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Kedves Partnerünk! 

A Szabályozási Tudástár szolgáltatáshoz kapcsolódó hírlevélben a legfontosabb aktualitásokat foglaljuk össze. 
 

1. A honlapra felkerült új, letölthető dokumentumok listája 
2. A honlapon frissítésre került szabályzatok  

3. Jogszabályi tallózó 

A legújabb bővítések a várható ÁSZ vizsgálatok tematikáját követik, és ahhoz adnak támogatást 

Regisztrált olvasóink számára változások, aktualitások elérhetők itt 

Kérjük ossza meg velünk a szolgáltatással kapcsolatos véleményét, esetleges problémáit, küldje el felmerülő kérdéseit, javaslatait, 
hogy a Tudástár fejlesztése során felhasználhassuk azokat. 

Köszönettel: Miskolczi Tamás miskolczit@etk-rt.hu 

  

  

 

  
 

 

  

 
1. Új, letölthető dokumentumok listája 
 
1.1. Számviteli törvény szerinti szabályzatok 
- Számlarend önkormányzatok/hivatalok/intézmények részére 
1.2. Gazdálkodási szabályzatok 
- Önkormányzati kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendje 
- A tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos belső előírások, gazdálkodási jogköröket 
gyakorlókról és aláírás mintájukról vezetett nyilvántartás. 
1.3. Kockázatkezelés és Compliance (megfelelés) dokumentumok 
- Ajándékok és egyéb juttatások elfogadásának szabályzata 
1.4. Egyéb szabályzatok 
- Közérdekű panaszok, bejelentések kezelése költségvetési szervek részére 
1.5 Kockázatkezelés – kockázati leltár minták 
- Ügyfélmenedzsment - ügyféloldali kockázatok 
1.6. Jogszabályok, jogszabály módosítások magyarázata 
- 9/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

  
  

2. Frissítésre került szabályzatok szövegjavaslattal

2.1. Számviteli törvény szerinti szabályzatok
- Pénzkezelési szabályzat önkormányzatok részére

- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat önkormányzatoknak

2.2. Kockázatkezelés – kockázati leltár minták
- Humánpolitika kockázatai (bővített, továbbfejlesztett változat)

  

  

 



 

  

 
3. Jogszabályi tallózó 
 
9/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 
 
3. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása 
- Módosult a kormányrendelet 27§ (6) bekezdése 
 
5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet módosítása 
- Módosult a kormányrendelet 1§ (2) bekezdése 
- Módosult a kormányrendelet 4§ (1) bekezdés g) pontja 
- Módosult a kormányrendelet 20§ (2) és (3) bekezdése 
- Módosult a kormányrendelet 25§ (2) és (3) bekezdése 
 
7. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
módosítása 
- Módosult a kormányrendelet 6§ (1) bekezdése 
- Módosult a kormányrendelet 16§ (2a) bekezdése 
- Módosult a kormányrendelet 20§ (4) bekezdése 
- Kiegészült a kormányrendelet 28§-a 
- Módosult a kormányrendelet 28§ (3) bekezdés c) pontja 
 
A részletes módosításokat megtalálja a „Jogszabályok, jogszabály módosítások magyarázata” 
dokumentumai között!  
 
1065/2020. (II. 28.) Korm. határozat a települési önkormányzatok fejlesztési és működési 
feladatainak támogatásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben új jogcímek 
létrehozásáról 
Megjelent: MK 2020/31. (II. 28.) 

  

  

  

  

  

Elérhetőségeink:

Név: ETK Szolgáltató zRt.
Cím: 1149 Budapest, Angol utca 34.

Telefon: 061/422-0992
Email: szentgyorgyvolgyi@etk-rt.hu

Web: szabalyzatok.hu

 

  

 

  
 

 


