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I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

 

 

1. A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ Jogi és Humánpolitikai 
Osztályának adatai 

 
Megnevezés: 
 
 
 
Rövidítés: 

Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központ Jogi és Humánpolitikai 
Osztály 
 
BAMIK JHO 
 

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
  

Telefonszám: 06-72/500-430 
 

       Telefax:        06-72/500-440 
 

e-mail címe: 
 
weboldal: 

 

bamik@bamik.gov.hu 
 
www.bamik.gov.hu 
 

 

2. Osztály jogállása 
 

1. A Jogi és Humánpolitikai Osztály (továbbiakban: Osztály) a Baranya Megyei 
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) szervezeti egységeként 
működik.  
 

2. Az Osztály a Központ más szervezeti egységeivel egy költségvetési szervet képez. 
 

3. Az Osztályt a – Központ részeként – a Központ vezetője az Osztályvezető útján vezeti. 
 
 
 

II. Fejezet 
Személyi és tárgyi hatály 

 
1. Személyi hatály: Az Osztály ügyrendje az Osztály kormánytisztviselőire terjed ki. 

 
2. Tárgyi hatály: Az Osztály ügyrendje kiterjed az Osztály szervezetére, feladataira, illetve 

az Osztály működési rendjére. 
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III. Fejezet 
Szervezeti felépítés 

 
Az Osztály az Osztályvezető közvetlen vezetése alatt áll.  
 
 

1. Az Osztály létszáma: 9 fő 
 
Osztályvezető: 1 fő 
kormánytisztviselő: 8 fő 

 
 

2. Az Osztály feladatait az alábbi munkaköri bontásban látja el: 
 
Osztályvezető 
személyzeti és munkaügyi referens (2 fő) 
ügyintéző-iktató 
jogtanácsos  
kulturális referens 
gyermekvédelmi referens 
közoktatási referens 
asszisztens/titkárnő  
 
 

 
IV. Fejezet 

Működési rend 
 
A Központ hatáskörébe tartozó feladatokat az Osztály kormánytisztviselői, – az SZMSZ, a 
kiadmányozási és helyettesítési szabályzat, illetve más belső szabályzatok rendelkezései, 
valamint a munkaköri leírások és a vezetői utasítások alapján más szervezeti egységek 
munkavállalóival együttműködve – látják el.  
 
1. Az Osztály feladatai: 

A) Jogi és perképviseleti feladatai tekintetében: 

a)  Előkészíti, véleményezi és aláírásra felterjeszti a Központ vezetőjének a 
Központot érintő jogügyleteket, szerződéseket és megállapodásokat; a Központ 
feladat- és hatáskörét érintő peres és nemperes eljárásokkal összefüggő 
beadványokat; 

b)  Jogi szakvéleményeket készít, jogi segítséget nyújt az átvett intézmények 
(gazdasági társaságok, közalapítványok, alapítványok) tekintetében; 

c)  A Központ belső szabályzataiban, továbbá a Központ vezetője által meghatározott 
ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli eljárásokban 
biztosítja a Központ képviseletét; 

d)  Jogi szakmai segítséget nyújt a Központ vezetője kiadmányozásával érintett 
utasítások, szabályzatok, jogszabály-módosítási javaslatok előkészítéséhez; a 
Központ kintlévőségeinek kezelésére, behajtására irányuló eljárásokban; a 
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tulajdonost megillető jogok gyakorlásához a gazdasági társaságok, valamint az 
alapítói és kezelői jogok gyakorlásához az alapítványok, közalapítványok 
tekintetében; 

e) Figyelemmel kíséri a hatáskörébe tartozó alapítványok, közalapítványok és 
gazdasági társaságok működését, jogi segítséget nyújt a működésük hatékonyabb 
ellátását, racionalizálását célzó javaslatok kidolgozásához; 

f) Gondoskodik az alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok alapító 
okiratának, alapszabályának módosításáról, a változásokat bejelenti a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bírósághoz, cégbírósághoz; 

g) Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó alapítványokról, közalapítványokról, 
gazdasági társaságokról, figyelemmel kíséri tevékenységüket, javaslatot tesz a 
működésük hatékonyabb ellátására, racionalizálására; 

i) Ellátja a Központ ügyirat-kezelési, minősített adatkezelési, irattárazási, ügyviteli és 
leíró feladatait. 

 

B) Humánpolitikai feladatai tekintetében: 

a) Ellátja 
• a Központtal kormánytisztviselői jogviszonyban és munkaviszonyban álló 

kormánytisztviselők és munkavállalók – ideértve az uniós források terhére 
alkalmazott kormánytisztviselőket, munkavállalókat is – tekintetében a 
munkáltatói intézkedések előkészítésével kapcsolatos személyügyi, fegyelmi, 
szociális és kegyeleti döntésekkel, valamint a kitüntetési, elismerési javaslatok 
felterjesztésével összefüggő feladatokat; 

• a kormánytisztviselői és munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzését, ellátja a közszolgálati nyilvántartás vezetésével 
és működtetésével kapcsolatos feladatokat; 

• a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket, 
gondoskodik a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratok és nyilvántartások 
elkülönített kezeléséről; 

• az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató információs rendszer 
személyzeti munkát segítő programjának működtetését; 

• a Központnál foglalkoztatott kormánytisztviselők tartalékállományba 
helyezésével kapcsolatos feladatokat;  

• az átvett intézmények intézményvezetői vagyonnyilatkozat-tételével, 
képzésével, továbbképzésével, szabadság kiadásával összefüggő feladatokat. 

b) Gondoskodik 
•  az alkalmazásban álló kormánytisztviselők és munkavállalók előzetes és 

időszakos munka-egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról; 
•  a jogszabályban meghatározott személyek vonatkozásában a nemzetbiztonsági 

ellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzéséről; 
• a közigazgatási munka racionalizálása és teljesítményorientáltságának növelése 

érdekében az éves teljesítménykövetelmények kitűzésének szakmai 
előkészítéséről;  
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• az átvett intézmények esetében a jogszabály által elõírt pályázati felhívások 
közzétételéről, a pályázati eljárások lefolytatásáról, előkészíti az 
intézményvezetők magasabb vezetői megbízását, végzi az 
intézményvezetőkkel kapcsolatos személyzeti feladatokat. 

c)  Kezeli és vezeti az átvett intézmények intézményvezetőinek személyi anyagát, a 
jogszabály által előírt vagy a munkáltató által elrendelt munkáltatói döntéseket 
előkészíti. 

 

C)  Szervezési feladatai tekintetében 

a)  Elősegíti a Központ kommunikációjának folyamatos működését; 
b)  Részt vesz a Központ vezetőjének személyét érintő sajtóesemények 

megszervezésében, lebonyolításában, értékelésében; 
c)  Előkészíti a Központ vezetőjének bel- és külföldi programjait és irányítja azok 

megszervezését;  
d)  Háttéranyagot készít a Központ vezetőjének programjaihoz, amelyhez a szakmai 

anyagokat a Központ szervezeti egységei biztosítják; 
e)  Kapcsolatot tart a Központ szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó 

munkáról, adatokat, háttéranyagokat kérhet tőlük;  
f)  Segíti a civil szféra és a Központ közötti kölcsönös információáramlást; 

koordinálja a Központ vezetőjének lakossági kapcsolattartását; 
g)  Koordinálja a Központ vezetőjének címzett lakossági panaszok, közérdekű 

bejelentések, javaslatok és egyéb kérelmek elintézését; 
h)  Megszervezi a Központ vezetőjének értekezletét, egyben gondoskodik az 

emlékeztetők elkészítéséről, nyilvántartásáról, a címzettekhez való eljuttatásáról; a 
Központ programjainak, rendezvényeinek lebonyolítását, koordinálja a Központ 
vezetőjének programjait. 

i)  Koordinálja a Központ részéről a kormánymegbízott egyetértési jogának 
gyakorlásához kötött felterjesztéseket, ellátja az ezzel kapcsolatos ügyviteli 
teendőket; 

j)  Ellátja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi 
adatigénylések teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat, 
biztosítja az egységes ügymenet és felelősségi rend kialakítását; 

 
C) Ágazatirányítási feladatai tekintetében 

a)  A megyei kormányhivatallal együttműködve közreműködik a Központ felügyelete 
alá tartozó intézmények szakmai munkájának ellenőrzésében, vizsgálja a 
munkáltatói döntések jogszerűségét; 

b)  Közreműködik az intézmények vezetőivel kapcsolatos munkáltatói döntések 
előkészítésében és végrehajtásában; 

c)  Felülvizsgálja és véleményezi az intézmények szervezeti és működési 
szabályzatát, szakmai programját, házirendjét, elemzi éves munkatervük 
végrehajtását; a közoktatási intézmények minőségirányítási programját, pedagógiai 
programját, tantárgyfelosztását; 
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d)  Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján a szakterülete vonatkozásában Központot érintő 
feladatokat; 

e)  Évente elemzi és értékeli az intézmények munkáját, a szakmai programok 
végrehajtását, ez alapján átfogó elemzést, értékelést készít, közreműködik a 
szolgáltatások monitorozásában, az éves elemzés eredményeiről tájékoztatja az 
ágazati irányító minisztériumot; 

f)   Kapcsolatot tart az ágazati feladatokat átvevő vagy átadó szervezetekkel; 
g)  Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai pályázati lehetőségeket, hatályos 

jogszabályokat és ágazati kezdeményezéseket; 
h) Gondoskodik az intézmények működési engedélye kiadása, módosítása, 

visszavonása iránti kérelem előkészítéséről, közreműködik a működési 
engedélyben meghatározott feltételek megteremtésében; az intézmények 
létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez, az ellátási szerződés 
megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez szükséges ágazati miniszter 
jóváhagyása megkérésének előkészítéséről; az intézmények esetében 
érdekképviseleti fórum megalakítása és működése szabályai megalkotásának 
előkészítéséről; 

i)   A szakmai munka koordinációja érdekében kapcsolatot tart a megyében az 
intézményekkel összefüggésben feladatot ellátó szervezetekkel, valamint az 
ágazati irányítási jogköröket ellátó minisztériummal, a minisztérium módszertani 
feladatokat ellátó háttérintézményeivel; 

j)  Az intézmények esetében megállapítja a szolgáltatási önköltséget, melynek 
figyelembevételével konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; 
Intézkedik az intézményi térítési díjnak az ágazati minisztérium hivatalos lapjában, 
való közzétételéről és a megyei főjegyző értesítéséről, gondoskodik a lakosságnak 
az intézményi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról való tájékoztatásáról; 

k)  Jogorvoslati fórumként elbírálja az intézmény ellátottjának kérelmét a személyes 
térítési díjjal, illetve egyéb panaszüggyel kapcsolatban;Gondoskodik  

l)  A közoktatási intézmény nevelési-oktatási munkájával összefüggően teljesíti 
szerződés-, illetve megállapodás-kötési és módosítási kötelezettségét; 

m)  A megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló 
intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét 
szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv); 

n)  Közreműködik a pedagógiai szakmai szolgáltatási és szakszolgálati feladatok 
ellátásában; 

o)  Eljár és másodfokú döntést hoz a közoktatásról szóló törvény szerinti 
törvényességi kérelem, továbbá a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi 
tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel 
kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében;  

p)  Egyetértési jogot gyakorol a közoktatási intézmény igazgatójának azon döntése 
tekintetében, hogy a tanítási hét hat tanítási nappal kerüljön megszervezésre, 
továbbá a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének rendkívüli szünetet elrendelő 
döntése tekintetében; 

q)  Hitelesíti a közoktatási intézmény okiratait, ha azokat külföldön kívánják 
felhasználni; 
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r)  Előkészíti a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 36. § (2) bekezdése alapján érkező panasz 
esetében a panaszt kiváltó ok megszüntetésére vonatkozó intézkedést; 

s)  Gondoskodik a Gyvt. 104. § (1) bekezdés k) pontja szerint az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülő és gyermekotthon 
kijelölésének előkészítéséről. 

 

2. Az Osztály vezetőjének és ügyintézőinek általános feladatai 

Az Osztályvezető: 
a)  A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az 

Osztályt; 
b)  Elkészíti az Osztály ügyrendjét és az annak mellékletét képező munkaköri 

leírásokat; 
c)  Szervezi és ellenőrzi az Osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; 
d)  Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét; 
e)  Közreműködik a Központ éves beszámolójának elkészítésében, szükség szerint 

időszaki beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl; 
f)  Szakmai értekezleteket hív össze a vezetése alá tartozó tevékenységi körben 

felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, 
javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egység 
munkájának koordinálása céljából. 

g)  Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett értekezleteken, 
továbbképzéseken. 

i) Gyakorolja a Központ vezetője által ráruházott munkáltatói jogot.  

A Kormánytisztviselő 
a)  A Kormánytisztviselő feladata az Osztály, illetve annak vezetője feladatkörébe 

tartozó ügyek intézése, valamint határidőben történő érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése, a végrehajtás figyelemmel kísérése. 

b)  A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az 
Osztály állandó és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért.  

c)  Vezeti a feladatai közé tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket. 

d) Részt vesz a szakmai irányító szerv, és a Központ által szervezett értekezleteken, 
továbbképzéseken. 

e)  Részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
 
3. Vezetési Rend 
3.1.  Az Osztályt a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, a Központ vezetője 

utasításainak megfelelően az Osztályvezető vezeti. 
 
3.2.  Az Osztályvezetőt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén az általa kijelölt 

kormánytisztviselő helyettesíti.  
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4. A Kiadmányozás rendje 
 
A Központ Kiadmányozási és helyettesítési szabályzata rögzíti a kiadmányozás rendjét.  
 
 
5. Munkarend, ügyfélfogadás rendje 
5.1.  Az Osztály munkarendjét a Központ Személyügyi Szabályzata tartalmazza. 

5.2. Ügyfélfogadás rendje: Az Osztály vezetője és kormánytisztviselői a Központ Pécs, 
Széchenyi tér 9. sz. alatti irodaházában, teljes munkaidőben, az ügyintézésre szolgáló 
irodákban fogadják ügyfeleiket. 

 
 
6. Értekezletek rendje 

 
Az Osztályvezető szükség szerint szakmai értekezletet hív össze az információátadás, az 
Osztály tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges 
szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve munka hatékony megszervezése 
céljából. Az értekezleten az Osztály kormánytisztviselői vesznek részt. Az értekezlet 
előkészítéséért az Osztályvezető által megbízott személy a felelős. Az Osztályvezető az 
értekezleten elhangzottakról, a feladatok megoldására tett javaslatokról szóban tájékoztatja a 
Központ vezetőjét. 
 

 
 

V. Fejezet 
Munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályai 

 
Az Osztály kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Központ vezetője gyakorolja. 
Az Osztályvezető gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a Központ vezetője a 
Személyügyi Szabályzatban számára átruház. 
 
 

VI. Fejezet 
Bélyegzők használatának, nyilvántartásának rendje 

 
 
1.  Az Osztály által használt bélyegzők típusai 

- körbélyegző, 
- fejbélyegző, 
- egyéb nyilvántartott bélyegzők, 
- nyilvántartásra nem kötelezett egyéb bélyegzők. 

 
2.  A bélyegzők adatai: 

Körbélyegző:  
- Körben elhelyezve a „Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ” felirat, 

középen alul a felirat felett „vezetője”, a középpontban a Magyar Köztársaság 
címere; 
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Fejbélyegző: 
- Téglalap alakú, rajta a Központ megnevezése, postacíme, telefonszáma; 

 
Egyéb nyilvántartott bélyegzők: 

- Iktató-bélyegző: téglalap alakú, rajta a Központ megnevezése, „Iktató” felirat, 
valamint a Központ postacíme, telefonszáma; 

- Érkeztető bélyegző: téglalap alakú, rajta a Központ megnevezése, „Iktató” felirat, 
a Központ postacíme, továbbá az iktatás adatainak feliratai;  

- Jogtanácsosi bélyegző: jogtanácsos neve, jogtanácsosi igazolvány száma; 
 
Nyilvántartásra nem kötelezett bélyegzők: 

- Dátumbélyegző. 
 
Az Osztály kezeli a vezetői körbélyegzőt, a postacímet és telefonszámot tartalmazó 
fejbélyegzőt, az iktató- és érkeztető bélyegzőt, valamint a jogtanácsosi bélyegzőt. 
 
A bélyegzők lenyomatát a Bélyegző-nyilvántartás tartalmazza. 
 
 
3.  Bélyegzőhasználat szabályai 
 
Az Osztály kezelésében lévő bélyegzők használatára az Osztályvezető által meghatározott 
személyek jogosultak. 

A bélyegzőhasználat szabályait a Központ Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 
 
A Központ által használt bélyegzők nyilvántartását a Pénzügyi, Gazdasági és Üzemeltetési 
Osztály kijelölt kormánytisztviselője a Központ egészére vonatkozóan egységes formátumban 
ellátja.  
 
 
 

VII. Fejezet 
A kapcsolattartás rendje 

 
 
1. Belső kapcsolattartás: 

- Az Osztály feladatellátása során horizontálisan együttműködik a feladatkörébe tartozó, 
de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben. 

- Az Osztályvezető közvetlenül tartja a kapcsolatot a Központ vezetőjével, valamint 
más belső szervezeti egységek vezetőivel. 

- Az Osztály kormánytisztviselője közvetlenül kapcsolatot tart más belső szervezeti 
egységek kormánytisztviselőivel, valamint az Osztályvezető utasítása alapján más 
szervezeti egységek vezetőivel. 

 
 
2. Külső kapcsolattartás: 

- Az Osztályvezető tart kapcsolatot: 
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• a központi államigazgatási szervek és azok területi szerveinek azonos szintű 
vezetőivel, illetve a Központ vezetője utasítása alapján (vagy a folyamatban 
lévő ügyekben) azok vezetőivel, 

• az átvett intézmények (gazdasági társaságok, alapítványok) vezetőivel, 
• a Kormányhivatal, illetőleg más intézményfenntartó központok azonos szintű 

vezetőivel, 
• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek azonos szintű vezetőivel. 
 

- Az Osztály kormánytisztviselői feladatkörükhöz igazodóan kapcsolatot tartanak: 
• a központi államigazgatási szervek illetve azok területi szerveinek 

munkatársaival, az Osztályvezető utasítása alapján azok vezetőivel; 
• az átvett intézmények munkatársaival az Osztályvezető utasítása alapján, vagy 

meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan azok vezetőivel, 
• más intézményfenntartó központok, illetőleg a Kormányhivatal ügyintézőivel, 

az Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok 
vezetőivel,  

• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek munkatársaival az 
Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok 
vezetőivel, 

• társadalmi szervezetek vezetőivel, munkatársaival – vezetői utasítás, illetve a 
Központ belső szabályzatai szerint. 

 
 
3. A Sajtóval való kapcsolattartás rendje: 
A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő ügyben sajtónyilatkozat tételére, továbbá 
sajtóközlemény kiadására a Központ vezetője, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a 
Központ vezető-helyettese jogosult. 

A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő sajtó-megkeresésről haladéktalanul 
tájékoztatni kell a Központ vezetőjét, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a Központ 
vezető-helyettesét. A sajtószervek részére bármilyen, a Központra vonatkozó adat, információ 
a Központ vezetőjének, – illetve akadályoztatása, távolléte esetén – vezető-helyettesének 
előzetes engedélyével, illetőleg velük egyeztetetten adható ki. 

A Központ vezetőjének és vezető-helyettesének együttes távollétében a Helyettesítési és 
Kiadmányozási Szabályzat szerinti osztályvezető sajtónyilatkozatot, sajtóközleményt, továbbá 
a Központot érintő adatot, információt a Központ vezetőjének, vezető-helyettesének rövid 
úton megkért előzetes engedélyével adhat a sajtószervek részére. 

 
 
 

VIII. Fejezet 
Vezetői ellenőrzés 

 
 
1. Az Osztályvezető ellenőrző tevékenysége magában foglalja a szervezeti egység 

valamennyi munkatársának ellenőrzését. Az egyéni felelősségre vonatkozó szabályokat 
a munkaköri leírások, valamint a hivatali belső szabályzatai is tartalmazzák. 
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2. Az Osztályvezető a feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített előzetes-utólagos, 
és vezetői ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni számonkérésekkel kíséri figyelemmel. 

 
3. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során ellenőrzésre kerül a határidők 

betartása, a törvényesség, a szakszerűség és a feladatellátás minősége is. 
 
4. A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére az 

Osztályvezető folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint munkaértekezleteken 
hívja fel az érintettek figyelmét. 

 
 
 

IX. Fejezet  
Záró rendelkezések 

 
Jelen ügyrend jóváhagyása napján lép hatályba. 
 
 
Pécs, 2012. február 20.  
 
 
 
 
 
       Dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet 
              Osztályvezetői feladatokat ellátó  
          Központ vezető  
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I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

 
 

1. A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ Pénzügyi, Gazdasági és 
Üzemeltetési Osztályának adatai 

 
Megnevezés: 
 
 
 
Rövidítés: 

Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központ Pénzügyi, Gazdasági és 
Üzemeltetési Osztály 
 
BAMIK PGÜ 
 

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
  

Telefonszám: 06-72/500-430 
 

       Telefax:        06-72/500-440 
 

e-mail címe: 
 
weboldal: 

 

bamik@bamik.gov.hu 
 
www.bamik.gov.hu 
 

 

 

2. Osztály jogállása 
 

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Üzemeltetési Osztály (továbbiakban: Osztály) a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) szervezeti egységeként 
működik.  
 

2. Az Osztály a Központ más szervezeti egységeivel egy költségvetési szervet képez. 
 

3. Az Osztályt a – Központ részeként – a Központ vezetője a Gazdasági vezető és az 
Osztályvezető útján vezeti. 

 
 
 

II. Fejezet 
Személyi és tárgyi hatály 

 
1. Személyi hatály: Az Osztály ügyrendje az Osztály kormánytisztviselőire terjed ki. 

 
2. Tárgyi hatály: Az Osztály ügyrendje kiterjed az Osztály szervezetére, feladataira, illetve 

az Osztály működési rendjére. 
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III. Fejezet 
Szervezeti felépítés 

 
Az Osztály az Osztályvezető közvetlen vezetése alatt áll.  
 
 

1. Az Osztály létszáma: 22 fő 
 
Osztályvezető: 1 fő 
kormánytisztviselő: 16 fő 

 munkavállaló: 5 
 

2. Az Osztály feladatait az alábbi munkaköri bontásban látja el: 
 
Osztályvezető 
Pénzügyi ügyintéző (3 fő) 
Költségvetési ügyintéző (2 fő) 
Főkönyvi könyvelő  
Vagyongazdálkodási ügyintéző 
Közbeszerzési referens (2 fő) 
Beruházási ügyintéző (2 fő) 
Pénzügyi jogász 
Pályázati referens 
Projektmenedzser 
Informatikus (2 fő) 
Gondnok (2 fő) 
Karbantartó 
Általános kisegítő és üdülő gondnok 
Gépkocsivezető 
 
 

IV. Fejezet 
Működési rend 

 
A Központ hatáskörébe tartozó feladatokat az Osztály kormánytisztviselői, – az SZMSZ, a 
kiadmányozási és helyettesítési szabályzat, illetve más belső szabályzatok rendelkezései, 
valamint a munkaköri leírások és a vezetői utasítások alapján más szervezeti egységek 
munkavállalóival együttműködve – látják el.  
 
1. Az Osztály feladatai: 
 

A) Költségvetési és pénzügyi feladatai tekintetében: 
 

a)  Ellátja a Központ előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és 
adatszolgáltatással, kapcsolatos feladatokat; 

b) Gondoskodik a költségvetés tervezésével és végrehajtásával és egyéb pénzügyi 
nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokról; a Központot illető bevételek 
beszedéséről, az intézményi kifizetések számfejtéséről;  
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c) Vezeti a Központ előirányzat-felhasználási keretszámláit, alszámláit, valamint az 
ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, gondoskodik a számlákon keresztül 
teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról; az illetmény-
gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, – ideértve az uniós források terhére 
alkalmazott foglalkoztatottakkal kapcsolatos nyilvántartásokat is –, tartja a 
kapcsolatot az illetményszámfejtést végző MÁK-kal; 

d)  Kezeli a Központ pénzkezelő helyét, gondoskodik a készpénz kifizetések 
szabályos és határidőben történő teljesítéséről; 

e)  Egyezteti a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által rendelkezésre 
bocsátott előirányzat–felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról 
szóló tájékoztató jelentést a Központ számviteli nyilvántartásával, elvégzi a 
szükséges korrekciókat; 

f)  Teljesíti a fizetési kötelezettségeket, figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások 
és bevételek alakulását;  

g)  Biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek 
bevallását és befizetését. 

 
B) Vagyongazdálkodási feladatai tekintetében: 
 

a) Ellátja a Központ ingó- és ingatlanvagyonának kezelését, az ingó- és 
ingatlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával 
összefüggő feladatokat, teljesíti az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

b) Gondoskodik a hatáskörébe tartozó vagyon gazdaságos működtetésével 
kapcsolatos döntések előkészítéséről, végrehajtásuk megszervezéséről; 

c) Figyelemmel kíséri a kezelt vagyon biztosításával kapcsolatos változásokat és 
javaslatot tesz a biztosítási szerződések legkedvezőbb feltételek szerinti 
megkötésére; 

d) Vezeti a kezelésében lévő, illetve bérlőkijelölési joggal érintett lakások 
hasznosításával kapcsolatban a bérlő-nyilvántartást; 

e) Előkészíti és lebonyolítja az értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos 
pályáztatási eljárást, és gondoskodik az értékesítéssel, ingatlanhasznosítással 
kapcsolatos egyéb teendők ellátásáról;  

f) Döntésre előkészíti és előterjeszti a tulajdonosi jogkör gyakorlója részére a 
hasznosításra javasolt ingatlanokat, előkészíti a tulajdonosi jognyilatkozatokat, 
hozzájárulásokat; 

g) Kapcsolatot tart az üzemeltetésre átadott üdülési céllal használt vagyonelemek 
tekintetében a Humán-Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 
C) Műszaki és üzemeltetési feladatai tekintetében 
 

a) A hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján előkészíti a Központ és az 
intézmények beruházásait, koordinálja a beruházások lebonyolítását, gondoskodik 
a beérkezett ajánlatok szakszerű értékeléséről, gondoskodik a döntést megelőző 
eljárások szabályszerűségéről; 
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b) Gondoskodik a beszerzések lebonyolításáról; a fűtő- és világító, valamint egyéb 
épületgépészeti rendszerek zavartalan üzemeltetéséről, működésük folyamatos 
ellenőrzéséről, ellátja az energiagazdálkodási feladatokat; 

c) Koordinálja a megyei intézményhálózat fejlesztésére, beruházásaira, felújítási 
tevékenységére vonatkozó célkitűzéseket, szükség szerint gondoskodik 
szakvélemény beszerzéséről; 

d) Üzemelteti a Központ gépjárműveit, biztosítja a gépjárművek és egyéb hivatali 
eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges feltételeket, felügyeli a 
szükséges nyilvántartások vezetését; a Központ kezelésében lévő épületeket és 
építményeket, előkészíti az épületek állagmegóvásához, karbantartásához 
szükséges munkákat, végrehajtja azokat, illetve a kivitelezővel elvégeztetett 
munkákat folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén segítséget nyújt; 

e) Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokat, hatályos 
jogszabályokat és ágazati kezdeményezéseket; 

f) Pályázatokat készít és bonyolít le, biztosítja a Központ és az intézmények 
tekintetében a már folyamatban lévő pályázatok megvalósítását;  

g) A pályázatok tekintetében gondoskodik a pályázatkészítés során szükséges 
tervdokumentációk elkészítőjének, szükség esetén szakértő személyének 
kiválasztásáról; 

h) Végzi a Központ működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 
megrendelését, átvételét, átadását, illetve raktározását; 

i) Ellátja a Központ és az intézmények épületének tűzrendészeti teendőit, a 
jogszabályokban előírt időszakonként felülvizsgálja a tűzvédelmi szabályzat 
előírásait;  

j) Biztosítja a Központ épületegyüttesének őrzését, ellátja a vagyonvédelmi 
feladatokat; 

k) Gondoskodik a takarítási feladatok ellátásáról. 
 

D) Közbeszerzési feladatai tekintetében 
 

a)  Előkészíti és lebonyolítja a Központ, valamint az intézmények tekintetében a 
közbeszerzési eljárásokat; 

b)  Felméri az intézmények tekintetében a közbeszerzés köteles beszerzési igényeket, 
ennek alapján elkészíti a Központ és az intézmények éves közbeszerzési tervét és 
az éves statisztikai összegzést; 

c)  Elkészíti a Központ – az intézményekre is kiterjedő – közbeszerzési szabályzatát. 

E) Informatikai feladatai tekintetében 
 

a) Üzemelteti a KEKKH iránymutatása, koordinációja alapján a Központ informatikai 
rendszereit, amelyen belül: 
aa) Működteti a Központ számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak 

folyamatos karbantartását; 
ab) Ellátja az informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai 

és HelpDesk feladatokat; 
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ac) Az információbiztonság (sérthetetlenség, rendelkezésére állás) fenntartásának 
érdekében kialakítja az archiválási rendet, az állományokról és meghatározott 
szoftverekről biztonsági mentést készít, és azokat rendszeresen ellenőrzi; 

b) Fejleszti a KEKKH irányítása, koordinációja alapján a Központ informatikai 
rendszereit, amelyen belül: 
ba) Az Információ Technológiai (a továbbiakban: IT) fejlesztési koncepciónak 

megfelelően koordinálja a konszolidáció folyamatában a különböző 
felmérések, tesztelések, rendszerfejlesztések megvalósítását; 

bb) Fejleszti, szükség esetén kialakítja a Központ számítógépes informatikai 
rendszerét; 

bc) Figyelemmel kíséri az IT fejlődése során felmerülő új technológiai 
megoldásokat, megvizsgálja azoknak költséghatékony integrálhatóságát és 
terveket dolgoz ki az új technológiai fejlesztési lehetőségek bevezetésére 
vonatkozóan; 

bd) Informatikai stratégiai tervet készít, és javaslatot tesz az amortizálódó 
eszközök tervszerű cseréjére, és a gazdaságosan nem javítható vagy elavult 
eszközök pótlására; 

be) Szükség esetén részt vesz az informatikai vonatkozású szolgáltatási 
szerződések előkészítésében; 

bf) A felhasználók által használt informatikai rendszerek (szakmai alkalmazások 
kivételével) kezelésének elsajátításához felhasználói leírásokat készít, az 
informatikai rendszerek elsajátításához segítséget nyújt; 

bg) Kialakítja a Központ hálózatához, a hálózati csoportokhoz, alkalmazásokhoz 
való hozzáférés hierarchikus rendszerét, amelyről nyilvántartást vezet; 

bh) Gondoskodik a Központ számítógépes fejlesztési és védelmi tervének 
kidolgozásáról; 

bi) A KEKKH felkérésére támogatja a felmerülő fejlesztéssel kapcsolatos 
feladatokat. 

c)  Ellátja a Központ Interneten – adatszolgáltatóként és üzemeltetőként – történő 
megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat; a Központ ügyirat-kezelő 
rendszerének működtetésével kapcsolatos rendszergazdai feladatokat; a 
számítógépes személyzeti nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai 
feladatokat; a Központ honlapjának működtetését, a szükséges frissítések 
rendszeres átvezetését, adatközlői feladatokat; az államháztartásról szóló, valamint 
az elektronikus információszabadságról szóló törvényben előírt közzétételi 
kötelezettségek informatikai feladatait; 

d)  Közreműködik a Központ oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az 
oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat; a közérdekű adatok 
elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az egységes közadatkereső 
rendszer számára; 

e) Felügyeli és karbantartja a Központ informatikai eszközeit és a helyi hálózatot; 

f) Üzemmenet-folytonosság biztosítása céljából közreműködik az intézményeknél 
üzemeltetett informatikai eszközök működőképességének fenntartásában;Ellátja  

g) Üzembe helyezi a pénzügyi, gazdálkodási rendszereket és felügyeli 
működtetésüket; az ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást biztosít 
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a napi feladatok során; közreműködik az adatszolgáltatások készítésében, 
továbbításában;  

h) Informatikai eszköznyilvántartást vezet a fő informatikai eszközök és azok 
részegységeinek paramétereiről; informatikai eszközmozgás esetén gondoskodik a 
nyilvántartások aktualizálásáról; 

i)  A KEKKH-val közösen egységes Informatikai Biztonsági Szabályzatot dolgoz 
ki;Közreműködik  

j)  Biztosítja a Központ informatikai eszközeinek jogtisztaságát; 

k) Szervezi a Központ informatikai koordinációs feladatainak ellátását. 
 

2. Az Osztály vezetőjének és ügyintézőinek általános feladatai 

Az Osztályvezető: 
 
a)  A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az 

Osztályt; 
b)  Elkészíti az Osztály ügyrendjét és az annak mellékletét képező munkaköri 

leírásokat; 
c)  Szervezi és ellenőrzi az Osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; 
d)  Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét; 
e)  Közreműködik a Központ éves beszámolójának elkészítésében, szükség szerint 

időszaki beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl; 
f)  Szakmai értekezleteket hív össze a vezetése alá tartozó tevékenységi körben 

felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, 
javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egység 
munkájának koordinálása céljából; 

g)  Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett értekezleteken, 
továbbképzéseken; 

i) Gyakorolja a Központ vezetője által ráruházott munkáltatói jogot.  

A Kormánytisztviselő: 
 
a)  A Kormánytisztviselő feladata az Osztály, illetve annak vezetője feladatkörébe 

tartozó ügyek intézése, valamint határidőben történő érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése, a végrehajtás figyelemmel kísérése; 

b)  A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az 
Osztály állandó és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért;  

c)  Vezeti a feladatai közé tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket; 

d) Részt vesz a szakmai irányító szerv, és a Központ által szervezett értekezleteken, 
továbbképzéseken, 

e)  Részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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3. Vezetési rend 
 
3.1.  Az Osztályt a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, a Központ gazdasági 

vezetője, és vezetője utasításainak megfelelően az Osztályvezető vezeti. 

3.2.  Az Osztályvezetőt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén az általa kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti.  

 
4. A Kiadmányozás rendje 
 
A Központ Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzata rögzíti a kiadmányozás rendjét.  
 
5. Munkarend, ügyfélfogadás rendje 
 
5.1.  Az Osztály munkarendjét a Központ Személyügyi Szabályzata tartalmazza. 

5.2. Ügyfélfogadás rendje: Az Osztály vezetője és kormánytisztviselői a Központ Pécs, 
Széchenyi tér 9. sz. alatti irodaházában, teljes munkaidőben, az ügyintézésre szolgáló 
irodákban fogadják ügyfeleiket. 

 
6. Értekezletek rendje 

 
Az Osztályvezető szükség szerint szakmai értekezletet hív össze az információátadás, az 
Osztály tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges 
szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve munka hatékony megszervezése 
céljából. Az értekezleten az Osztály kormánytisztviselői vesznek részt. Az értekezlet 
előkészítéséért az Osztályvezető által megbízott személy a felelős. Az Osztályvezető az 
értekezleten elhangzottakról, a feladatok megoldására tett javaslatokról szóban tájékoztatja a 
Központ gazdasági vezetőjét és vezetőjét. 
 
 
 

V. Fejezet 
Munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályai 

 
Az Osztály kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Központ vezetője gyakorolja. 
Az Osztályvezető gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a Központ vezetője a 
Központ Személyügyi Szabályzatában számára átruház. 
 
 
 

VI. Fejezet 
Bélyegzők használatának, nyilvántartásának rendje 

 
1.  Az Osztály által használt bélyegzők típusai 

- körbélyegző, 
- fejbélyegző, 
- egyéb nyilvántartott bélyegző, 
- nyilvántartásra nem kötelezett egyéb bélyegzők. 
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2.  A bélyegzők adatai: 
 
Körbélyegző:  

- Körben elhelyezve a „Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ” felirat, középen 
alul a felirat felett „vezetője”, a középpontban a Magyar Köztársaság címere. 

Fejbélyegző: 
- Téglalap alakú, rajta a Központ megnevezése, postacíme, telefonszáma, bankszámla 

száma, adószáma. 

Egyéb nyilvántartott bélyegző: 
- Társadalombiztosítási kifizetőhelyi bélyegző (a Magyar Államkincstár részére 

jegyzőkönyvileg átadva). 

Nyilvántartásra nem kötelezett bélyegzők: 
- Dátumbélyegző, 
- Szakmai teljesítést igazoló bélyegző. 

 
 
Az Osztály kezeli „Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ” feliratú körbélyegzőt, a 
postacímet, telefonszámot, bankszámla számot, adószámot tartalmazó fejbélyegzőt. 
 
A bélyegzők lenyomatát a Bélyegző-nyilvántartás tartalmazza. 
 
 
3.  Bélyegzőhasználat szabályai 
 
Az Osztály kezelésében lévő bélyegzők használatára az Osztályvezető által meghatározott 
személyek jogosultak. 

A bélyegzőhasználat szabályait a Központ Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 

A Központ által használt bélyegzők nyilvántartását az Osztály kijelölt kormánytisztviselője a 
Központ egészére vonatkozóan egységes formátumban ellátja.  
 
 
 

VII. Fejezet 
A kapcsolattartás rendje 

 
 
1. Belső kapcsolattartás: 

- Az Osztály feladatellátása során horizontálisan együttműködik a feladatkörébe tartozó, 
de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben. 

- Az Osztályvezető közvetlenül tartja a kapcsolatot a Központ gazdasági vezetőjével és 
vezetőjével, valamint más belső szervezeti egységek vezetőivel. 

- Az Osztály kormánytisztviselője közvetlenül kapcsolatot tart más belső szervezeti 
egységek kormánytisztviselőivel, valamint az Osztályvezető utasítása alapján más 
szervezeti egységek vezetőivel. 
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2. Külső kapcsolattartás: 
 

- Az Osztályvezető tart kapcsolatot: 

• a központi államigazgatási szervek és azok területi szerveinek azonos szintű 
vezetőivel, illetve a Központ vezetője utasítása alapján (vagy a folyamatban lévő 
ügyekben) azok vezetőivel, 

• az átvett intézmények (gazdasági társaságok, alapítványok) vezetőivel, 
• a Kormányhivatal, illetőleg más intézményfenntartó központok azonos szintű 

vezetőivel, 
• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek azonos szintű vezetőivel. 

- Az Osztály kormánytisztviselői feladatkörükhöz igazodóan kapcsolatot tartanak: 

• a központi államigazgatási szervek illetve azok területi szerveinek munkatársaival, 
az Osztályvezető utasítása alapján azok vezetőivel; 

• az átvett intézmények munkatársaival az Osztályvezető utasítása alapján, vagy 
meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan azok vezetőivel, 

• más intézményfenntartó központok, illetőleg a Kormányhivatal ügyintézőivel, az 
Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok vezetőivel,  

• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek munkatársaival az 
Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok vezetőivel, 

• társadalmi szervezetek vezetőivel, munkatársaival – vezetői utasítás, illetve a 
Központ belső szabályzatai szerint. 

 
 
3. A Sajtóval való kapcsolattartás rendje: 
A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő ügyben sajtónyilatkozat tételére, továbbá 
sajtóközlemény kiadására a Központ vezetője, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a 
Központ vezető-helyettese jogosult. 

A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő sajtó-megkeresésről haladéktalanul 
tájékoztatni kell a Központ vezetőjét, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a Központ 
vezető-helyettesét. A sajtószervek részére bármilyen, a Központra vonatkozó adat, információ 
a Központ vezetőjének, – illetve akadályoztatása, távolléte esetén – vezető-helyettesének 
előzetes engedélyével, illetőleg velük egyeztetetten adható ki. 

A Központ vezetőjének és vezető-helyettesének együttes távollétében a Helyettesítési és 
Kiadmányozási Szabályzat szerinti osztályvezető sajtónyilatkozatot, sajtóközleményt, továbbá 
a Központot érintő adatot, információt a Központ vezetőjének, vezető-helyettesének rövid 
úton megkért előzetes engedélyével adhat a sajtószervek részére. 

 
 

VIII. Fejezet 
Vezetői ellenőrzés 

 
 

1. Az Osztályvezető ellenőrző tevékenysége magában foglalja a szervezeti egység 
valamennyi munkatársának ellenőrzését. Az egyéni felelősségre vonatkozó szabályokat 
a munkaköri leírások, valamint a hivatali belső szabályzatai is tartalmazzák. 



12 
 

2. Az Osztályvezető a feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített előzetes-utólagos és 
vezetői ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni számonkérésekkel kíséri figyelemmel. 

3. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során ellenőrzésre kerül a határidők 
betartása, a törvényesség, a szakszerűség és a feladatellátás minősége is. 

4. A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére az 
Osztályvezető folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint munkaértekezleteken 
hívja fel az érintettek figyelmét. 

 
 
 

IX. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
Jelen ügyrend jóváhagyása napján lép hatályba. 
 
 
Pécs, 2012. február 20.  
 
 
 
 

Kaszun Renáta 
          Osztályvezető 
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I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

 

 

1. A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ Intézmény-fenntartási Osztályának 
adatai 

 
Megnevezés: 
 
 
Rövidítés: 
 

Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központ  
 
BAMIK IFO 

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
  

Telefonszám: 06-72/500-430 
 

       Telefax:        06-72/500-440 
 

e-mail címe: 
 
weboldal: 

 

bamik@bamik.gov.hu 
 
www.bamik.gov.hu 
 

 

2. Osztály jogállása 
 

1. Az Intézmény-fenntartási Osztály (továbbiakban: Osztály) a Baranya Megyei 
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) szervezeti egységeként 
működik.  
 

2. Az Osztály a Központ más szervezeti egységeivel egy költségvetési szervet képez. 
 

3. Az Osztályt a – Központ részeként – a Központ vezetője a Gazdasági vezető és az 
Osztályvezető útján vezeti. 

 
 
 

II. Fejezet 
Személyi és tárgyi hatály 

 
1. Személyi hatály: Az Osztály ügyrendje az Osztály kormánytisztviselőire terjed ki. 

 
2. Tárgyi hatály: Az Osztály ügyrendje kiterjed az Osztály szervezetére, feladataira, illetve 

az Osztály működési rendjére. 
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III. Fejezet 
Szervezeti felépítés 

 
Az Osztály az Osztályvezető közvetlen vezetése alatt áll.  
 

1. Az Osztály létszáma: 11 fő 
 
Osztályvezető: 1 fő 
kormánytisztviselő: 10 fő 

 
2. Az Osztály feladatait az alábbi munkaköri bontásban látja el: 

 
Osztályvezető 
Pénzügyi ügyintéző (9 fő) 
Pénzügyi előadó 
 

 
IV. Fejezet 

Működési rend 
 
 
A Központ hatáskörébe tartozó feladatokat az Osztály kormánytisztviselői – az SZMSZ, a 
kiadmányozási és helyettesítési szabályzat, illetve más belső szabályzatok rendelkezései, 
valamint a munkaköri leírások és a vezetői utasítások alapján, más szervezeti egységek 
munkavállalóival együttműködve – látják el.  
 

1. Az Osztály feladatai: 

A) Az intézmény-működtetési feladatai tekintetében: 

a)  Közreműködik az intézményhálózat működtetéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosításában; az intézményeket érintően a pályázatok benyújtásával 
kapcsolatos anyagok előkészítésében, a nyertes pályázatok lebonyolításában és 
ellenőrzésében együttműködve a Pénzügyi, Gazdasági és Üzemeltetési Osztállyal; 
az intézmények működési engedélyében meghatározott feltételek 
megteremtésében; 

b)  Részt vesz az intézményhálózat átalakítását célzó intézkedések kidolgozásában, 
megszervezi végrehajtásukat; 

c)  A hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján előkészíti a Pénzügyi, 
Gazdasági és Üzemeltetési Osztállyal együttműködve az intézmények 
beruházásait, koordinálja a beruházások lebonyolítását, gondoskodik a beérkezett 
ajánlatok szakszerű értékeléséről, gondoskodik a döntést megelőző eljárások 
szabályszerűségéről; 

d)  Ellátja az intézmények gazdálkodási és pénzügyi feladatait; az intézmények 
esetében az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, a gazdálkodással és 
pénzügyekkel kapcsolatos átruházott irányítási feladatokat; 

e)  Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmények operatív gazdálkodási 
folyamatait, szükség esetén a Gazdasági vezető felé javaslatot tesz a 
folyamatokban keletkezett problémák megoldására;Közreműködik  
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f) Gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter vezetéséről. 
 
B)  Az intézmények gazdálkodásának bonyolítása tekintetében: 

  
a)  Előkészíti az intézmények alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez 

szükséges adatszolgáltatást; az intézmények költségvetésének tervezetét, elkészíti 
a pénzügyi információs rendszerben az intézmények elemi költségvetését; 

b)  Vezeti az intézmények előirányzat nyilvántartását, előkészíti a saját hatáskörű 
előirányzatok módosítását, szervezi és ellátja az operatív gazdálkodási és a 
könyvvezetési teendőket, vezeti a számviteli nyilvántartásokat; 

c)  Biztosítja az intézmények pénzellátását; 
d)  Gondoskodik az intézmények időközi mérleg jelentéseinek, beszámolóinak, 

adóbevallásainak határidőre történő elkészítéséről. 
 

2. Az Osztály vezetőjének és ügyintézőinek általános feladatai 

Az Osztályvezető: 
a)  A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az 

Osztályt; 
b)  Elkészíti az Osztály ügyrendjét és az annak mellékletét képező munkaköri 

leírásokat; 
c)  Szervezi és ellenőrzi az Osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; 
d)  Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét; 
e)  Közreműködik az intézmények éves beszámolójának elkészítésében, szükség 

szerint időszaki beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl; 
f)  Szakmai értekezleteket hív össze a vezetése alá tartozó tevékenységi körben 

felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, 
javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egység 
munkájának koordinálása céljából. 

g)  Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett, értekezleteken, 
továbbképzéseken; 

i) Gyakorolja a Központ vezetője által ráruházott munkáltatói jogot.  

A Kormánytisztviselő 

a)  A Kormánytisztviselő feladata az Osztály, illetve annak vezetője feladatkörébe 
tartozó ügyek intézése, valamint határidőben történő érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése, a végrehajtás figyelemmel kísérése; 

b)  A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az 
Osztály állandó és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért;  

c)  Vezeti a feladatai közé tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket; 

d) Részt vesz a szakmai irányító szerv, és a Központ által szervezett értekezleteken, 
továbbképzéseken; 

e)  Részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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3. Vezetési rend 
3.1.  Az Osztályt a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, a Központ Gazdasági 

vezetője és vezetője utasításainak megfelelően az Osztályvezető vezeti. 
 
3.2.  Az Osztályvezetőt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén az általa kijelölt 

kormánytisztviselő helyettesíti.  
 
4. A Kiadmányozás rendje 
 
A Központ Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzata rögzíti a kiadmányozás rendjét.  
 
5. Munkarend, ügyfélfogadás rendje 
5.1.  Az Osztály munkarendjét a Központ Személyügyi Szabályzata tartalmazza. 
 
5.2. Ügyfélfogadás rendje: Az Osztály vezetője és kormánytisztviselői a Központ Pécs, 

Széchenyi tér 9. sz. alatti irodaházában, teljes munkaidőben, az ügyintézésre szolgáló 
irodákban fogadják ügyfeleiket. 

 
6. Értekezletek rendje 

 
Az Osztályvezető szükség szerint szakmai értekezletet hív össze az információátadás, az 
Osztály tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges 
szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve munka hatékony megszervezése 
céljából. Az értekezleten az Osztály kormánytisztviselői vesznek részt. Az értekezlet 
előkészítéséért az Osztályvezető által megbízott személy a felelős. Az Osztályvezető az 
értekezleten elhangzottakról, a feladatok megoldására tett javaslatokról szóban tájékoztatja a 
Központ vezetőjét és Gazdasági vezetőjét. 
 
 

V. Fejezet 
Munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályai 

 
 
Az Osztály kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Központ vezetője gyakorolja. 
Az Osztályvezető gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a Központ vezetője a 
Személyügyi Szabályzatban számára átruház. 

 
 

VI. Fejezet 
Bélyegzők használatának, nyilvántartásának rendje 

 
1.  Az Osztály által használt bélyegzők típusai 
Az Osztály saját használatában, illetve kezelésében nincs nyilvántartott bélyegző. 
 
2.  Bélyegzőhasználat szabályai 
A bélyegzők lenyomatát a Bélyegző-nyilvántartás tartalmazza. 
A bélyegzőhasználat szabályait a Központ Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 
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A Központ által használt bélyegzők nyilvántartását a Pénzügyi, Gazdasági és Üzemeltetési 
Osztály kijelölt kormánytisztviselője a Központ egészére vonatkozóan egységes formátumban 
ellátja.  
 
 

VII. Fejezet 
A kapcsolattartás rendje 

 
 
1. Belső kapcsolattartás: 

- Az Osztály feladatellátása során horizontálisan együttműködik a feladatkörébe tartozó, 
de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben. 

- Az Osztályvezető közvetlenül tartja a kapcsolatot a Központ Gazdasági vezetőjével és 
vezetőjével valamint más belső szervezeti egységek vezetőivel. 

- Az Osztály kormánytisztviselője közvetlenül kapcsolatot tart más belső szervezeti 
egységek kormánytisztviselőivel, valamint az Osztályvezető utasítása alapján más 
szervezeti egységek vezetőivel. 

 
2. Külső kapcsolattartás: 

- Az Osztályvezető tart kapcsolatot: 
• a központi államigazgatási szervek és azok területi szerveinek azonos szintű 

vezetőivel, illetve a Központ vezetője utasítása alapján (vagy a folyamatban 
lévő ügyekben) azok vezetőivel, 

• az átvett intézmények vezetőivel, 
• a Kormányhivatal, illetőleg más intézményfenntartó központok azonos szintű 

vezetőivel, 
• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek azonos szintű vezetőivel. 
 

- Az Osztály kormánytisztviselői feladatkörükhöz igazodóan kapcsolatot tartanak: 
• a központi államigazgatási szervek illetve azok területi szerveinek 

munkatársaival, az Osztályvezető utasítása alapján azok vezetőivel, 
• az átvett intézmények munkatársaival az Osztályvezető utasítása alapján, vagy 

meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan azok vezetőivel, 
• más intézményfenntartó központok, illetőleg a Kormányhivatal ügyintézőivel, 

az Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok 
vezetőivel,  

• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek munkatársaival az 
Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok 
vezetőivel, 

• társadalmi szervezetek vezetőivel, munkatársaival – vezetői utasítás, illetve a 
Központ belső szabályzatai szerint. 

 

3. A Sajtóval való kapcsolattartás rendje: 

A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő ügyben sajtónyilatkozat tételére, továbbá 
sajtóközlemény kiadására a Központ vezetője, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a 
Központ vezető-helyettese jogosult. 
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A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő sajtó-megkeresésről haladéktalanul 
tájékoztatni kell a Központ vezetőjét, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a Központ 
vezető-helyettesét. A sajtószervek részére bármilyen, a Központra vonatkozó adat, információ 
a Központ vezetőjének, – illetve akadályoztatása, távolléte esetén – vezető-helyettesének 
előzetes engedélyével, illetőleg velük egyeztetetten adható ki. 

A Központ vezetőjének és vezető-helyettesének együttes távollétében a Helyettesítési és 
Kiadmányozási Szabályzat szerinti osztályvezető sajtónyilatkozatot, sajtóközleményt, továbbá 
a Központot érintő adatot, információt a Központ vezetőjének, vezető-helyettesének rövid 
úton megkért előzetes engedélyével adhat a sajtószervek részére. 
 
 
 

VIII. Fejezet 
Vezetői ellenőrzés 

 
1. Az Osztályvezető ellenőrző tevékenysége magában foglalja a szervezeti egység 

valamennyi munkatársának ellenőrzését. Az egyéni felelősségre vonatkozó szabályokat 
a munkaköri leírások, valamint a hivatali belső szabályzatai is tartalmazzák. 

 
2. Az Osztályvezető a feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített előzetes-utólagos, 

és vezetői ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni számonkérésekkel kíséri figyelemmel. 
 
3. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során ellenőrzésre kerül a határidők 

betartása, a törvényesség, a szakszerűség és a feladatellátás minősége is. 
 
4. A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére az 

Osztályvezető folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint munkaértekezleteken 
hívja fel az érintettek figyelmét. 

 
 
 

IX. Fejezet  
Záró rendelkezések 

 
Jelen ügyrend jóváhagyása napján lép hatályba. 
 
 
Pécs, 2012. február 20.  
 
 
 
 
 
         Jeges Judit 

Osztályvezető 
 



 
 
 
 
 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 
 

ÜGYREND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám:202-7/2012. 
 
Készítette: Kovácsné Tormási Emese 
 
Ellenőrizte: Bekk Ferencné 
 
 
Az Ügyrendet jóváhagyom: 
 
Pécs, 2012. február … 
 
        …………………………………. 
       Dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet 

Központ vezető 
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I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

 

 

1. A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ Belső Ellenőrzési Osztályának 
adatai 

 
Megnevezés: 
 
 
Rövidítés: 
 

Baranya Megyei Intézményfenntartó 
Központ Belső Ellenőrzési Osztály 
 
- 

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
  

Telefonszám: 06-72/500-430 
 

       Telefax:        06-72/500-440 
 

e-mail címe: 
 
weboldal: 

 

bamik@bamik.gov.hu 
 
www.bamik.gov.hu 
 

 

2. Osztály jogállása 
 

1. A Belső Ellenőrzési Osztály (továbbiakban: Osztály) a Baranya Megyei 
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) szervezeti egységeként 
működik.  
 

2. Az Osztály a Központ más szervezeti egységeivel egy költségvetési szervet képez. 
 

3. Az Osztályt a – Központ részeként – a Központ vezetője az Osztályvezető útján vezeti. 
 
 
 

II. Fejezet 
Személyi és tárgyi hatály 

 
1. Személyi hatály: Az Osztály ügyrendje az Osztály kormánytisztviselőire terjed ki. 

 
2. Tárgyi hatály: Az Osztály ügyrendje kiterjed az Osztály szervezetére, feladataira, illetve 

az Osztály működési rendjére. 
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III. Fejezet 
Szervezeti felépítés 

 
Az Osztály a Központ vezetőjének közvetlenül alárendelt szervezeti egység. 
 

1. Az Osztály létszáma: 2 fő 
 
osztályvezető: 1 fő 
kormánytisztviselő: 1 fő 

 
2. Az Osztály feladatait az alábbi munkaköri bontásban, osztott feladatkörrel látja el: 

 
   1 fő      1 fő 
Osztályvezető, és belső ellenőrzési vezető  Belső ellenőr 
Belső ellenőrzési vezető és Vizsgálatvezető és/vagy belső ellenőr  
vizsgálatvezető és/vagy belső ellenőr   
 
 
 

IV. Fejezet 
Működési rend 

 
 
A Központ hatáskörébe tartozó feladatokat az Osztály kormánytisztviselői –- az SZMSZ, a 
Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzat, illetve más belső szabályzatok rendelkezései, 
valamint a munkaköri leírások és a vezető utasítások alapján, más szervezeti egységek 
munkavállalóival együttműködve – látják el.  
 

1. Az Osztály feladatai: 
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, 
különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 
 

A.) A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata: 
 

a) Elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, 
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b)  Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 
valódiságát; 

c) A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 
érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és 
a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) Nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 
intézkedéseket. 
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B.) A tanácsadó tevékenység keretében ellátandó feladatok: 
 

a) Vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 
vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

b) Pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 
hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) A vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 
rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 
továbbfejlesztésében; 

d)  Tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 
e)  Konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 
f) Javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének 

növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 
költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

 
C.) Bizonyosságot adó és tanácsadói feladatainak ellátása tekintetében: 

a) Összeállítja a - kockázatelemzéssel alátámasztott - stratégiai és éves ellenőrzési 
terveket és a Központ vezetőjének jóváhagyását követően végrehajtja azokat, 
valamint nyomon követi az intézkedési tervek megvalósulását; 

b) Az ellenőrzési program teljesítését, a megállapításokat, következtetéseket és 
javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészítését befolyástól mentesen végzi, 
melynek tartalmáért felelősséggel tartozik; 

c)  Tájékoztatja a Központ vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósulásáról, az attól 
való eltérésekről, elkészíti az éves ellenőrzési jelentést; 

d)  Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, javaslatot tesz a 
Központ vezetője részére a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; 

e)  Vezeti az ellenőrzések nyilvántartását, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok 
legalább tíz évig történő irattári megőrzéséről, valamint a birtokában lévő 
dokumentumok, adatok biztonságos tárolásáról; 

f)  Részt vesz a Központ vezetője által jóváhagyott - éves képzési terv szerinti, illetve 
szakmai fejlődését biztosító egyéb - képzéseken; 

g)  Az önállóan működő intézmények tekintetében ellátja a belső ellenőrzési 
feladatokat; 

h) Tájékoztatja a Központ felügyelete alá tartozó intézményeket az ellenőrzések 
tapasztalatairól. 

 
A belső ellenőrök a belső ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 
nem vonhatók be. 

 
2. Az Osztály vezetőjének és ügyintézőinek általános feladatai 

Az Osztályvezető: 
a)  A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az 

Osztályt; 
b)  Elkészíti az Osztály ügyrendjét és az annak mellékletét képező munkaköri 

leírásokat; 
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c)  Szervezi és ellenőrzi az Osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 
szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; 

d)  Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 
szükséges intézkedések megtételét; 

e)  Szakmai értekezleteket hív össze az vezetése alá tartozó tevékenységi körben 
felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, 
javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egység 
munkájának koordinálása céljából. 

f)  Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett, értekezleteken, 
továbbképzéseken. 

g) Gyakorolja a Központ vezetője által ráruházott munkáltatói jogot.  

A Kormánytisztviselő 
a)  A Kormánytisztviselő feladata az Osztály, illetve annak vezetője feladatkörébe 

tartozó ügyek intézése, azok határidőben történő érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás figyelemmel kísérése. 

b)  A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az 
Osztály állandó és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért.  

c)  Vezeti a feladatai közé tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket. 

d) Részt vesz a szakmai irányító szerv, és a Központ által szervezett értekezleteken, 
továbbképzéseken. 

e)  Részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
 
3. Vezetési Rend 
3.1.  Az Osztályt a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, a Központ vezetője által 

adott utasításoknak megfelelően az Osztályvezető vezeti. 
 
3.2.  Az Osztályvezetőt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén az általa kijelölt 

kormánytisztviselő helyettesíti.  
 
 
4. A Kiadmányozás rendje 
 
A Központ Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzata rögzíti a kiadmányozás rendjét.  
 
 
5. Munkarend, ügyfélfogadás rendje 

5.1.  Az Osztály munkarendjét a Központ Személyügyi Szabályzata tartalmazza. 
 
5.2. Ügyfélfogadás rendje: Az Osztály vezetője és kormánytisztviselői a Központ Pécs, 

Széchenyi tér 9. sz. alatti irodaházában, teljes munkaidőben, az ügyintézésre szolgáló 
irodákban fogadják ügyfeleiket. 
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6. Értekezletek rendje 
 

Az Osztályvezető szükség szerint szakmai értekezletet hív össze az információátadás, az 
Osztály tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges 
szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve munka hatékony megszervezése 
céljából. Az értekezleten az Osztály kormánytisztviselői vesznek részt. Az értekezlet 
előkészítéséért az Osztályvezető által megbízott személy a felelős. Az Osztályvezető az 
értekezleten elhangzottakról, a feladatok megoldására tett javaslatokról szóban tájékoztatja a 
Központ vezetőjét. 
 

 
 

V. Fejezet 
Munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályai 

 
 
Az Osztály kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Központ vezetője gyakorolja. 
Az Osztályvezető gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a Központ vezetője a 
Személyügyi Szabályzatban számára átruház. 
 
 
 

VI. Fejezet 
Bélyegzők használatának, nyilvántartásának rendje 

 
 
1.  Az Osztály által használt bélyegzők típusai 
 
Az Osztály saját használatában, illetve kezelésében nincs nyilvántartott bélyegző. 
 
 
2.  Bélyegzőhasználat szabályai 
 
A bélyegzők lenyomatát a Bélyegző-nyilvántartás tartalmazza. 
 
A bélyegzőhasználat szabályait a Központ Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 
 
A Központ által használt bélyegzők nyilvántartását a Pénzügyi, Gazdasági és Üzemeltetési 
Osztály kijelölt kormánytisztviselője a Központ egészére vonatkozóan egységes formátumban 
ellátja.  
 
 
 

VII. Fejezet 
A kapcsolattartás rendje 

 
 

1. Belső kapcsolattartás: Az Osztály feladatellátása során horizontálisan együttműködik a 
feladatkörébe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben. 
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- Az Osztályvezető közvetlenül tartja a kapcsolatot a Központ vezetőjével, valamint 
más belső szervezeti egységek vezetőivel. 

- Az Osztály kormánytisztviselői közvetlenül kapcsolatot tartanak más belső szervezeti 
egységek kormánytisztviselőivel, valamint az Osztályvezető utasítása alapján más 
szervezeti egységek vezetőivel. 

 
 
2. Külső kapcsolattartás: 

- Az Osztályvezető tart kapcsolatot: 
• a központi államigazgatási szervek és azok területi szerveinek azonos szintű 

vezetőivel, illetve a Központ vezetője utasítása alapján (vagy a folyamatban 
lévő ügyekben) azok vezetőivel, 

• az átvett intézmények (gazdasági társaságok, alapítványok) vezetőivel, 
• a Kormányhivatal, illetőleg más intézményfenntartó központok azonos szintű 

vezetőivel, 
• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek azonos szintű vezetőivel. 
 

 
- Az Osztály kormánytisztviselői feladatkörükhöz igazodóan kapcsolatot tartanak: 

• a központi államigazgatási szervek illetve azok területi szerveinek 
munkatársaival, az Osztályvezető utasítása alapján azok vezetőivel; 

• az átvett intézmények munkatársaival az Osztályvezető utasítása alapján, vagy 
meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan azok vezetőivel, 

• más intézményfenntartó központok, illetőleg a Kormányhivatal ügyintézőivel, 
az Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok 
vezetőivel,  

• az ágazati feladatokat átadó vagy átvevő szervezetek munkatársaival az 
Osztályvezető utasítása alapján, vagy folyamatban lévő ügyben azok 
vezetőivel, 

• társadalmi szervezetek vezetőivel, munkatársaival – vezetői utasítás, illetve a 
Központ belső szabályzatai szerint. 

 
 
3. A sajtóval való kapcsolattartás rendje: 
A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő ügyben sajtónyilatkozat tételére, továbbá 
sajtóközlemény kiadására a Központ vezetője, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a 
Központ vezető-helyettese jogosult. 

A Központ feladat ellátását, tevékenységét érintő sajtó-megkeresésről haladéktalanul 
tájékoztatni kell a Központ vezetőjét, a vezető akadályoztatása, távolléte esetén a Központ 
vezető-helyettesét. A sajtószervek részére bármilyen, a Központra vonatkozó adat, információ 
a Központ vezetőjének, – illetve akadályoztatása, távolléte esetén – vezető-helyettesének 
előzetes engedélyével, illetőleg velük egyeztetetten adható ki. 

A Központ vezetőjének és vezető-helyettesének együttes távollétében a Helyettesítési és 
Kiadmányozási Szabályzat szerinti osztályvezető sajtónyilatkozatot, sajtóközleményt, továbbá 
a Központot érintő adatot, információt a Központ vezetőjének, vezető-helyettesének rövid 
úton megkért előzetes engedélyével adhat a sajtószervek részére. 
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VIII. Fejezet 
Vezetői ellenőrzés 

 
1. Az Osztályvezető ellenőrző tevékenysége magába foglalja a szervezeti egység 

valamennyi munkatársának ellenőrzését. Az egyéni felelősségre vonatkozó szabályokat 
a munkaköri leírások, valamint a hivatali belső szabályzatai is tartalmazzák. 

 
2. Az Osztályvezető a feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített előzetes-utólagos, 

és vezetői ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni számonkérésekkel kíséri figyelemmel. 
 

3. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során ellenőrzésre kerül a határidők 
betartása, a törvényesség, a szakszerűség és a feladatellátás minősége is. 

 
4. A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére az 

Osztályvezető folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint munkaértekezleteken 
hívja fel az érintettek figyelmét. 

 
 
 

IX. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
Jelen ügyrend jóváhagyása napján lép hatályba. 
 
 
Pécs, 2012. február 20.  
 
 
 
 
 
          Kovácsné Tormási Emese 
               Osztályvezető  
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