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A „Megfelelés áttekintése” oldalon a jogszabályok érintett területenként több külön sorban szereplenek azért, 
hogy az adott érintett terület adott jogszabálynak való megfelelését, illetve a kapcsolódó információkat más 
érintett területtől külön dokumentálhassuk. Minden felhasználó csak azokat a sorokat láthatja, amik az 
érintett területéhez tartoznak.

A táblázat bármely sorára kattintva megjelenik az adott jogszabály és érintett területhez tartozó 
adminisztrációs oldalsáv, a megfelelés biztosításához kapcsolódó adminisztrációs lehetőségek legtöbbje  
és a jogszabályra vonatkozó további információk ezen a felületen érhetők el.

MEGFELELÉS ÁLLAPOTA

Az oldalsávon állíthatjuk a megfelelés állapotát „megfelel” és „nem felel meg” állapotokra. A rendszer ennél 
több, összesen 4 státuszt kezel. Az „áttekintendő és a „folyamatban” státuszok a rendszer automatizmusai 
következtében jelennek meg az alábbiak szerint:

A négy megfelelési állapot

Állapot Megfelel Nem felel meg Átnézendő Folyamatban van

Értelmezés A jogszabályi 
megfelelés 
biztosított.

A jogszabályi 
megfelelés  
nem biztosított.

A jogszabályi megfelelést meg 
kell vizsgálni.

A jogszabályi megfelelés nem 
biztosított, de a folyamatban 
van egy teendő a megfelelés  
érdekében.

Automatikus/ 
manuális

Manuálisan állítható. 
Jogszabályváltozást követően 
automatikusan Átnézendő státuszra 
vált.

Automatikus. Újonnan felvett, 
archívból visszaállított vagy 
változott jogszabályok esetén 
jelenik meg. Az átnézendő 
jogszabályok az Irányítópulton 
is megjelennek.

Automatikus. Nem felel meg 
státusz mellett felvett teendő 
esetén jelenik meg.
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A „Folyamatban van” állapot 3 féle változata

• Dátummal: A teendő még nincs elvégezve, a határidő nem járt le.
• Dátum nélkül: A teendő elvégzettre van állítva, de a jogszabály továbbra is „Nem felel meg” státuszban van.
• Piros színű dátum: A teendő még nincs elvégezve, a határidő lejárt.

JOGSZABÁLY TELJES SZÖVEGÉNEK MEGTEKINTÉSE

Láthatjuk a jogszabály címét, ami egy hivatkozás, így ezen keresztül kattintással megnyitható a jogszabály 
teljes szövege a Jogtárban.

ÖSSZES KÖVETKEZŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MEGTEKINTÉSE

Láthatjuk a jogszabály már kihirdetett, összes ismert jövőbeli változásának dátumait, amik szintén 
hivatkozások. Rájuk kattintva megnyitható a jogszabályváltozásban érintett két időállapotának 
szövegösszehasonlított kivonata, ami jól áttekinthetővé teszi a szövegében történő változásokat.

BIZONYÍTÉK FELVÉTELE

A Bizonyítékok egy szabadszöveges mező, amiben jogszabályi megfelelésünk bizonyítékaként különböző 
dokumentumokat jelölhetünk meg. A webes hivatkozások kattintással megnyitható linkekként jelennek meg, 
így könnyen elérünk egy megosztott dokumentumot vagy oldalt.
Kerülhet ide pl. jegyzőkönyv, szabályzat, szerződés, oktatási anyag és oktatási jelenléti ív.

TEENDŐ FELVÉTELE

A megfelelés kapcsán határidővel ellátott teendőket is rögzíthetünk, melyeket miután elkészültek, elvégzettre 
állíthatunk. A nyitott teendők az Irányítópulton is megjelennek. A teendő címzettje az érintett terület.  
Bármely megfelelési állapotú jogszabály esetében lehet teendőt rögzíteni.

„Nem megfelelő státuszú jogszabályhoz felvett teendő esetén a jogszabály automatikusan „folyamatban van” 
státuszt kap.

MEGJEGYZÉS FELVÉTELE

A Megjegyzés szintén egy szabadszöveges mező, amiben bármilyen – pl. értelmezést segítő vagy a jogszabályt 
kisebb részekre szűkítő – megjegyzést tehetünk. A webes hivatkozások kattintással megnyitható linkekként 
jelennek meg, így könnyen elérünk egy megosztott dokumentumot vagy oldalt.

Mivel a bizonyítékok, teendők, megjegyzések szövegeiben lehetőségünk van a keresésre, így használhatunk  
a szervezeten belül általánosan elfogadott kulcsszavakat, akár neveket is, a keresővel meg fogjuk találni 
azokat a jogszabályokat és érintett területeket, ahol a szövegben szerepelnek.
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