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1 ELKÖTELEZETTSÉG 

1.1. Minőségpolitika 

A Polgármesteri Hivatal működésében ügyfeleink és az önkormányzat számára is alapvető, 

mindennapi igény a minőségi közszolgáltatások biztosítása – ezért a Polgármesteri Hivatal felső 

vezetése elhatározza, hogy a szervezet racionalizálásának részeként a minőségirányítási rendszerét 

is megújítja. A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszere a jogszabályban meghatározott, 

kötelezően ellátandó és a Képviselő-testület által felvállalt közigazgatási és önkormányzati 

feladatok ellátására vonatkozik. Kinyilvánított célja, hogy a jogszabályokat szem előtt tartva, az 

ügyfelek igényeit kielégítve emelje a Polgármesteri Hivatal működésének színvonalát, javítsa a 

helyi közigazgatásról kialakult képet, ezzel párhuzamosan az alábbi elveket figyelembe véve új 

szemléletet teremtsen kollégái, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkatársai körében. 

Minőségirányítási céljai és a közös munka színvonalának emelése érdekében az alábbi rendező 

elveket kívánja gyakorlati szinten megvalósítani: 

– költséghatékonyság a működésben 

– ügyfélbarát szemlélet és színvonalas szolgáltatások nyújtása az ügyfelek és egyéb érdekeltek 

részére 

– bizalom és partnerség a kollégák körében 

– elkötelezettség és egyéni felelősségvállalás a minőségi munkavégzés megvalósítása érdekében 

– gyors, pontos, következetes és törvényes intézkedések 

– rendszeres ellenőrzés, mérés, elemzés, helyesbítés a rendszer fenntartása és javítása érdekében 

– folyamatos minőségfejlesztés. 

 

A Polgármesteri Hivatal vezetése a minőségirányítási rendszer működtetésére kötelezettséget vállal, 

feltételeit biztosítja, a minőségirányítással kapcsolatos döntéseinél a tényeket veszi alapul és 

folyamat-szervezésen alapuló rendszerszemléletre törekszik. A minőségirányítási rendszert olyan 

eszköznek tekinti, amelynek segítségével a szervezet folyamatait javítani lehet, fel lehet tárni a 

gyenge pontjait és meg lehet ismerni az értékeit – utóbbiakat beépíti a szervezet céljaiba, 

eredményeibe. A minőségirányítással kapcsolatos követelményrendszert Minőségirányítási 

Kézikönyvben összegzi, amely alapdokumentum tartalmazza a rendszer működtetésének feladatait, 

folyamatában tükrözi a szervezet felelősségi és hatásköri viszonyait és keretként fogja át a 

dokumentációs rendszert. A Kézikönyv az MSZ EN ISO 9001 Szabvány követelményrendszerére, 
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annak struktúrájára épül. Az alapdokumentum megismerése és szabályainak betartása minden 

hivatali dolgozó kötelessége. A Polgármesteri Hivatal vezetése a minőségirányítási rendszer 

céljainak megvalósítására, a kapcsolódó feladatok szervezésére, koordinálására a végrehajtás 

ellenőrzésére vezető beosztású munkatársat bíz meg. 

 

A minőségpolitikának a mindennapi munkafolyamatok részeként be kell épülni a Polgármesteri 

Hivatal tevékenységi körébe, egységesen és teljes körűen kell érvényesülnie. 

 

Budapest, 2018. március 2. 

 

  

Hajdu László sk. dr. Lamperth Mónika sk. 

polgármester jegyző 
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1.2. Vezetői nyilatkozat 

A Polgármesteri Hivatal felső vezetése a minőségirányítási rendszer működtetésével a szakmai 

elvárásoknak eleget téve, biztosítani kívánja a Polgármesteri Hivatalban folyó munkavégzés magas 

színvonalát, növelni szeretné az állampolgárok elégedettségét. A felső vezetés lehetőségeit szem 

előtt tartva igyekszik megteremteni a minőségirányítási rendszer működtetésének feltételeit, 

törekedve arra, hogy kollégái szabályozott körülmények között végezzék munkájukat – 

szakértelmük és hozzáállásuk teljesítményértékelt és ösztönzött legyen. A minőségirányítási 

rendszert úgy kell működtetni, hogy az feleljen meg mind a törvényes szakmai munka, mind a 

Polgármesteri Hivatallal szemben támasztott egyéb elvárásoknak, a kerület polgárainak és más 

ügyfelek igényeinek, a hazai és a nemzetközi előírásoknak – és biztosítsa a minőségpolitikában 

foglalt elvek gyakorlati megvalósítását, eredményre váltva a kitűzött célokat. 

A minőségirányítás feladatainak koordinálására, összehangolására, felügyeletére, az ezzel 

összefüggő vezetői feladatok ellátására Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal felső 

vezetése megbízza Tiszai Árpád kollégát a minőségirányítási rendszer MSZ EN ISO 9001:2015 

szabványnak megfelelő fenntartásával, továbbfejlesztésével. Feladatainak megvalósítása érdekében 

minden vezető- és munkatárs köteles támogatást nyújtani részére. 

A minőségirányítás dokumentumrendszere nem terjed ki a Képviselő-testület, annak szervei és 

vezetői szuverenitására, azt semmilyen módon nem korlátozhatja, nem befolyásolhatja, és nem 

akadályozhatja az önkormányzati stratégiák megvalósítását sem. 

A minőségirányítási rendszert a szervezeti változásoknak megfelelő módosításokkal, megújított 

formában a mai nappal jóváhagyjuk és a dokumentációba foglalt szabályok gyakorlati alkalmazását 

elrendeljük. 

Budapest, 2018. március 2. 

  

Hajdu László sk. dr. Lamperth Mónika sk. 

polgármester jegyző 
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2  A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEMUTATÁSA 

2.1 A Polgármesteri Hivatal tevékenysége  

A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által létrehozott, önálló jogi személyiséggel 

rendelkező költségvetési szerv. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

Székhelye: Budapest XV. kerület Bocskai u. 1-3.  

A hivatalt a képviselő-testület döntései alapján a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti. 

Felépítése a célszerű munkamegosztás alapján önálló szervezeti egységekre: főosztályokra, 

kabinetre, irodára, osztályra, ezen belül osztályokra, csoportokra tagozódik. Az önálló szervezeti 

egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A Polgármesteri Hivatal ellátja a kerületi 

önkormányzati fenntartású intézmények irányítási és felügyeleti feladatait. A hivatal dolgozóit az 

állampolgárokkal, az önkormányzati és más külső szervekkel, intézményekkel és gazdasági 

társaságokkal való kapcsolattartásban a kulturált, hatékony, gyors ügyintézésre való törekvés, 

valamint a segítő szándék jellemzi. Ezért is fontos a Polgármesteri Hivatal működésében az ISO 

9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer fenntartása és fejlesztése. 

2.2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

2.2.1. A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése, működése  

A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület által létrehozott egységes szervezet, amely a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint látja el 

feladatát. 

2.2.2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése a hatékony működést megtestesítő 

szervezetstruktúrához igazodik. Tagozódása: Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Iroda, 
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Városgazdálkodási Főosztály, Hatósági Főosztály, Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály, 

Közgazdasági Főosztály, Humánpolitikai Osztály, Főépítészi Iroda és Belső Ellenőrzési Osztály.  

A főosztály a főosztályvezető által vezetett önálló szervezeti egység, amely titkárságra és 

osztályokra, csoportokra tagozódik.  

 

Speciális szervezeti egységek: 

a) a kabinetvezető által vezetett Polgármesteri Kabinet, melynek szakmai irányítását a 

polgármester látja el. 

b) az aljegyző által vezetett Jegyzői Iroda, melynek szakmai irányítását a jegyző látja el és  

c) a főépítész által vezetett Főépítészi Iroda, amelynek szakmai irányítását a polgármester látja el.  

A Polgármesteri Hivatal általános bemutatását szemléltető szervezeti ábra a Minőségirányítási 

Kézikönyv 8. sz. mellékletében található. 
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3 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

A minőségirányítási kézikönyvben az általános minőségirányítási fogalmak használata az ISO 9000 

nemzetközi szabványnak megfelelő értelmezésben történik. A minőségi rendszer egyéb, a minőségirányítási 

kézikönyv egységes értelmezéséhez szükséges fogalom meghatározásai és rövidítései a következőkben 

kerülnek betűrendben meghatározásra, illetve ezek a megfelelő alkalmazási helyeken - egyéb belső 

szabályozásaiban - találhatók meg: 

ISO 9001: A hivatkozás az MSZ EN ISO 9001:2015 hivatkozást helyettesíti. 

ISO 9000: A hivatkozás az MSZ EN ISO 9000:2005 hivatkozást helyettesíti. 

Dokumentum: MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelménye szerint: „dokumentált információ 

fenntartása”. 

A minőségirányítási rendszer utasításkörnyezetet biztosító, leggyakrabban papírra nyomtatott formában 

megjelenő előírás, követelmény. 

Feljegyzés: MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelménye szerint: „dokumentált információ megőrzése”. 

Olyan dokumentum, amely tevékenységekről vagy elért eredményekről objektív bizonyítékot szolgáltat. 
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4  A SZERVEZET KÖRNYEZETE 

4.1. A szervezet környezetének megértése 

 

Szervezetünk meghatározta azokat a külső és belső tényezőket, amelyek lényegesek a szándékai és stratégiai 

irányvonala szempontjából, és amelyek hatnak arra a képességére, hogy elérje a minőségirányítási rendszerétől 

várt eredmény(eke)t. Számos külső tényezőre - jogi, műszaki (technológiai), verseny-, piaci, gazdasági, 

nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi környezetből származó tényezők - szervezetünk nem rendelkezik 

befolyással. Azonban számos olyan belső tényezőnk van, ami a szervezet működésére befolyással bír, ezért 

szükséges a szervezet értékeire, tudására és szakértelmére vonatkozó tényezők azonosítása és rendszerbe 

integrálása. Szervezetünk figyelemmel kíséri és átvizsgálja az ezekre a külső és belső tényezőkre vonatkozó 

információkat. Ezen külső belső tényezők meghatározása, átvizsgálása, hatáselemzése egyértelműsíthető 

SWOT elemzésünkből. 

 

4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése 

 

Szervezetünk meghatározza és évente felülvizsgálja a vezetőségi átvizsgálások alkalmával lásd Kézikönyv 9.3 

pontja a vevői, jogi, és szabályozói követelményeknek megfelelő szolgáltatások folyamatos előállítására 

hatással lévő (vagy lehető):  

 lényeges érdekelt feleket, 

 ezen érdekelt felek lényeges követelményeit,   

 kiválasztja, hogy ezek közül melyek a megfelelési kötelezettségek.  

A szervezetünk figyelemmel kíséri és átvizsgálja az ezen érdekelt felekre és lényeges követelményeikre 

vonatkozó információkat. Ezen információkat dokumentálja a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvébe. 

 

4.3. A minőségirányítási rendszer területének meghatározása 

 

Szervezetünk az alkalmazási terület kialakításához meghatározta és átgondolta: 

 a minőségirányítási rendszerhatárait és alkalmazhatóságát. 

 a 4.1. pontban már meghivatkozott külső és belső tényezőket; 

 a 4.2. szakaszban hivatkozott lényeges érdekelt felek követelményeit; 

 a szervezet szolgáltatásait. 
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Minőségirányítási rendszerünket, amely a teljes szervezetünkre vonatkozik a Polgármesteri Hivatal 

jogszabályban meghatározott, kötelezően ellátandó vagy a Képviselő testület által felvállalt 

közigazgatási és önkormányzati feladatok ellátására dolgoztuk ki.  

Alkalmazási területből kizártuk a szolgáltatásaink tervezésére és fejlesztésére vonatkozó követelményeket 

(lásd kézikönyv 8.3 pont), mivel tevékenységünk, és szolgáltatási folyamataink jogszabályból adódóak, abban 

rögzítettek, amelyektől a szervezet nem térhet el, ezért tervezést nem igényelnek. Mivel a szolgáltatási 

folyamatok kimenete utólagos ellenőrzéssel vizsgálható, igazolható, ezért a szabvány validálásra vonatkozó 

részét a 8.5.1. pontban foglaltak szerint részlegesen kizártuk. Rendszerünket az ISO 9001 szabvány 

követelményeivel összhangban alakítottuk ki, a működés szabályait a következők szerint strukturált 

dokumentációs rendszerben rögzítettük.  

1. ábra 
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4.4 A minőségirányítási rendszer és folyamatai 

Minőségirányítási rendszerünk kialakításakor: 

 azonosítottuk folyamatainkat, azok sorrendjét és kapcsolódásait (lásd 2. ábra), 

 meghatároztuk a folyamatok működtetéséhez szükséges erőforrásokat és követelményeket (lásd kézikönyv 

5.1, 7.1 pontjai) 

 ezen folyamatokat ellenőrizzük, mérjük és ennek eredményeit felhasználjuk a folyamatok optimalizáláshoz 

(lásd kézikönyv 9.1, 10.1, 10.3.pontjai) 

 a meghatározott követelmények dokumentációs rendszerünkben rögzítésre kerültek, dokumentált 

információként rendelkezésre bocsátjuk és fenntartjuk (lásd kézikönyv 7.5. pontja). 

2. ábra 
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5 VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS  

5.1. Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség 

5.1.1. Általános előírások 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal vezetősége elkötelezett a minőségirányítási rendszer 

létrehozása, működtetése és folyamatos fejlesztése iránt azáltal, hogy: 

 tudatában van a vevői és a jogszabályi követelmények teljesítése jelentőségének, (8.2. fejezetek) 

 meghatározza és folyamatosan aktualizálja minőségpolitikáját és céljait, (5.2. , 6.2. fejezetek) 

 vezetőségi átvizsgálások keretében ellenőrzi minőségirányítási rendszerét és meghatározza a fejlesztés 

irányait (9.3 fejezet), 

 biztosítja a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. (6.3. , 

7.1 fejezetek) 

A vezetőség elkötelezettségi nyilatkozata az 1.2. fejezetben található. 

5.1.2. Vevőközpontúság  

Vevőink igényeit, elvárásait (beleértve a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket) a vevőinkkel történő 

megállapodás, szerződéskötés illetve az ügyfelekkel történő egyeztetések során tisztázzuk, és olyan formában 

rögzítjük, amely biztosítja, hogy az érintett területek ezeket az igényeket maradéktalanul ki tudják elégíteni 

(lásd 8.2.1. fejezet). 

A vevői igények és a vonatkozó jogszabályok maradéktalan teljesítését szabályozott módon a folyamatközi és 

végellenőrzések során vizsgáljuk, és a végrehajtást csak azok maradéktalan teljesítése esetén tekintjük 

elfogadottnak (lásd 8.5.1. fejezet). A vevőink elégedettségének mérésére vonatkozó szabályozást a 9.1.2. 

fejezet tartalmazza.  

5.2. Minőségpolitika 

5.2.1. Minőségpolitika kialakítása 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal vezetősége a szervezet céljainak megfelelően 

meghatározta minőségpolitikáját (lásd 1.1. fejezet), melyben kinyilvánította a minőség megvalósítása és a 

folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét. 
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A Minőségpolitika részét képezi a Minőségirányítási Kézikönyvnek, és a 7.5.3. fejezetnek megfelelően kerül 

kiadásra, elosztásra, kezelésre. 

A Minőségpolitika megismertetéséről a vezetőség oktatás keretében gondoskodik a szervezet minden szintjén. 

A Minőségpolitika ismeretéről és alkalmazásáról a belső minőségirányítási auditok keretében győződünk meg. 

A Minőségpolitika aktualitásának vizsgálatát, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeinek elemzését a vezetői 

átvizsgálások keretében végezzük (lásd 9.3. fejezet) 

5.3.  Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy 

a biztosítja a vonatkozó jogszabályi kereteken belül a hatékony rugalmas működést és megfeleljen a 

minőségpolitikában és az ISO 9001 szabványban meghatározott követelményeknek. 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa felelős a rábízott feladat 

előírásoknak megfelelő elvégzéséért. Az egyes munkakörök alá- és fölérendeltsége a szervezeti ábrán 

tekinthető meg (lásd 8. melléklet). A vezetők és beosztottak feladatait és a hatásköröket a Minőségirányítási 

Kézikönyv, Minőségirányítási Eljárások, hivatali SZMSZ illetve az egyes beosztásokra kidolgozott Munkaköri 

leírások rögzítik (pl. hivatkozás formájában). 
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6 TERVEZÉS 

6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek 

Szervezetünk a minőségirányítási rendszer tervezésekor sorba vette a kézikönyv 4.1. pontjában hivatkozott 

tényezőket és a 4.2. pontjában hivatkozott követelményeket, valamint meghatározta azokat a kockázatokat 

és lehetőségeket, amelyekkel foglalkoznia kell ahhoz, hogy: 

 biztosítsa, hogy a minőségirányítási rendszer el tudja érni az elvárt eredmény(eke)t; 

 elősegítse a kívánt hatásokat; 

 megelőzze vagy csökkentse a nem kívánt, nem várt hatásokat (beleértve a külső környezeti 

feltételek lehetséges hatásait a szervezetre); 

 folyamatos fejlesztést érjen el. 

 

Szervezetünk megtervezte az ezen kockázatokkal és lehetőségekkel foglalkozó tevékenységeket; valamint 

azt, hogy hogyan 

 integrálja és vezeti be minőségirányítási rendszerének folyamataiba (lásd kézikönyv 4.4. pontjában) 

ezeket a tevékenységeket; 

 értékelje ezeknek a tevékenységeknek az eredményességét. 

 

Ezek tükrében készítettük el kockázatértékelésünket Swot analízissel, amelyet a 10. melléklet tartalmaz. 

A kockázatokkal foglalkozó lehetséges tevékenységek közé tartozhatnak: 

 a kockázat elkerülése, 

 kockázatvállalás egy lehetőség megvalósítása érdekében, 

 a kockázat forrásának megszüntetése, 

 a valószínűség vagy a következmények megváltoztatása, 

 a kockázat megosztása, vagy a kockázat megtartása megalapozott döntés alapján. 

 

A lehetőségek elvezethetnek új gyakorlatok megvalósításához, új szolgáltatások bevezetéséhez, 

együttműködések kiépítéséhez, valamint más kívánt és működőképes eshetőségekhez, annak érdekében, 

hogy szervezetünk foglalkozik a vevők szükségleteivel. 

 

A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban megtett intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük a 

szolgáltatások megfelelőségére gyakorolt lehetséges hatással, melyet figyelembe veszünk minden 

minőségcél meghatározáskor is. 

 



 
 

NNYYOOMMTTAATTÁÁSSBBAANN  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  JJEELLLLEEGGŰŰ    1188  //  6633  OOLLDDAALL  

  

Budapest Főváros XV. kerületi 

Polgármesteri Hivatal 

Minőségirányítási Kézikönyv 

6. fejezet: Tervezés 

6.2. Minőségcélok és az elérésük megtervezése 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal vezetősége a minőségpolitikával összhangban 

határozza meg minőségirányítási céljait: 

 A változó vevői, piaci igényekhez, jogszabályi követelményekhez alkalmazkodva és a folyamatos 

fejlesztés lehetőségeit keresve a vezetőség hosszú távú céljait a vezetőségi átvizsgálások keretében 

határozza meg. 

 Az év folyamán felmerülő igények, fejlesztési lehetőségeket, rövidebb távú minőségirányítási célokat a 

havi rendszerességgel tartott vezetői értekezleteken határozzuk meg. 

A minőségirányítási célok elérése érdekében: 

 A célokat oly módon dokumentáljuk, hogy azok teljesülése mérhető, számszerűsíthető és ellenőrizhető 

legyen. 

 A célok megvalósításához a vezetőség erőforrásokat, minőség terveket, kapcsolódó feladatokat, 

felelősöket és határidőket határoz meg. 

 A célok elérését a határidők lejártakor a vezetőség értékeli, és amennyiben szükséges, további 

intézkedést rendel el.  

6.3. A változtatások tervezése 

Minőségirányítási rendszerünkben a minőségirányítási célok teljesülése érdekében minőség terveket (lásd 

9.3.) határozunk meg. A minőség tervezés során felmérjük és biztosítjuk a célok eléréséhez szükséges 

erőforrásokat. 

A minőségirányítási dokumentumokban meghatározott követelményekkel összhangban alkalmazzuk a 

következő tevékenységeket: 

 rögzítjük a folyamatainkat (Minőségirányítási Kézikönyvben, Eljárásokban, Utasításokban, 

Szabályzatokban), (figyelembe véve Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 

működésének sajátosságait, valamint az ISO 9001 szabvány követelményeit) amelyekben egyértelmű 

felelősségeket és hatásköröket határozunk meg, 

 biztosítjuk a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges 

erőforrásokat, 

 egyértelműen és kellő időben meghatározzuk és tisztázzuk a szolgáltatás minőségének elfogadási 

követelményeit, 
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 meghatározzuk az elvárt minőség eléréséhez szükséges folyamatokat, ellenőrzéseket, berendezéseket 

(beleértve az ellenőrző- és vizsgáló berendezéseket is), forrásokat és képességeket (lásd 8. Fejezet), 

illetve biztosítjuk ezeket, 

 biztosítjuk a folyamatok, az ellenőrzési és vizsgálati eljárás, valamint az alkalmazható dokumentáció, 

valamint a minőségirányítási feljegyzések összhangját, 

 folyamatosan fejlesztjük a minőségellenőrzési, az ellenőrzési és vizsgálati módszereket a külső és belső 

elvárásokhoz igazodóan. 

A minőség-tervezéssel biztosítjuk, hogy szervezetünk fejlesztése, esetleges átalakítása során 

minőségirányítási rendszerünk aktuális és hatékony maradjon. 
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7 TÁMOGATÁS 

7.1. Erőforrások 

7.1.1. Általános előírások 

Tevékenységeink: Közigazgatási hatósági és nem hatósági, önkormányzati hatósági ügyintézés, 

Önkormányzati döntés-előkészítés, Testületi és bizottsági döntések végrehajtása, Közszolgáltatás szervezése. 

Ezek részletes szabályozását a 8.5. fejezet, valamint ME 01, ME 02, ME 03, ME 04, ME 015, ME 016, ME 

017, ME 018, ME 019, ME 20, ME 21, ME 22, ME 23, ME 24 számú minőségirányítási eljárások 

tartalmazzák. Ezen folyamatainkat a vonatkozó törvényi előírások, valamint ügyfeleink igényeinek 

megfelelően, szabályozott körülmények között hajtjuk végre, így: 

 a folyamatokat, a megvalósításhoz és a folyamatok ellenőrzéséhez, felügyeletéhez alkalmazandó 

általános módszereket, a feladatok végrehajtáshoz szükséges képzettséget és gyakorlottságot olyan 

mértékig határoztuk meg, hogy a biztosítsa a vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelést, valamint 

ügyfeleink igényeinek kielégítését, 

 a feladatok végrehajtásához kapcsolódóan rendszeresen meghatározzuk és biztosítjuk a folyamatok 

ellenőrzéséhez és felügyeletéhez szükséges módszereket és eszközöket, információkat, kritériumokat, 

 folyamataink hatékony működésének és ellenőrzésének bizonyítására feljegyzéseket vezetünk (lásd a 

7.5. fejezetben). 

A folyamatok azonosítását és általános szabályozását minőségirányítási rendszerünk kiépítésével végeztük 

el. Amennyiben folyamatainkon változtatni kell, vagy új módszereket, folyamatokat kell alkalmazni, akkor 

ezt a fenti szabályozások és a minőség tervezés (lásd az 6. fejezetben) követelményeinek figyelembe 

vételével végezzük el és vezetjük be. 

7.1.2. Munkatársak 

Összes dolgozónkkal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy rendelkezzen a beosztásához 

szükséges szakmai ismeretekkel, végzettséggel, a minőségpolitikában foglaltakkal összhangban ismerje 

minőségirányítási célkitűzéseinket, valamint a rá vonatkozó konkrét követelményeket és szabályokat. 

A hivatal munkatársaival szemben támasztott elvárás, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó jogszabályokban 

rögzített végzettséget, vizsgákat (pl. közigazgatási alapvizsga) és ismereteket szerezze meg. 

Az egyes munkakörökre meghatároztuk és rendszeresen felülvizsgáljuk a vonatkozó képesítési és minősítési 

követelményeket, melyeket a vonatkozó jogszabályok tartalmaznak. 
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7.1.3. Infrastruktúra 

A szolgáltatások megfelelőségének biztosítását szolgáló munkaterület és kapcsolódó feltételrendszer, eszköz, 

berendezés, szoftver és szolgáltatás feltételek azonosítását és biztosítását: 

 új szolgáltatás előállítási folyamatok és kapcsolódó szolgáltatások esetén az 6.3. fejezetben 

szabályozottak szerint a minőség tervezés, 

 meglévő szolgáltatási folyamatok esetén hosszú távon az 9.3. fejezet alapján, a vezetőségi átvizsgálások 

során végezzük. 

 A napi gyakorlatban felmerült igényeket folyamatosan, a Gondnokság felé történő közvetítéssel, a 

hatályos előírásokban foglaltak szerint határozzuk meg.  

 A Hivatal és az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű karbantartására vonatkozó előírásokat a 

Gondnokság érintett munkatársa figyeli, és intézkedik azok szervizben történő elvégeztetéséről. A 

gépkocsin elvégzett karbantartásokról, valamint szervizelésekről a javítást végző szerviz feljegyzést 

készít a szervizkönyvben. A robogók személyre szólóan a közterület-felügyelőknek van kiosztva, 

szükség szerint ők a Gondnokság felé jelzik a járművekkel kapcsolatos esetleges problémákat, aki 

gondoskodik ezek megoldásáról). 

 A Hivatal tulajdonában lévő műszerek karbantartására vonatkozó előírásokat a Műszer használati és 

karbantartási utasítása tartalmazza. Az előírt karbantartásokat minősített szervizben végeztetjük.  

 Az egyéb irodatechnikai eszköz karbantartása, működőképességének biztosítása az Informatikai 

szabályzat és az Információbiztonsági szabályzat szerint történik.  

A tevékenységünk során felhasznált erőforrások: 

  Jogszabályi források (lásd még 7.5.2. pont.) 

 Szakkönyvek, újságok és egyéb folyóiratok (vonatkozó Jegyzői Utasítás szerint) 

 Irodatechnikai eszközök (fénymásoló, telefon, fax, stb.) a vonatkozó szerződések szerint 

 Távközlési szolgáltatások a vonatkozó Jegyzői Utasítás szerint 

 Biztonság és portaszolgálat a vonatkozó szerződések szerint 

 Hivatali autók (beszerzése a Minőségirányítási Kézikönyv 8.4.1. fejezete és jelen pont szerint.)  

 Nagy értékű berendezési tárgyak 

Amennyiben a megfelelő infrastruktúra nem áll rendelkezésre, az önálló szervezeti egység vezetője 

meghatározza a biztosításával kapcsolatos feladatokat és felelősöket is. 

Az infrastrukturális feltételek beszerzésére vonatkozólag lásd még a 7.1.3. fejezetet. 
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7.1.4. A folyamatok működési környezete 

Tevékenységeinkkel kapcsolatban általában nincsenek olyan környezeti elvárások, amelyeket az általános 

irodai környezet ne tudna biztosítani. Kiemelt figyelmet fordítunk a tevékenységek munkavédelmi 

feltételeire, az általános és közigazgatási magatartási szabályok betartására. A szervezetünk rendelkezik 

Munka és Tűzvédelmi Szabályzattal és Kockázatértékeléssel is, mely dokumentumokat folyamatosan 

aktualizáljuk. Munkatársaink számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket a hatályos előírásokban 

foglaltak alapján biztosítjuk.  

A munkakörnyezettel kapcsolatos problémákat, igényeket a munkatársak a munkavédelmi előadónak 

jelezhetik az igény felmerülése esetén folyamatosan. Az igény szükségességéről a jegyző dönt, majd a 

Gondnokság érintett munkatársa a 8.4. fejezet szerint gondoskodik a beszerzésről, megteremtésről. 

 

7.1.5. Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások 

A méréseken alapuló döntések, intézkedések megfelelősége érdekében csak olyan ellenőrző, mérő- vagy 

vizsgálóberendezéseket, mérőeszközöket használunk, amelyek mérési bizonytalansága ismert és 

összhangban áll a szükséges mérőképességgel, azaz az adott mérési feladatra alkalmas. 

Amennyiben megrendelőink igénylik vizsgáló eszközeink technikai és vizsgálati adatait, akkor azokat 

szükség szerint rendelkezésükre bocsátjuk. 

Dokumentált előírásainknak megfelelően: 

 meghatározzuk az elvégzendő méréseket, a mérések megkívánt pontosságát, illetve kiválasztjuk a 

megfelelő pontosságú és a célnak megfelelő vizsgálóeszközt, 

 gondoskodunk a szolgáltatás minőségére hatással bíró vizsgáló eszközeink nyilvántartásáról, szükség 

szerinti hitelesítéséről, kalibrálásáról és/vagy ellenőrzéséről, nemzetközi vagy nemzeti etalonokra való 

visszavezethetőségükről, 

 szabályozzuk vizsgáló eszközeink felügyeletének módszerét, menetét, gyakoriságát, az elfogadási 

kritériumokat, valamint - nem megfelelő eredmények esetén - a szükséges intézkedést, 

 jelöléssel biztosítjuk, hogy a vizsgálóeszközeink alkalmassági állapota azonosítható legyen, 

 a használati hellyel szemben támasztott követelményeket szükség esetén dokumentáljuk, 

 felülvizsgáljuk korábbi vizsgálati eredményeink érvényességét, ha észleljük, hogy a vizsgálóeszköz 

kikerült az igazoltan megfelelő állapotból, 
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 a kezelés, tárolás során lehetőség szerint megóvjuk vizsgálóeszközeinket az olyan beavatkozásoktól, 

amelyek érvénytelenítik a hitelesített, illetve kalibrált állapotot. Sérülés vagy annak gyanúja estén a 

vizsgáló eszközt azonnal felülvizsgáljuk. 

A Polgármesteri Hivatalban használatban lévő megfigyelő- és mérőberendezések azonosítására, valamint 

állapotjelölésére alkalmazott módszereket a következő táblázat tartalmazza:  

Eszköz típus Azonosítás Állapot jelölés 

Mérőszalag 

 

Sorszám a mérőszalagra írva Kalibrált állapotot jelölő 

ragasztható címke 

Zajszintmérő Gyári szám a mérőberendezésen Kalibrált állapotot jelölő 

ragasztható címke 

Megvilágításmérő Azonosító szám a mérőberendezésen Kalibrált állapotot jelölő 

ragasztható címke 

Légzési alkoholmérő Azonosító szám a mérőberendezésen Kalibrált állapotot jelölő 

ragasztható címke 

Kézi lézertávmérő Azonosító szám a mérőberendezésen Kalibrált állapotot jelölő 

ragasztható címke 

7.1.5.1. Megfigyelő- és mérőberendezések kiválasztása, beszerzése, megjelölése és nyilvántartása 

A mérési feladatokhoz alkalmazni kívánt megfigyelő- és mérőberendezések meghatározásáért a jegyző a 

felelős, a kiválasztásért a beszerzésért felelős személy. 

A kiválasztás szempontjai: 

 A megfigyelő- és mérőberendezések alkalmassága az adott mérési feladatra; 

 A megfigyelő- és mérőberendezések hitelesítési vagy kalibrálási feltételeinek megléte, illetve 

kialakíthatósága; 

 A mérési feladattal kapcsolatos jogszabályban előírt kötelezettségek. 

A beszerzett megfigyelő- és mérőberendezéseket, a Gondnokság érintett munkatársa a Megfigyelő- és 

mérőberendezések nyilvántartó adatlapra (mintáját lásd a 4. mellékletben) vezeti fel, majd az azonosítását és 

jelölését követően átadja a megfigyelő- és mérőberendezést felhasználónak. Az ellenőrzés, kalibrálás 

eredményeit feljegyezi. Az átvételi ellenőrzés során nem megfelelőnek talált megfigyelő- és 

mérőberendezések használatba nem vehetők. 

7.1.5.2. A megfigyelő- és mérőberendezések ütemezett, időszakos kalibrálása 

A Gondnokság érintett munkatársa a megfigyelő- és mérőberendezések nyilvántartása adatai alapján 

gondoskodik a megfigyelő- és mérőberendezések időszakos kalibrálásáról. Hitelesítés köteles megfigyelő- és 
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mérőberendezésünk nincs. 

Kalibrálást a Hivatalban nem végzünk, erre mindig akkreditált kalibráló laboratóriumot vagy az Országos 

Mérésügyi Hivatalt kérjük fel. A Gondnokság érintett munkatársa gondoskodik a használatra megfelelő 

állapotban lévő megfigyelő- és mérőberendezés kalibráltatásáról, vagy új, már kalibrált megfigyelő- és 

mérőberendezések beszerzéséről. 

A Gondnokság érintett munkatársa a megfigyelő- és mérőberendezések kalibrálásának megtörténtét és 

eredményét (az eredményeket tartalmazó dokumentumok alapján), vagy az új, már kalibráltan beszerzett 

megfigyelő- és mérőberendezés adatait, a Megfigyelő- és mérőberendezések nyilvántartó adatlapra vezeti rá. 

Gondoskodik továbbá a kalibrált, "megfelelő" minősítésű megfigyelő- és mérőberendezéseknek a 7.1.5. pont 

szerinti egyértelmű megjelöléséről, valamint az ellenőrzések során "nem megfelelő" minősítést kapott 

megfigyelő- és mérőberendezések pótlásáról, illetve a rossz megfigyelő- és mérőberendezések használatból 

történő kivonásáról.  

7.1.5.3. Korábbi mérési eredmények értékelése a megfigyelő- és mérőberendezések meghibásodása 

esetén 

Amennyiben egy megfigyelő- és mérőberendezésről kiderül vagy feltételezhető, hogy kikerült a kalibrált, 

illetve szabályozott állapotból, úgy azzal mérést a továbbiakban végezni tilos, és a fentiek szerint a 

Gondnokság érintett munkatársának gondoskodni kell a megfigyelő- és mérőberendezés használatból 

történő kivonásáról és új kalibrált megfigyelő- és mérőberendezés beszerzéséről, vagy meglévő 

kalibrálásáról. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelésével kapcsolatos feljegyzéseket a 7.1.5. fejezet 

szerint kezeljük. 

7.1.5.4. Egyéb mérések 

A minőségirányítási rendszerünkben alkalmazott egyéb mérési módszereket a Vevői elégedettség mérésre a 

9.1.2. fejezet, a Mérés-megfigyelés-adatelemzésre a 9.1.3. fejezet, a Belső auditokra a 9.2. fejezet 

tartalmazza. Jelen döntésünket az éves vezetőségi átvizsgálások során felülvizsgáljuk. 

7.1.6. Szervezeti ismeretek 

Szervezetünk meghatározta, fenntartja, érdekelt felei részére hozzáférhetővé teszi a folyamataink 

működéséhez, szolgáltatásaink megfelelőségéhez szükséges ismereteket. 

Változó igények, tendenciák esetén szervezetünk átgondolja jelenlegi ismereteit és meghatározza azt, hogy 

hogyan tudja megszerezni vagy elérni a szükséges további ismereteket és a megkövetelt frissítéseket. 

A Hivatal az új belépő dolgozók részére belső képzést szervez a szervezeti ismeretek elsajátítására a 

vonatkozó Jegyzői Utasítás szerint.  
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Az önálló szervezeti egységek vezetői a feladatkörükbe tartozó külső képzéseket figyelemmel kísérik és 

javaslatot tesznek a Jegyzőnek a dolgozók feladatkörüknek megfelelő konferenciákon, képzéseken való 

részvételére a 7.2.4. szerint.  

 

7.2. Felkészültség (kompetencia) 

A Polgármesteri Hivatal összes dolgozójával szemben támasztott alapvető követelmény, hogy rendelkezzék 

a munkaköréhez szükséges szakmai ismeretekkel, iskolai végzettséggel, valamint ismerje a hivatal 

minőségpolitikáját, minőségirányítási célkitűzéseit, a rá vonatkozó minőségirányítási követelményeket, 

szabályokat. A munkatársak végzettségét és meglévő képesítéseit igazoló okiratokat a Humánpolitikai 

Osztály vezetője a személyi anyaggal együtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tárolja. A 

Humánpolitikai Osztály vezetője az adatszolgáltatás keretében a /KÖZIGTAD/ a meglévő és 

megszerzendő képzettségekről is a jogszabálynak megfelelően beszámol az érintett szerveknek. 

A jogszabályban meghatározottakon túli, nem kötelező (pl.: szakmai konferenciák, továbbképzések) 

elemeket naprakészen nyilvántartja Humánpolitikai Osztály vezetője.  

 

7.2.1. Áthelyezések, új belépők felvétele 

Az új belépők meglévő végzettségét és képesítését igazoló okiratokat, a jogszabály által meghatározott 

tartalmú személyi anyagában, illetve az elektronikus rendszerben a Humánpolitikai Osztály ügyintézője 

gyűjti össze és rendszerezi. A belépő munkatárs közvetlen felettese elkészíti a munkaköri leírást. A 

munkaköri leírást a jegyző hagyja jóvá. 

 

7.2.2. Teljesítményértékelési rendszer 

Jogszabály által előírtak szerint a vezetők félévente mérik a köztisztviselők munkateljesítményét. A 

teljesítménykövetelményeket a munkatársak részére az önálló szervezeti egység vezetője állapítja meg. A 

teljesítmény célkitűzés határideje február és július hónap, az értékelés határideje július és december hónap. 

A teljesítményértékelési rendszer elemei:  

- Munkaköri feladatok 

- Egyéni teljesítménykövetelmények 

- Emlékeztető 

- Értékelés 

- Emlékeztető szóbeli megbeszélésről. 

 7.2.3. Képzések tervezése 

A helyi éves továbbképzési terv elkészítéséhez a Humánpolitikai Osztály oktatási felelőse összegyűjti a 

jogszabályok szerint kötelező, illetve a hivatal által javasolt továbbképzéseket, amelyet eljuttat a jegyzőnek. 

A jegyző engedélyezi a továbbképzésen, oktatáson való részvételt. 
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A helyi éves továbbképzési tervet évente kell elkészíteni (a központilag kiadott éves oktatási terv 

jóváhagyását követő 30 napon belül és annak megfelelően). A helyi éves továbbképzési tervet az oktatási 

felelős készíti elő. Tartalmazza a vezetők, a leendő vezetők és a köztisztviselők képzésének tervét. A tervet a 

szervezeti egységek vezetőinek véleményét követően a jegyző hagyja jóvá. 

A helyi éves oktatási tervet az oktatási felelős a következők szerint állítja össze: 

Tartalmazza a kötelezően elvégzendő oktatásokat, figyelembe véve a megszerzéshez szükséges határidőket. 

Tartalmazza a helyi éves képzési tervben meghatározott képzések lebontását és a belső képzéseket.  

 

7.2.4. Képzések lebonyolítása 

 

7.2.4.1. A külső képzések lebonyolítása 

A Humánpolitikai Osztály oktatási felelőse az éves képzési tervnek, illetve a felmerült és jóváhagyott 

igénynek megfelelően gondoskodik a képzés megszervezéséről. Értesíti az érintett munkatársakat a 

tanfolyam helyéről és idejéről. A Humánpolitikai Osztály oktatási felelőse figyelemmel kíséri a képzési 

tervnek megfelelő képzések megvalósulását, a képzéseken való részvételt, esetleges hiányzásokat, 

kimaradásokat, erről a Humánpolitikai Osztály vezetője beszámol a jegyzőnek értekezleten. A tanfolyam 

végeztével a munkatársak a tanfolyam elvégzését, illetve a képzettség megszerzését igazoló iratokat 

továbbítják a Humánpolitikai Osztály oktatási felelősének, aki felveszi azokat a személyi anyagok közé. 

 

7.2.4.2. A belső képzések lebonyolítása 

 

Új vagy új munkakörbe kerülő munkatársak esetén a szakmai képzésről, a munkakörben elvégzendő 

feladatokról, illetve a szervezeti egységet érintő minőségirányítási elvárásokról a szervezeti egység vezetők 

és a minőségirányítási vezető tartanak tájékoztatást a vonatkozó belső utasításnak megfelelően, amely a 

Munkaköri leírás záradékaként, illetve az alább leírtak szerinti nyomtatványon a személyi anyagban kerül 

tárolásra. 

A minőségirányítási vezető a Humánpolitikai Osztály nyilvántartása és jelzése alapján gondoskodik a 

Hivatalba belépő új munkatársak minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos képzéséről. A képzésen való 

részvételről Jelenléti ívet kell felvenni. A képzésen való részvételt a munkaköri leírás záradékában is fel kell 

tüntetni. 

Az új munkakörbe lépő dolgozók, feladatkörükhöz igazodóan a vonatkozó Jegyzői Utasításban 

meghatározott iratkezelési, előterjesztésekkel kapcsolatos képzéseken is részt vesznek.  

A belső képzések értékelése a képzés megtörténtét igazoló Jelenléti íven történik, az oktató, és/vagy a 

minőségirányítási vezető ellenőrzése és igazolása alapján.  

A központi Munkavédelmi szabályzatok és a vonatkozó jogszabályok szerint kialakított Tűzvédelmi 

szabályzat alapján a hivatal minden munkatársa munkába álláskor oktatásban részesül. Az oktatást a 
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jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező és a Polgármesteri Hivatallal megbízási szerződéses 

jogviszonyban álló személy végezheti. A munkatársak számára tartott további munka és tűzvédelmi 

oktatások kétévente, a képzési tervben megjelölt időpontban kerülnek megtartásra. Az oktatásról az oktató 

Jelenléti ívet vezet. 

A megvalósult belső és külső képzések eredményességét az alábbiak szerint mérjük: 

A képzés hatékonyságát igazoló bizonylatok (oklevelek, bizonyítványok) meglétének vizsgálatával. 

Belső képzések esetében az oktató ellenőrzésével, és a jelenlétet igazoló dokumentumon történő rögzítésével. 

Továbbá - a képzések eredményessége a minőségpolitika felülvizsgálata és aktualizálása esetében - a célok 

meghatározásában, a Polgármesteri Hivatalban működő teljesítményértékelési rendszer fejlesztésében, a 

köztisztviselői minősítésben kerül visszacsatolásra, a vezetőségi átvizsgálás keretein belül. 

7.3. Tudatosság 

A szervezetünk biztosítja az éves minőségirányítási képzések alkalmával, hogy a szervezet felügyelete alatt 

munkát végző személyek tudatában legyenek: 

a) a szervezet elfogadott, kinyilvánított minőségpolitikájának; 

b) a vonatkozó minőségi céloknak; 

c) a minőségirányítási rendszer eredményességéhez történő hozzájárulásuknak (beleértve a teljesítmény-

növekedés előnyeit); 

d) a minőségirányítási rendszer követelményeinek való meg nem felelés következményeinek. 

7.4. Kommunikáció 

7.4.1. Belső és külső kommunikáció 

A belső kommunikáció fő fórumai: 

 Az értekezletek rendszere (lásd a hivatali SzMSz vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelően): 

 apparátusi értekezlet, 

 főosztályvezetői értekezlet 

 főosztály értekezlet 

 osztályértekezlet 

 Belső intranetes hálózat, amelyen keresztül történik az érvényes belső szabályozó dokumentumok 

közzététele, tájékoztató jelleggel megjelennek jogszabályok, rendeletek, valamint az apparátust érintő 

egyéb tájékoztatók. 

 Körlevél –  

 jegyző – hivatalos dokumentum 

 minőségirányítási vezető – minőségirányítási dokumentumok, utasítások kiadása 

 bármely dolgozó – a saját feladatkörében eljárva, tájékoztatásul  
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A Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerében alkalmazott 

egyéb belső kommunikációs eszközeit (pl. a helyesbítő és megelőző tevékenységek, vezetőségi 

átvizsgálások) a Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezetei írják le. 

A szervezetünk meghatározta a kommunikációjára nézve a következőket. 

kommunikációs 

téma 

kommunikáció 

időpontja 

kivel kell 

kommunikálni 

mikor kell 

kommunikálni 

hogyan kell 

kommunikálni 

minőségpolitika kialakítás, 

módosítás 

ügyfelek, saját 

munkavállaló, 

alvállalkozó 

képzések kapcsán 

folyamatosan 

honlap, hivatal 

helyiségben 

kifüggesztve, 

szóban tájékoztatva 

minőségcélok kialakítás, 

módosítás, 

teljesülés 

(vezetőségi 

átvizsgáláskor) 

saját munkavállaló, 

alvállalkozó 

képzések kapcsán 

folyamatosan 

szóban esetleg 

írásban 

tájékoztatva 

szolgáltatásokról 

tájékoztató 

folyamatosan ügyfelek, saját 

munkavállaló, 

alvállalkozó 

folyamatosan honlapon, 

ügyfeleket, 

munkavállaló, 

alvállalkozó 

szóban tájékoztatva 

7.5. Dokumentált információ 

7.5.1. Általános előírások 

A szervezetünk által készített és érvényben lévő dokumentált információ terjedelme függ:  

 szervezetünk méretétől, tevékenységeitől, folyamataitól, szolgáltatásainak típusától  

 a megfelelési kötelezettségek kielégítésének bemutatásától 

 a folyamatok és kölcsönhatásaik összetettségétől 

 a személyek felkészültségétől. 

Minőségirányítási Kézikönyvünk az alábbiak szerint épül fel: 

 A felső vezetés minőségirányítási politikáját, alapvető céljait és a minőség iránti elkötelezettségét a 

Minőségpolitika és a Vezetői nyilatkozat című fejezetek tartalmazzák. 

 A Polgármesteri Hivatal általános bemutatása és szervezeti felépítése a 2. fejezetben található. 

 A minőségirányítási rendszer érvényességi körét 4.3 fejezet határozza meg. 

 A minőségirányítási rendszer alapkövetelményeit és feladatait, a minőségirányítási rendszer folyamatait 

és azok kölcsönös kapcsolatát, a feladatok felelőseit a Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezeteiben és 

Minőségirányítási eljárásokban adjuk meg.  
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 A Minőségirányítási Kézikönyv egyes fejezetei és a Minőségirányítási eljárások (ahol ez értelmezhető) 

hivatkoznak a kapcsolódó utasításokra, egyéb szabályzatokra és az alkalmazandó nyomtatványokra. 

Kiegészítő dokumentumok (eljárások, szabályzatok, utasítások, feljegyzések): 

 A minőségirányítási tevékenységek végrehajtásának módját a Minőségirányítási Kézikönyvhöz és a 

minőségirányítási eljárásokhoz kapcsolódó szabályzatokban, utasításokban írjuk elő. 

 A minőségirányítási követelményeket jogszabályok, valamint a jegyzői és polgármesteri utasítások, 

szabályzatok vagy ezekre való hivatkozások formájában adjuk meg, 

 A minőségi követelmények teljesítését, minőségirányítási feljegyzésekkel igazoljuk. 

 A minőségirányítási rendszer dokumentumainak azonosítását, kiadását, visszavonását, elosztását, 

módosítását, megőrzését és kezelését, a minőségirányítási feljegyzések azonosítását, megőrzését és 

kezelését – ezen fejezet szabályai szerint végezzük. 

 Minőségirányítási rendszerünket 2005. január 3-tól kezdődően vezettük be, folyamatosan működtetjük és 

fejlesztjük. 

7.5.1.1. Minőségirányítási Kézikönyv 

A Polgármesteri Hivatal dokumentált minőségirányítási rendszerének felépítését, a minőségirányítási 

rendszer érvényességi körét, hatályát, és a rendszer hatálya alól kizárt területeket a 4.3 fejezet határozza meg. 

 7.5.2. Dokumentumok kezelése 

7.5.2.1.  Belső dokumentumok szabályozása 

Minőségirányítási rendszerünk belső dokumentumaira vonatkozó előírásokat jelen fejezetben, részben az 

ezek alkalmazását előíró Minőségirányítási Kézikönyv és Eljárások fejezeteiben rögzítettük. Jellemző belső 

dokumentum típusaink és tartalmi meghatározása, elemei a következők: 
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A belső dokumentumok készítésére, ellenőrzésére, jóváhagyására és megőrzésére vonatkozó előírások: 

Dokumentum Azonosítása Készítője / 

Kiadója 

Ellenőrzője Jóváha-

gyója 

Tárolás 

Törzspéldány 

Meg-

őrzés 

ideje 

Minőségirányítási 

Kézikönyv 

A dokumentum címlapján a 

Minőségirányítási Kézikönyv 

cím szerepel, illetve a Jegyzői 

Utasításnak megfelelő 

azonosítók 

Minőségirány

ítási vezető 

Minőségirány

ítási vezető 

Jegyző Minőségirány

ítási vezető 

Érvényes-

ség  

+ 5 év 

Minőségirányítási 

Eljárások 

ME XX, ahol az ME a 

Minőségirányítási Eljárást, az 

XX folyó sorszámot jelent, 

illetve a Jegyzői Utasításnak 

megfelelő azonosítók 

Minőségirány

ítási vezető 

Minőségirány

ítási vezető 

Jegyző Minőségirány

ítási vezető 

Érvényes-

ség  

+ 5 év 

Munkaköri leírások A munkaköri leírások 

személyre szólóak, a személy 

megnevezése, ügyiratszáma és 

a kiadás dátuma azonosítja 

szervezeti egységenként. 

Jegyző, 

Szervezeti 

egységek 

vezetői 

Jegyző Jegyző Humán-

politikai 

Osztály 

vezetője 

Munkavi-

szony 

+ 1 év 

Szabályzatok A dokumentum címlapján a 

Szabályzat egyedi 

megnevezése szerepel, illetve a 

Jegyzői Utasításnak megfelelő 

azonosítók 

Jegyző, 

illetve az 

általa 

megbízott 

vezető / 

személy 

Jegyző Jegyző Minőségirány

ítási vezető  

Érvényes-

ség 

+ 5 év 

Jegyzői Utasítások A dokumentum címlapján a 

Jegyzői utasítás sorszám, év 

hó, nap és egyedi 

megnevezése, szerepel. 

Jegyző ill. az 

általa 

megbízott 

személy 

Jegyző Jegyző Minőségirány

ítási vezető 

Érvényes-

ség 

+ 5 év 

Polgármesteri 

Utasítások 

A dokumentum címlapján a 

Polgármesteri Utasítás, 

sorszám, év, hó, nap és egyedi 

megnevezése szerepel 

A 

polgármester 

által 

megbízott 

személy 

Polgármester Polgárm

ester 

Minőségirány

ítási vezető  

Érvényes-

ség 

+ 5 év 

Jegyzői és 

Polgármesteri 

együttes utasítások 

A dokumentum címlapján a 

Polgármesteri és Jegyzői 

együttes Utasítás sorszám, év, 

hó, nap megnevezés szerepel 

Jegyző, 

Polgármester 

Jegyző, 

Polgármester 

Jegyző 

és 

Polgárm

ester 

Minőségirány

ítási vezető  

Érvényes-

ség 

+ 5 év 

Főosztályvezetői 

Utasítás 

A dokumentum címlapján 

főosztályvezetői utasítás, 

sorszám, év, hó, nap 

megnevezés szerepel  

Önálló 

szervezeti 

egység vezető 

Önálló 

szervezeti 

egység vezető 

Érintett 

Vezető 

Vezető 5 év 

Körlevél Címlapon szereplő tárgy (téma) 

meghatározása 

Jegyző által 

kijelölt 

munkatárs 

Jegyző/ 

Minőségirány

ítási vezető 

Jegyző Minőségirány

ítási vezető 

1 év 
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7.5.2.2.  A belső dokumentumok és adatok azonosítása, jellemzőik 

A dokumentumokat a 7.5.2.3.1. fejezetben feltüntetett személyek készítik, és azokat kiadásuk előtt az erre 

felhatalmazott személyeknek kell megfelelőség szempontjából ellenőrizni és jóváhagyni.  

A dokumentumok érvényes kiadási állapotának azonosítása, az érvénytelen és/vagy elavult dokumentumok 

alkalmazásának megelőzése érdekében dokumentum típusonként a Dokumentumok nyilvántartása lapot 

(mintáját lásd az 1. sz. mellékletben) a minőségirányítási vezetőnek naprakészen vezetnie kell. 

A munkaköri leírások 2 egymással megegyező hivatalos példányban készülnek, melyeket a munkáltatói 

jogokat gyakorló jegyző és a munkavállaló is aláír. Egy példány a munkavállalónál marad, egyet a 

személyügyi anyagban őriz a Humánpolitikai Osztály vezetője.  

A többi belső szabályozó dokumentumból egy eredeti példány készül, amely a továbbiakban 

törzspéldányként kerül meghatározásra. 

A törzspéldányokat a minőségirányítási vezető színes “TÖRZSPÉLDÁNY” felirattal látja el.  

Az érvényes dokumentumok közzététele (kivétel a Munkaköri leírások) a hálózaton, a „K” meghajtón 

keresztül történik. A törzspéldánnyal megegyező elektronikus fájlt a jóváhagyást követő 2 munkanapon belül 

a minőségirányítási vezető, távolléte esetén a jegyző által megbízott személy helyezi fel a „K” meghajtó 

megfelelő könyvtárába. 

A minőségirányítási vezető elrendelésére a törzspéldányról nyomtatott, ellenőrzött elosztási példányok is 

készíthetők tájékoztatásul. A sokszorosított és kiadott példányokat a minőségirányítási vezető 

“ELLENŐRZÖTT PÉLDÁNY” felirattal látja el. A tevékenységeket mindig a „K” meghajtón érvényes 

példány alapján kell végezni. 

A kiadó személy az alábbiakért is felelős: 

 a dokumentumokon a fenti táblázatban megjelölt azonosító adatok, illetve az ellenőrzést és a jóváhagyást 

igazoló aláírás feltüntetésre kerüljön, 

 a dokumentumok elosztása az átadókönyvben rögzítésre kerüljön,  

 az érvénytelenné vált törzspéldány egyértelműen jelölve legyen, 

 a dokumentumok alkalmazási helyén azok érvényes példányai álljanak rendelkezésre, illetve ott az 

érvénytelen és/vagy elavult példányok visszavonásra kerüljenek. /A „K” meghajtón található 

dokumentum tekinthető relevánsnak./  

Az ellenőrző személy továbbiakban listában meghatározza azok névsorát, akiknek szét kell osztani az adott 

dokumentumot. 



 
 

NNYYOOMMTTAATTÁÁSSBBAANN  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  JJEELLLLEEGGŰŰ    3322  //  6633  OOLLDDAALL  

  

Budapest Főváros XV. kerületi 

Polgármesteri Hivatal 

Minőségirányítási Kézikönyv 

7. fejezet: Támogatás 

7.5.2.3. A belső dokumentumok kiadásának, módosításának szabályai, lépései 

Dokumentumok kiadását, módosítását bármelyik felhasználó kezdeményezheti szóban vagy írásban a 

dokumentumot jóváhagyó személynél, aki az igény elfogadásáról, a dokumentum kiadásáról, módosításáról 

dönt. 

A dokumentumok módosítását ugyanazok a személyek végzik, ellenőrzik és hagyják jóvá, akik az eredeti 

dokumentumot készítették, ellenőrizték és jóváhagyták. 

A dokumentumok kiadását, módosítását végző személy feladata, hogy az ellenőrző és jóváhagyó 

személyeknek legyen hozzáférésük ahhoz a háttér-információhoz, melyre a módosítást alapozták. 

A Munkaköri leírás egyben, a többi belső szabályozó dokumentum szöveges része egyben, valamint a 

mellékletek külön módosíthatók. A szöveges részek módosításakor az egész szöveges részt és a 

tartalomjegyzéket kell cserélni. A mellékletek módosítása esetén a tartalomjegyzéket és a megváltozott 

mellékleteket kell cserélni. Bármilyen módosítás esetén, a tartalomjegyzék oldalon és a változtatott részen a 

dátumot aktualizálni kell. A tartalomjegyzék alján szereplő dátum mindig a legutolsó változtatás dátuma. 

A Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások tartalomjegyzékeinek vonatkozó rovatában 

– az utolsó módosítást – meg kell jelölni és dokumentálni, a Munkaköri leírások módosított példányait a 

vonatkozó jogszabálynak megfelelően kezeljük. 

Az elavult dokumentumok törzspéldányainak első oldalát "ÉRVÉNYTELEN" feliratú, piros színű 

bélyegzéssel vagy felirattal látjuk el, a véletlen felhasználás megelőzése érdekében. 

A módosított érvényes dokumentum közzétételéről a 7.5. pontban meghatározottak szerint kell gondoskodni 

a felelősöknek.  

7.5.2.4.  Külső dokumentumok kezelése 

A külső dokumentumok közé tartoznak: 

 a jogszabályok  

 a helyi rendeletek  

 a szabványok 

 a kötelezően alkalmazandó szoftverek (pl. KÖZIGTAD, Visual Register). 

7.5.2.5.  A szabványokra vonatkozó szabályozás  

A hivatal működéséhez kapcsolódóan csak az ISO 9001 szabványt alkalmazzuk. Szabványt a 

minőségirányítási vezető színes “TÖRZSPÉLDÁNY” jelöléssel látja el, és megőrzi. A kiadott példányok 
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első oldalát “ELLENŐRZÖTT PÉLDÁNY” felirattal ellátja, az elosztást (átadás-átvétel igazolással) az átadó 

könyvben rögzíti. 

A szabványok érvényességéről a minőségirányítási vezető legalább évente egyszer meggyőződik a Magyar 

Szabványügyi Testülettől kért információk alapján. Változás esetén megrendeli a szabványt, és gondoskodik 

elosztásáról. 

Új szabványváltozatok megjelenésekor a minőségirányítási vezető a hatályát vesztett példányokat a 

nyilvántartás alapján visszavonja. Az elévült szabvány törzspéldányát piros színű “ÉRVÉNYTELEN” 

jelöléssel ellátva megőrzi. 

A minőségirányítási vezető engedélyével, “ÉRVÉNYTELEN” jelöléssel ellátva és aláírva, értelmében 

hatályukat vesztett szabványok is maradhatnak kihelyezett példányok, kizárólag tájékoztatási céllal. 

7.5.2.6.  A jogszabályokra vonatkozó szabályozások 

7.5.2.6.1. A hatályos jogszabályok elérése: 

A hatályos jogszabályok elérése a Nemzeti Jogszabálytár használatával, illetve webes felületen történik. A 

felülethez való hozzáférés szerződés alapján, kóddal lehetséges, a Hivatal által megvásárolt modulok 

tekintetében.  

7.5.2.6.2. A helyi rendeletek kezelése: 

A helyi rendeletek, illetve módosításaik előkészítése az illetékes önálló szervezeti egység feladata, azokat 

formai, törvényességi szempontból a Jegyzői Iroda érintett munkatársa ellenőrzi.  

A helyi rendeletek kihirdetése a következőképpen történik: a Képviselő-testület által elfogadott rendelet 

kihirdetésre történő előkészítésre az előterjesztést készítő önálló szervezeti egység feladata, melyben a 

Jegyzői Iroda érintett munkatársa közreműködik. Az így előkészített rendeletet a Jegyzői Iroda érintett 

munkatársa ellenőrzi. Az ellenőrzést követően továbbítja a jegyző részére aláírásra. A jegyzői aláírást 

követően a polgármester írja alá a rendeletet. A rendelet az Ügyfélszolgálaton kerül kihirdetésre. A 

kihirdetés a Jegyzői Iroda érintett munkatársának feladata.  

A kihirdetést követően a rendelet eredeti példányait a Jegyzői Iroda érintett munkatársa tartja nyilván, aki 

a jóváhagyó személyek aláírásával ellátott példányt lefűzi és megőrzi. A kihirdetést követően a Jegyzői 

Iroda érintett munkatársa a határidőn belül, a jogszabályban előírt formátumú rendeletet elektronikus úton 

megküldi a Kormányhivatalnak. A módosított rendeletek egységes szerkezetének elkészítése, ennek a gépi 

nyilvántartásban történő rögzítése, valamint a honlapon és a helyi lapban történő közzétételének és a hivatali 

közös meghajtón hozzáférhetővé tételének biztosítása a Jegyzői Iroda munkatársának feladata.  
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A hatályos önkormányzati rendeletek papíralapú gyűjteményének naprakészen tartásáról és az önálló 

szervezeti egységekhez történő eljuttatásáról a Jegyzői Iroda érintett munkatársa gondoskodik. 

A helyi rendeletek gépi nyilvántartását a Jegyzői Iroda érintett munkatársa kezeli. A gépi nyilvántartás 

tartalmazza az elfogadott rendeleteket és az egységes szerkezetű rendeleteket is.  

A helyi rendeletek a munkatársak számára az alábbiak szerint hozzáférhetőek: 

 hálózaton keresztül a Jegyzői Iroda érintett munkatársa által közzétett formában, 

 A Jegyzői Iroda érintett munkatársa által a Nemzeti Jogszabálytárban közzétett formában, 

 a Jegyzői Iroda érintett munkatársa által kiadott papíralapú gyűjteményben, 

 a Képviselői Csoport vezetője által a nyilvántartásából igény szerint, átvétel-átadás igazolásával 

kiadott formában.  

A szoftverekre vonatkozó szabályozás: 

A kötelezően használt felhasználói szoftvereket változás esetén a kiadó szerv küldi meg a Polgármesteri 

Hivatalnak. A szoftver eszközök védelmét az Informatikai Szabályzat tartalmazza.  

A szoftverek helyes alkalmazását képzés keretében biztosítjuk a Minőségirányítási Kézikönyv 

követelményeinek figyelembe vételével. A képzés elrendeléséért, megszervezéséért és felügyeletéért, az 

informatikus a felelős. 

7.5.2.7.  A formanyomtatványok kezelése 

A napi munka során használt nyomtatványokból – kivéve a Minőségirányítási Kézikönyv és Eljárások 

mellékleteit, jogszabályok, illetve más szabályozók mellékleteként szereplő formanyomtatványok, 

sorszámozott nyomtatványok – a Hivatal szervezeti egységei közreműködésével a minőségügyi vezető 

elektronikus Nyomtatvány nyilvántartást készít. 

A szervezeti egységek munkatársai által előkészített nyomtatványokat az önálló szervezeti egység 

vezetője/érintett bizottság és a jegyző/polgármester ellenőrzi. Az önálló szervezeti egység vezetője küldi 

meg a minőségügyi vezetőnek, aki elrendeli a használatát és felvezeti az elektronikus nyilvántartásba. 

Módosítás vagy visszavonás esetén az önálló szervezeti egység vezetője megkeresése alapján a 

minőségügyi vezető a módosítást vagy a visszavonást elrendeli és felvezeti az elektronikus nyilvántartásba a 

változás megjelölésével.  

A jogszabályokban előírt tartalmi követelményeket tartalmazó formanyomtatványok (nem jogszabály 

mellékleteként használt formák) esetében az önálló szervezeti egység vezetője felelős azért, hogy változás 
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esetén az új nyomtatványt előkészítse, és a jóváhagyást követően a minőségügyi vezetőnek cserére 

megküldje. 

7.5.3. A dokumentált információk felügyelete  

A dokumentált információk megőrzés feljegyzések formájában valósulnak meg szervezetünknél.  

A minőségirányítási feljegyzések azonosításával, összegyűjtésével, rendezésével, tárolásával, megőrzésével, 

selejtezésével kapcsolatos feladatokat és felelősségi viszonyokat jelen fejezet, illetve további szabályozások 

(Iratkezelési Szabályzat, Minőségirányítási Eljárások) tartalmazzák.  

A Minőségirányítási Kézikönyvben nem hivatkozott feljegyzések azonosítását, megőrzését, selejtezését az 

Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 

A minőségirányítási feljegyzéseket a vonatkozó eljárások követelményeinek megfelelően jól olvasható 

kivitelben készítjük, védjük a sérüléstől, rongálódástól, elvesztéstől, hozzáférhető módon tároljuk és 

biztosítjuk a visszakereshetőséget, valamint az elemzés lehetőségét. 

A minőségirányítási feljegyzéseket az előírt módon és ideig őrizzük meg a meghatározott követelményeknek 

való megfelelés és a minőségirányítási rendszer hatékony működésének igazolására. 

A nem papír alapon (pl. számítógépen) kezelt feljegyzések, adatbázisok kezelésekor is biztosítjuk, az 

ellenőrzött hozzáférést és a szükséges elemzések lehetőségét, valamint, hogy azok a rendszerbe történő 

bármilyen beavatkozáskor olvashatók (visszakereshetők) maradjanak. (Lásd: Informatikai Szabályzat, 

vonatkozó Minőségirányítási Eljárásokban) 

A minőségirányítási feljegyzéseket - beleértve az alvállalkozóknak a rendszerben hivatkozott feljegyzéseit is 

- az előírt módon és ideig őrizzük meg a meghatározott követelményeknek való megfelelés és a 

minőségirányítási rendszer hatékony működésének igazolására. 

 E cél érdekében: 

 A feljegyzés készítője felelős a tartalmi megfelelőségért, valamint, hogy a feljegyzés jól olvasható 

kivitelben készüljön. 

 Minden munkatárs felelős azért, hogy a feljegyzéseket védje a sérüléstől, rongálódástól, elvesztéstől. 

 A megőrzésért felelős feladata oly módon tárolni, hogy biztosítsa a hozzáférhetőséget, a 

visszakereshetőséget és a biztonságos tárolást (bizalmasság vagy sértetlenség elvesztésétől, helytelen 

használattól). 

 A minőségirányítási feljegyzéseket - külön kérésre- az ügyfél vagy képviselője rendelkezésére bocsátjuk 

a megállapodás szerinti időtartamon belül, amennyiben azok nem bizalmas jellegűek. 
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Az elektronikusan kezelt feljegyzések, adatbázisok kezelésekor is biztosítjuk az ellenőrzött hozzáférést és a 

szükséges elemzések lehetőségét, valamint azt, hogy azok a rendszerbe történő bármilyen beavatkozáskor 

olvashatók (visszakereshetők) maradjanak. (lásd Információbiztonsági szabályzat). 

A szervezet által a minőségirányítási rendszer tervezéséhez és működtetéséhez szükségesként meghatározott, 

külső eredetű dokumentált információt megfelelő módon azonosítja és felügyelet alatt tartja. 

A szervezet a megfelelőség bizonyítékaként megőrzött dokumentált információt megvédi a nem szándékos 

módosításoktól. 
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8 MŰKÖDÉS 

8.1. Működéstervezés és -felügyelet  

Minőségirányítási rendszerünket, amely a teljes szervezetünkre vonatkozik a Polgármesteri Hivatal 

jogszabályban meghatározott, kötelezően ellátandó, vagy a Képviselő testület által felvállalt 

közigazgatási és önkormányzati feladatok ellátására dolgoztuk ki. A tevékenységekre vonatkozó 

szabályozást a 8.5. fejezet tartalmazza. Ezen folyamatainkat a vonatkozó törvényi előírások, valamint 

ügyfeleink igényeinek megfelelően, szabályozott körülmények között hajtjuk végre, így a folyamatok 

tervezése, bevezetése, felügyelet alatt tartása során: meghatároztuk szolgáltatásaink követelményeit, 

felállítottuk az elfogadási kritériumokat a folyamatokra, szolgáltatásokra és meghatároztuk az 

erőforrásokat. 

Így: 

  olyan mértékig határoztuk meg a folyamatok megvalósításhoz, ellenőrzéséhez, felügyeletéhez 

alkalmazandó általános módszereket, a feladatok végrehajtáshoz szükséges képzettséget és 

gyakorlottságot, hogy a biztosítsa a vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelést, valamint 

ügyfeleink igényeinek kielégítését, 

 a feladatok végrehajtásához kapcsolódóan rendszeresen meghatározzuk és biztosítjuk a folyamatok 

ellenőrzéséhez és felügyeletéhez szükséges módszereket és eszközöket, információkat, kritériumokat, 

 folyamataink hatékony működésének és ellenőrzésének bizonyítására feljegyzéseket vezetünk (lásd a 

7.5. fejezetben). 

A folyamatok azonosítását és általános szabályozását minőségirányítási rendszerünk kiépítésével végeztük 

el. Amennyiben folyamatainkon változtatni kell, vagy új módszereket, folyamatokat kell alkalmazni, akkor 

ezt a fenti szabályozások és a minőség tervezés (lásd az 6. fejezetben) nem tervezett változások 

következményeinek figyelembe vételével végezzük el és vezetjük be szükség szerint intézkedéseket téve a 

kedvezőtlen hatások enyhítésére. 

A Polgármesteri Hivatal által végzett tevékenységgel kapcsolatos folyamatokat, ezek kölcsönös összhangját 

a vonatkozó Minőségirányítási Eljárásokban határozzuk meg. Ezeket a folyamatokat ügyfeleink 

követelményeinek megfelelően és szabályozott körülmények között hajtjuk végre. Ennek érdekében a 

következő szempontokat vettük figyelembe: 

 a Polgármesteri Hivatal közigazgatásban nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos minőségcélokat; 

 a folyamatok és dokumentáció kialakításának szükségességét és az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos 

konkrét erőforrások és feltételrendszer megteremtését, melyek a Minőségirányítási Kézikönyvben és a 

Minőségirányítási Eljárásokban találhatók; 
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 az igazoló és jóváhagyó ellenőrzés végzését és az elfogadási kritériumokat (lásd az egyes folyamatokat 

leíró Minőségirányítási Eljárásokat); 

 azokat a feljegyzéseket, amelyek igazolják a folyamatok és a nyújtott szolgáltatások megfelelőségét 

(lásd az egyes folyamatokat leíró Minőségirányítási Eljárásokat). 

A folyamatok azonosítását és általános szabályozását minőségirányítási rendszerünk kiépítésével végeztük 

el. Amennyiben folyamatainkon változtatni kell vagy új módszereket, folyamatokat kell alkalmazni, akkor 

ezt a fenti szabályozások és a minőségirányítási tervezés (lásd a Minőségirányítási Kézikönyv 6. 

fejezetben) követelményeinek figyelembevételével végezzük el és vezetjük be. 

A szervezetünk biztosítja, hogy a kihelyezett folyamatai felügyelet alatt legyenek lásd a minőségirányítási 

eljárást. 

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények 

8.2.1. Kapcsolattartás a vevőkkel 

Ügyfeleink részére az alábbi szabályozásainknak megfelelően biztosítjuk a korrekt és hatékony 

kapcsolattartást a beadványok, megkeresések, feladatok és igények fogadása, valamint teljesítése során és a 

teljesítést követően is. 

8.2.1.1. Kapcsolattartás az ügyfelekkel 

Az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás: 

 Az érdeklődések, tájékoztatás kérések fogadása és megválaszolása. 

 Az igények fogadása és teljesítése. Az ügyfelek igényeiket, kérelmeiket, beadványaikat az 

Ügyfélszolgálaton, valamint a vonatkozó utasítás szerinti módon az ügyintézőnél ügyfélfogadási 

időben adhatják át a hivatalnak. Az ügyfélfogadás idejét a vonatkozó rendelet szabályozza. Az önálló 

szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy ügyfélfogadási időben az ügyintézők 

rendelkezésre álljanak. 

 A Hivatal tevékenységével kapcsolatos problémák, bejelentések kezelése. 

A beérkező írásbeli jelzésekre minden esetben írásban válaszolunk. Telefonon keresztül a hivatal 

munkatársai tájékoztató jellegű információkat nyújtanak. A reklámújságokon, szórólapokon, helyi sajtón és 

médián keresztül történő, hivatalt érintő információk, a jegyzővel történt egyeztetést követően vezetői 

jóváhagyással kerülnek közlésre. A hivatalnál maradó eredeti jóváhagyott példányok az érintett szervezeti 

egységeknél találhatók.  

A kapcsolattartás formái: 

 Ügyfélszolgálat 

 Honlap 
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 E-mail elérhetőség 

 Zöld szám 

 Intelligens Panaszbejelentő Rendszer (IPR) 

 Helyi média 

 Felső vezetői (polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői-aljegyzői) fogadóórák 

 Közmeghallgatás (vonatkozó törvényi követelmények szerint) 

 Tájékoztató tábla 

 Lakossági fórumok 

 Képviselői fogadó óra 

8.2.1.2.Ügyfélszolgálat 

Az ügyfélszolgálaton az általános ügyfélszolgálati feladatot ellátó állandó munkatársak mellett a szervezeti 

egységektől kijelölt munkatársak forgó rendszerben látnak el ügyfélszolgálati feladatokat a szakterületükön 

a vonatkozó Jegyzői Utasítás szerint. 

Feladatai:  

 az ügyfelek szakszerű tájékoztatása, 

 kérelmek, beadványok átvétele az Iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint, 

 kérelmek, beadványok ellenőrzése, az ügyfelek tájékoztatása a hiányzó iratokról, adatokról, és 

lehetőség szerint a hiánypótlási felszólítás megtétele, 

 az ügy jellegének megfelelően egyéb eljárási cselekmények megtétele (jegyzőkönyv felvétele stb.), 

 az Építésügyi Szolgáltatási Ponton a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások biztosítása, 

 döntéshozatal az azonnal elintézhető, az ügyintézőhöz telepített ügyekben 

Az ügyfélszolgálat állandó munkatársai időszakos feladatokat is ellátnak a Jegyzői Utasítás szerint.  

Az Ügyfélszolgálaton elkülönülten működik a Polgármesteri Hivatal Házipénztára. 

8.2.2. Igények meghatározása és a vonatkozó követelményeik átvizsgálása 

Az igények meghatározása és átvizsgálása azt a folyamatot jelenti, amelyekben a Polgármesteri Hivatal 

feladatokat fogad el az ügyfelektől. 

A feladatok elvégzésén a Polgármesteri Hivatalban a következő tevékenységeket értjük: 

 Az előterjesztések elkészítéséhez szükséges információk meglétének, teljes körűségének vizsgálata; 

 Társulási megállapodások megkötése; 

 Közigazgatási és hatósági feladatok végrehajtásának előkészítése; 

 Pályázatok elkészítése; 

 Beadványok, kérelmek fogadása 
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8.2.2.1. Az előterjesztések elkészítéséhez szükséges információk meglétének, illetőleg teljes 

körűségének vizsgálata 

Az előterjesztések elkészítésére vonatkozó igények lehetnek: 

 jogszabályi változásokból fakadó kötelezettségek, 

 képviselői indítványok, 

 vezetőségi döntésből származó igények, 

 egyéb. 

Az előterjesztések elkészítésének kezdeményezése az önkormányzati SZMSZ-ben rögzítettek alapján 

történik. 

A szükséges információk meglétéről az előterjesztés elkészítésére kijelölt munkatárs (lásd: ME 04 

Minőségirányítási Eljárás) győződik meg, aki az előterjesztés elkészítését is elvégzi. Az előterjesztések 

szakmai és törvényességi ellenőrzését az ME 04 Minőségirányítási Eljárásban meghatározott személyek a 

meghatározott módon végzik.  

A további ellenőrzésekre és jóváhagyásra vonatkozó szabályokat lásd az ME 04 Minőségirányítási 

Eljárásban. 

8.2.2.2.  Társulási megállapodások megkötése 

A Társulási megállapodások és módosításainak előkészítése a jegyző által kijelölt önálló szervezeti egység 

vezetőjének feladata. A jogszabályi feltételeket tartalmazó Társulási megállapodás teljesíthetőségi 

szempontból történő átvizsgálását és megfelelőségét a Jegyzői Iroda munkatársa és/vagy a jegyző ellenőrzi, 

a polgármester a jóváhagyó a Képviselő-testület javaslata alapján. A társulási megállapodásban foglaltak 

teljesülését a jegyző biztosítja. 

8.2.2.3.  Közigazgatási és hatósági feladatok végrehajtásának előkészítése 

A Hivatal tevékenységét szabályozó jogszabály hatását tekintve lehet: 

 jogszabály, amely új feladatot határoz meg a Hivatal számára (pl.: EU-s jogharmonizációs eljárások, 

feladatok), 

 jogszabály, amely előírja már meglévő feladatok elvégzésének módját, feladat módosítását, 

 jogszabály, amely meglévő feladatot szüntet meg, 

 képviselő-testületi döntés. 

A közigazgatási és hatósági feladatok végrehajtásának előkészítésekor a legfontosabb szempont a Hivatal 

erőforrásainak számbavétele, különös tekintettel a pénzügyi fedezetre. Abban az esetben, ha a feladat nem 
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végrehajtható, a polgármester vagy a jegyző, a vonatkozó jogszabály, illetve belső szabályozás szerint jár 

el. 

Az ügykör szerint illetékes önálló szervezeti egység vezetője felel a jogszabályban meghatározott feladat 

végrehajtási módjának kidolgozásáért, illetve a feladat végrehajtásáért.  

8.2.2.4. Pályázatok elkészítése 

Amennyiben a vonatkozó Minőségirányítási Eljárásokban más mód nincs megjelölve, a pályázatokkal 

kapcsolatos tevékenységeket az alábbiak tartalmazzák: 

A pályázati lehetőségek figyelése az érintett szervezeti egység kijelölt munkatársának feladata. 

Amennyiben neki (vagy bármelyik hivatali munkatársnak) érdeklődésre számot tartható pályázati lehetőség 

jut tudomására, értesíti a szervezet vezetőjét, aki gondoskodik arról, hogy a döntésre jogosult elé kerüljön a 

pályázaton történő részvételre vonatkozó javaslat.  

A Képviselő-testületi döntést igénylő pályázatoknál, pozitív döntést követően a Képviselő-testület 

határozatban dönt a pályázat benyújtásáról és a mellérendelt önrész biztosításáról, majd a jegyző kijelöli a 

pályázat elkészítéséért felelősöket.  

Az elkészített pályázat végső jóváhagyása - amennyiben pénzügyi fedezet is kell hozzá és érinti a 

költségvetést - egyéb felhatalmazás hiányában a képviselő-testület által történik. Az elkészült, jóváhagyott 

pályázati anyagból – a pályáztató felé küldött kötelező példányszámon túl – megőrzésre kerül egy-egy 

példány, a szakmai előkészítő ügyintézőnél ügyiratban, valamint ha érintett valamely önkormányzati 

intézmény, akkor annak képviselőjénél is. 

A nyertes pályázat megkötött szerződéseiből egy-egy példány kerül a szakmai előkészítő ügyintéző 

ügyiratához, ha érintett valamely önkormányzati intézmény, akkor annak képviselőjéhez, (az érintett 

szervezeti egység juttatja el) illetve a pénzügyi tranzakciók miatt a Közgazdasági Főosztályhoz, valamint a 

szerződés aláírását követően a Jegyzői Iroda érintett munkatársához nyilvántartásba vétel céljából. 

8.2.2.5.  Beadványok, kérelmek fogadása 

Beadványok érkezhetnek postai úton, elektronikus úton, jegyzőkönyvbe mondva és személyesen az 

Ügyfélszolgálaton vagy az önálló szervezeti egységek ügyfélfogadása alkalmával. A postai úton érkező 

beadványok, valamint elektronikus úton érkező, ügyet keletkeztető igények nyomtatott formában – 

kezelésük az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint történik.  

Szóban érkező feladatok fogadása: az azonnali ügyintézést igénylő feladatok megoldására az érintett 

ügyintéző azonnal intézkedést kezdeményez. Az azonnal el nem intézhető feladatokból ügyirat keletkezik. 

A már korábban folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódó szóbeli feladatokat az érintett ügyintéző a már 
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meglévő ügyiraton feljegyzés formájában rögzíti. Külön, a vonatkozó Utasítás szerint kerülnek rögzítésre a 

hivatali „zöld” számra érkezett bejelentések. Kezelésük a kijelölt ügyintéző feladata. Az Iratkezelési 

Szabályzat szerint a feladatot továbbítják az érintett szervezeti egységhez intézkedésre. 

Beadványok és kérelmek illetékességének és teljesíthetőségének vizsgálata: 

A beadványok esetében az önálló szervezeti egység vezetője, vagy az ezzel foglalkozó ügyintéző elvégzi a 

beadvány ellenőrzését, azaz a teljesíthetőségi vizsgálatot. Amennyiben a szervezeti egység vezetője úgy 

ítéli meg, hogy a beadvány más önálló szervezeti egység hatáskörébe tartozó kérdéseket is érint, konzultál 

az érintett szervezeti egység vezetőjével. 

A beadvány ellenőrzésének szempontjai a következők: 

 a Hivatalnak van-e hatásköre a beadványban foglaltak szerint eljárni és illetékességi körébe tartozik-e, 

 az érintett szervezeti egységnek feladatkörébe tartozik-e az intézkedés, 

 a beadvány teljes körűségének vizsgálata, azaz az ügyintézéshez szükséges - az ügyfél által 

benyújtandó - összes előírt dokumentumot, mellékletet csatolta-e a beadványhoz az ügyfél. 

 A kijelölt ügyintéző értesíti az ügyfelet, ha a beadványban foglaltak nem tartoznak a Hivatal hatás- 

vagy illetékességi körébe, valamint tudatja vele, hogy melyik közigazgatási, illetve állami szervhez 

továbbította a beadványt. 

 A kijelölt ügyintéző felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy kiegészítő iratokat kell még benyújtania. 

 Amennyiben az ügyfélnek nem kell további iratokat benyújtania, akkor a kijelölt ügyintéző elvégzi a 

beadvánnyal összefüggő feladatokat, majd a végleges döntéshozatal után (lásd az egyes önálló 

szervezeti egységek tevékenységét szabályozó eljárásokat) már a döntésről értesíti az ügyfelet. 

Az érintett szervezeti egység – a jogszabályoknak megfelelően – hatáskörét és illetékességét az eljárás 

minden szakaszában vizsgálja. Amikor hatáskörének vagy illetékességének hiányát észleli, a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. 

Iktatás: 

Iktatás előtt el kell végezni a teljesíthetőség vizsgálatát (lásd előző pont). Amennyiben a beadvány nem 

közvetlenül az ügyintézőhöz vagy az iktatóhoz érkezik, az önálló szervezeti egység vezetője kijelöli az 

adott ügy elvégzéséért felelős ügyintézőt, úgy, hogy annak nevét ráírja az iratra, mely alapján az iktató 

egyértelműen azonosítani tudja, hogy a beadvány melyik ügyhöz, illetve ügyintézőhöz tartozik. Ezután a 

szervezeti egység vezetője iktatásra átadja a beadványt, majd az a kijelölt ügyintézőhöz kerül. Amennyiben 

az ügynek előzménye is volt, az előzmény számát az ügyintéző írja rá az iratra a teljesítés előtt (Lásd: 

Iratkezelési Szabályzat). 
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8.2.3. Az igényekre vonatkozó követelmények átvizsgálása, megváltoztatása 

Lásd az előző fejezet részben. 

8.3. Termékek és a szolgáltatások tervezése és fejlesztése 

Ez a fejezet nem értelmezhető a szervezetünk tevékenységére, így kizártuk. 

8.4. A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete 

8.4.1. Beszerzés 

8.4.1.1.  A beszállítók, alvállalkozók értékelése 

A Polgármesteri Hivatal értékeli mindazon szállítóit, akik 

 Közvetlenül a Hivatal számára szállítanak, és a beszállított termékük, szolgáltatásuk beépül a 

tevékenységünkbe, annak minőségét befolyásolja; 

 Az önkormányzat vagy valamely intézménye számára szállítanak, de a hivatal munkatársai részt 

vesznek kiválasztásukban, szervezik a beszerzést. 

Szállítókat ily módon a Polgármesteri Hivatal 

 beruházások, felújítások lebonyolítására, 

 szakértői feladatok elvégzésére, 

 eseti- és ügygondnoki tevékenységek ellátására, 

 intézményi feladatok elvégzésére,  

 különböző szolgáltatások nyújtására, 

 és információszolgáltatásra,  

von be a tevékenységébe. 

8.4.1.2.  Szállítók nyilvántartása 

A Polgármesteri Hivatal elfogadott szállítóit a Jegyzői Iroda Gondnokságának érintett munkatársa tartja 

nyilván hálózaton, elérhetővé téve minden szervezeti egység számára.  

A teljesítést az egyes, velük kapcsolatban álló munkatársak esetenként értékelik.  

Az értékelési szempontok: 

 szakmai tartalom, minőség 

 garanciális jellemzők, szavatosság 
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 kapcsolattartás, elérhetőség 

 határidők betartása, pontosság 

 rugalmasság, kulturáltság 

Abban az esetben, ha a teljesítés során probléma merül fel (szempontokat lásd az értékelő lapon is), ez 

feljegyzésre kerül a Számlakísérő szállítói értékelő lapon. Egyéb esetekben megfelelő teljesítés esetén nem 

kell kitölteni a Számlakísérő szállítói értékelő lapot (a teljesítés tartalma a szerződés/számla alapján 

nyomon követhető).  

A szállítók teljes körű értékelésére a vezetőségi átvizsgáláson kerül sor. 

A szállítók teljes körű értékeléséig, nagyobb, vagy ismétlődő problémák esetén a szállítói nem-

megfelelőségekről az érintett szervezeti egység vezetők a vezetői értekezleten beszámolnak, és döntés 

születik a szállítóval való további együttműködéssel kapcsolatban.  

A szállítók teljes körű értékelését (elfogadott, nem elfogadott) a Számlakísérő szállítói értékelő lapok 

alapján a vezetőségi átvizsgálásra előkészíti a minőségirányítási vezető, majd az értékelés elfogadásáról, a 

szállítóval történő további együttműködésről a vezetőség a vezetőségi átvizsgáláson dönt, melyet a 

minőségirányítási vezető felvezet a nyilvántartásra, az érintett beszállító mellé.  

8.4.1.3. A szállítók kiválasztása 

Amennyiben a hivatalnak döntési joga van a szállító kiválasztásában, akkor elsősorban azon szállítók 

mellett dönt, akiknek teljesítése során nem merült fel probléma. Ennek betartása a beszerzést végző 

feladata. 

Azokban az esetekben, amelyekben csak ajánlási lehetőségünk van (testületi döntés esetén), a döntést 

előkészítő munkatárs az Előterjesztésben vagy Ügyiratban felhívja a döntéshozó figyelmét a szállító 

korábbi teljesítményében felmerült hiányosságokra. 

 8.4.2. Beszerzési adatok 

8.4.2.1. Közbeszerzések 

A közbeszerzések bonyolítására a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt) és végrehajtási rendeletei, az 

Önkormányzat közbeszerzései esetén Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata, a Hivatal közbeszerzései esetén a vonatkozó 

Jegyzői Utasítás az irányadó. 
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A közbeszerzéseket az elfogadott költségvetés alapján a Jegyzői Iroda jogtanácsosa által elkészített éves 

közbeszerzési terv alapján végezzük. 

8.4.2.1.1. Az Önkormányzat közbeszerzései 

A közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság jár el, a döntéseket a Pénzügyi és 

Tulajdonosi Bizottság (PTB) hozza meg a következők szerint: 

A közbeszerzési eljárás ajánlati, ajánlattételi /részvételi/ felhívását és az ezekhez kapcsolódó 

dokumentációt a bírálóbizottság készíti el, majd az eljárás megkezdése előtt véleményezésre megküldi a 

PTB részére. 

A PTB döntése alapján a bírálóbizottság lefolytatja az egyes közbeszerzési eljárásokat, majd a 

szakvéleményével és az indokolásokkal ellátott bírálati lapok alapján előterjesztés formájában döntési 

javaslatot készít a PTB részére. 

Az ajánlatokat a PTB bírálja el. A döntés név szerinti szavazással történik. 

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell az ajánlati 

/ajánlattételi/ felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni. A 

szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződést a megkötését követően haladéktalanul közzé kell tenni a honlapon. A közzétételről 

bírálóbizottság gondoskodik. A bírálóbizottság gondoskodik továbbá minden, a Kbt. által előírt közzétételi 

kötelezettség teljesítéséről, az éves közbeszerzési terv, az éves statisztikai összegezés és az előzetes 

összesített tájékoztató elkészítéséről, valamint az teljes eljárás dokumentálásáról. 

8.4.2.1.2. A Hivatal közbeszerzései 

A közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság jár el, a döntéseket a jegyző hozza 

meg a következők szerint: 

A közbeszerzési eljárás ajánlati, ajánlattételi /részvételi/ felhívását és az ezekhez kapcsolódó 

dokumentációt a bírálóbizottság készíti el, majd az eljárás megkezdése előtt véleményezésre megküldi a 

jegyző részére. 

A jegyző döntése alapján a bírálóbizottság lefolytatja az egyes közbeszerzési eljárásokat, majd a 

szakvéleményével és az indokolásokkal ellátott bírálati lapok alapján döntési javaslatot készít a jegyző 

részére. 

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell az ajánlati 
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/ajánlattételi/ felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni. A 

szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződést a megkötését követően haladéktalanul közzé kell tenni a honlapon. A közzétételről 

bírálóbizottság gondoskodik. A bírálóbizottság gondoskodik továbbá minden, a Kbt. által előírt közzétételi 

kötelezettség teljesítéséről, az éves közbeszerzési terv, az éves statisztikai összegezés és az előzetes 

összesített tájékoztató elkészítéséről, valamint az teljes eljárás dokumentálásáról. 

8.4.2.2. Beszerzések 

A Kbt-ben meghatározott értékhatárokat el nem érő értékű beszerzések bonyolítására az Önkormányzat 

beszerzései esetén Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

Beszerzési Szabályzata, a Hivatal beszerzései esetén a vonatkozó Jegyzői Utasítás az irányadó. 

A beszerzéseket az elfogadott költségvetés alapján végezzük. 

8.4.2.2.1. Az Önkormányzat beszerzései 

A költségvetésben jóváhagyott költségvetési forrásból megvalósított beszerzéseket a polgármester vagy a 

jegyző által megbízott szervezeti egység megbízottja bonyolítja le. 

A kötelezettségvállaló legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi 

felkérést küldeni, egyidejűleg az ajánlattételi felkérést az Önkormányzat honlapján közzétenni. Az 

ajánlatokat a kötelezettségvállaló bírálja el. 

Szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevővel lehet megkötni. A kötelezettségvállalásra a Budapest Főváros 

XV. kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, 

érvényesítési rendjének szabályozásáról szóló, a szerződéskötésre a szerződéskötések rendjéről szóló 

Együttes Utasítás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

8.4.2.2.2. A Hivatal beszerzései 

A költségvetésben jóváhagyott költségvetési forrásból megvalósított beszerzéseket a jegyző által megbízott 

szervezeti egység megbízottja bonyolítja le. 

A kötelezettségvállaló a vonatkozó Jegyzői Utasítás szerint legalább három ajánlattevőnek köteles 

egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felkérést küldeni. Az ajánlatokat a kötelezettségvállaló bírálja 

el. 

Szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevővel lehet megkötni. A legkedvezőbb ajánlat szempontjait a 

beszerzendő termékkört figyelembe határozzuk meg (ár, minőség, szállítási határidő, szállítás feltételei). A 
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kötelezettségvállalásra a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjének 

szabályozásáról szóló Együttes utasítás, a szerződéskötésre a szerződéskötések rendjéről szóló Jegyzői 

Utasítás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

8.4.2.3. A szerződések nyilvántartása 

A szerződések nyilvántartása egységes elektronikus szerződés-nyilvántartásban a Jegyzői Iroda 

jogtanácsosa és a Jegyzői Iroda érintett munkatársa koordinálásában kerül vezetésre. A szerződések papír 

alapú eredeti példányai az érintett szervezeti egységeknél kerülnek megőrzésre. 

A megrendelések nyilvántartását az érintett (megrendelést indító) szervezeti egységek munkatársai vezetik. 

Minden szerződésmódosítási kérelmet új igénynek tekintünk és ennek megfelelően, valamint az előzőekben 

részletezett eljárások szerint vizsgáljuk át, és járunk el.  

A szerződésben foglaltak megvalósulásának figyelemmel kísérése az azt előkészítő szervezeti egység, 

megbízottjának feladata, a pénzforgalommal járó szerződések esetében a Közgazdasági Főosztály 

Gazdálkodási Osztálya érintett munkatársának a feladata. 

A szállító által végzett tevékenység/szállított termék átvételekor a tevékenység/termék átvételében illetékes 

szervezeti egység megbízottja a benyújtott számlán, vagy a mellé csatolt kísérő lapon aláírásával igazolja 

az elvégzett munkát vagy a termék megfelelőségét. A kifizetésre csak ezután kerülhet sor. 

8.4.2.4. A beszerzett termék, szolgáltatás átvétele, igazoló ellenőrzése 

A beszerzett termékeket, szolgáltatásokat a termék, illetve szolgáltatás megrendelője ellenőrzi. 

Amennyiben megfelelő, ezt a beérkező számlán/szállítólevélen igazolja. A kifizetések csak a megrendelő 

igazolását követően fizethetők ki. Amennyiben a megrendelő az átvétel során hibát észlel: 

 Termék esetén „hibás” megjegyzéssel megjelöli és elkülöníti, illetve intézkedik a cseréjéről. 

 Szolgáltatás esetén feljegyzést készít, és intézkedik a reklamációról, illetve a munka kijavításáról. 

8.4.3. Információk a külső szolgáltatók részére  

A Hivatal biztosítja a követelmények megfelelőségét, mielőtt azokról tájékoztatást ad a külső 

szolgáltatónak. Szervezetünk tájékoztatást ad a külső szolgáltatók részére a követelményeiről. 

a) az elvégzendő folyamatok, a szállítandó termékek és nyújtandó szolgáltatások; 

A szolgáltatókkal megállapodásban minden esetben megadjuk az átvétel módját, felelősét, helyét. Az 

átvétellel megbízott munkatársak minden esetben elvégzik az előírt vizsgálatokat, és annak megfelelő 

eredménye esetén veszik át a terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelőség észlelése esetén a vonatkozó 

eljárás szerint járnak el. 

Az ügyfél személyes iratait a 8.5. szerint kezeljük.  
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8.5. Termék előállítása és szolgáltatás nyújtása 

8.5.1. Általános követelmények 

Alapfolyamataink az alábbiak szerint valósulnak meg: 

 Az alapfolyamatok működtetésének, ellenőrzésének és ellenőrzött állapot jelölésének módját az ME 

01-04 és ME 15-22 Minőségirányítási Eljárásokban, a Munkaköri leírásokban és az Utasításokban írjuk 

elő. 

 A folyamat célját és jellemzőit – a vonatkozó jogi szabályozások és az ügyféli igények figyelembe 

vételével - a feladat megkezdése előtt a feladat meghatározásakor tisztázzuk.  

 A folyamatok működéséhez dokumentált előírásainknak (Minőségirányítási Kézikönyv 6. Fejezet és 

vonatkozó eljárások) megfelelően biztosítjuk a szükséges feltételeket, beleértve a megfelelő 

eszközöket, mérőeszközöket, megfigyelő- és mérőberendezéseket környezetet és kvalifikált 

munkatársakat is. 

 Az előírások következetes végrehajtásával biztosítjuk, hogy működésünk megfeleljen a vonatkozó 

jogszabályoknak és egyéb külső normatív követelményeknek. 

 A folyamat, illetve a termék megfelelőségének biztosítása és igazolása érdekében szükséges 

ellenőrzéseket a vonatkozó Minőségirányítási Eljárások előírásai szerint végezzük.  

 A számítógépes rendszer megfelelő karbantartásával gondoskodunk a szükséges folyamatképesség 

fenntartásáról. 

Az alapfolyamatok működtetésére vonatkozó feljegyzéseket a 4.2.4. Minőségirányítási Kézikönyv fejezet 

és a kapcsolódó Minőségirányítási Eljárások előírásainak megfelelően készítjük el és őrizzük meg. 

8.5.2. A folyamatok érvényesítő ellenőrzése 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységeiből kifolyólag nem alkalmaz olyan folyamatokat, ahol azok előzetes 

érvényesítő ellenőrzésére lenne szükség, mivel a folyamatok eredménye – a termék – vizsgálatával 

ellenőrizhető a megfelelőség. Ennek következtében e szabványkövetelményt kizártuk. 

8.5.3. Azonosítás és nyomon követhetőség 

A Polgármesteri Hivatal termékei általános ügyirat, vagy testületi anyagként (előterjesztés) jelenik meg. 

Az ügyek, és az ügyiratok azonosítására és nyomon követésére az Iratkezelési Szabályzatban és a 

kapcsolódó Minőségirányítási Eljárásokban leírtakat alkalmazzuk. Az ügyiratok ennek megfelelő 

iktatásáért, kezeléséért a Hivatal minden köztisztviselője felelős. 

Az ügyiratkezelés során az ügyiratok azonosítására és nyomon követésére szolgáló, Előadói ív erre 
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alkalmas rovatainak kitöltése az iktató, illetve az érintett ügyintéző feladata a Iratkezelési Szabályzat 

szerint.  

A szabályozások betartásával biztosítjuk az ügyiratok egyedi azonosítását, valamint a nyomon 

követhetőséget a folyamat egésze során. 

8.5.4. Az ügyfél személyes okmányainak kezelése 

Ügyfél által beszállított terméknek tekintjük az ügyfelek által benyújtott ügyiratokat (megkereséseket, 

kérelmeket, beadványokat, beadványokhoz csatolt iratokat stb.). 

Az ezekkel kapcsolatos szabályozás célja biztosítani, hogy a fentiek szerint az ügyfél által beszállított 

termékek az ügyintézés időtartama alatt sem mennyiségileg, se minőségileg ne károsodjanak. 

Az ügyfelek által a hivatalnak átadott iratokat az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeljük. A 

kezelés módja biztosítja, hogy az ügyfél tulajdona azonosítható legyen. 

Ha az ügyfél által beszállított termék (irat) elveszne, károsodna vagy más módon alkalmatlanná válna a 

felhasználásra, akkor erről az érintett ügyintéző feljegyzést készít, és az ügyfelet tájékoztatja. 

A vonatkozó feljegyzések kezelését a 4.2.4. fejezetben és a kapcsolódó Minőségirányítási Eljárásokban 

leírtak szerint végezzük. 

8.5.4. Az iratok és adatok állagának megőrzése  

A Polgármesteri Hivatal tevékenysége során a hozzánk beadott és a hivatal köztisztviselői által létrehozott 

ügyiratok kezelését, tárolását és megőrzését a vonatkozó Minőségirányítási Eljárások, valamint az 

Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 

8.5.5. Kiszállítás utáni tevékenységek 

A szervezetünknek teljesítenie kell a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, kiszállítás utáni 

tevékenységekre vonatkozó követelményeket.  Az ügyfelek részére kiadott dokumentumok megfelelősége 

érdekében folyamatosan vizsgáljuk 

a) a jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeket,  

b) a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos lehetséges nem kívánt következményeket; 

c) a termékei és szolgáltatásai jellegét, alkalmazását és tervezett élettartamát; 

d) az ügyfélkövetelményeket; 

e) az ügyféli visszajelzéseket. 
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8.5.6. Változáskezelés 

Szervezetünk átvizsgálja, és felügyelet alatt tartja a termék-előállítás vagy szolgáltatásnyújtás változásait, a 

követelményeknek való folyamatos megfelelőség biztosításához szükséges mértékig. Szervezetünk megőrzi 

a változások átvizsgálásának eredményeit, a változásokat engedélyező személy(eke)t, és az átvizsgálásból 

következő szükséges intézkedéseket leíró dokumentált információkat. 

8.6. A termékek és szolgáltatások kibocsátása  

8.6.1.  A szolgáltatások és termékek figyelemmel kísérése mérése 

A Polgármesteri Hivatal tevékenysége során felhasznált anyagok (pl.: beadvány, amelyből előterjesztést 

kell készíteni) átvételétől a tevékenység eredményének (döntés) végellenőrzéséig dokumentált előírások 

alapján biztosítja a minőség ellenőrzését, vizsgálatát, az eljárás minősítését és az eredmények feljegyzését 

annak érdekében, hogy: 

 időben észleljük az előírásoktól eltérő állapotot, 

 minél hamarabb intézkedhessünk a nem megfelelő állapot megszüntetése érdekében, 

 igazoljuk az előírásoknak való megfelelést. 

Az ellenőrzéseket, vizsgálatokat és ezek eredményeinek feljegyzését a vonatkozó Minőségirányítási 

Eljárásokban meghatározott módon végezzük. 

8.6.2. Beérkező anyagok átvételi ellenőrzése és vizsgálata 

A beadványok ellenőrzési szempontjai: 

 hatáskör vizsgálata 

 illetékesség vizsgálata 

 határidők betartása, 

 szükséges iratok megléte (pl. véleményezések csatoltak-e) 

8.6.3.  Folyamatközi ellenőrzés és vizsgálat 

A döntés előkészítésének folyamat közbeni ellenőrzése a vonatkozó szabályzatokban előírt belső szervezeti 

egység vezetőinek ellenőrzése és jóváhagyásai által, valamint a vezetőségi értekezleteken történik. 

8.6.4.  Végellenőrzés és vizsgálat 

Minden folyamatunk végellenőrzésen esik át a vonatkozó Minőségirányítási Eljárásban meghatározottak 

szerint. A Hivatalból a végellenőrzés nélküli, vagy nem megfelelőnek ítélt ügyirat nem kerülhet ki az 

ügyfélhez. 
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8.6.5. Ellenőrzési és vizsgálati feljegyzések 

Az ellenőrzések és a vizsgálatok során kapott vagy készült minőségirányítási feljegyzések egyértelműen 

mutatják, hogy az eljárás megfelelt, vagy sem a vizsgálati előírásoknak. A feljegyzések készítésénél a 

vonatkozó előírások betartásával biztosított a vizsgálatot végző, feljogosított köztisztviselő 

azonosíthatósága. A minőségirányítási feljegyzéseket a 4.2.4. fejezet és a vonatkozó Minőségirányítási 

Eljárások előírásai szerint kezeljük, ezzel biztosítva az ellenőrzött anyagok későbbi visszakereshetőségét. 

8.7. A nem megfelelő kimenetek felügyelete 

8.7.1. A szervezetünk gondoskodik arról, hogy azok a kimenetek, amelyek nem felelnek meg a 

követelményeinknek, azonosítva és felügyelet alatt legyenek, hogy megelőzzük véletlen felhasználásukat 

vagy kiszállításukat. 

Szervezetünknek megfelelő intézkedést kell tennie a nemmegfelelőség jellegétől és annak a termékek és 

szolgáltatások megfelelőségére gyakorolt hatásától függően. Ez vonatkozik azokra a nem megfelelő 

termékekre és szolgáltatásokra is, amelyeket a termékek kiszállítása után vagy a szolgáltatás nyújtása során 

vagy utána észlelünk. 

Szervezetünk foglalkozik a nem megfelelő kimenetekkel a következő módszerek közül egyet vagy többet 

kiválasztva: 

a) helyesbítés; 

b) a vevő tájékoztatása; 

Amikor a nem megfelelő kimeneteket kijavítjuk, akkor a követelményeknek való megfelelőséget 

igazolnunk (verifikálni) kell. Szervezetünk működéséből adódóan nem folytat olyan tevékenységet, ahol 

előzetes érvényesítő ellenőrzésre lenne szükség, mert folyamataik eredménye a szolgáltatás 

teljesítettségének igazolásával ellenőrzött. 

8.7.2. Szervezetünk olyan dokumentált információt őriz meg (pl: problémalapokon), amely 

a) leírja a nemmegfelelőséget; 

b) leírja a megtett intézkedéseket; 

c) azonosítja azokat a felhatalmazott személyeket, akik döntést hoztak a nemmegfelelőség kezeléséről. 

A keletkezett feljegyzéseket a 7.5. fejezet szerint kezeljük.  
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9 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

9.1. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés  

9.1.1. Általános előírások  

A Polgármesteri Hivatal ellenőrző módszereket alkalmaz arra, hogy az általa elvégzett tevékenységek és az 

ennek során létrejövő és beépülő termékek (jelentések, programok, elemzések stb.) bizonyíthatóan 

megfelelőek legyenek mind az ügyfelek elvárásainak, mind a Polgármesteri Hivatal célkitűzéseinek. 

Az ellenőrző módszereket jelen Minőségirányítási Kézikönyvben és a minőségirányítási rendszer 

kapcsolódó dokumentumaiban írjuk elő. Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk a folyamatok 

értékeléséhez, javításához a helyesbítő, megelőző tevékenység keretében, illetve a vezetőségi 

átvizsgálásokon. Az eredményekről (így pl: vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve) minden esetben 

dokumentált információt őrzünk meg a Kézikönyv 7.5.2. fejezete szerint.  

Folyamatainkat figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy igazoljuk a folyamatok (végrehajtási 

módszerek és azok hatékony alkalmazásának) képességét a tervezett eredmények elérésére. Amennyiben 

hatékonyságuk, alkalmasságuk romlana, időben beavatkozunk a megfelelő állapot visszaállítása érdekében. 

A folyamatok figyelemmel kísérésére az alábbi mérőszámokat, illetve figyelemmel kísérési módszereket 

alkalmazzuk: 

 Az ügyintézés határidejének tartása: ügyiratforgalmi statisztika, hátralékos iratok száma. A 

rendszergazda gondoskodik róla, hogy mátrix formájában önálló szervezeti egységek szerinti és 

negyedéves bontásban (tárgy negyedévet követő hónap 10-ig), illetve a felső vezetés igénye alapján, 

összeállításra és továbbításra kerüljön a minőségirányítási vezetőnek, illetve külön igény szerint az 

igénylő részére. 

 Határozathozatal szakszerűsége: ügyiratforgalmi statisztika, fellebbezések száma. Negyedévente (tárgy 

negyedévet követő hónap 10-ig) a Jegyzői Iroda Iktató Csoport érintett munkatársa előkészítését 

követően az adatgazda továbbítja a minőségirányítási vezetőnek. A fellebbezések száma önmagában 

nem iránymutató, értékelni kell, hogy ezek közül mennyi volt jogos. (II. fokú döntés vagy saját 

hatáskörben történő döntés) 

 Hatósági ellenőrzés eredményei folyamatosan és a vezetői átvizsgáláson a hatósági eljárás tartalmi és 

formai nem megfelelés minta alapján.) 

 Előterjesztések esetében határidő csúszások száma, (aránya az adott időpontra leadott összeshez 

képest). Havonta megbeszélésre kerül a vezetői értekezleteken, éves rendszerességgel a statisztikát a 

Jegyzői Iroda érintett munkatársa adja le a minőségirányítási vezetőnek kérésre, de legkésőbb a 

vezetőségi átvizsgáló értekezlet időpontját megelőző 5 munkanappal bezárólag. 
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 Előterjesztések esetében törvényességi (egyéb tartalmi, szakmai szempontok szerinti) ellenőrzés során 

javításra, vagy átdolgozásra visszaadott előterjesztések száma, visszaadások száma (ismételt nem 

megfelelőség; aránya az adott időpontra leadott összeshez képest). A Jegyzői Iroda vezetője számol be 

folyamatosan erről, és készít erről évente írásos jelentést a jegyzőnek. 

Támogató folyamataink megfelelő működésének figyelemmel kísérését, ellenőrzését, a szükséges 

helyesbítő és megelőző intézkedések meghatározását belső auditálási tevékenységünk keretében 

biztosítjuk. 

A folyamatok figyelemmel kísérése során nyert adatokat a 8.4. fejezet szerint kezeljük. 

9.1.1.2. A szolgáltatások és termékek figyelemmel kísérése mérése 

A Polgármesteri Hivatal tevékenysége során felhasznált anyagok (pl.: beadvány, amelyből előterjesztést 

kell készíteni) átvételétől a tevékenység eredményének (döntés) végellenőrzéséig dokumentált előírások 

alapján biztosítja a minőség ellenőrzését, vizsgálatát, az eljárás minősítését és az eredmények feljegyzését 

annak érdekében, hogy: 

 időben észleljük az előírásoktól eltérő állapotot, 

 minél hamarabb intézkedhessünk a nem megfelelő állapot megszüntetése érdekében, 

 igazoljuk az előírásoknak való megfelelést. 

Az ellenőrzéseket, vizsgálatokat és ezek eredményeinek feljegyzését a vonatkozó Minőségirányítási 

Eljárásokban meghatározott módon végezzük. 

9.1.1.3.  Beérkező anyagok átvételi ellenőrzése és vizsgálata 

A beadványok ellenőrzési szempontjai: 

 hatáskör vizsgálata 

 illetékesség vizsgálata 

 határidők betartása, 

 szükséges iratok megléte (pl. véleményezések csatoltak-e). 

9.1.1.4. Folyamatközi ellenőrzés és vizsgálat 

A döntés előkészítésének folyamat közbeni ellenőrzése a vonatkozó szabályzatokban előírt belső szervezeti 

egység vezetőinek ellenőrzése és jóváhagyásai által, valamint a vezetőségi értekezleteken történik. 

9.1.1.5. Végellenőrzés és vizsgálat 



 
 

NNYYOOMMTTAATTÁÁSSBBAANN  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  JJEELLLLEEGGŰŰ    5544  //  6633  OOLLDDAALL  

  

Budapest Főváros XV. kerületi 

Polgármesteri Hivatal 

Minőségirányítási Kézikönyv 

9. fejezet: Teljesítményértékelés 

Minden folyamatunk végellenőrzésen esik át a vonatkozó Minőségirányítási Eljárásban meghatározottak 

szerint. A Hivatalból a végellenőrzés nélküli, vagy nem megfelelőnek ítélt ügyirat nem kerülhet ki az 

ügyfélhez. 

9.1.1-6. Ellenőrzési és vizsgálati feljegyzések 

Az ellenőrzések és a vizsgálatok során kapott vagy készült minőségirányítási feljegyzések egyértelműen 

mutatják, hogy az eljárás megfelelt, vagy sem a vizsgálati előírásoknak. A feljegyzések készítésénél a 

vonatkozó előírások betartásával biztosított a vizsgálatot végző, feljogosított köztisztviselő 

azonosíthatósága. A minőségirányítási feljegyzéseket a 4.2.4. fejezet és a vonatkozó Minőségirányítási 

Eljárások előírásai szerint kezeljük, ezzel biztosítva az ellenőrzött anyagok későbbi visszakereshetőségét. 

A Polgármesteri Hivatal a minőségirányítási rendszer teljesítményének mérésére az ügyfelek elégedettségét 

elsődleges mutatónak, míg a belső minőségirányítási auditokat a rendszer működésének elsődleges 

értékelési eszközének tekinti. 

9.1.1-7. Ügyféli elégedettség mérés 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységére vonatkozó észrevételeket, információkat rendszeresen és 

dokumentáltan gyűjtjük, elemezzük, értékeljük. 

A Polgármesteri Hivatal rendszeresen ügyféli elégedettség mérést végez az alábbiak szerint: 

 Az ügyféli elégedettséget mérő kérdőívet a minőségirányítási vezető állítja össze, és a jegyző 

hagyja jóvá. A kérdőívet évente felülvizsgáljuk. 

 A gyűjtőládákat a Polgármesteri Hivatal több pontján – a Bocskai utcai hivatali bejárat előterében, 

valamint az Ügyfélszolgálat váróhelyiségében helyezzük ki. A gyűjtőládák helyén figyelemfelkeltő 

táblával jelezzük az ügyfeleknek, hogy kérdőívet tölthetnek ki, amelyet a ládákban helyezhetnek el.  

 A vezetés évente, vezetői értekezleten vagy átvizsgáláson meghatározza azt az időszakot, melyben 

az ügyféli elégedettség felmérést végezzük.  

 A kitöltött kérdőívek gyűjtéséről a minőségirányítási vezető gondoskodik, a gyűjtőládák 

kihelyezésével, esetleg a beérkező posták Iratkezelési Szabályzat szerinti fogadásával. 

 A kijelölt időszak végeztével a minőségirányítási vezető összegyűjti és a 9.1.3. fejezet szerint 

értékeli a kérdőíveket. 

A képviselő testületi tagok elégedettségének mérése: 

 A képviselő testületi tagok észrevételeit lehet gyűjteni a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben 

rögzített tapasztalatok alapján, illetve kérdőíves módon.  

 A képviselő testületi tagok véleményét, észrevételeit kétévente gyűjtjük, rendszerezzük és értékeljük. 
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  A kérdőívet a Jegyzői Iroda vezetője állítja össze, a polgármester és jegyző hagyja jóvá. 

 A kérdőíveket adott képviselő-testületi üléshez kapcsolódóan juttatjuk el a tagoknak. Ennek 

megszervezése a Jegyzői Iroda érintett ügyintézőjének a feladata. 

 A kérdőíveket gyűjtőládákban elhelyezve gyűjtjük. 

 A kérdőíveket a minőségirányítási vezető a 9.1.3. fejezet szerint dolgozza fel. 

Az ügyfelek észrevételeit a 9.1.3. fejezetnek megfelelően dolgozzuk fel és azok tanulságai alapján 

intézkedünk a szükséges beavatkozások és módosítások megtételéről.  

9.1.2. Elemzés és értékelés  

Szervezetünk adatelemzési módszereket alkalmaz azért, hogy elemzés eredményeit felhasználja a 

következők értékelésére: 

 a termékek és szolgáltatások megfelelősége; 

 a vevői elégedettség mértéke; 

 a minőségirányítási rendszer teljesítménye és eredményessége; 

 a tervezést végrehajtásának eredményessége; 

 a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban megtett intézkedések eredményessége; 

 a külső szolgáltatók teljesítménye; 

 a minőségirányítási rendszerre vonatkozó fejlesztési igények. 

Ezekből az értékelésekből adódóan a következő területeket mutatóira kell odafigyelni: 

a) a vevők megelégedettsége (lásd a 9.1.2. fejezet), 

b) saját hibánkból fakadó határidőbeni csúszásaink száma napokban (minőségirányítási vezető), 

c) alvállalkozóink hibájából fakadó határidőbeni csúszásaink száma napokban (minőségirányítási 

vezető), 

d) saját hibánkból fakadó, szerződéses teljesítéshez szükséges többletmunkánk mennyisége 

(minőségirányítási vezető), 

e) alvállalkozónk hibájából fakadó, szerződéses teljesítéshez szükséges többletmunkánk mennyisége 

(minőségirányítási vezető). 

Az elemzéseket évente egyszer a vezetőségi átvizsgálás keretén belül a fent említett vezetők prezentálják, 

ahol a vezetőségi átvizsgálás résztvevői értékelik azt. (kivéve a folyamatos jellegű elemzéseket) 

Amennyiben adatelemzések eredményei helyesbítő intézkedést kívánnak meg, úgy azt a minőségirányítási 

vezető a 10.2. fejezet alapján teszi meg. 

Az adatelemzési módszereink teljeskörűségét évente egyszer a vezetőségi átvizsgálás keretében értékeljük. 
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9.2. Belső audit 

A minőségirányítási rendszer megfelelőségének és hatékony működésének ellenőrzésére belső auditokat 

végzünk az alábbiak szerint: 

A belső auditok időpontja és a tevékenységet végző auditorok a Belső minőségirányítási audit tervben 

kerülnek meghatározásra vezetőségi átvizsgáláson. Az audit tervet a minőségirányítási vezető készíti, és a 

jegyző hagyja jóvá. Az auditprogram kialakításánál figyelembe vesszük a tevékenységek és területek 

állapotát, fontosságát, valamint a korábbi auditok eredményeit. A tervezés során alapvető szempontunk, 

hogy éves szinten legalább egyszer valamennyi terület, illetve tevékenység ellenőrzésre kerüljön. Belső 

auditot olyan személy végezhet, aki 

 ismeri a jelen fejezetben meghatározott, belső minőségirányítási auditokra vonatkozó követelményeket, 

az alkalmazandó bizonylatokat és azok használatát, ítélete objektív és pártatlan, továbbá 

 nem vesz részt az auditált tevékenységben. 

A minőségirányítási vezető a jóváhagyott és elrendelt Belső minőségirányítási audit tervet megküldi a 

szervezeti egységek vezetőinek és az auditokat végző belső auditoroknak. 

Rendkívüli belső minőségirányítási audit végrehajtását - a körülmények alapos mérlegelése alapján - a 

minőségirányítási vezető kezdeményezi a belső minőségirányítási auditokra vonatkozó általános 

előírásoknak megfelelően, melyet ezek után a jegyző rendel el. A minőségirányítási vezető a jóváhagyott 

módosítást a Belső minőségirányítási audit terven rögzíti, majd az érintetteket értesíti. 

Az auditok végrehajtása előtt a minőségirányítási vezető időpontot egyeztet a kijelölt auditorokkal és a 

felelős területek vezetőivel.  

Az auditot végző auditor(ok) az audit megkezdését megelőzően a felülvizsgálandó terület(ek)re 

vonatkozóan összeállítják az Ellenőrzési listát, meghatározva az audit alapkérdéseit. Az Ellenőrzési lista 

alapján a felülvizsgálat tervezett módszerének és irányának jóváhagyása a minőségirányítási vezető 

feladata. 

Az Audittervben meghatározott, a vizsgált terület vezetőjével egyeztetett időpontban, az Ellenőrzési listán 

rögzített szempontok szerint a megbízott auditor lefolytatja az auditot. 

Az auditban érintett szervezeti egység vezetője felelős az audit végrehajtásának elősegítéséért, hatékony 

támogatásáért, továbbá az audit elvégzésének igazolásaként az alkalmazott ellenőrzési listák aláírásáért. 

A belső minőségirányítási auditot végző auditornak az audit befejezését követően a minőségirányítási 

vezetővel egyeztetett időpontig az Ellenőrzési listán (ld.: 7. sz. melléklet) el kell készítenie a vonatkozó 

belső minőségirányítási audit megállapításait, nem megfelelőség esetén a Probléma lapjait, melyekben az 
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auditált terület felelős vezetőjével ellenjegyeztetve, egyértelműen és visszakereshetően rögzíti az észlelt 

nem megfelelőségeket, majd közösen kivizsgálják és rögzítik azok valószínű okait. 

A megbízott auditornak a Probléma lapokhoz csatolnia kell az audit során alkalmazott Ellenőrzési listákat, 

és el kell juttatnia a minőségirányítási vezetőhöz. 

A Probléma lapokon részletesen leírt hiányosságok, eltérések okainak megszüntetése és az előírt, 

szabályozott állapot minél előbbi megteremtése érdekében a szükséges feladatok meghatározásáért - 

szükség esetén a felelős szervezeti egység vezető bevonásával - a minőségirányítási vezető és jegyző a 

felelős. A feladatok meghatározásánál egyértelműen rögzíteni kell a szükséges visszaellenőrzés időpontját 

és felelősét is. 

Az elrendelt intézkedésekkel kibővített a Probléma lapok egy-egy másolati példányát el kell juttatni a 

feladatokkal (végrehajtással és visszaellenőrzéssel) megbízott személyekhez, amelyért a minőségirányítási 

vezető a felelős.  

Az audit eredményeinek és a Probléma lapon meghatározott, a szervezeti egységre vonatkozó feladatoknak 

az érintett terület dolgozóival történő ismertetése a szervezeti egységvezető feladata. 

Az elrendelt intézkedések határidőre történő hatékony végrehajtásáért és azok eredményeinek 

dokumentálásáért a feladat elvégzésével megbízott személyek a felelősök. 

A helyesbítő tevékenység eredményessége esetén a minőségirányítási vezető a belső minőségirányítási 

audit Probléma lapjait, azok aláírásával lezárja, míg eredménytelen vagy nem kielégítő eredményre vezető 

helyesbítő tevékenység esetén újra meghatározza a szükséges helyesbítő tevékenységet. A helyesbítő 

tevékenységet eredményesnek tekintjük, ha: 

 az intézkedésben szereplő feladatok határidőre megvalósultak, 

 a tevékenység végzése ennek megfelelően történik, amelyről a visszaellenőrző meggyőződik (az 

audittal megegyező módon bizonyítékokat keres és rögzít), 

 az érintettek visszajelzései alapján hatékonynak bizonyul. 

A visszaellenőrzés eredménye rögzítésre kerül a Probléma lap megfelelő rovatában. 

Egy audit csak valamennyi, a belső auditra vonatkozó Probléma lap eredményes helyesbítő tevékenységgel 

történő lezárását követően nyilvánítható befejezettnek, amely a Belső minőségirányítási audit tervben 

rögzítésre kerül. 

Az auditok előrehaladását a minőségirányítási vezető a Belső minőségirányítási audittervben vezeti. 

A minőségirányítási vezető a vezetőségi átvizsgáláson beszámol az éves belső minőségirányítási auditok 

eredményeiről, amely tartalmazza a nem-megfelelőségek megszüntetésével és a visszaellenőrzések 
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eredményességével kapcsolatos észrevételeket, valamint a rendszer működésében tapasztalt 

eredményességéről és hatékonyságáról nyert információkat, olyan, a belső audit során felfedezett 

tendenciákat, amelyek megelőző jellegű tevékenységeket és fejlesztéseket indukálhatnának. 

9.3. Vezetőségi átvizsgálás 

A Polgármesteri Hivatal vezetése évente egy alkalommal átvizsgálja a minőségirányítási rendszert, hogy 

megbizonyosodjon folyamatos megfelelőségéről, alkalmasságáról és hatékonyságáról.  

Az átvizsgálás keretében a vezetés értékeli, hogy szükségesek-e változások a szervezet minőségirányítási 

rendszerében, beleértve a minőségpolitikát és az aktuális minőségirányítási célokat is.  

 A vezetői átvizsgáláson általában a következők vesznek részt:polgármester, alpolgármesterek,  

 jegyző,  

 aljegyző, 

 önálló szervezeti egységek vezetői, 

 minőségirányítási vezető,  

 egyéb meghívottak. 

A vezetőség az alábbiakat tekinti át: 

Témakör Előkészítésért, előterjesztésért 

felelős 

A Minőségpolitika időszerűségét. Minőségirányítási vezető 

A belső minőségirányítási auditok tapasztalatait. Minőségirányítási vezető 

Az ügyfelek elégedettségével kapcsolatos észrevételeket, a felmerült panaszokat. Minőségirányítási vezető 

A folyamatok működését és a nyújtott szolgáltatások megfelelőségét. Minőségirányítási vezető 

A helyesbítő és / vagy megelőző tevékenységekkel kapcsolatos információkat Minőségirányítási vezető 

A korábbi vezetői átvizsgáláson hozott intézkedésekkel kapcsolatos 

tevékenységeket, azok hatékonyságát, a kitűzött minőségirányítási célok 

megvalósulását 

Minőségirányítási vezető 

A tervezett vagy várható (szervezetbeli, jogszabályi, egyéb) változásokat, amelyek 

hatással lehetnek a minőségirányítási rendszerre. 

Jegyző 

Felmerült vagy várható erőforrás igényeket (beleértve a képzett munkaerőt, a 

munkahelyi és tárgyi feltételeket). 

Jegyző 

A rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeit és a felmerült igényeket. Jegyző/Minőségirányítási 

vezető 

Beszállítók körének változását, minősítések alakulását, fontosabb szállítói 

problémákat. 

Minőségirányítási vezető 
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A vezetői átvizsgálás eredményeképpen a vezetés új minőségirányítási célokat (lásd Minőségirányítási 

Kézikönyv 5.4.1. fejezete) fogalmaz meg. 

A vezetői átvizsgálás eredményeképpen a vezetők intézkedéseket hoznak: 

 A fent tárgyalt témakörökkel kapcsolatban, 

 A minőségirányítási rendszer, és a folyamatai eredményességének fejlesztésére vonatkozóan, 

 Az ügyfelek igényeivel összefüggő szolgáltatások fejlesztésére, 

 Az erőforrásokra vonatkozó igényekkel kapcsolatban. 

A vezetői átvizsgálásról és az ott hozott határozatokról feljegyzés készül, amelyet a 7.5.2 fejezet 

követelményei szerint kell kezelni. 
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10 FEJLESZTÉS 

10.1. Általános előírások 

A Polgármesteri Hivatal elkötelezte magát azon folyamatok folyamatos fejlesztésére, melyek befolyásolják 

az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások minőségét, hogy – a jogszabályok adta keretek között – az 

ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon és hatékonyan kielégíthessük.  

A folyamatok fejlesztéséhez felhasználjuk mindazon adatokat, amelyeket a rendszer, a folyamatok, 

valamint a termékek figyelemmel kísérésére használunk, és amelyek az adatelemezés során is megjelennek 

(lásd 8.2. és 8.4. fejezetek.). Ezen túl felhasználjuk az egyéni teljesítményértékelés adatait, amennyiben a 

felmérések tartalmaznak a rendszer fejlesztésére alkalmas információt. Erről a minőségirányítási vezető 

dönt. 

A folyamatok fejlesztését a minőségirányítási tervezésnél és a folyamatok szabályozásánál leírt elvek 

figyelembe vételével tesszük.  

A folyamatok fejlesztését a vezetőségi átvizsgálásokon indítjuk és a minőségpolitikában és a kapcsolódó 

célkitűzésekben határozzuk meg az elérendő fejlesztések irányát és céljait. Folyamatainkról és 

minőségirányítási rendszerünk működéséről az adatelemzések segítségével követjük nyomon a 

fejlesztéseket és szükség esetén helyesbítő intézkedéseket teszünk. A vezetőségi átvizsgálások során 

ellenőrizzük a továbbfejlesztések megvalósulását és szükség esetén helyesbítő intézkedéseket hozunk. 

10.2. Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység 

10.2.1. Reklamációk kezelése 

Minden munkatárs kötelessége, hogy az ügyfelet reklamáció miatt ne érje hátrányos megkülönböztetés. 

Valamennyi munkatárs feladata, hogy az ügyfelek munkánkkal kapcsolatos reklamációit, panaszait 

rögzítse. Amennyiben az ügyfél, írásban nyújtotta be észrevételét, akkor azt az önálló szervezeti egység 

vezetőjének kell továbbítani, aki intézkedik. Ha az önálló szervezeti egység vezető nem tudja saját 

hatáskörben megoldani a problémát, akkor egy másolati példány megtartásával a minőségirányítási vezető 

felé továbbítja azt. 

Amennyiben az ügyfél nem kívánja a panaszát írásba adni, távozása után a munkatárs Probléma lapon (ld. 

5. sz. mellékletben) rögzíti azt. A munkatárs a Probléma lapot továbbítja a szervezeti egység vezetőnek. A 

szervezeti egység vezető, vagy az általa megbízott munkatárs, gondoskodik az adott probléma kezeléséről. 

Amennyiben írásban, vagy névvel ellátva érkezett a panasz, az intézkedésről levélben tájékoztatja az 
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ügyfelet, ekkor a válaszlevélből iktatott ügyirat keletkezik. 

A minőségirányítási vezetőnek továbbított Probléma lap alapján eldönti, hogy szükséges-e helyesbítő 

tevékenységet kezdeményezni (lásd vonatkozó 10.2. fejezet). 

10.2.2. Nem reklamáció jellegű észrevételek kezelése 

Minden munkatárs feladata a nem reklamáció jellegű észrevételeket Probléma lapon rögzíteni. Ezt az 

eljárást kell követni akkor is, ha a társszervekkel való kapcsolattartás alkalmával olyan helyzetek fordulnak 

elő, amelyek megoldása a minőségirányítási rendszerünk fejlesztését elősegítik. A munkatárs a Probléma 

lapot a minőségirányítási vezetőnek továbbítja, aki dönt a megelőző tevékenység kezdeményezéséről (lásd 

a vonatkozó 10.2. fejezet). 

Tevékenységeink során és a minőségirányítási rendszerünkben előforduló nemmegfelelőségek újbóli, vagy 

lehetséges előfordulásának megakadályozásáért helyesbítő és megelőző tevékenységeket végzünk. A 

helyesbítő vagy megelőző intézkedések összhangban vannak a felmerült problémák súlyával és lehetséges 

következményeivel. 

Minden munkatárs feladata, hogy ha olyan helyzetet/problémát észlel, melynek megoldása a 

tevékenységünk minőségét és hatékonyságát, vagy minőségirányítási rendszerünk működését javíthatja, 

akkor azt lehetőség szerint saját hatáskörben megoldja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor azt Probléma 

lapon (ld. 5. sz. mellékletben) a szervezeti egység vezetőnek jelezze. Ha a problémát a szervezeti egység 

vezető sem tudja saját hatáskörben megoldani, azt a minőségirányítási vezető / jegyző felé továbbítja. 

A szükséges helyesbítő és megelőző intézkedések kezdeményezése az önálló szervezeti egység vezetők / 

minőségirányítási vezető/jegyző feladata. Amennyiben helyesbítő vagy megelőző tevékenység indítása 

szükséges, ezt a döntését a minőségirányítási vezető /önálló szervezeti egység vezető/jegyző a Probléma 

lapon rögzítheti vagy az érintett vezető a főosztályvezetői értekezleten a kérdéses problémát jelzi. A 

probléma megoldásáról jellegétől függően az értekezleten születik döntés. A főosztályvezetői 

értekezletekről emlékeztetők készülnek, amelyek a „K” meghajtó „Főosztályvezetői emlékeztetők” 

mappába kerülnek. Az adott problémával kapcsolatos feladatok, /megelőző, helyesbítő tevékenységek/ 

valamint az értekezleten meghatározott egyéb feladatok a felelősök és határidők megjelölésével az 

Emlékeztető felsorolásában kerülnek nyilvántartásra. A végrehajtásnak a felelős részéről dokumentáltnak, 

igazolhatónak kell lennie. A számonkérés a határidő letelte után a jegyző feladata.  

Helyesbítő tevékenységet általában az alább felsorolt esetekben indítunk: 

 a folyamatok mérése és elemzése 

 a beszerzési folyamatban felmerülő problémák 
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 az iratkezelés során felmerülő problémák 

 az ügyfél által beszállított termékek, anyagok, dokumentumok kezelése 

 szolgáltatási, ügyintézési folyamatok 

 ügyféli észrevétel, panasz 

 belső és külső minőségirányítási audit (Belső minőségirányítási auditon a Probléma lapok 

formanyomtatvány használatával) 

 belső és külső ellenőrzések (pl.: vizsgálati jelentések feljegyzések) 

Megelőző tevékenységet általában az alábbi esetekben folytatunk: 

 lényegesen új szolgáltatásra, termék előállítási módszerre való felkészülés esetén, 

 helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan a probléma általánosításából származó nemmegfelelőség 

okának megszüntetésére, 

 minőségjavítás céljából. 

A helyesbítő vagy megelőző tevékenységek végrehajtásának lépései a következők: 

1. A nem megfelelőség, probléma, illetve lehetséges kritikus pont azonosítása, leírása (észlelés és 

rögzítés). 

2. A nem megfelelőség, probléma okainak kivizsgálása, rögzítése, illetve lehetséges probléma 

kialakulásának leírása (ötletbörze, vizsgálat). 

3. Intézkedés az ok, illetve a lehetséges ok megszüntetésére (intézkedési terv készítése, feladatok, 

felelősök, hatáskörök, határidők kijelölése). 

4.  Az intézkedés végrehajtásának ellenőrzése (határidőre történő teljesítés vizsgálata). 

5. Az intézkedés hatékonyságának, eredményességének ellenőrzése (az intézkedéssel a hiba újbóli 

előfordulásának illetve kialakulásának a megelőzésére szolgáló bizonyítékok vizsgálata például 

utóaudit formájában, vagy mérések eredményeként). 

A helyesbítő vagy megelőző intézkedések végrehajtásának lépéseit az alábbiak szerint a Probléma lapon 

dokumentálni kell.  

A nem megfelelőség, probléma vagy lehetséges kritikus pont azonosítása és leírása minden munkatárs 

lehetősége és feladata. 

A helyesbítő vagy megelőző tevékenység egyes lépéseit az önálló szervezeti egység vezető / 

minőségirányítási vezető / jegyző személyesen végzi, vagy azok végrehajtásával dokumentáltan más 

munkatársakat is megbízhat. Az önálló szervezeti egység vezető csak az illetékességi területén, a jegyző / 

minőségirányítási vezető a teljes hivatalra vonatkozóan rendelhet el helyesbítő vagy megelőző 

intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat. A feladatok végrehajtását igazoló feljegyzés, a Probléma lapon, a 
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végrehajtásért kijelölt felelős munkatárs feladata. A végrehajtás és ellenőrzés során felmerülő probléma 

esetén a feladatot kiadó szervezeti egység vezetőhöz/minőségirányítási vezetőhöz kell fordulni, aki dönt a 

korrekciós lehetőségekről és további intézkedést kezdeményez. Amennyiben saját hatáskörben nem tud 

dönteni, a szervezeti egység vezető a minőségirányítási vezetőt, a minőségirányítási vezető a jegyzőt 

tájékoztatja a problémáról. A további intézkedésekről a jegyző dönt.  

A helyesbítő vagy megelőző tevékenységgel kapcsolatos feljegyzéseket a Minőségirányítási Kézikönyv 

4.2.4. fejezet szerint kezeljük és őrizzük meg. 

10.3. Folyamatos fejlesztés 

Szervezetünk elkötelezte magát azon folyamatok folyamatos fejlesztésére, melyek befolyásolják az 

ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások minőségét, hogy ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon, 

hatékonyan és gazdaságosan ki tudjuk elégíteni. A folyamatok fejlesztéséhez felhasználjuk a 9.1.1. fejezet 

eredményeit. A folyamatok fejlesztését a minőség tervezésnél és a folyamatok szabályozásánál leírt elvek 

figyelembe vételével tesszük.  

A folyamatok fejlesztését a vezetőségi átvizsgálásokon indítjuk és a minőségpolitikában és a kapcsolódó 

célkitűzésekben határozzuk meg az elérendő fejlesztések irányát és céljait. Folyamatainkról és 

minőségirányítási rendszerünk működéséről az adatelemzések segítségével követjük nyomon a 

fejlesztéseket és szükség esetén helyesbítő intézkedéseket teszünk. A vezetőségi átvizsgálások során 

ellenőrizzük a továbbfejlesztések megvalósulását és szükség esetén helyesbítő intézkedéseket hozunk. 


