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ELSÕ RÉSZ
Általános rendelkezések

Jelen szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) a Nemzeti Kulturális
Alapprogramról szóló, többször módosított 1993. évi XXIII. törvény, a végrehajtására kiadott, több-
ször módosított, 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet, az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosí-
tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján – figyelemmel a költségvetési szervekre vonatkozó
más jogszabályi rendelkezésekre is – az intézmény Alapító okiratával és a Nemzeti Kulturális Alap-
program (a továbbiakban: Alapprogram) szervezeti és mûködési szabályzatával összhangban határoz-
za meg a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) szervezetére,
mûködésére, az alkalmazottak feladataira és jogkörére vonatkozó szabályokat.

1. A szervezet elnevezése, székhelye és egyéb adatai

A szervezet neve: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága
A szervezet angol nyelvû elnevezése: Directorate of the National Cultural Fund of Hungary 
A szervezet székhelye: H–1062 Budapest, Bajza utca 32.
A szervezet pénzügyminisztériumi törzsszáma: 329309 
A szervezet pénzforgalmi jelzõszáma: Magyar Államkincstár „Nemzeti Kulturális Alapprog-

ram Igazgatósága, Budapest 10032000-01425200-00000000”
A szervezet adóazonosító száma: 15329303-2-42
A szervezet az általános forgalmi adónak alanya, áfát nem igényel vissza csak befizetési kötele-

zettséggel kapcsolódik az adóhatósághoz.
A szervezet társadalombiztosítási törzsszáma: 561881-1 
Statisztikai számjele: 15329303-9305-312-01
Államháztartási azonosítója: 051695
Szakágazati besorolása: 930500 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
Szakfeladata: 930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
Az Igazgatóság feladataival kapcsolatban feladatmutató nincs elõírva.
A szervezet bélyegzõ lenyomata: Ovális alakú ábrában (3 cm × 2,6 cm) 2 × 6 ágú életfa motí-

vum, a fa törzsén a Magyar Köztársaság címerével, a felsõ mezõ ívében az Európai Uniót jelképezõ
12 csillag, az alsó mezõ belsõ ívében az „Igazgatósága” felirat és sorszám, külsõ ívében a „Nemzeti
Kulturális Alapprogram” szöveg felirattal.

2. A szervezet jogállása

Az Igazgatóság – a többször módosított 1993. évi XXIII. törvény, a végrehajtásáról szóló, több-
ször módosított, 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszte-
re által kiállított 2.4/12/1999. számú és 1999. január 29-i keltezésû Alapító okirat alapján – az Alap-
program kezelésére alapított, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: miniszté-
rium) felügyelete alá tartozó, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szerv.

Az Igazgatóság a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának jogutódja.
Az Igazgatóság felügyeletét a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter)

látja el.



NKA IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA � NKA HÍRLEVÉL 45

Az Igazgatóság mûködtetéséhez szükséges forrásokat az Alapprogramból kell biztosítani a költ-
ségvetési törvény elõírásai szerint. Az Igazgatóság költségvetése az Alapprogram Bizottsága (a továb-
biakban: Bizottság) és a szakmai kollégiumok mûködési költségeit is tartalmazza.

Az Igazgatóság költségvetésének az Alapprogramból történõ támogatásának mértékét – figye-
lemmel a költségvetési tervezési irányelvben, utasításban megfogalmazottakra, valamint a várható
rendkívüli feladatokra – a Bizottság elõzetesen véleményezi.

Az Igazgatóság pénzmaradványa (miután az az Alapprogramból származik) törvény szerint
nem vonható el.

3. A szervezet tevékenysége, feladatai

Az Igazgatóság alaptevékenysége az Alapprogram pénzeszközeinek kezelése, a pályázati rend-
szer mûködtetése, az Alapprogram szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott, a Bizottság
és a szakmai kollégiumok tevékenységével összefüggõ feladatok jogszabályoknak megfelelõ ellátása.

Az Igazgatóság feladatkörén belül
– közremûködik az Alapprogram éves költségvetésének és beszámolóinak az összeállításában,
– tervezi az Igazgatóság éves költségvetését és elkészíti beszámolóit,
– segítséget nyújt a Bizottság részére az Alapprogram várható bevételeinek felosztására, javas-

latot tesz az Igazgatóság költségvetésére,
– részt vesz a Bizottság és a szakmai kollégiumok döntéseinek elõkészítésében, biztosítja az

Alapprogram testületeinek mûködését, gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
– szervezi és lebonyolítja – az Alapprogram szervezeti és mûködési szabályzata szerint – a szak-

mai kollégiumok pályáztatását, továbbá a miniszteri keret terhére támogatott pályázatokat,
– szerzõdést köt a kedvezményezettekkel, gondoskodik a támogatások utalásáról, elszámoltatja

a kedvezményezetteket, 
– szervezi és elõkészíti a pályázatok szakmai ellenõrzését, továbbá indokolt esetben azok komp-

lex vizsgálatát, melyekben tevõlegesen részt vesz,
– intézi – a kulturális járulék kivételével – az Alapprogramot megilletõ követelések behajtását,
– biztosítja az Alapprogram mûködésének nyilvánosságát, 
– ellátja az Igazgatóság mûködésével összefüggõ pénzügyi, számviteli, adózási, üzemeltetõi és

vagyonkezelõi feladatokat, továbbá a központosított illetményszámfejtés keretein belül a humánpoli-
tikai és társadalombiztosítási feladatokat,

– nyilvántartja a szakmai kollégiumok pályázati felhívásai alapján befizetett nevezési díjakat,
azokról számlát ad ki, 

– ellátja a jelen szabályzatban, illetve az Alapprogram szervezeti és mûködési szabályzatában
foglalt egyéb feladatokat,

– jogszabályban, illetve az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott ideig õrzi, kezeli a tevé-
kenysége során keletkezõ iratokat, dokumentumokat.

Az Igazgatóság Alapító okirata alapján vállalkozási tevékenységet nem végez. Alaptevékenysé-
gével összefüggõ feladatot – az indokolt költségek megtéríttetése mellett – elláthat.

Az Igazgatóság hazai és nemzetközi kapcsolatait – a jogszabályok keretei között, költségve-
tésének terhére az alaptevékenységével összefüggésben – önállóan alakítja.
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MÁSODIK RÉSZ
Szervezeti felépítés

1. A szervezet vezetése

Az Igazgatóság egyszemélyi felelõs vezetõjét, az igazgatót a miniszter határozatlan idõre bízza
meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A Kollektív Szerzõdésben – annak hiányában az igazgatói utasításokban – biztosított munkavál-
lalói juttatásoknak, külön miniszteri jóváhagyás nélkül, az igazgató is jogosultja.

Az Igazgatóság gazdasági szervezetének vezetõjét – a gazdasági igazgatót – határozatlan idõre
a miniszter az igazgató javaslatára bízza meg és menti fel. 

A további munkáltatói jogokat – amennyiben jelen szabályzat eltérõen nem rendelkezik – az
Igazgatóság vezetõi és munkatársai felett az igazgató gyakorolja.

Az Igazgatóság magasabb vezetõi és vezetõi beosztásai
magasabb vezetõ: igazgató

gazdasági igazgató
vezetõ: gazdasági osztályvezetõ

pályáztatási osztályvezetõ
elszámoltatási osztályvezetõ
informatikai osztályvezetõ
pályáztatási osztályvezetõ-helyettes
csoportvezetõ

2. Munkaszervezeti felépítés

Az Igazgatóság szervezeti felépítését a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
Az Igazgatóság munkaszervezetének élén az igazgató áll.
Az Igazgatóság funkcionálisan két felügyeleti területre tagolódik, az egyes területeket az igaz-

gató és a gazdasági igazgató közvetlenül irányítja, felügyeli, illetve ellenõrzi.
Az Igazgatóság – szervezeti felépítésén belül – alapvetõen strukturált, önálló szervezeti egysé-

gekre (osztályokra/csoportokra) tagolódik. Egyes feladatok osztályszervezeten kívüli ellátása a fel-
ügyeleti terület vezetõjének közvetlen irányítása alá tartozik.

Az igazgató felügyeleti területéhez tartozik a Pályáztatási Osztály és az Informatikai Osztály,
továbbá közvetlen irányítása alá tartozik a gazdasági igazgató, a Belsõ Ellenõrzés, a Jogi Iroda, a
PR Szolgálat, valamint az Igazgató Titkársága. 

A gazdasági igazgató felügyeli és ellenõrzi a Gazdasági Osztályt és az Elszámoltatási Osztályt,
közvetlen irányítása és ellenõrzése alá tartozik az Ügyviteli Csoport, valamint a Gazdasági Igazgató
Titkársága. 

3. A vezetõkre és a munkatársakra vonatkozó általános szabályok

A vezetõkre vonatkozó közös szabályok
Minden vezetõ felelõs
– a beosztott dolgozók munkájának megszervezéséért, irányításáért, ellenõrzéséért,
– a beosztott dolgozók szakmai fejlõdésének elõsegítéséért, szükség esetén továbbképzésük

biztosításáért,
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– döntéseinek, intézkedéseinek megalapozottságáért, végrehajtásáért, számonkéréséért,
– az adatvédelmi elõírások betartatásáért,
– a bizonylati fegyelem betartásáért és betartatásáért,
– az Igazgatóság vagyonának védelméért, rendeltetésszerû használatáért, megóvásáért,
– a munkarend és a munkafegyelem biztosításáért,
– a tûzvédelmi, vagyonvédelmi, rendészeti, baleset- és munkavédelmi szabályok betartásáért és

betartatásáért.
A vezetõk egyes konkrét feladatait jelen szabályzat, az Alapprogram szervezeti és mûködési

szabályzata, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák.
A vezetõ minden egyéb olyan feladat ellátásáért felel, amelyet a jelen szabályzat vagy munka-

köri leírás, illetve írásos utasítás nem tartalmaz, de lényege szerint a tevékenységi körébe tartozik, vagy
szükséghelyzetbõl adódik.

A vezetõ munkakört betöltõk tevékenységükért a munkajogi, illetve a közalkalmazotti szabá-
lyok szerint tartoznak felelõsséggel.

A vezetõ munkakör tartós helyettesítése, vagy személyi változás esetén a munkakört jegyzõ-
könyvben kell átadni és átvenni. 

A beosztott dolgozók feladatai, felelõssége:
– a jelen szabályzatban és az Alapprogram szervezeti és mûködési szabályzatában, valamint a

kinevezésben és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása, 
– a szakmai ismeretek rendszeres bõvítése,
– a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok és belsõ szabályzatok, utasítások megfelelõ

ismerete, alkalmazása, betartása,
– az adatvédelmi elõírások betartása,
– esetenként (betegség, szabadság stb.) más beosztott dolgozó helyettesítése a munkaköri leírás,

illetve a közvetlen vezetõ utasítása szerint,
– tartós helyettesítés vagy személyi változás esetén a munkakör jegyzõkönyvben történõ átadá-

sa és átvétele,
– a vagyon és tûzvédelmi, rendészeti, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása,
– a munkaköri feladatok ellátásához szükséges szoftver(ek) megfelelõ szintû ismerete és elõírás

szerinti alkalmazása.

4. Felügyeleti területi vezetõk

4.1. Igazgató

Az igazgató a jogszabályoknak megfelelõen vezeti az Igazgatóságot, a jogszabályokban elõírt
feladat- és hatáskörében önállóan jár el és ezért felelõsséggel tartozik.

Az igazgató felelõs a feladatai ellátásához az Igazgatóság vagyonkezelésébe, használatába adott
vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, az Alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáért, az Igazgatóság gazdálkodásában a szakmai
hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, infor-
mációszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási le-
hetõségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belsõ ellenõrzés
megszervezéséért és mûködéséért.
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Az igazgató vezeti és irányítja az Igazgatóságot, melynek során
– összehangolja és általánosan irányítja az Igazgatóság tevékenységét, 
– felügyeli a gazdasági igazgató által irányított területek munkáját, 
– a pályáztatási rendszert jogszerûen mûködteti,
– irányítja a közvetlenül alárendelt felügyeleti területeket,
– biztosítja a törvényesség érvényesülését.

Az igazgató
– közvetlen munkakapcsolat keretében együttmûködik az Alapprogram Bizottságának elnöké-

vel (a továbbiakban: elnök), 
– gondoskodik a Bizottság döntéseibõl következõ, valamint az elnök tevékenységét segítõ ope-

ratív, az Igazgatóság közremûködését igénylõ feladatok végrehajtásáról.

A szakmai kollégiumokkal kapcsolatban az igazgató
– informálja a kollégiumokat az Alapprogram mûködési rendjérõl, annak változásáról,
– elvégzi az Alapprogram szervezeti és mûködési szabályzatában a hatáskörébe utalt feladatokat.

4.2. Gazdasági igazgató

Tevékenységét az igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett látja el. 
A gazdasági igazgató – az Igazgatóság tekintetében teljeskörûen, az Alapprogram tekintetében

a minisztérium hatáskörének figyelembevételével – a jogszabályi elõírások alapján irányítja a terve-
zéssel, az elõirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elõirányzat-módosítással, az üzemeltetés-
sel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerõ-
gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adat-
szolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedõ feladatokat. 

Gondoskodik az Alapprogram és az Igazgatóság pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, valamint
az adózással, a személyi jellegû kifizetésekkel, a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatainak el-
látásáról.

A gazdasági igazgató
– felügyeli és ellenõrzi a Gazdasági Osztályt és az Elszámoltatási Osztályt, 
– közvetlenül irányítja és ellenõrzi az Ügyviteli Csoportot, valamint a Gazdasági Igazgató Tit-

kárságát,
– a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenõrzi azt,
– gazdasági intézkedéseket hoz,
– felelõs az elõzõ bekezdésben részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelõ ellátásáért.

A gazdasági igazgató az igazgató általános helyettese.
Az igazgató 30 napnál rövidebb távolléte esetén – a munkáltatói jogkör kivételével – teljes jog-

körrel jár el.
Az igazgató 30 napnál hosszabb tartós távolléte esetén – a kinevezés, felmentés, továbbá a fe-

gyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása, a kártérítési felelõsségre vonás, a jutal-
mazás, valamint a személyi juttatás körébe tartozó azon kifizetések kivételével, melyek mértékét és a
jogosultság feltételeit jogszabály, belsõ szabályzat, igazgatói utasítás egyértelmûen nem határozza
meg – teljes jogkörrel jár el.
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5. Az igazgató felügyeleti területe

5.1. Belsõ Ellenõrzés

A belsõ ellenõr feladatát az igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
önállóan és felelõsen látja el.

A belsõ ellenõr
– elõkészíti az éves ellenõrzési ütemtervet az Igazgatóság belsõ és a pályázatok helyszíni ellen-

õrzésére vonatkozóan, 
– a jóváhagyott ütemtervben szereplõ pályázatokat – a szabályzatban foglaltak szerint – a hely-

színen ellenõrzi,
– elvégzi az igazgató által elrendelt cél- és témavizsgálatokat,
– megszervezi a komplex ellenõrzéseket és azokon részt vesz,
– ütemezi a megbízási szerzõdéssel foglalkoztatott, ellenõrzést végzõ dolgozó munkáját,
– javaslatot tesz az Igazgatóság mûködésének ellenõrzése alapján a munkafolyamatok javítására,
– összefoglaló jelentést készít az éves ellenõrzési munkáról.

5.2. Jogi Iroda

A jogász feladatát az igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett önállóan
és felelõsen látja el.

A jogász
– figyelemmel kíséri a jogszabály-változásokat, arról az igazgatót és az érintett szervezeti egy-

ség vezetõjét tájékoztatja,
– javaslatot tesz a tudomására jutott jogsértések megszüntetésére,
– gondoskodik a jogszabályok és a belsõ szabályzatok, utasítások összhangjáról,
– javaslatot tesz a belsõ szabályzatok módosítására, újak létrehozására, elkészítésükben közre-

mûködik,
– elkészíti az Alapprogram és az Igazgatóság tevékenységi, illetve érdekkörébe tartozó jogügy-

leteket, szerzõdéseket, okiratokat, 
– a pályázati rendszer szerzõdéseit és egyéb formanyomtatványait folyamatosan karbantartja,
– az Alapprogram és az Igazgatóság közbeszerzési felhívásaival kapcsolatos eljárást lebonyolítja,
– kapcsolatot tart a szervezet jogi képviseletét, valamint a szerzõi jogi bírság címén fennálló kö-

vetelések behajtásával, szerzõdésszegõ pályázókkal kapcsolatos követelések (a támogatási összeg
visszatéríttetése, kötbér, késedelmi kamat) peren kívüli egyezség létrehozásával vagy bírósági, szük-
ség esetén végrehajtási eljárás során történõ érvényesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó, nem az
Igazgatóság szervezeti keretében dolgozó ügyvéddel,

– ellátja az egyéb, jogászi feladatokat.

5.3. PR Szolgálat

A PR munkatárs feladatát az igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
önállóan és felelõsen látja el.

Tevékenységi területén a PR munkatárs 
– ellátja az Alapprogram közönségkapcsolatainak, nyilvánosság elõtti megjelenésének szerve-

zését – ezen belül kiemelt feladata az NKA Hírlevél és a honlap szerkesztése, sajtótájékoztatók lebo-
nyolítása, az Alapprogram közleményeinek sajtóközlésre történõ elõkészítése, lektorálása,



50 NKA HÍRLEVÉL � NKA IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

– naprakész nyilvántartást vezet a közlemények várható és tényleges megjelenésérõl, archivál-
ja a hirdetéseket,

– közremûködik az Alapprogram arculattervének kialakításával, módosításával kapcsolatos fel-
adatokban,

– figyeli a napi sajtót, tájékoztatja az illetékeseket az Alapprogrammal és az Igazgatósággal kap-
csolatos híranyagokról, azokat archiválja.

5.4. Igazgató Titkársága

A titkárnõ feladatát az igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
Tevékenységi területén a titkárnõ 
– ellátja a munkaköri leírásában meghatározott területek iktatását és iratkezelését,
– folyamatosan vezeti a szerzõi jogi bírsággal kapcsolatos nyilvántartásokat,
– leírói feladatot végez az igazgatóhoz közvetlenül tartozó személyek munkaköréhez kapcsoló-

dóan,
– kezeli az Igazgatóság reprezentációs keretét, megszervezi és összehangolja a bizottsági, kol-

légiumi, igazgatósági ülésekkel, rendezvényekkel kapcsolatos reprezentációs és egyéb feladatokat,
gondoskodik az ahhoz szükséges beszerzésekrõl, 

– segíti a PR munkatárs munkáját,
– gondoskodik az új munkatársak belsõ szabályzatokkal való ellátásáról.

5.5. Pályáztatási Osztály

A Pályáztatási Osztály feladatkörébe tartozik a pályáztatás teljes körû – az Alapprogram szerve-
zeti és mûködési szabályzata és a Pályázatkezelési Szabályzat szerinti – lebonyolítása. Ezen belül ki-
emelten – a szakmai kollégiumokkal közvetlenül együttmûködve – a pályázati felhívások véglegesíté-
se, a pályázatok feldolgozása, bírálatra elõkészítése a bírálat megszervezése, lebonyolítása és doku-
mentálása, a szerzõdések elõkészítése. Gondoskodik az érvényesen létrejött szerzõdések alapján a tá-
mogatás utalásának elõfeltételeirõl, intézi a pályázókkal kötött szerzõdésekre vonatkozó módosítási
kérelmeket. Ellátja az ügyfélszolgálattal kapcsolatos teendõket.

Pályáztatási osztályvezetõ

Feladatát az igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett önállóan és felelõ-
sen látja el.

Az osztályvezetõ szervezi, irányítja és ellenõrzi az osztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a
jogszabályok, belsõ szabályzatok és a vezetõi utasítások az osztály munkájában érvényesüljenek.

A pályáztatási osztályvezetõ
– elõkészíti a pályázati ütemtervet, részt vesz a pályázati rögzítési ütemterv összeállításában,

gondoskodik a pályázati ütemterv betartatásáról,
– gondoskodik a kollégiumi titkárok munkájának megszervezésérõl, irányításáról, koordinálá-

sáról és ellenõrzésérõl,
– ellenõrzi a pályázati felhívások idõben történõ elkészítését, annak szakszerûségét, végrehajt-

hatóságát és – különös figyelemmel – a Bizottság által meghatározott prioritások érvényesülését,
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– gondoskodik a kollégiumi ülések szabályszerû lebonyolításáról, jegyzõkönyvezésérõl és sza-
bályszerû dokumentálásáról, a kollégiumi pénzkeret-nyilvántartások naprakész és hiteles vezetésérõl,

– figyelemmel kíséri a kollégiumi pályázatok lebonyolításával, valamint a miniszteri keret ter-
hére támogatott pályázatokkal kapcsolatos – ügyrend szerinti – feladatok teljesítését,

– összegyûjti – és javaslattétel formájában folyamatosan közvetíti az igazgató felé – a pályázati
rendszerrel kapcsolatos (ezen belül a szoftverrel kapcsolatos) fejlesztési igényeket és javaslatokat,
kezdeményezi a Pályázatkezelési Szabályzat szükség szerinti módosítását,

– biztosítja az ügyfélszolgálat információkkal való ellátását,
– elkészíti a Pályáztatási Osztály éves beszámolóját,
– kötelezettségvállaló és utalványozó a jelen szabályzat Harmadik részének 4. pontjában foglal-

tak szerint,
– ellátja egy szakmai kollégium titkári teendõit,
– figyelemmel kíséri más kulturális pályáztatók felhívását, eredményközlését.

Pályáztatási osztályvezetõ-helyettes

Feladatát a pályáztatási osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
önállóan és felelõsen látja el. A pályáztatási osztályvezetõt távollétében helyettesíti, támogatási szer-
zõdéskötés tekintetében az osztályvezetõvel azonos jogok illetik meg. 

A pályáztatási osztályvezetõ-helyettes
– engedélyezi az Alapprogram szervezeti és mûködési szabályzatában foglalt határidõ- és jog-

címmódosításokat,
– figyelemmel kíséri a pályázati adatlapok tartalmi megfelelõségét, megfelelõ mennyiség ren-

delkezésre állását, a hozzáférhetõséget a pályázati felhívásban megjelölt helyeken,
– figyelemmel kíséri az Alapprogram nyomtatványainak (szerzõdések, szabványlevelek stb.) és

a pályázatokhoz kapcsolódó mellékleteknek a megszövegezését, valamint javaslatot tesz azok szükség
szerinti módosítására,

– ellenõrzi az egyes kollégiumok – azok mûködésével kapcsolatos – dokumentációját (dosszié-
ját), kiemelten a jegyzõkönyveket, figyelemmel kíséri  a hiánypótlásokat,

– összegyûjti – és az osztályvezetõvel együtt javaslattétel formájában folyamatosan közvetíti az
igazgató felé – a pályázati rendszerrel kapcsolatos (ezen belül a szoftverrel kapcsolatos) fejlesztési igé-
nyeket és javaslatokat, kezdeményezi a Pályázatkezelési Szabályzat szükség szerinti módosítását,

– legalább negyedévenként tájékozódik a szerzõdéskötések állásáról – ezen belül a kiküldött de
vissza nem érkezett szerzõdésekrõl –, gondoskodik a feltételeket nem teljesítõ pályázók pályázatainak
törlésérõl a pályázó egyidejû értesítése mellett,

– közremûködik a Pályáztatási Osztály éves beszámolójának elkészítésében,
– kötelezettségvállaló és utalványozó a jelen szabályzat Harmadik részének 4. pontjában foglal-

tak szerint,
– ellátja egy szakmai kollégium titkári teendõit.

Kollégiumi titkár

Feladatát a pályáztatási osztályvezetõ, kijelölt feladatok tekintetében pedig az osztályvezetõ-
helyettes közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett, a kollégiumi vezetõkkel együttmû-
ködve, velük folyamatosan kapcsolatot tartva látja el.
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A kollégiumi titkár

– a II. rész 3. pontjában leírt általános feladatokon túl, a pályáztatás lebonyolításával összefüg-
gésben ellátja a Pályázatkezelési Szabályzatban elõírt feladatait,

– részt vesz a sajtótájékoztatók megszervezésében és elõkészítésében,
– kezdeményezi és elõkészíti a kollégium tisztségviselõi tiszteletdíjának kifizetését,
– közremûködik a kollégium éves beszámolójának elkészítésében.

Pénzügyi ügyintézõ 

Feladatát a pályáztatási osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
látja el.

A pénzügyi ügyintézõ ellátja a keretnyilvántartás vezetését, valamint a hatósági igazolásokkal
és nevezési díjakkal kapcsolatban a Pályázatkezelési Szabályzatban rögzített feladatait.

Pályáztatási asszisztens 

Feladatát a pályáztatási osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
látja el.

A pályáztatási asszisztens segíti a kollégiumi titkár pályáztatással kapcsolatos feladatait.

Adminisztrátor

Feladatát – a határidõ-, jogcím- és témamódosítások kivételével – a pályáztatási osztályvezetõ
közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

Az adminisztrátor az iktatási feladatokat és a Pályáztatási Osztály általános adminisztrációs fel-
adatait látja el.

A határidõ-, jogcím- és témamódosítási kérelmekkel kapcsolatos feladatait a pályáztatási osz-
tályvezetõ-helyettes közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

5.5.1. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat munkatársa feladatát a pályáztatási osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irá-
nyítása és ellenõrzése mellett látja el. 

Az ügyfélszolgálat munkatársa
– naprakész információadást végez az Alapprogram kollégiumainak pályázatairól – telefonon

vagy személyesen –, segítségnyújtást ad a pályázati témák, feltételek értelmezésében és a pályázati
adatlap kitöltésében,

– folyamatosan kapcsolatot tart a minisztérium ügyfélszolgálatával és más szervezetekkel (ame-
lyeknél pályázati adatlap a felhívás alapján átvehetõ), valamint részükre megfelelõ idõben eljuttatja a
szükséges adatlapokat, pályázati felhívásokat,

– ellátja a portaszolgálatot, a telefonközpont és a központi telefax kezelését.
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5.6. Informatikai Osztály

Az Informatikai Osztály biztosítja az Igazgatóság mûködéséhez szükséges informatikai feltéte-
leket, a pályáztatás egészére vonatkozóan – a belsõ szabályzatoknak megfelelõen – ellátja a számítás-
technikai adatfeldolgozást. Ügykörébe tartozik minden, az Igazgatóság szervezeti egységeinél alkal-
mazott szoftver, valamint a rendelkezésre álló hardver folyamatos mûködtetése, a területet érintõ dön-
tések elõkészítése. 

Informatikai osztályvezetõ

Feladatát az igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett önállóan és felelõ-
sen látja el.

Az osztályvezetõ szervezi, irányítja és ellenõrzi az osztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a
jogszabályok, belsõ szabályzatok és a vezetõi utasítások az osztály munkájában érvényesüljenek.

Az informatikai osztályvezetõ
– gondoskodik az Igazgatóság informatikai rendszereinek mûködtetésérõl,
– gondoskodik az Informatikai Biztonsági Szabályzatnak az Igazgatóságon belüli betartásáról,
– kapcsolatot tart a minisztérium Informatikai Fõosztályával, a rendszerfejlesztõkkel és – a köz-

pontosított közbeszerzés keretei között – a hardver és szoftver szállítókkal,
– összehangolja a több osztályt, szakterületet érintõ informatikai feladatokat,
– megszervezi és lebonyolítja a belsõ informatikai képzéseket,
– adatot szolgáltat a hardverek és szoftverek nyilvántartásához, közremûködik azok leltározásá-

val, selejtezésével és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában,
– javaslatot tesz az informatikai eszközök beszerzésére, elõkészíti a megrendeléseket,
– gondoskodik az új számítógépes munkahelyek kialakítására vonatkozó jogszabályok betartásáról.

Informatikai hálózati rendszergazda

Feladatát az informatikai osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
látja el. Saját munkája elvégzése mellett koordinálja és szakmailag segíti a felhasználói rendszergaz-
dák és az operátorok munkáját.

Az informatikai hálózati rendszergazda
– végzi az Igazgatóság számítógépes hálózatának üzemeltetését,
– felügyeli és biztosítja a hálózati szoftverek és operációs rendszerek zavartalan mûködését, ja-

vaslatot tesz továbbfejlesztésükre, újabb verziók alkalmazására,
– elvégzi az internet-, e-mail- és honlapkezelési feladatokat,
– javaslatot tesz a mentési rendszer kialakítására, felügyeli a mentések elvégzését,
– gondoskodik a vírusellenõrzõ szoftverek beszerzésérõl, frissítésérõl, a vírusellenõrzések el-

végzésérõl.

Felhasználói szoftver rendszergazda

Feladatát az informatikai osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
végzi.
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A felhasználói szoftver rendszergazda
– ellátja a pályázatkezelési rendszerek és az ügyviteli szoftverek, valamint az egyes szakterüle-

teken használt felhasználói szoftverek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
– javaslatot tesz a meglevõ szoftverek továbbfejlesztésére, esetleg új szoftverek kifejlesztetésé-

re, beszerzésére,
– támogatja a felhasználókat a munkavégzésben,
– kezeli  a felhasználói szoftverek adatbázisait, végzi a szükséges javításokat,
– készíti a szükséges statisztikákat, listákat leválogatásokat.

Operátor

Feladatát az informatikai osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett,
a rendszergazdák koordinálásával látja el.

Az operátor
– kezeli a felhasználói rendszergazdák felügyelete mellett a pályáztatási adatbázisokat,
– ellátja a Pályázatkezelési Szabályzatban elõírt feladatait,
– munkatársaknak informatikai kérdésekben segítséget nyújt,
– elvégzi a belsõ hibaelhárítást és a kellékanyagok cseréjét, 
– részt vesz az informatikai eszközök leltározásával, selejtezésével, hasznosításával kapcsola-

tos feladatok ellátásában,
– intézi a számítástechnikai eszközök szervízelését, és végzi az eseti karbantartásukat.

6. A gazdasági igazgató felügyeleti területe

6.1. Gazdasági Igazgató Titkársága

A munkatárs a feladatát a gazdasági igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése
mellett látja el.

Tevékenységi területén
– ellátja a gazdasági igazgató és a Gazdasági Osztály levelezésének az iktatását, iratkezelését, 
– koordinálja a gépkocsivezetõ munkaidõn belüli idõbeosztását,
– elõkészíti az irodaszer-igénylést,
– elkészíti a feladatkörébe tartozó megrendeléseket,
– ellátja a gazdasági igazgató és a gazdasági osztályvezetõ által rábízott ügyintézõi feladatokat.

6.2. Gazdasági Osztály

A Gazdasági Osztály ellátja a tervezéssel, az elõirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó
elõirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, a fenntartással, a mûködtetéssel, a beruházással, a va-
gyon használatával, hasznosításával, a munkaerõ-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvveze-
téssel és a beszámolással kapcsolatos feladatokat az Alapprogram és az Igazgatóság vonatkozásában. 
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Gazdasági osztályvezetõ

A Gazdasági Osztályt a gazdasági igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mel-
lett a gazdasági osztályvezetõ önállóan és felelõsen vezeti, a gazdasági igazgatót helyettesíti.

Az osztályvezetõ szervezi, irányítja és ellenõrzi az osztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a
jogszabályok, belsõ szabályzatok és a vezetõi utasítások az osztály munkájában érvényesüljenek.

A gazdasági osztályvezetõ 
– részt vesz az Alapprogram és az Igazgatóság költségvetésének és beszámolóinak összeállítá-

sában,
– a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat (adózás, államháztartási törvény és annak végre-

hajtási rendeletei, közbeszerzési törvény stb.), az azokhoz kapcsolódó állásfoglalásokat folyamatosan
figyelemmel kíséri,

– részt vesz a belsõ gazdálkodási szabályzatok, utasítások kidolgozásában, azokat folyamatosan
figyelemmel kíséri, javaslatot tesz azok aktualizálására, módosítására, illetve újak kiadására,

– megszervezi a vagyonkezeléssel összefüggõ feladatokat (leltározás, selejtezés stb.),
– ellenjegyzi az áfa- és szja-bevallásokat,
– részt vesz az Alapprogrammal és az Igazgatósággal kapcsolatos közbeszerzések elõkészítésé-

ben és lebonyolításában,
– ellátja a hatáskörébe tartozó érvényesítési, ellenjegyzési feladatokat a jelen szabályzat Harma-

dik részének 4. pontja figyelembevételével,
– ellátja a pénztárellenõri feladatokat,
– a gazdasági osztályon használt szoftverek mûködését figyelemmel kíséri, a hiányosságokat és

a módosítási javaslatokat az illetékesek felé továbbítja.

6.2.1. Alapprogram fõkönyvelõsége

A fõkönyvelõség munkatársa feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányí-
tása és ellenõrzése mellett látja el.

A fõkönyvelõség munkatársa
– elõkészíti az Alapprogram költségvetését és beszámolóit, azok összeállításához adatot szol-

gáltat a minisztérium részére, 
– lebonyolítja és könyveli az Alapprogram pénzforgalmát, vezeti a kapcsolódó analitikákat,

egyeztetéseket végez, adatszolgáltatásokat teljesít,
– ellenjegyzi az Alapprogram számlájával kapcsolatos pénzügyi mûveleteket, a jelen szabályzat

Harmadik részének 4. pontja szerint.

6.2.2. Az Igazgatóság fõkönyvelõsége

Könyvelõ

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
A könyvelõ
– gondoskodik az Igazgatóság könyvelésének szabályszerûségérõl, 
– ellátja az Igazgatóság számlájának fõkönyvi könyvelését, a kapcsolódó analitikák vezetését,

egyeztetését, 
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– ellátja a leltározással kapcsolatos teendõket, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat és ana-
litikákat,

– elkészíti a beruházási statisztikákat,
– elkészíti a vagyongazdálkodással kapcsolatos kincstári adatszolgáltatást,
– elõkészíti az Igazgatóság számlarendjét és számlatükrét, 
– elkészíti az Igazgatóság idõszaki és év végi számszaki beszámolóit.

Pénztáros

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett lát-
ja el.

A pénztáros
– ellátja a pénztárosi teendõket, a kézpénzforgalommal kapcsolatos feladatokat,
– vezeti az Igazgatóság munkatársai részére kifizetett pénzbeli és természetbeni juttatások ana-

litikus nyilvántartását, egyezteti a fõkönyvi könyveléssel,
– részt vesz az idõszaki és az éves költségvetési beszámolók elkészítésében,
– kezeli a szigorú számadású nyomtatványokat.

Pénzügyi ügyintézõ

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
A pénzügyi ügyintézõ
– végzi az Igazgatóság banki pénzforgalmának szabályszerû lebonyolítását,
– elkészíti az szja- és az áfabevallást, 
– kapcsolatot tart és egyeztet a Kincstárral,
– vezeti a szerzõdés-nyilvántartást,
– elkészíti a kimenõ számlákat,
– részt vesz az idõszaki és az éves költségvetési beszámolók elkészítésében.

Gazdasági ügyintézõ

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett
látja el.

A gazdasági ügyintézõ
– ellátja az egységes pénzügyi információs rendszer (PIR) kiemelt felhasználói feladatait,
– elvégzi a kötelezettségvállalások naprakész számítógépes feldolgozását,
– ellátja a felügyeleti és más külsõ szervek felé történõ számítógépes adatszolgáltatással kap-

csolatos feladatokat,
– ellátja a munkaköri leírásában meghatározott könyvelési feladatokat,
– részt vesz az idõszaki és az éves költségvetési beszámolók elkészítésében.
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Humánpolitikai és társadalombiztosítási ügyintézõ

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett lát-
ja el.

A humánpolitikai és társadalombiztosítási ügyintézõ
– ellátja a munkaügyi, illetmény-számfejtési és társadalombiztosítási feladatokat,
– ellátja a központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében kap-

csolatot tart a FTÁH-hal,
– részt vesz az idõszaki és éves költségvetési beszámoló összeállításában,
– ellátja az éves személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos munkáltatói és kifizetõi felada-

tokat,
– ellátja a területet érintõ jogszabályoknak megfelelõ analitikus nyilvántartások vezetését, el-

számolások, bevallások, statisztikák elkészítését, teljesítését, ellenõrzését,
– ellátja a munka- és balesetvédelmi felelõs feladatait,
– kapcsolatot tart a nyugdíjpénztárakkal.

6.2.3. Üzemeltetés

Mûszaki ügyintézõ 

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
A mûszaki ügyintézõ 
– kezeli az üzemeltetési és karbantartási szerzõdéseket, 
– nyilvántartja az Alapprogram és az Igazgatóság bélyegzõit, a kulcsokat és a beléptetõ kártyákat,
– megszervezi és lebonyolítja a tárgyi eszközök, felszerelések, irodaszerek beszerzését, 
– igazolja közüzemi és karbantartási számlákat,
– gondoskodik a szükséges karbantartási, javítási munkák elvégeztetésérõl, 
– részt vesz a beruházások és felújítások elõkészítésében, ellenõrzésben,
– ellátja a tûz- és vagyonvédelem szabályzatban rögzített elõírásainak betartásával és betartatá-

sával kapcsolatos feladatokat,
– közvetlen kapcsolatot tart az épület éjszakai és hétvégi õrzését ellátó munkatárssal/szervezettel.

Gépkocsivezetõ

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett lát-
ja el.

A gépkocsivezetõ
– vezeti az Igazgatóság „taxi rendszerben” üzemeltetett gépkocsiját,
– vezeti a menetleveleket és adatot szolgáltat az üzemanyag-felhasználás elszámolásához,
– gondoskodik a gépkocsi karbantartásáról, javíttatásáról, kötelezõ vizsgáztatásáról, alapvetõ

üzembiztonságáról,
– kiszállítja a pályázati anyagokat, valamint közremûködik a postázási, kézbesítési, irattározási

és beszerzési feladatokban.



58 NKA HÍRLEVÉL � NKA IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kisegítõ alkalmazott

Feladatát a gazdasági osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett lát-
ja el.

A kisegítõ alkalmazott
– elvégzi az épület helyiségeinek napi takarítását, a lépcsõház és a bejárati elõtér tisztántartását,
– a tisztítószerek és -eszközök beszerzését,
– részt vesz a rendezvények elõkészítésében, lebonyolításában.

Mûszaki ellenõr

Feladatát az igazgató és a gazdasági igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése
mellett látja el.

A mûszaki ellenõr
– gondoskodik a beruházási és felújítási feladatok lebonyolításáról, ellátja a tervezéssel kapcso-

latos beruházói feladatokat,
– elõkészíti a szerzõdéseket, átvizsgálja a költségvetéseket,
– ellátja a kivitelezés során a mûszaki ellenõrzési feladatokat, elvégzi a kivitelezõvel az egyez-

tetéseket,  ellenõrzi, igazolja a számlákat,
– elvégzi a mûszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását, közremûködik a használatbavételi en-

gedélyek megszerzésében.

6.3. Elszámoltatási Osztály

Az Elszámoltatási Osztály ellátja a pályázatok pénzügyi elszámolásainak ellenõrzését, figyeli
az elszámolási határidõket, elvégzi a kötbéres felszólításokkal kapcsolatos feladatokat, adatot szolgál-
tat a pályázatok érvénytelenségének elbírálásához, a szakmai ellenõrzéseket megszervezi, elõkészíti
és segíti annak lebonyolítását, a pályázatokat lezárja, vagy jogi ügyintézésre továbbítja, a lezárt pályá-
zatokat irattározásra leadja.

Elszámoltatási osztályvezetõ

Az Elszámoltatási Osztályt a gazdasági igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzé-
se mellett az elszámoltatási osztályvezetõ önállóan és felelõsen vezeti. 

Az osztályvezetõ szervezi, irányítja és ellenõrzi az osztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a
jogszabályok, belsõ szabályzatok és a vezetõi utasítások az osztály munkájában érvényesüljenek.

Az elszámoltatási osztályvezetõ
– gondoskodik a pályázatok pénzügyi elszámoltatásának szabályszerû megszervezésérõl,
– felszólítja a pályázókat az elmaradt elszámolások pótlása érdekében, 
– szúrópróbaszerûen ellenõrzi a pályázatok lezárását,
– ellenõrzi a szakmai ellenõrzések lebonyolítását,
– jogi eljárást kezdeményez a szerzõdésszegõ pályázókkal szemben,
– segíti az Alapprogramot vizsgáló külsõ szervezetek munkáját, 
– az éves munkáról összefoglaló jelentést készít,
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– összegyûjti – és javaslattétel formájában folyamatosan közvetíti az igazgató felé – a pályázati
rendszerrel kapcsolatos (ezen belül a szoftverrel kapcsolatos) fejlesztési igényeket és javaslatokat,
kezdeményezi a Pályázatkezelési Szabályzat szükség szerinti módosítását.

Elszámoltató

Feladatát az elszámoltatási osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mel-
lett látja el.

Az elszámoltató
– átveszi és érkezteti a pénzügyi elszámolásokat, valamint a szakmai beszámolókat,
– ellenõrzi a pályázók pénzügyi elszámolását,
– intézkedik a hiányosan megküldött elszámolások kiegészíttetésérõl, az intézkedések megté-

telét dokumentálja,
– lezárja a pályázatokat, vagy szükség szerint javaslatot tesz a további intézkedésre, 
– elõkészíti és megszervezi a szakmai ellenõrzéseket, segíti azok lebonyolítását,
– elvégzi az ügykörébe tartozó kollégiumok pályázati felhívására beérkezett pályázatok érvé-

nyességi vizsgálatát, az elõírt jegyzék elkészítését,
– elkészíti a megtett intézkedéseket is magában foglaló jelentést a szerzõdésszegõ pályázók

ügyeinek jogi úton történõ rendezése céljából, együttmûködik az eljáró jogi képviselõvel,
– véleményezi a szerzõdésmódosítási kérelmeket. 

Adminisztrátor 

Feladatát az elszámoltatási osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mel-
lett látja el.

Az adminisztrátor
– figyelemmel kíséri az elszámolási határidõket,
– elõkészíti az elszámolást határidõre nem teljesítõ pályázók részére a kötbéres felszólító leve-

leket, figyelemmel kíséri a fizetési felszólítások határidejét, 
– vezeti a kötbéres felszólításokkal kapcsolatos analitikát, a felszólításokról értesíti az Alap-

program fõkönyvelõségét,
– egyeztetést végez az Alapprogram fõkönyvi könyvelésével,
– elõkészíti a szerzõdésmódosítások véleményezését.

Kisegítõ

Feladatát az elszámoltatási osztályvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mel-
lett látja el.

A kisegítõ 
– pénzügyi és szakmai elszámolásra elõkészíti a pályázati dossziékat,
– a lezárt pályázatokat irattározásra elõkészíti és átadja,
– besegít az osztály munkatársainak adminisztrációs feladataiba,
– szükség szerint kézbesítõi feladatokat lát el.
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6.4. Ügyviteli Csoport

Az Ügyviteli Csoport ellátja az Igazgatóság postaforgalmával kapcsolatos, a központi iktatási és
az irattározási feladatokat.

Ügyviteli csoportvezetõ

Az ügyviteli csoportvezetõ feladatát a gazdasági igazgató közvetlen felügyelete, irányítása és
ellenõrzése mellett önállóan és felelõsen végzi. 

Az ügyviteli csoportvezetõ 
– gondoskodik a postázással kapcsolatos feladatok ellátásáról,
– gondoskodik a központi iktatás és iratkezelés szabályszerû vitelérõl, a központi irattár szak-

szerû kezelésérõl,
– részt vesz a központi iktatási feladatokban.

Ügyviteli alkalmazott

Feladatát az ügyviteli csoportvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett lát-
ja el.

Az ügyviteli alkalmazott
– elvégzi a postázással, a házon belüli, esetenként a házon kívüli kézbesítéssel kapcsolatos teen-

dõket,
– ellátja a központi iktatási feladatokat,
– gondoskodik a beérkezett iratok, küldemények továbbításáról.

Irattáros

Feladatát az ügyviteli csoportvezetõ közvetlen felügyelete, irányítása és ellenõrzése mellett lát-
ja el.

Az irattáros
– ellátja az Alapprogram és az Igazgatóság irattárának kezelését,
– elvégzi az iratok átvételét a szervezeti egységektõl (munkatársaktól), az iratok rendezését, a

szabályzat szerinti selejtezés elõkészítését és lebonyolítását,
– kapcsolatot tart az illetékes levéltárral,
– gondoskodik az iratkezelési szabályzat betartásáról és betartatásáról.
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HARMADIK RÉSZ
Mûködési Szabályok

1. A szervezet belsõ szabályozása, a vezetõi és munkatársi értekezletek rendje

Az Igazgatóság szervezetét és mûködését a hatályos jogszabályok és a belsõ szabályozás (sza-
bályzatok, utasítások) határozzák meg.

Szabályzatot kell kiadni, ha
– jogszabály azt kötelezõen elõírja,
– a zavartalan, eredményes mûködés céljából ez szükséges.
Szabályzat kiadására – a jogszabályban meghatározott esetekben és az Igazgatóság szervezeti

és mûködési szabályzatától eltekintve – az igazgató jogosult.
A szabályzatok jogszabályokkal, az Igazgatóság Alapító okiratával ellentétes rendelkezéseket

nem tartalmazhatnak.
Az Igazgatóság tevékenységének egészére, vagy egyes részterületeire, illetve a dolgozók kisebb

csoportjaira vonatkozó normatív szabályozás iiggaazzggaattóóii  uuttaassííttááss formájában történhet. Az utasításokat
a kiadás évének feltüntetésével, évente 1-tõl kezdõdõ sorszámmal kell ellátni.

Az igazgató az egyes felügyeleti területek munkavégzésének koordinálása, a szakmai kérdések
megvitatása és az információcsere céljából szükség szerint, de legalább kéthetente vveezzeettõõii  éérrtteekkeezzllee--
tteett hív össze. A vezetõi értekezlet állandó tagja a gazdasági igazgató, az osztályvezetõk és a belsõ el-
lenõr.

Az Igazgatóság egész kollektíváját érintõ tárgykörökben (pl. a Bizottság egyes döntései, az
Igazgatóság mûködésével kapcsolatos kérdések), azok megbeszélése és az információcsere céljából az
igazgató legalább félévente – valamennyi munkatárs meghívásával – iiggaazzggaattóóssáággii  éérrtteekkeezzlleetteett tart.

Az egyes felügyeleti területi vezetõk/osztályvezetõk szükség szerint tartanak mmuunnkkaattáárrssii  éérrttee--
kkeezzlleetteett.

2. A szabadság engedélyezésének rendje

A szabadság engedélyezése a felügyeleti területekhez igazodik.

Az igazgató szabadságát átruházott hatáskörben a Miniszteri Titkárság vezetõje engedélyezi. 

A gazdasági igazgató szabadságát az igazgató engedélyezi.

Az igazgató (távollétében a gazdasági igazgató) engedélyezi az alább felsorolt szervezeti egysé-
gek vezetõinek és munkatársainak szabadságát:

Pályáztatási Osztály,
Informatikai Osztály,
Belsõ Ellenõrzés,
Jogi Iroda,
PR Szolgálat,
Igazgató Titkársága.
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A gazdasági igazgató (távollétében az igazgató) engedélyezi az alább felsorolt szervezeti egysé-
gek vezetõinek és munkatársainak szabadságát:

Gazdasági Osztály,
Elszámoltatási Osztály,
Ügyviteli Csoport,
Gazdasági Igazgató Titkársága.

Az adott szervezeti egység vezetõje felelõs az egységnél folyó munka folyamatosságának bizto-
sításáért, ezért a szabadság kivételére vonatkozó igényt erre figyelemmel köteles aláírásával javasolni.

Az igazgató és a gazdasági igazgató 3 munkanapnál hosszabb, egyidejû távolléte nem megen-
gedett. Vis major esetén a gazdasági osztályvezetõ látja el korlátozott jogkörrel az intézmény vezeté-
sét, távolléte esetén – a miniszter tájékoztatásával – más személyt kell erre kijelölni.

A szabadság engedélyezése az e célra rendszeresített nyomtatványon történik és arról szabály-
szerû nyilvántartást kell vezetni. A szabadság kiadásának tervezésénél az általános jogi szabályozás az
irányadó. A szabadság idõtartama alatti helyettesítés rendjét elsõdlegesen a munkaköri leírások, má-
sodsorban – szükség esetén – megfelelõ eseti vezetõi intézkedések határozzák meg.

3. A bélyegzõk használatának és kezelésének rendje

3.1. Nemzeti Kulturális Alapprogram cégbélyegzõje:
Ovális alakú ábrában (3 cm × 2,6 cm) 2 × 6 ágú életfa motívum, a fa törzsén a Magyar Köztársa-

ság címerével, a felsõ mezõ ívében az Európai Uniót jelképezõ 12 csillag, az alsó mezõ ívében a „Nem-
zeti Kulturális Alapprogram” szöveg felirattal.

Az Alapprogram Bizottságának elnöke által aláírt levelek lebélyegezésére használható, haszná-
lata pénzügyi kihatással járó kötelezettségvállalást nem jelent.

3.2. Az Igazgatóság bélyegzõi
3.2.1. Banki bélyegzõk:
Kör alakú, 2,2 cm átmérõjû, sorszámozott bélyegzõk, középen címerrel, 1 db Nemzeti Kulturá-

lis Alapprogram, 1 db Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága szöveggel.
Banki átutalásokra, illetve a Kincstárral kapcsolatos, banki bejelentett aláírásokra használható.
3.2.2. Cégbélyegzõ:
Ovális alakú ábrában (3 cm × 2,6 cm) 2 × 6 ágú életfa motívum, a fa törzsén a Magyar Köztársa-

ság címerével, a felsõ mezõ ívében az Európai Uniót jelképezõ 12 csillag, az alsó mezõ ívében a „Nem-
zeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága” szöveg felirattal és sorszámmal.

Pályázati szerzõdésekre, levelezésekre, kötelezettségvállalásokra, egyéb hivatalos iratokra
használható.

3.2.3. Címbélyegzõk:
– téglalap alakú, 3,8 cm × 1,3 illetve 1,7 cm oldalhosszúságú, „Nemzeti Kulturális Alapprogram

Igazgatósága 1062 Bp. Bajza u. 32.” szöveggel ellátott bélyegzõ,
– téglalap alakú, 5 cm × 0,8 cm oldalhosszúságú, „NKA IGAZGATÓSÁGA, 1062 Bp. Bajza

u. 32.” szöveggel ellátott bélyegzõ,
– téglalap alakú, 5,3 cm × 1,5 cm oldalhosszúságú, „NKA IGAZGATÓSÁGA, adószám:

15329303-2-42, szsz.: 10032000-01425200-00000000” szöveggel ellátott bélyegzõ.
Hivatalos iratok fejlécén, a Nemzeti Kulturális Alapprogram emblémája helyett használható, ki-

zárólag a megnevezés és a cím feltüntetésére szolgál, kötelezettségvállalására nem használható.
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3.2.4. Társadalombiztosítási bélyegzõk:
– téglalap alakú, 5,8 cm × 1,6 cm oldalhosszúságú, az alábbi szövegû és elrendezésû:
„TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETÕHELY 
561881-1 
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM IGAZGATÓSÁGA
1062 Budapest, Bajza u. 32.”;
illetve:
„TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETÕHELY 
239011-1
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM IGAZGATÓSÁGA 
1062 Budapest, Bajza u. 32.”
Valamennyi társadalombiztosítási nyomtatványon kizárólagosan használható bélyegzõk.
Az Alapprogram és az Igazgatóság bélyegzõit a mûszaki ügyintézõ tartja nyilván. A nyilvántar-

tás bélyegzõnként részletesen tartalmazza a bélyegzõk használóinak megnevezését és azt, hogy a bé-
lyegzõ milyen feladatokra, iratokra használható. A nyilvántartásban szerepel továbbá a bélyegzõ meg-
õrzéséért felelõs neve és az átvevõ aláírása.

A jogosultak személyesen felelõsek a bélyegzõk megõrzéséért és jogszerû használatáért.
A bélyegzõk beszerzésérõl, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjérõl és évenkénti egyszeri leltá-

rozásáról a gazdasági igazgató gondoskodik. A bélyegzõk elvesztése esetén megteszi a szükséges in-
tézkedéseket.

4. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendje

4.1. Kiadmányozás
Az Igazgatóság képviseletében az igazgató egyszemélyben általános kiadmányozási jogkörrel

rendelkezik. Az igazgatót kiadmányozási jogkörében akadályoztatása esetén – általános jelleggel – a
gazdasági igazgató helyettesíti.

A gazdasági igazgató a hatáskörébe tartozó ügyiratok kiadmányozására önállóan jogosult.
A jogi képviselet körében eljáró ügyvéd feladatköre vonatkozásában önálló kiadmányozási jog-

gal rendelkezik.
Egyéb vezetõk és munkatársak – kötelezettségvállalást nem érintõ ügyekben – a belsõ szabályo-

zásokban kapott felhatalmazás alapján jogosultak meghatározott ügyiratok kiadmányozására.

4.2. Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés

4.2.1. Az Alapprogram számláján kezelt pénzösszegek tekintetében:
Kötelezettségvállaló és utalványozó
– a miniszter engedélyezõ levele alapján, illetve
– a szakmai és az ideiglenes kollégiumok mûködése esetében, a kollégium kollektív dönté-

se alapján
= az igazgató,
= a pályáztatási osztályvezetõ,
= a pályáztatási osztályvezetõ-helyettes.

AA  kköötteelleezzeettttssééggvváállllaallááss és az uuttaallvváánnyyoozzááss a pályázati szerzõdéseknek az Igazgatóság nevében,
elsõ helyen való aláírásával történik.



64 NKA HÍRLEVÉL � NKA IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érvényesítõ és ellenjegyzõ:
– a gazdasági igazgató,
– a gazdasági osztályvezetõ,
– az Alapprogram fõkönyvelõje.
AAzz  éérrvvéénnyyeessííttééss  ééss  eelllleennjjeeggyyzzééss egy menetben, egyszerre történik, a pályázati szerzõdéseknek

az Igazgatóság nevében, második helyen való aláírásával.

4.2.2. Az Igazgatóság kincstári számlájának pénzeszközei vonatkozásában:
Kötelezettségvállalás
Személyi juttatásokra
– az igazgató,
– a gazdasági igazgató – a személyi juttatás körébe tartozó azon kifizetések tekintetében, me-

lyek mértékét és a jogosultság feltételeit jogszabály, belsõ szabályzat, igazgatói utasítás egyértelmûen
meghatározza.

Egyéb kiadásokra és bevételekre
– az igazgató,
– a gazdasági igazgató.
Érvényesítõ és ellenjegyzõ
– a gazdasági igazgató (csak azokra a gazdasági eseményekre vonatkozóan, amelyeknél a köte-

lezettségvállaló az igazgató),
– a gazdasági osztályvezetõ.
Utalványozó
– az igazgató,
– a gazdasági igazgató.

4.2.3. Az elnök részére jóváhagyott, az Igazgatóságnál kezelt költségvetési elõirányzat terhére a
kötelezettségvállaló (teljesítést igazoló)

– az elnök.
Érvényesítõ és ellenjegyzõ
– a gazdasági igazgató,
– a gazdasági osztályvezetõ.
Utalványozó
– az igazgató,
– a gazdasági igazgató.

5. Az ellenõrzés rendje

Az Igazgatóságnál folyó tevékenység ellenõrzésének formái: a vezetõi ellenõrzés, a munkafo-
lyamatba épített ellenõrzés és a függetlenített belsõ ellenõrzés.

5.1. A vezetõi ellenõrzés körében az igazgató és a vezetõ munkakört betöltõk feladata: 
– a beosztott dolgozók beszámoltatása,
– a feladatok teljesítésének ellenõrzése,
– haladéktalan intézkedés az észlelt hiányosságok megszüntetésérõl, 
– felelõsségre vonás kezdeményezése,
– belsõ információk elemzése, értékelése.
Az Igazgatóság tevékenységének és mûködésének ellenõrzéséért – a vezetõi ellenõrzés körében

– az igazgató felelõs. 
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5.2. A munkafolyamatba beépített ellenõrzés:
– a munkavállalók munkaköri leírása tartalmazza az egyes munkakörökhöz rendelt konkrét el-

lenõrzési feladatokat,
– az ellenõrzések során feltárt sorozatos hiányosságokat a munkavállalók közvetlen felettesük-

nek kötelesek szóban vagy írásban jelezni.

5.3. A függetlenített ellenõrök által végzett ellenõrzés az éves ellenõrzési tervben szereplõ és az
esetenként kijelölt pályázatok pénzügyi elszámolásaira, szükség esetén helyszíni vizsgálatra és az
Igazgatóság mûködésére, operatív gazdálkodására terjed ki.

Az ellenõrzésre vonatkozó részletes szabályokat a Belsõ Ellenõrzési Szabályzat tartalmazza.

6. Az iratkezelés rendje

A pályázatok és egyéb küldemények átvételét, érkeztetését, felbontását, az iktatás módját (ezen
belül a számítógépes iktatás szabályait), a kiadmányozást, az iratok továbbítását, külön Iratkezelési
Szabályzat tartalmazza.

Az Iratkezelési Szabályzat rendezi az irattárra, az iratok kezelésére és selejtezésére, a számítás-
technikai adathordozók kezelésére, továbbá a levéltárnak történõ iratátadásra vonatkozó szabályokat.

7. Nyilvánosság, kapcsolattartás

Az elektronikus média (televízió, rádió) és az írott sajtó képviselõinek adott tájékoztatás, vala-
mint az internetre továbbított közlemények hivatalos nyilatkozatnak minõsülnek. 

Nyilatkozattételre az Alapprogrammal, az egyes kollégiumokkal és az Igazgatósággal kapcso-
latos kérdésekben az Igazgatóság részérõl az igazgató, a PR munkatárs, illetve az igazgató által felkért
személy, az igazgató távollétében a gazdasági igazgató, illetve az általa felkért személy jogosult.

A PR munkatárs külön vezetõi megbízás és elõzetes tartalmi konzultáció alapján nyilatkozhat a
sajtó képviselõinek, írásbeli nyilatkozatait felettesének minden esetben köteles elõzetesen bemutatni.

A közlésre szánt nyilatkozatokat (cikkeket) az írott sajtóban történõ megjelentetés elõtt, jóváha-
gyás céljából minden esetben vissza kell kérni és a közlési engedélyt csak a végleges szöveg tartalmi
lektorálását követõen lehet megadni.

8. Katasztrófa-, tûz- és polgári védelem

A katasztrófa-, a tûz- és a polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét, a nor-
mál mûködési rendtõl eltérõ szabályokat a Munkavédelmi és Tûzvédelmi Tájékoztató tartalmazza. 
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NEGYEDIK RÉSZ
Záró rendelkezések

1. A szabályzat a miniszter jóváhagyását követõ napon lép hatályba.
2. A szabályzat melléklete: 1. számú melléklet az Igazgatóság szervezeti felépítésérõl. 
3. Kapcsolódó szabályzatok:
Pályázatkezelési Szabályzat 
Belsõ Ellenõrzési Szabályzat 
Számviteli politika
Pénz- és Értékkezelési Szabályzat 
Leltározási Szabályzat 
Selejtezési Szabályzat 
Iratkezelési Szabályzat 
Munkavédelmi és Tûzvédelmi Tájékoztató
Túlmunka engedélyezésének szabályzata
Bizottság tagjai, a Szakmai kollégiumok vezetõi és tagjai díjazásának szabályzata
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