 

4.3.7. A munkavállalók megfelelő utasítással történő ellátása  

 

 A munkavállalók részére az adott munkafolyamatok, technológiák alkalmazásához 

kapcsolódó utasítási rendszert kell kidolgozni, mely alkalmazásával a kockázatok a 

minimális szintre csökkenthetők.  

 

4.4. A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele  

Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a 

munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén 

végzett tevékenységbe. 

 

A munkáltatónak ehhez el kell döntenie, hogy  

· meg lehet-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot,  

· hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat, technológiát, anyagokat, 

munkaeszközöket,  
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· milyen munkavédelmi intézkedésekre van szükség a kockázat alacsony szinten 

tartásához.  

 

A szükséges intézkedéseket sürgősségi sorrendbe kell állítani a következők szerint:  

· azonnali,  

· rövid vagy középtávú,  

· hosszú távú.  

4.5. Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata  

A kockázatértékelést legalább évente felül kell vizsgálni akkor is, ha nem történik 

különösebb változás. Amennyiben jelentősebb változás következik be, például a 

munkakörülményekben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, 

a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a munkavédelmi követelményekben, a 

műszaki fejlődésben vagy a rendelkezésre álló ismeretekben, akkor szükségessé válik a 

kockázatértékelés ismételt elvégzése, illetőleg felülvizsgálata. 

4.6. A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása  

A munkáltatónak be kell tudnia bizonyítani a munkavédelmi hatóságok (Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Magyar Bányászati Hivatal, Országos 

Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség), a munkavállalók vagy képviselőik, illetve 

más érdekelt felek előtt, hogy megtett minden szükséges intézkedést a kockázatok 

felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére.  

 

A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők 

dokumentálása:  

a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;  

b) a veszélyek azonosítása;  

c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;  

d) a kockázatot súlyosbító tényezők;  
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e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való 

összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a 

munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok 

megfelelően alacsony szinten tartása;  

f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;  

g) a tervezett felülvizsgálat időpontja;  

h) az előző kockázatértékelés időpontja.  

 

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak 

szerint legalább 5 évig megőrizni.  
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5. A Kézilabda Klub tevékenységének kockázatértékelése 
 

5. 1. Általános 
 

A Klub rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal, amely a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelel.  

 

A végzett tevékenységhez egyéni védőeszköz nem szükséges. 

 

A Klub III. veszélyességi osztályát és a dolgozói létszám kategóriát (10-49) figyelembe véve, 

1 fő középfokú munkavédelmi szakembert napi 1 órás munkaidőben köteles alkalmazni, 

amelynek eleget tesz.  

 

A Klub munkavállalói létszáma alapján munkavédelmi képviselőt nem kell választani.  

 

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálata rendszeresen megtörténik. A foglalkozás-

egészségügyi vizsgálatok elvégzésére szerződés van kötve. 

 

A dolgozók ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatása évenként megtartásra kerül, de 

dokumentálása nem megfelelő.  

  

A munkavállalók számára a munkavégzés tárgyi feltételei biztosítattak. A megfelelő 

mennyiségű és minőségű ivóvíz, a munka jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, 

egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőség az edzések és mérkőzések 

helyszínén biztosított. 

 

A kockázatértékelés során vizsgáltuk a zaj- és rezgésterhelést, valamint a biológiai 

kockázatokat, mely során megállapítottuk, hogy egyetlen munkakörben sem lépik túl a 

megengedett zajszintet, valamint nem haladják meg a napi megengedett rezgésexpozíciót, 

továbbá nincs olyan munkakör, ahol a dolgozók biológiai kockázatnak lennének kitéve. 

 
 
 

megfelel 

megfelel 

megfelel 

megfelel 

intézkedés 
szükséges 

megfelel 

megfelel 
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Munkahelyek kialakítása 
Békés, Karacs Teréz u. 7. fsz/2. 

 
 

1. Stabilitás, szilárdság és villamos berendezések 
(Épületek használatának jellege. Villamos rendszer megfelelősége stb.) 

 
· Az épület jellege megfelel a használat jellegének.  megfelel 

· Az elektromos rendszer megfelelő, a villamos berendezések az iroda 
kialakításakor 2016-ban felújításra kerültek. 

megfelel 

2. Vészkijáratok és menekülő utak  
(menekülési utak kialakítása, mérete. Hő- és füstelvezető rendszer kialakítása, karbantartása. Tűzoltó 
eszközök és felszerelések elhelyezése, karbantartása. Tűzjelző rendszer megfelelősége, karbantartása) 

 · Az épületben nincs 50 fő feletti befogadóképességű helyiség. megfelel 

· A tűzoltó készülékek száma és elhelyezése megfelelő, rendszeres 
karbantartásuk biztosított. 

megfelel 

3. Zárt munkahelyek szellőztetése, hőmérséklete (természetes, vagy mesterséges, huzat, hőmérséklet, 
nyílászárók megfelelősége, klímaberendezések stb.) 

  
· Az épület szellőztetése és hőmérséklete megfelel, az ott folyó 

tevékenységnek. A nyílászárók állapota megfelelő. 
megfelel 

4. Munkahelyi zaj (határérték túllépés, védekezés) 

 
· Nincs olyan tevékenység, amely meghaladná a megengedett 85 dB 

értéket. 
megfelel 

5. Megvilágítás (természetes és mesterséges, erősség, színhőmérséklet, káprázás, stroboszkóp hatás stb.)  

 
· A megvilágítás erőssége megfelelő. A világító testek állapota 

kifogástalan. 
megfelel 

6. Padozat (szilárd, csúszás és botlásmentes, tisztíthatósága stb.)  

 
· A padozatállapota megfelelő, botlásmentes. megfelel 

7. Egyéb követelmények (elsősegélynyújtás, munkavégzéshez szükséges hely stb.) 

 
· Elsősegélynyújtás feltételei rendelkezésre állnak.  megfelel 
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5. 2. Kézilábdázók 

 
A Klub fő tevékenységes a kézilabda, az utánpótlás nevelés, így a legnagyobb létszámban 

kézilabdázók vannak foglalkoztatva. Az edzések és mérkőzések a Békés, Jantyik u. 21. sz. 

alatti sportcsarnokban vannak, amely üzemeltetését a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 

látja el. 

 

A sportolás során a kisebb sérülések (húzódás, rándulás stb.) előfordulnak, melyek 

rehabilitációja, gyógyulása kulcskérdés a játékosoknál. A sérülések elkerülése érdekében az 

edzők nagy hangsúlyt fektetnek a bemelegítésre, és a sport szabályainak betartására.  

 

A sportolás során nagy igénybevételnek van kitéve a szervezet, így a normál foglalkozás-

egészségügyi vizsgálaton túl a játékosoknak komolyabb sportorvosi vizsgálaton is részt kell 

venniük.  

   

 

 

 
A baleset bekövetkezésének a valószínűsége 

Sérülés súlyossága 
 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

S1 S2 S3 S4 S5 

GY1 K1 K1 K1 K2 K3 

GY2 K1 K2 K2 K3 K4 

GY3 K1 K2 K3 K4 K5 

GY4 K2 K3 K4 K4 K5 

GY5 K3 K4 K5 K5 K5 

 
K1 -  Kis kockázat (triviális) Látszólagos, jelentéktelen, elhanyagolható 

Intézkedésre és dokumentálásra nincs szükség 
 
A kockázattal érintettek száma:  13 fő 

 
 

megfelel 

megfelel 

megfelel 
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5. 3. Irodai dolgozók 
 

A Klub adminisztratív munkáit 3 fő végzi. A képernyő előtti munkavégzés minimális 

egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM. rendelet. A 

dolgozók számára biztosított az óránkénti 10 perces munkaközi szünet és néhány kivételes 

esettől eltekintve a naponta számítógép előtt töltött idő összesen nem haladja meg a 6 órát. 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján a szem- és látásvizsgálatot 

folyamatosan elvégzik.  

A képernyős munkahelyek megfelelő kialakításának vizsgálata: 

Képernyő 

A munkahelyen használt képernyőn a megjelenő jelek jól definiálhatóak, világos formájúak, 

méretük állítható. A képernyőn megjelenő kép stabil, villódzás vagy instabilitás nem 

tapasztalható. A képernyő a használó igényeinek megfelelően könnyen és szabadon 

elfordítható, dönthető. A monitor fényessége, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt a 

felhasználó által könnyen állítható és a környezeti feltételekhez könnyen hozzáigazítható. A 

képernyő tükröződéstől és fényvisszaverődéstől mentes. A monitorok saját lábukon állva 

megfelelő magasságban vannak. 

 
Billentyűzet 

 
A billentyűzet dönthető és a monitortól különálló. A billentyűzet szabadon állítható, így a 

számítógép-kezelő a kezét és csuklóját megtámaszthatja. A billentyűzet felszíne fénytelen, 

fényvisszaverődést nem okozhat, a rajta lévő jelek egymástól könnyen megkülönböztethetőek, 

szabványosak.  

 

Munkaasztal vagy munkafelület 

 
A munkaasztal nem fényvisszaverő felületű, nagysága megfelelő. 

 

Munkaszék 

A munkaszék stabil, a használó számára a kényelmes testhelyzet könnyen beállítható. A szék 

magassága állatható, támlája magasságában állítható és dönthető.  

 

megfelel megfelel 

megfelel 

megfelel 

megfelel 

megfelel 
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Térkövetelmények 

 
A munkavállal számára elegendő tér áll rendelkezésre a testhelyzet mozgásainak 

változtatásához. 

Megvilágítás 

 
Az irodában a megvilágítás megfelelő erősségű mind a természetes, mind a mesterséges 

fényforrás esetén. Képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződést és 

fényvisszaverődést nem okoz.  

Zaj 

 
A munkahelyhez tartozó berendezések az irodai tevékenységre jellemző zajszintnél nem 

magasabbak. A figyelmet és a beszédmegértést nem zavarja. 

 
Klíma 

 
A munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan mennyiségű hőt, hogy az a 

munkavállalóknak diszkomfort-érzést okozzon. A használó a sugárzó és áramló hőhatásoktól 

védett, a levegő páratartalma megfelelő.  

 
Sugárzás 

 
A használó egészsége és biztonsága szempontjából a sugárzás mértéke elhanyagolható. 

 
 

Ember-gép kapcsolat 

 
Az alkalmazott szoftverek a végzett feladatnak megfelelnek, a szoftver minden betűt a magyar 

helyesírásnak megfelelő formában jelenít meg, magyar nyelvű súgóval rendelkezik. 

 

A képernyős berendezésekről általánosságban elmondható, hogy a rendeltetésszerű 

használatra alkalmasak, különösebb egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a 

munkavállalók számára nem jelentenek. A kockázatértékelés során vizsgáltuk a látásromlást 

előidéző tényezőket, a pszichés (mentális) megterhelést jelentő feladatokat, valamint a fizikai 

állapotromlást előidéző tényezőket, mely során megállapítottuk, hogy a kockázat elfogadható 

szinten van.  

 

megfelel 

megfelel 

megfelel 

megfelel 

megfelel 

megfelel 



Kockázatértékelés  19. oldal 
 

 

 
A baleset bekövetkezésének a valószínűsége 

Sérülés súlyossága 
 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

S1 S2 S3 S4 S5 

GY1 K1 K1 K1 K2 K3 

GY2 K1 K2 K2 K3 K4 

GY3 K1 K2 K3 K4 K5 

GY4 K2 K3 K4 K4 K5 

GY5 K3 K4 K5 K5 K5 

 
K1 -  Kis kockázat (triviális) Látszólagos, jelentéktelen, elhanyagolható 

Intézkedésre és dokumentálásra nincs szükség 
 
A kockázattal érintettek száma: 3 fő  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kockázatértékelés  20. oldal 
 

6. Megállapítás 

 

A Kézilabda Klub eddigi működése alatt is mindig odafigyelt az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétére, és így szeretné folytatni 

a továbbiakban is. A kockázatértékelés készítése során kisebb hiányosság megállapításra 

került, mellyel együtt a kockázat elfogadható szinten van.  

 
7. Intézkedés 

 
 

1. A dolgozók ismétlődő tűzvédelmi oktatását dokumentált formában meg kell tartani.  

(1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. § (3) 
bekezdés) 

· határidő: 2017. május 31. 

· felelős: ügyvezető 

 

2. A dolgozók ismétlődő munkavédelmi oktatását dokumentált formában meg kell 

tartani.  

(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 55. § (1) bekezdés) 

· határidő: 2017. május 31. 

· felelős: ügyvezető 

 

































































 

 

SZÉKHELY HASZNÁLATI - ENGEDÉLY 

 

Aluljegyzett Békés Város Önkormányzata (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 
2.; statisztikai számjel: 15725060-8411-321-04; képviseli: Izsó Gábor 

polgármester), mint a közös tulajdonban álló békési 6904/6 helyrajzi szám 

alatt felvett, természetben 5630 Békés, Karacs Teréz u. 7. fsz. 2. szám 

alatt elhelyezkedő ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) 9126/10.000-ed 

tulajdoni arányú társtulajdonosa jelen székhely használati-engedély 

aláírásával 

 

h  o  z  z  á  j  á  r  u  l  o  k   

 

ahhoz, hogy a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Cg. 04-09-005619; székhelye: 5630 Békés, Jantyik M. 
u. 21-25.; a továbbiakban: „Társaság”) mint az ingatlan 874/10.000-ed 

arányú társtulajdonosa az Ingatlant 2017. június 01. napjától székhelyként 

használja, és az illetékes cégbíróság, illetve más hatóságok előtt 

székhelyként bejelentse.  

 

A székhely használat ingyenes, jelen nyilatkozat aláírásával lép hatályba 

és visszavonásig érvényes. 

 

 

Kelt: Békés, 2017. május 25. napján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenjegyzem Békésen, 2017. május 25. napján: 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Dr. Balázs István ügyvéd 
 

 

 

………………………………………………………………… 

Békés Város Önkormányzata 
képv.: Izsó Gábor polgármester 

tulajdonos 

 



 

 

 

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott Polgár Zoltán (született: 1977.03.10.; anyja neve: Szilágyi Mária) 
mint a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaságot önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetője  

 

m e g h a t a l m a z o m 

 

a Dr. Balázs István Ügyvédi Irodát (5630 Békés, Széchenyi tér 11.) - dr. 

Balázs István ügyvéd ügyintézése mellett -, hogy a Társaságot a Gyulai 

Törvényszék Cégbírósága előtt a változásbejegyzési eljárás során az Ügyvédi 

Törvényben meghatározott jogkörrel képviselje. 

 

A meghatalmazott ügyvédi iroda a helyettesítésével más ügyvédet vagy ügyvédi 

irodát is megbízhat. 

 

Alulírott meghatalmazott a meghatalmazást elfogadom. 

 

 

Békés, 2017. május 25. napján 

 

 

ügyszám: 2474/2017. 

 

 

 

 

       

Polgár Zoltán ügyvezető 

Békési Férfi Kézilabda Kft. 

meghatalmazó 

 

 

 

 

 

      

Dr. Balázs István ügyvéd 

meghatalmazó 



Ügyszám: 2474/2017. 
Ügyintéző: Dr. Balázs István 
 

 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

 

A Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Cg. 04-09-005619, adószám: 12874990-2-04, 5630 Békés, 

Jantyik M. u. 21-25.) 2002. június hó 14. napján kelt és azóta többször 

módosított alapító okiratát Békés Város Önkormányzata, mint alapító a  

 /2017. (V.25.) számú képviselő-testület határozata alapján az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 

2.) A társaság székhelye:  
 

           5630 Békés, Karacs T. u. 7. fsz. 2. 
 

 

7.) A társaság ügyvezetője: 
 

Polgár Zoltán (Békés, 1977.03.10., an.: Szilágyi Mária)  
5630 Békés, Keserű sor 12. szám alatti lakos. 

 

Az ügyvezető kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, személyében kizáró 

körülmény nem áll fenn a 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján. 

 

A társaság ügyvezetőjének megbízatása 2017. június hó 01. napjától 2022. május 
hó 31. napjáig szól. 
 

A társaság alkalmazottai felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

az alapító képviselőjével történt előzetes egyeztetés után. 

 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja 

el. 

 

 

8.) A társaság Felügyelő Bizottsága: 
A társaság felügyelő bizottsága három tagból áll, akik az alábbiak: 

A társaság felügyelő bizottsága három tagból áll, akik az alábbiak: 

1.) Kovács László  

        (szül.: Békés, 1949.12.13., an.: Tóth Etelka)   

        lakcím: 5622 Köröstarcsa, Puskin u. 40. 

2.) Pocsaji Ildikó  

        (szül.: Békéscsaba, 1965.10.09., an.: Nagy Julianna)  

        lakcím: 5630 Békés, Kossuth L. u. 36/1. 
3.) Ilyés Tamás 
        (szül.: Gyula, 1980.05.14., an.: Szekerczés Anna Ilona) 
        lakcím: 5630 Békés, Andor u. 7. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai közül Kovács László és Pocsaji Ildikó 
megbízatása 2014. szeptember hó 1. napjától 2019. augusztus hó 31. napjáig, 

míg Ilyés Tamás megbízatása 2017. június hó 01. napjától 2022. május hó 31. 
napjáig tart. 
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A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentik, hogy a megbízást elfogadják, 

személyükben kizáró körülmény nem áll fenn a 2013. évi V. törvény 

rendelkezései alapján.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentik, hogy a megbízást elfogadják, 

személyükben kizáró körülmény nem áll fenn a 2013. évi V. törvény 

rendelkezései alapján.  
 

 

10.) A társaság könyvvizsgálója: 
 

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését az alapító által kijelölt 

könyvvizsgáló látja el. 

 

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2017. június hó 01. napjától 2022. 
május hó 31. napjáig szól: 

 

Krizsán Miklós (an.: Kriván Rozália, nyilvántartási száma: 002823) 5600 

Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos.  

 

Az alapító okirat jelen módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései 

továbbra is hatályban maradnak.  

A jelen módosítások az eredeti alapító okirattal egységes szerkezetbe 

foglalásra kerültek. 

Az alapító a jelen módosító okiratot – annak elolvasása és megértése 

után – mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá. 

Békés, 2017. május 25. napján 

 

 

 

      

Békés Város Önkormányzata 
képv.: Izsó Gábor polgármester 

alapító 

 

 

 

Készítettem és ellenjegyzem Békésen, 2017. május 25. napján 


