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I.

Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70.§ határozza
meg a belső ellenőrzés jogszabályi alapjait.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) írja elő belső ellenőrzési kézikönyv
elkészítését, illetve meghatározza a költségvetési szervek vezetői számára a belső
kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó további részletszabályokat,
valamint a bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység eljárásrendjét.
A nemzetközi belső ellenőrzési standardok alapján:
 A belső ellenőrzés egy, az ellenőrzés és az arról való jelentés irányultságában belső,
bizonyosságot adó és tanácsadó, nem hatósági jellegű tevékenység.
 A belső ellenőrzés a felelős szervezetirányítás egyik legfontosabb elemeként
működik.
 A belső ellenőrzés az eredményesség növelésével segíti a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének folyamatait.

II.

A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait
meghatározó belső ellenőrzési alapszabály

A belső ellenőrzési alapszabály (Charta) egy megállapodás a költségvetési szerv vezetője és a
belső ellenőrzési vezető között a belső ellenőrzés céljairól, főbb feladatairól, hatásköreiről, a
belső ellenőrök és az ellenőrzöttek jogairól és kötelezettségeiről.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ALAPSZABÁLY (CHARTA)
A belső ellenőrzés fogalma, célja
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét
növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött
szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és
hatékonyságát.
Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok, előírások
A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi
államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok
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alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által
jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex
A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető tevékenységét az
államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzi.

A belső ellenőrzés feladata
A belső ellenőrzés információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és
tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan,
valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről,
kontrollhiányosságról a vezetést azonnal tájékoztatja.

a) Bizonyosságot adó tevékenység
A belső ellenőrzés elemzi, értékeli az irányítási folyamatokat és a belső kontrollrendszer
kialakítását, működését aszerint, hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan
biztosítják-e a szervezeti célok megvalósulását. E feladata körében a belső ellenőrzés
elsősorban
 elemzi és értékeli a belső kontrollrendszer működését (a kontrollkörnyezetet,
kockázatkezelést, kontrolltevékenységeket, az információáramlást és kommunikációt,
valamint a nyomon követés folyamatait), vizsgálja eredményességét, hatékonyságát
és gazdaságosságát;
 az ellenőrzések során megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat fogalmaz
meg;
 a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket nyomon követi.
A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata, hogy az irányítási és a vezetés által kialakított,
működtetett belső kontrollrendszer megfelel-e az alábbi követelményeknek:
 A szervezeti célkitűzések összhangban vannak a szervezeti stratégiával.
 A szervezeti célkitűzések elérésére kidolgozott mutatórendszer megfelelő.
 A szervezeti folyamatok kialakítása biztosítja a célkitűzések megvalósulását; a
folyamatok belső szabályozása teljes, naprakész, naprakészségük biztosított, a
felelősségek, feladatok egyértelműen meghatározottak.
 A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak.
 A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet
kockázatkezelési rendszere képes azonosítani, elemezni és azokat - a szervezet
kockázatviselési hajlandóságának figyelembe vételével - megfelelően kezelni.
 A költségvetési szerv munkafolyamataiban a belső kontrollok kialakítása megfelel az
elvárásoknak, képesek a kockázatokból fakadó veszteségek mérséklésére és
folyamatos korszerűsítésük biztosított.
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 Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban, szabályzatokban és a
vonatkozó szerződésekben foglalt rendelkezéseknek.
 Az eszközökkel gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak, valamint
a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak.
 Az egyes vezetők, szervezeti egységek közötti információáramlás, kommunikáció és
együttműködés megfelelő.
 A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és
beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak.
 A szervezet vezetői a releváns eseményekről és tevékenységekről rendszeres
jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak, amely által a különböző
szintű szervezeti célok megvalósításának folyamata figyelemmel kísérhető, valamint a
feltárt hiányosságok megszüntetése biztosított.

b) Tanácsadó tevékenység
A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységével támogathatja a szervezet vezetőit, az egyetem
rektorának megbízása alapján.
A belső ellenőrzési vezető tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét a bizonyosságot adó és
a tanácsadó tevékenység során feltárt, a belső kontrollrendszer hatékonyságának,
minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről.
A belső ellenőrzés - mint vezetőt támogató tevékenység - nem mentesíti a vezetőket azon
felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a belső kontrollrendszert
működtessék. A belső ellenőrzés a szervezet belső kontrollrendszerének javítása érdekében
javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése
kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik.
Szervezeti függetlenség
A belső ellenőrzés kialakításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik, így a belső
ellenőrzési vezető közvetlenül az egyetem rektorának alárendelten, szervezetileg az
ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét, jelentéseit
közvetlenül a rektornak küldi meg.

Funkcionális függetlenség
A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel
és nem lehet az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása a szervezet
szabályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak
tanácsadás, véleményezés jelleggel történhet.
A belső ellenőr hatásköre az alábbiakra NEM terjed ki:
 a költségvetési szerv a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül eső végrehajtási
vagy irányítási tevékenységében való részvételre;
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 pénzügyi tranzakciók kezdeményezésére vagy jóváhagyására a belső ellenőrzési
egységre vonatkozókon kívül;
 a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa
tevékenységének irányítására, kivéve, ha ezek a munkatársak megbízást kaptak arra,
hogy részt vegyenek az ellenőrzésben, vagy más egyéb módon segítsék a belső
ellenőröket.
Összeférhetetlenség
Amennyiben a belső ellenőr a vizsgált szervezet számára ellenőrzési vagy tanácsadási
tevékenységet végez, biztosítani kell, hogy e tevékenységek ne vezessenek
összeférhetetlenséghez.
A belső ellenőrzési vezető feladatai
A belső ellenőrzési vezető felelősségi körébe tartozik:
 Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó
ellenőrzés, a jelen Alapszabályban felsoroltaknak megfelelően ténylegesen
végrehajtásra kerüljön;
 Az intézmény belső ellenőrzésének fejlesztése, a nemzetközi belső ellenőrzési
standardoknak, útmutatóknak és gyakorlatnak megfeleljen;
 A kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési tervek kidolgozása,
melyek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati tényezőket is figyelembe
kell venni;
 A jóváhagyott éves ellenőrzési terv végrehajtása, ideértve a vezetés felkérésére
végzett soron kívüli feladatokat is;
 A szervezetnél működő főbb funkciók, valamint az új vagy átalakuló szervezeti
egységek, feladatok és folyamatok, valamint az ezek kialakításával,
működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos problémák értékelése;
 Rendszeres időközönként beszámoló készítése a rektor számára, amelyben
összegzi az ellenőrzések megállapításait;
 A belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseinek meghatározása,
figyelemmel kísérése, a rektor tájékoztatása a belső ellenőrzési tevékenység
mérhető célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért eredményekről;
 A más szervezetek által végzett ellenőrzések és a jogalkotók munkájának
figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés a szervezet
működését – ésszerű költségkihatás mellett – optimálisan lefedje.
A belső ellenőr jogai és kötelezettségei
Bkr. 25. § A belső ellenőr jogosult:
a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a
közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus
adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott
adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról
másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti
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dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni,
illetve visszaadni;
c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától
írásban vagy szóban információt kérni;
d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával
összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető
jóváhagyásával;
e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.
Bkr. 26. § A belső ellenőr köteles:
a) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani;
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
vezetőjét tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni;
c) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és
körülményeket megvizsgálni;
d) megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a valóságnak
megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal alátámasztani;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel,
haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetőnek;
f) az ellenőrzési jelentés tervezetet az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
vezetőjével egyeztetni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés aláírását
követően a lezárt ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezetőnek átadni;
g)
ellenőrzési
megbízatásával
kapcsolatban
vagy
személyére
nézve
összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a belső
ellenőrzési vezetőnek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi
felelősséggel tartozik;
h) az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul
visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések
megtétele érdekében a belső ellenőrzési vezető útján az ellenőrzött költségvetési szerv
vezetőjének jegyzőkönyv alapján átadni;
i) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a
biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni;
j) a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrizni;
k) az ellenőrzési tevékenységet a 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kézikönyvben
meghatározott módon megfelelően dokumentálni, az ellenőrzés során készített iratokat
és iratmásolatokat - az adatvédelmi és a minősített adatok védelmére vonatkozó
előírások betartásával - az ellenőrzés dokumentációjához csatolni.

Az ellenőrzött szervezeti egység jogai és kötelezettségei

Bkr. 27. § Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai
jogosultak:
a) az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni;
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra a 42. és a 43. § szerint
észrevételeket tenni, és az észrevételekre választ kapni.
Bkr. 28. § Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai
kötelesek:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, együttműködni;
b) az ellenőr részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az
eredeti dokumentumokat - másolat és jegyzőkönyv ellenében - az ellenőrnek a megadott
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határidőre átadni;
c) a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a
végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet
készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, arról a költségvetési
szerv vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni;
d) az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani.

Beszámolás
A belső ellenőrzési vezető köteles a rektor számára:
 megküldeni az ellenőrzési jelentéseket;
 évente átfogó értékelést adni a költségvetési szerv belső kontrollrendszeréről
 elkészíteni és megküldeni az éves ellenőrzési jelentéseket;
 az egyetem belső kontrollrendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról
beszámolni, és tájékoztatást adni az esetleges fejlesztési javaslatairól;
 évente tájékoztatást adni az éves ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről, az
elvégzett ellenőrzések eredményeiről, a tervtől való eltérés okairól, valamint a belső
ellenőrzési egység feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
meglétéről.

III.

A belső ellenőrzési tevékenység tervezése
1) A tervezés alapelvei

Az ellenőrzés tervezési folyamat során a következő kulcsfontosságú alapelveket kell
követni:
1. A tervezést folyamatokra és az azokban rejlő kockázatokra kell alapozni
Az ellenőrzési feladatok prioritásainak kidolgozása során a belső ellenőrzés vezetője a
folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit felhasználva jár el.
2. A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie
A stratégiai ellenőrzési tervnek négy évet kell lefednie. A legmagasabb kockázatú folyamatok
vizsgálatát meghatározott rendszerességgel, 1-2 évente újra bele kell foglalni az éves
ellenőrzési tervbe.
3. A tervezésnek folyamatosnak kell lennie
A tervezés folyamatában be kell tartani a gördülő tervezés elvét, a stratégiai ellenőrzési
tervet szükség szerint kell felülvizsgálni. Ezzel párhuzamosan év végén – kockázatelemzés
alapján – el kell készíteni a következő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.
4. A tervnek rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie
Az ellenőrzések tervezésének az egyetem szervezetére ható változásokhoz igazodnia kell.
Előfordulhat, hogy azok a területek, amelyek egy adott időpontban jelentős kockázatúnak
minősültek, a továbbiakban már nem lesznek azok és fordítva. Ezért a szervezet kockázati
struktúráját évente értékelni, és az ellenőrzési terveket ennek megfelelően módosítani kell.
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2) A tervezés előkészítése
A tervezés előkészítése magában foglalja a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket,
valamint magát a kockázatelemzést is.
A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:
 elemzi a külső és belső kontrollkörnyezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az
ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
 értelmezi a szervezet célkitűzéseit, beleértve a belső ellenőrzés céljait is;
 azonosítja a folyamatokat, illetve az adott folyamat irányításáért, működtetésért
felelős személyeket, azaz a folyamatgazdákat és a vezetőkkel egyeztet az egyes
folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról;
 megvitatja a vezetőkkel, mit várnak el a belső ellenőrzéstől;
 a vezetőkkel közösen meghatározza a belső ellenőrzési fókuszt.

 Általános felmérés
Az általános felmérés részeként az egyetem külső és belső kontrollkörnyezetének
vizsgálatára kerül sor. Ennek keretében a belső ellenőrzés összegyűjti és elemzi a szervezet
működési környezetében és folyamataiban történt változásokra vonatkozóan rendelkezésre
álló információkat is.

 A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása
A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a szervezet működési
folyamataira koncentrál. A folyamatok a szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében
kerültek kialakításra és ennek érdekében működnek. Különösen fontos ezért a tervezés
során figyelembe venni a szervezet működési folyamatait, és azonosítani a
folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen
felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.
A folyamatok és folyamatgazdák azonosítását, valamint a folyamatok fontosságának
elemzését az egyetem vezetésével, a Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltakkal
összhangban kell elvégezni (ellenőrzési nyomvonalak).

 A belső ellenőrzési fókusz kialakítása
A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzési vezetőnek és az egyetem vezetőinek azon
közös nézetét, elképzeléseit jelenti, hogy a belső ellenőrzésnek elsősorban mely területekre
kell irányítania erőforrásait. A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzést segíti a magas
kockázatúnak tekintett folyamatok rangsorolásában, illetve az ellenőrzött tevékenységek és
egységek közötti erőforrás-allokáció meghatározásában, azaz a belső ellenőrzéssel szemben
támasztott vezetői elvárások azonosításában. A belső ellenőrzési fókuszt az egyetem
célkitűzéseinek és a vezetők belső ellenőrzésre vonatkozó speciális elvárásainak figyelembe
vételével kell kialakítani.
9
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A szervezet célkitűzéseinek feltárása során a belső ellenőrzésnek értelmeznie kell a
szervezet stratégiai időtávú és rövidtávú, éves célkitűzéseit annak érdekében, hogy
ellenőrzési erőforrásait e célok elérésének támogatására mozgósítsa.
Ezen kérdések megválaszolására irányuló megbeszéléseket felső vezetői szinten tartják az
egyetem és a belső ellenőrzés vezetői. A kockázatelemzés és az ellenőrzés végrehajtása
során mindezt részletekbe menően meghatározzák a folyamatgazdákkal közösen.

3) Kockázatelemzés
A kockázatelemzés célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a szervezet
folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés az első
lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet az intézmény vezetőivel egyetértésben
meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják. A kockázatelemzés szolgáltatja a
legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét ellenőrzések)
előkészítéséhez is. (A kockázatkezelésre vonatkozóan az intézménynél önálló szabályzat van
érvényben, így csak a belső ellenőrzés szempontjából külön kiemelendő feladatokat tárgyalja
a jelen kézikönyv.)
3.1.

A szervezet folyamatainak azonosítása és megértése

A kockázatelemzés első lépése a szervezet valamennyi, az elemzésbe bevont fő- és
alfolyamatainak meghatározása. A folyamatokban rejlő főbb kockázatok azonosításának
érdekében a folyamatok felelőseivel (folyamatgazdákkal), illetve amennyiben szükséges, a
folyamatba bevont kulcsfontosságú személyekkel interjúkat és munkamegbeszéléseket kell
tartani.
Azt követően, hogy az elemzésbe bevont valamennyi folyamat meghatározásra és
értelmezésre került, szükséges megvizsgálni a működési folyamatok belső ellenőrzési
fókuszhoz viszonyított relatív jelentőségét.
A működési folyamatok belső ellenőrzési fókuszhoz viszonyított relatív jelentősége magas,
közepes és alacsony lehet, ami függ:
 a belső ellenőrzési fókusz minden elemének relatív fontosságától
 a folyamatok relatív fontosságától
Ez a módszer tehát arra alkalmas, hogy a legfontosabb folyamatokat meghatározza az
elfogadott belső ellenőrzési fókusz vonatkozásában. A feltérképezés és az elemzés
eredményeit a folyamatok összesített kockázatelemzésének eredményével együtt kell
felhasználni a kockázatelemzés végső eredményének kialakításához.
3.2.

Kockázati tényezők és a főbb kontrollpontok azonosítása, elemzése

Minden egyes fő- és alfolyamathoz hozzá kell rendelni a folyamatot leginkább jellemző,
objektíven értékelhető kockázati tényezőt. A kockázati tényezőket két szempont alapján kell
értékelni:
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a kockázati tényező bekövetkezési valószínűsége, valamint;
a kockázati tényező célokra gyakorolt hatása

A kontrollpontok a folyamatok végrehajtásáért felelős folyamatgazdák által kialakított olyan
folyamat elemek, csomópontok, ahol a folyamat eredményes működése szempontjából
fontos kontroll vagy ellenőrzési lépéseket valósítanak meg. A kockázatelemzés során a
legfontosabb kontrollpontokat fel kell tárni, a belső ellenőrzésének látnia kell a
kontrollpontok rendszerét.

3.3.

A kockázatelemzés végeredményének kialakítása

A kockázatelemzés végeredményének kialakításához a belső ellenőrzésnek össze kell vetnie
az egyes folyamatok átfogó kockázatelemzését a működési folyamatok jelentősége
elemzésének eredményeivel .
Ennek során két összetevőt kell bemutatni:
 a vizsgált folyamat mennyire jelentős, fontos
 a vizsgált folyamat mennyire kockázatos.
Az értékelés végeredménye mutatja meg, hogy elsődlegesen mire irányuljon az ellenőrzési
erőforrások elosztása az ellenőrzés tervezési szakaszában.

4) Stratégiai ellenőrzési terv

A stratégiai ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján állítja össze
és a rektor hagyja jóvá.
A belső ellenőrzésnek a stratégiai ellenőrzési terv elkészítésénél az egyetem hosszú távú
célokat kijelölő szervezeti stratégiáját figyelembe kell vennie.
A stratégiai ellenőrzési terv nem konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a belső ellenőrzés
átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára
vonatkozó megállapításokat tartalmaz.
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5) Éves ellenőrzési terv

 Erőforrások elosztása
Az ellenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően, valamint a kockázatelemzés
eredményeivel összhangban kell megválasztani az ellenőrzés végrehajtásához szükséges
vizsgálati eljárásokat és módszereket.
A soron kívüli ellenőrzések szükségessége nem várt eseményekből adódik, így a soron kívüli
ellenőrzések számát és erőforrás-szükségletét az ellenőrzési tervezés során nem lehet előre
pontosan meghatározni. A soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a rendelkezésre álló éves
ellenőrzési erőforrás 10-30 %-át kell elkülöníteni az ellenőrzés tervezése során.
Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető tárgyévet megelőző év november 15-ig
megküldi az Emberi Erőforrások Minisztériuma ( továbbiakban EMMI) Ellenőrzési Főosztály
részére.

 Az éves ellenőrzési terv módosítása
Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a rektor egyetértésével módosíthatja.
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IV.

A bizonyosságot adó tevékenység végrehajtása

Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres
elvégzését jelenti. Az ellenőrzés végrehajtásának legfőbb célja, hogy minden egyes
ellenőrzött folyamaton és területen a főbb kockázatok kezelésére létrehozott kontrollok
megfelelőségét értékelje, valamint megállapítsa, hogy a folyamatok az elvárásoknak
megfelelően működnek-e, illetve megállapítsa, hogy a szükséges kontrollpontok vagy
folyamatok hiányosak-e.

1) Adminisztratív felkészülés
 A megbízólevél elkészítése
A megbízólevelet - a belső ellenőrzési alapszabályban foglaltak alapján - az egyetem rektora
írja alá.

 Az ellenőrzött szervezet vezetőjének értesítése
Bkr. 35. § (1) Az ellenőrzés megkezdéséről szóban vagy írásban értesíteni kell az
ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjét. Ennek keretében a belső ellenőrzési
vezető tájékoztatást ad az ellenőrzés céljáról és formájáról, jogszabályi felhatalmazásról,
valamint az ellenőrzés várható időtartamáról.
(4) A helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal szóban vagy
írásban be kell jelenteni az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének. Ennek
keretében a belső ellenőrzési vezető tájékoztatást ad az ellenőrzés során végrehajtandó
feladatokról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról.
(5) Az (1) és a (4) bekezdés szerinti értesítések összevonhatók. Az előzetes bejelentést
nem kell megtenni, ha az - a rendelkezésre álló adatok alapján - meghiúsíthatja az
ellenőrzés eredményes lefolytatását. Az előzetes bejelentés elhagyásáról a belső
ellenőrzési vezető dönt.
(6) A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az ellenőr köteles bemutatni a
megbízólevelét az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének vagy az őt
helyettesítő személynek.

 Az ellenőrzés időszükségletének nyilvántartása
Az adott vizsgálattal töltött ellenőri napok számának pontos vezetése azért fontos, mert jelzi
a belső ellenőrzési tevékenység hatékonyságát, segít a jövőbeni ellenőrzési programok
időszükségletének tervezésében, a belső ellenőrzés stratégiai fejlesztéséhez alapul szolgál.
Az ellenőri napok vezetését már az ellenőrzésre történő felkészüléssel célszerű megkezdeni,
és azt az ellenőrzés valamennyi további fázisában (felkészülés, ellenőrzés végrehajtása,
jelentésírás) szükséges folytatni.
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2) Az ellenőrzési program elkészítésének menete
 A rendelkezésre álló háttér-információk összegyűjtése
Az ellenőr megvizsgálja az ellenőrzött folyamathoz, szervezeti egységhez, illetve
tevékenységhez kapcsolódóan rendelkezésre álló információkat, amelynek forrásai
elsősorban a következők lehetnek:
 vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és útmutatók;
 szervezeti és működési szabályzat, ügyrend;
 működési kézikönyvek és eljárásrendek;
 a kockázatelemzés és az ellenőrzés tervezése során az egyes folyamatok
vonatkozásában azonosított kockázatok;
 ellenőrzési nyomvonalak;
 szervezeti stratégia, rövid- és hosszú távú feladattervek;
 munkaköri leírások;
 az ellenőrizendő folyamatokat, tevékenységeket érintő elemzések, értékelések;
 korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumai;
 külső ellenőrzést végzők (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék), vagy más
szervezet által korábban végzett ellenőrzések jelentései (Európai Bizottság ellenőrei,
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.).

 Az ellenőrzés célkitűzéseinek véglegesítése
Az ellenőrzési célkitűzés annak tág megfogalmazása, hogy az ellenőrzés mire irányul, vagyis
az ellenőrzési célok a belső ellenőr által készített átfogó deklaráció, amely meghatározza az
ellenőrzési feladat célkitűzéseit.

 Az ellenőrzés tárgyának véglegesítése
Az ellenőrzés tárgyának véglegesítése során az ellenőr határozza meg, hogy az ellenőrzés mit
foglaljon magába, mely fő- és alfolyamatokra, tevékenységekre irányuljon az ellenőrzés. Ez a
kockázatelemzés során nyert folyamatismeret, a háttér-információk és az ellenőrzési cél
segítségével határozható meg. Az ellenőrzés tárgyának figyelembe kell vennie minden
vonatkozó és fontos rendszert, folyamatot, nyilvántartást, alkalmazottat és fizikai
vagyontárgyat, stb. melyek a tevékenységhez kapcsolódnak.

 Az ellenőrizendő időszak meghatározása
Az ellenőrzés végrehajtásának tervezése során ki kell jelölni, hogy az adott ellenőrzés
mekkora időszakot ölel fel. A belső ellenőrzés jellemzően utólagos bizonyosságot adó
tevékenység. Az ellenőrizendő időszak meghatározása során figyelemmel kell lenni az adott
ellenőrizendő folyamat, tevékenység azonosított kockázataira, hiszen ezek jellemzői és
mértéke határozzák meg, hogy mekkora időszakot szükséges átfognia az ellenőrzésnek.
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 Az ellenőrzés módszereinek meghatározása
Az ellenőrzési módszerek az ellenőrzés során lefolytatott, illetve alkalmazott vizsgálati
technikák, eljárások, melyek az ellenőrzés célkitűzéseinek, tárgyának, típusának, továbbá a
rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően kerülnek kiválasztásra.

 Az ellenőrzési program írásba foglalása
Amennyiben a belső ellenőr a fentieknek megfelelően megtervezte az ellenőrzés
lefolytatását, , akkor azt rögzíteni kell az ellenőrzési programban formájában.

3) Az ellenőrzés lefolytatása
A helyszíni munka főbb feladatai a következők:
 a folyamatok és tevékenységek részletes megismerése, megértése a
folyamatgazdákkal folytatott interjúk, valamint az egyéb vizsgálati technikák,
módszerek alapján;
 a kockázatok és azokhoz kapcsolódó kontrollok részletes, alapos megismerése,
megértése, illetve a vizsgálati eljárások során azonosított további kockázatok
felmérése;
 a kontrolltevékenységek elemzése, tesztelése és értékelése;
 az ellenőrzési célkitűzéshez kapcsolódó ésszerű bizonyosság beszerzése az ellenőrzési
megállapítások levonása érdekében;
 az ellenőrzött vezetőkkel a folyamatos kommunikáció fenntartása és értesítésük az
ellenőrzés megállapításairól, javaslatairól.

 Nyitó megbeszélés, kommunikáció az ellenőrzöttel
A nyitó megbeszélésre általában a helyszíni munka első napján kerül sor az ellenőrzött
területért felelős vezető és a belső ellenőrzési vezető részvételével.
A nyitó megbeszélés főbb céljai a következők:
 a megbízólevelek bemutatása az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjének;
 tájékoztatás az ellenőrzés célkitűzéseiről, tárgyáról, az ellenőrizendő időszakról és az
ellenőrzés módszereiről;
 az ellenőrzés megkezdéséhez szükséges adatok, dokumentumok bekérése;
 az ellenőrzött szervezetnél elvégzendő ellenőrzési munka időkereteinek
meghatározása, a szükséges interjúk, tesztelések, stb. ütemezése.
A nyitó megbeszélést követően az ellenőrzés végrehajtása során folyamatos kommunikációt
kell kialakítani az ellenőrzöttekkel, melynek során a belső ellenőr:
 legyen együttműködő;
 fejlessze a szakmai kapcsolatokat;
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 Az ellenőrzés megszakítása, felfüggesztése
Az ellenőrzés megszakítása és felfüggesztése közötti hasonlóság, hogy mindkét esetben a
belső ellenőrzési vezető kezdeményezi. A két eljárás közötti különbség, hogy
 az ellenőrzés megszakítása esetén az ellenőrzést végzők részéről merül fel az
ellenőrzés lefolytatásának akadálya, míg
 az ellenőrzés felfüggesztése esetén az ellenőrzöttnél merül fel olyan elháríthatatlan
ok, amely akadályozza az ellenőrzés lefolytatását.
Az ellenőrzés megszakításának vagy felfüggesztésének tényéről az ellenőrzött szervezet vagy
szervezeti egység vezetőjét írásban haladéktalanul értesíteni kell. Az ellenőrzött szervezet
vagy szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni kell arról is, hogy előreláthatólag mely
időponttól kerül sor a belső ellenőrzés végrehajtásának folytatására.

 Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
feltárása esetén alkalmazandó eljárás
A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekményeket, mulasztást vagy hiányosságot összefoglaló néven ezen kézikönyvben
szabálytalanságoknak nevezzük.
A szabálytalanságok kezelésének általános célja, hogy a különböző jogszabályokban és
szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének megelőzéséhez,
megakadályozásához hozzájáruljon, illetve azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő
állapot helyreállítása, hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, felelősség megállapítása,
hathatós intézkedések foganatosítása megtörténjen.
A belső ellenőrzés felelős azért, hogy a belső kontrollrendszer megfelelőségének és
hatékonyságának vizsgálatával és értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését
lehetőség szerint megelőzze Ez elsősorban az egyetem azon tevékenységeire, működési
területeire vonatkozik, ahol magas a szabálytalanságok előfordulásának kockázata. Ezek
megakadályozása olyan feladatok végrehajtásából áll, amelyek kiküszöbölik az elkövetés
lehetőségét, illetve korlátozzák az okozott kár mértékét.
A belső ellenőrzés meghatározó szerepet játszik abban, hogy a szabálytalanságra utaló jelek
azonosításra kerüljenek. A belső ellenőrnek kiemelt figyelmet kell fordítani a
szabálytalanságokon belül a csalások elkövetésére utaló jelekre.
A csalások és szabálytalanságok megakadályozása érdekében a legfontosabb teendő a
hatékony és eredményes belső kontrollrendszer kiépítése és működtetése, melynek
elsődleges felelőssége a szervezetek vezetőit terheli.
Amennyiben a belső ellenőr vizsgálata során olyan súlyos hiányosság gyanúját észleli,
amelynek alapján jelentős negatív hatással fenyegető kockázat bekövetkezése
valószínűsíthető, akkor haladéktalanul kezdeményeznie kell a folyamatgazdánál a szükséges
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intézkedések megtételét, illetve a rektort késlekedés nélkül informálnia kell. Ez utóbbinál
nem várhat a belső ellenőrzési jelentés vagy annak tervezetének elkészültéig. Súlyos
hiányosság gyanújának észlelése esetén a belső ellenőrnek jegyzőkönyvet kell felvennie.

Kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezések

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt
tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki
másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezései (elsősorban a VIII. (általános) és XXIII. (speciális) fejezet, a munkaviszonyból és
a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók.
Fegyelmi eljárás, illetve kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (Kttv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
megfelelő rendelkezései.

 Ellenőrzési munkalapok használata
Az ellenőrzési munkalapok elsődleges célja az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások
és következtetések alátámasztása. A munkalapok az ellenőrzés kezdetétől annak végéig az
ellenőr által elvégzett munka dokumentációjaként szolgálnak. Egyértelműen tanúsítják a
lefolytatott vizsgálati eljárásokat, az elvégzett teszteket, illetve azok forrását, a vizsgálat
megállapításait és a levont következtetéseket, továbbá a bizonyítékok listáját.
Az ellenőrzési munkalapok általában:
 az ellenőrzés során folytatott kommunikáció alapjai;
 az ellenőrzött személyekkel való megbeszélések alapját képezik;
 alapul szolgálnak az ellenőrzés folyamatának és elvégzésének folyamatos
minőségbiztosításához, felülvizsgálatához;
 segítséget nyújtanak az ellenőrzések megtervezésében, végrehajtásában, az
eredmények dokumentálásában, a jelentésírásban;
 dokumentálják, hogy az ellenőrzési célokat elérték-e;
 megkönnyítik egy kívülálló, harmadik fél számára az elvégzett munka és az ellenőrzés
eredményeinek értelmezését;
 útmutatóul, háttér-információként és referenciaként szolgálnak a későbbi
ellenőrzésekhez.

17

Belső Ellenőrzési Kézikönyv
Ellenőrzési munkalapként gyakran használt dokumentumok – többek között – jellemzően
kétfélék lehetnek:
1.

Már meglévő, rendelkezésre álló dokumentumok:
 az ellenőrzött szervezet vizsgálat alá vont folyamatainak, tevékenységének
ellenőrzési nyomvonalai;
 az ellenőrzött szervezet által a vizsgálat tárgyát képező eljárásra vagy feladatra
vonatkozóan kialakított vagy alkalmazott eredeti okmány (vagy másolat), mint pl.
számviteli-pénzügyi bizonylatok, szerződések, nyilvántartások, hivatalos levelezések
dokumentumai, stb.;
 korábbi ellenőrzések releváns dokumentumai;
 jogszabályok, szabályzatok, stb., amelyek a vizsgálat tárgyát képező területet vagy
eljárást szabályozzák;
 az ellenőrzött szervezet által alkalmazott belső szabályzatok, vezetői utasítások,
kézikönyvek, írásbeli iránymutatások és eljárások.

2.

A belső ellenőr által készített munkalapok:
 az ellenőrzött személyekkel folytatott tárgyalásról, interjúról készült jegyzőkönyv;
 az ellenőrzött szervezet működésének folyamatleírása vagy folyamatábrája;
 a belső ellenőrzés által végzett tesztelés vagy egyéb vizsgálati eljárás leírása, ideértve
a teszteredményeket, illetve az egyéb vizsgálati eljárások eredményeit is;
 a belső ellenőrzés által készített kérdőívek vagy egyéb a vizsgálatot támogató
segédletek.

 Alapvető vizsgálati eljárások, technikák
Az ellenőrzés során a belső ellenőrnek a megállapításai, következtetései, véleménye
kialakításához, az ezeket alátámasztó bizonyítékok megszerzéséhez különböző közvetlen és
közvetett módszereket, továbbá az ezek révén megszerzett információk feldolgozását
szolgáló logikai eljárásokat, technikákat lehet és kell alkalmaznia.
Az ellenőrzési megközelítési mód
Az ellenőrzés céljainak megvalósításához szükséges elegendő és megfelelő ellenőrzési
bizonyíték megszerzéséhez alapvetően két út választható:
A) a rendszer-alapú vagy
B) a közvetlen vizsgálati megközelítési mód.

 A bizonyítékok beszerzése, nyilvántartása és a teljességi nyilatkozat

Az ellenőr által nyilvántartott információnak és bizonyítéknak a következő szempontoknak
kell megfelelnie:
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 egy független, tájékozott személy ugyanazon következtetést vonja le belőle, mint
amit az ellenőr tett (elégséges);
 mérvadó, és a lehetőségekhez képest a szakmailag helyes módszerek alkalmazásán
alapul (megbízható);
 logikai kapcsolatban áll azzal, aminek a bizonyítására irányul (releváns és fontos).

Bkr. 36. § Az ellenőrzés során a belső ellenőr kérésére az ellenőrzött szerv, illetve
szervezeti egység vezetője köteles teljességi nyilatkozatot adni, amelyben az ellenőrzött
szerv, illetve szervezeti egység vezetője igazolja, hogy az ellenőrzött feladattal
összefüggő, felelősségi körébe tartozó valamennyi okmányt, illetve információt
hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátotta.

4) Az ellenőrzési jelentés
A belső ellenőrzési vezető a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést,
valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva, a belső
ellenőrzési folyamat legfontosabb termékeként, megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat fogalmaz meg az egyetem első számú vezetője, valamint az ellenőrzött
szervezet azon tagjai számára, akik közreműködése a belső ellenőrzés által feltárt
hiányosságok, hibák megszüntetéséhez, korrigálásához elengedhetetlen.

Minden ügyet, megállapítást és következtetést meg kell beszélni az ellenőrzött terület
vezetőivel, mielőtt az ellenőrzési jelentés lezárásra kerül. Ezt általában az ellenőrzés
folyamán célszerű megtenni, hiszen így az ellenőrzött területnek lehetősége lesz a
megállapítások és következtetések tisztázására és nézete kifejtésére, illetve biztosítva lesz,
hogy a tényeket ne lehessen félreérteni vagy félreértelmezni.

 A megállapítások, következtetések és javaslatok részletes ismertetése
A megállapítások az ellenőrzési tényállás ismertetésére szolgálnak, bemutatják a belső
kontrollrendszer esetleges gyengeségeit, a feltárt kockázatokat.
A jelentésben megfogalmazott megállapítások és következtetések alapján a belső ellenőr
ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a feltárt hiányosságok, gyengeségek kijavítására,
vagy éppen a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb működésre. A javaslatok
kapcsán jelölni szükséges, hogy azok intézkedést igényelnek-e, vagy esetleg már az
ellenőrzés során kijavításra kerültek.
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 Az ellenőrzési jelentés tartalmi követelményei

Az áttekinthetőség érdekében minden ellenőrzési jelentés egy standard formátumot követ.
A vezetői összefoglalónak az ellenőrzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat kell
kiemelnie, úgy mint a főbb megállapítások, következtetések és javaslatok, valamint a vizsgált
területről, folyamatról kialakított, összesített vélemény.

 A jelentéstervezet megküldése egyeztetésre
Az ellenőrzési jelentéstervezetben annak lezárásáig fel kell tüntetni a „Tervezet” szót. Az
ellenőrzési jelentés tervezetét a belső ellenőrzési vezető küldi meg az érintettek részére
egyezetés céljából, akik főszabályként a kézhezvételtől számított 8 napon belül tehetik meg
észrevételeiket. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető maximum 30 napos, de akár a 8
napnál rövidebb határidőt is megállapíthat.
A Bkr. értelmében az érintetteknek az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége
van egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

 Az egyeztető megbeszélés
Bkr. 43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor
egyeztető megbeszélést kell tartani, bármelyik fél kezdeményezésére.
(2) Az egyeztető megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső
ellenőrök, az ellenőrzést végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv,
illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél végzett ellenőrzés esetén annak
belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és szükség
szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt
indokolt. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
megbeszélés eredményét. A jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez.
(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a
jelentéstervezetet az érintetteknek ismételten megküldheti visszamutatás céljából 5
napos határidővel.

Az egyeztető megbeszélés jegyzőkönyvét csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez, melyben be
kell mutatni a fennmaradt vitás kérdéseket, álláspontokat.

 Az ellenőrzés lezárása
Az egyetem rektora tájékoztatja az érintetteket az ellenőrzés lezárásáról, megküldi a lezárt
ellenőrzési jelentést és szükség esetén felkéri az ellenőrzöttet az intézkedési terv
elkészítésére
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V.

Az ellenőrzések nyomon követése
1) Az intézkedési terv

Bkr. 45.§ (1) Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett
intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett
szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.
(2) Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és
a vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes
feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon
kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor
részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.
(3) Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon
belül kell elkészíteni és megküldeni a költségvetési szerv vezetője és a belső ellenőrzési
vezetője részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési
szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv
kézhezvételétől számított 8 napon belül - a belső ellenőrzési vezető véleményének
kikérésével - dönt.
(5) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott
egyes feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal - a határidő lejártát
megelőzően - határidő, illetve feladat módosítást kérhet a költségvetési szerv vezetőjétől.
A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a költségvetési szerv vezetője - a belső
ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt, és erről tájékoztatja az ellenőrzött
szervezeti egység vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt is.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kérelem elbírálásának jogát a költségvetési
szerv vezetője átruházhatja a belső ellenőrzési vezetőre, aki rendszeresen beszámol a
határidő módosítási kérelmekről és azok elfogadásáról vagy elutasításáról.

2) Az intézkedések nyomon követése
Az ellenőrzési megállapítások nyomon követésének elsődleges eszközei:
 az intézkedési terv végrehajtásának figyelemmel kísérése;
 utóvizsgálat.

Bkr. 46. § (1) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott
legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv
vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési
vezetője részére is.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések
rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és esetlegesen a 45. § (5) bekezdése
alapján a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet.
(3) Amennyiben az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az (1) bekezdésben meghatározott
határidőn belül nem számol be és a 45. § (5) bekezdése alapján határidő hosszabbítást
sem kért, a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető utóellenőrzést
kezdeményezhet a soron kívüli feladatokra tervezett kapacitásának a terhére.
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47. § (1) A belső ellenőrzési vezető a 46. § (1) bekezdésében meghatározott
tájékoztatás alapján éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső ellenőrzési
jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és
azok végrehajtását nyomon követi.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásnak - az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevétele mellett - tartalmaznia
kell az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatot, az elfogadott intézkedési tervet, az
intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását, és a végre nem hajtott
intézkedések okát.

Az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése
Az ellenőrzött terület vezetőjének az intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról
tájékoztatnia kell a belső ellenőrzési vezetőt.

Utóvizsgálat
A végrehajtott intézkedések hatékonyságát szükség esetén utóvizsgálat keretében vagy a
területet érintő következő ellenőrzés során felül kell vizsgálni.
Az utóvizsgálat lefolytatásának célja, hogy a belső ellenőrzés megbizonyosodhasson az
elfogadott intézkedések megfelelő végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az
ellenőrzött terület vezetője nem, vagy nem megfelelően hajtja végre az intézkedéseket.
Ha a belső ellenőr az utóvizsgálat során megállapítja, hogy a korábbi ellenőrzés során feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében nem történtek meg a megfelelő lépések, akkor arról
a szervezet vezetőjét tájékoztatni kell.
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VI.

Beszámolás

A belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutató figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését, melyet a tárgyévet
követő február 15-ig - a rektor aláírását követően - megküld az EMMI Ellenőrzési
Főosztályának.
Az egyetemet érintő külső ellenőrzésekről belső ellenőrzési vezető tárgyévet követő év
január 31-ig beszámol az EMMI Belső Ellenőrzési Főosztály vezetőjének. E beszámolót
alátámasztó nyilvántartás teljessége érdekében a külső ellenőrzéssel (ÁSZ, NAV, KEHI,
felügyeleti szerv, NFÜ, ESZA, stb.) érintett szervezeti egységek vezetői az ellenőrzés
lezárását (jegyzőkönyv vagy ellenőrzési jelentés kézhez vétele) követő 8 napon belül
beszámolót küldenek a belső ellenőrzési vezető részére.

VII.

Az ellenőrzési dokumentumokkal kapcsolatos előírások

A belső ellenőrnek az elvégzett ellenőrzési munkáról minden fontos információt és adatot
dokumentálni kell, amelyek bizonyítékul szolgálnak a megállapítások és következtetések, a
vélemények alátámasztásához, valamint igazolják, hogy az ellenőrzést a Bkr. által előírt
követelményeknek megfelelően végezték el. Az ellenőrzési munka dokumentálása a belső
ellenőr által az ellenőrzési munka végrehajtásáról készített, illetve az ellenőrzési munka
során szerzett és megőrzött írásos és/vagy elektronikus dokumentumokban történik,
amelyeket összefoglalóan munkadokumentumoknak nevezünk.

Az ellenőrzési dokumentumokhoz való hozzáférés
Az ellenőrzési dokumentumok a belső ellenőrzés birtokában maradnak mind az ellenőrzés
végrehajtása során, mind pedig az ellenőrzést követő időszakban. Biztosítani kell, hogy a
belső ellenőrzési vizsgálatok irataihoz való hozzáférés illetéktelen személyek számára ne
legyen lehetséges. Minden olyan kérést, amely ellenőrzési anyagokhoz való hozzáférésre
irányul, a belső ellenőrzési vezetőhöz kell címezni, aki felelős az ellenőrzési
dokumentumokhoz való hozzáférés felügyeletéért.
Az egyetem vezetése, a szervezet más tagjai vagy külső fél (pl. külső ellenőrök) kérhetik az
ellenőrzési iratokhoz (beleértve a munkalapokat, jelentéseket, terveket, egyéb iratokat stb.)
való hozzáférést, mert ez elengedhetetlen lehet az ellenőrzési megállapítások és javaslatok
igazolásához vagy megmagyarázásához, illetve az ellenőrzési dokumentumok más célra
történő felhasználásához. Ezeket a hozzáférési kérelmeket a belső ellenőrzési vezetőnek kell
23

Belső Ellenőrzési Kézikönyv
jóváhagynia, de abban az esetben, ha a hozzáférési kérelem külső féltől érkezik, a szervezet
vezetőjének szintén jóvá kell hagynia.
Általános szabályként az ellenőrzési iratokat a belső ellenőrzésnek kell megőriznie. Az
ellenőrzési iratokat biztonságos és védett helyen kell tárolni.

VIII.

A tanácsadó tevékenység

 A tanácsadó tevékenység fogalma, elhatárolása a bizonyosságot adó
tevékenységtől
A tanácsadó tevékenység lehetséges kategóriái a következők:
 Hivatalos tanácsadói megbízások: előre tervezettek, írásbeli megállapodás
szükséges, akár a belső ellenőrzés, akár külső szolgáltató végzi a tanácsadó
tevékenységet.
 Informális tanácsadói megbízások: rutin tevékenység, mint pl. részvétel állandó
bizottságokban, határidős projektekben, ad-hoc megbeszéléseken, valamint
rutinszerű információcsere.
 Speciális tanácsadói megbízások: részvétel egy, a szervezetet érintő speciális projekt
megvalósításának egyes szakaszaiban,
 Sürgősségi tanácsadói megbízások: részvétel egy katasztrófát vagy más jelentős
költségvetési hatású eseményt követő, a működések helyreállításával vagy
fenntartásával foglalkozó munkacsoportban, melyet átmeneti időszakra szóló
segítség nyújtásával, speciális és szokatlan határidejű feladattal bíztak meg.

 A tanácsadó tevékenységre vonatkozó irányelvek
A belső ellenőröknek a tanácsadó tevékenység elvállalása és végzése során az alábbiakra
kell tekintettel lenniük:
 A tanácsadó tevékenység céljainak összhangban kell lenniük a szervezeti célokkal.
 A tanácsadó tevékenységnek hozzáadott értéket kell teremtenie.
 A belső ellenőr függetlensége, tárgyilagossága nem csorbulhat a tanácsadó
tevékenység végzése során.
 Amennyiben a tanácsadó tevékenység során a függetlenség, vagy a tárgyilagosság
csorbulása feltételezhető, erről a költségvetési szerv vezetőjét tájékoztatni kell.
 A belső ellenőr nem hozhat vezetői döntéseket.
A tanácsadó tevékenység végzése során a belső ellenőr nem vállalhat át az adott folyamat
kialakításával, irányításával, átalakításával stb. kapcsolatos vezetői felelősséget, feladatokat
(ide tartozik a szabályalkotásban, szabályzatok aktualizálásban való felelős részvétel is). A
tanácsadó tevékenység célja nem lehet bármely szintű vezetői felelősség csökkentése.

24

Belső Ellenőrzési Kézikönyv
A fent felsorolt követelményeket a belső ellenőrzésnek mérlegelnie kell, és csak abban az
esetben lehet elvállalnia a tanácsadói megbízást, ha ezeket érvényesíteni tudja.
A belső ellenőr a tanácsadó tevékenységet a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának
Nemzetközi Normáival összhangban, a belső ellenőrökre vonatkozó Etikai Kódexnek,
valamint a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardoknak megfelelően
végzi.
A kellő szakmai gondosság a tanácsadói feladatok ellátása során
A belső ellenőrnek a következők ismeretében, kellő szakmai gondossággal kell eljárnia a
hivatalos tanácsadói feladat ellátása során:
 A vezetés tagjainak elvárásai, beleértve a tanácsadói feladat eredményeinek jellegét,
időzítését, és kommunikálását.
 A szolgáltatást kérők motivációi, céljai.
 A tanácsadói feladat célkitűzéseinek megvalósításához szükséges munka hatóköre.
 A tanácsadói feladat elvégzéséhez szükséges felkészültség és források.
 A tanácsadói feladat ellátásának hatása a szervezet vezetője által korábban
elfogadott ellenőrzési tervre.
 A tanácsadói feladat lehetséges kihatása a jövőbeli ellenőrzési feladatokra és
megbízásokra.
 A tanácsadói feladat végrehajtásából származó potenciális előnyök a szervezetre
nézve.

 A tanácsadó tevékenység tervezése és végrehajtása

A belső ellenőrzési standardoknak megfelelően a tanácsadó tevékenység funkcióját meg kell
határozni a stratégiai ellenőrzési tervben.
Az éves tervezés során – amennyiben ez lehetséges – a tanácsadói feladatokat ugyanolyan
alapossággal és részletességgel ajánlott megtervezni, mint a bizonyosságot nyújtó ellenőrzési
feladatokat.
Az előre nem tervezett tanácsadói megbízásokat a soron kívüli ellenőrzési kapacitás terhére
kell elvégezni, illetve – amennyiben elegendő kapacitás vagy szakértelem nem áll
rendelkezésre – külső szolgáltató bevonására kell javaslatot tenni, szükség esetén
módosítani kell az éves ellenőrzési tervet.

A tanácsadói feladat elfogadása előtt az alábbi értékelést célszerű lefolytatni:
 Annak felmérése, hogy a tanácsadással érintett folyamat, feladat, vagy működési
funkció milyen jelentőséggel bír a szervezet számára (pl. költségvetési bevételre és
kiadásra gyakorolt hatás, jó hírnévre gyakorolt hatás, költségvetési alapfeladat vagy
éppen vállalkozói feladat, kiszervezett vagy belső erőforrással ellátott feladat, stb.).
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 Annak előzetes felmérése, hogy a tanácsadással érintett területre, annak
kockázatosságára, belső kontrollrendszerének megfelelőségére, stb. vonatkozóan
rendelkezik-e már a belső ellenőrzés valamilyen ismerettel (pl. korábban lefolytatott
belső vagy külső ellenőrzések, egyéb felmérések).
 A tanácsadási feladat lefolytatásához szükséges erőforrások (időtartam, emberi
erőforrás, szükséges kompetenciák, képességek, stb.) felmérése. Amennyiben a
felmérés alapján a belső ellenőrzés nem rendelkezik a tanácsadói feladat
elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal (akár egyéb ellenőrzési feladatokkal való
leterheltség, akár kompetencia vagy képesség hiányában), ezt jelezni kell a felső
vezetés felé.
 Annak vizsgálata, hogy a feladat ellátásával nem sérül-e a belső ellenőrök
függetlensége és objektivitása.

A hivatalos tanácsadói feladatok munkaprogramjainak tartalmazniuk kell:








a feladat célkitűzéseit,
a tanácsadói feladat hatókörét,
a célkitűzés megvalósításához szükséges és alkalmazandó módszert,
a feladat végrehajtásához szükséges (ellenőri) kapacitást,
a feladat tervezett ütemezését,
a feladat időigényét,
a jelentés vagy egyéb záródokumentum elkészítésének határidejét.

A belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni valamennyi, a belső ellenőrzés által
elvégzett munkáról és gondoskodni az ellenőrzési és tanácsadói feladatokhoz kapcsolódó
dokumentumok megőrzéséről.
A belső ellenőrzés által végzett tanácsadó tevékenység dokumentálásának célja:
 az elvégzett munka átláthatóságának növelése,
 a tanácsadó tevékenység eredményességéhez való hozzájárulás,
 az elvégzett munka eredményeinek és az azok alapján megszületett javaslatoknak a
dokumentálása, a rendszerezés és a visszakereshetőség érdekében,
 a tanácsadói feladat eredményei és javaslatai megalapozottságának biztosítása.

Az elvégzett tanácsadói feladatokról szóló nyilvántartás:
 a tanácsadói feladat elvégzéséről szóló jelentés összeállításának alapját képezi,
 bizonyítékul szolgál az eredmények, javaslatok, esetlegesen feltárt kockázatok és
kontroll-hiányosságok alátámasztásához;
 dokumentálja, hogy a tanácsadói feladat célkitűzéseit hogyan valósították meg;
 igazolja, hogy a tanácsadói feladatokat a vonatkozó standardok ajánlásai, további a
felső vezetői megbízás (szerződés, munkaprogram) által előírt követelményekkel
összhangban végezték el;
 szükség esetén elősegíti a külső felek által történő áttekintést,
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 A tanácsadói feladat eredményeiről szóló tájékoztatás
A belső ellenőrzési vezető tájékoztatja az egyetem rektorát a tanácsadói megbízás
eredményeiről.
A tanácsadó tevékenység elvégzéséről szóló jelentésben az alábbiakra ajánlott kitérni:
 a tanácsadói megbízásra való hivatkozás,
 a tanácsadói feladat címe, száma, célja, tárgya, a tanácsadói feladatot elvégző
személyek neve,
 a tanácsadói feladat végrehajtásának módszere,
 az eredmények bemutatása,
 a tanácsadói feladat elvégzése során feltárt jelentős kockázatok, kontroll
hiányosságok, ajánlások

 A tanácsadó tevékenység eredményeinek hasznosítása, nyomon követés
A tanácsadó tevékenység eredményeinek figyelemmel kísérésének célja egyfelől a javaslatok
hasznosulásának nyomon követése, másfelől a belső ellenőr által feltárt esetleges
kockázatok, kontroll-hiányosságok kijavításának figyelemmel kísérése.
Alkalmazott módszerek:
 írásbeli beszámoló/szóbeli tájékoztatás kérése a tanácsadással érintett szervezettől
az elvégzett eredmények hasznosításáról;
 folyamatos monitoring a szervezet folyamatainak változásai vonatkozásában;
 projekt jellegű feladat végrehajtásának folyamatában, vagy a projekt indítása előtti
tanácsadói tevékenység esetén az eredmények nyomon követése a projekt
végrehajtás egyes mérföldköveinek (pl. emlékeztetők, jegyzőkönyvek, részanyagok,
stb. tanulmányozásával) figyelemmel kísérése.

 A tanácsadó tevékenységre vonatkozó beszámoló
Az éves ellenőrzési jelentésekben kell beszámolni a tárgyévben végzett tanácsadó
tevékenységről, a Bkr. és a Nemzetgazdasági Minisztérium Útmutatója alapján.
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IX.

A belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító
szabályok

A belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárásoknak a következőkre kell
kiterjedniük:
 a nemzetközi standardoknak, a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési
standardoknak és a belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódexnek való megfelelés;
 a belső ellenőrzési tevékenység alapszabályának, céljainak, célkitűzéseinek,
szabályzatainak és eljárásainak megfelelősége;
 hozzájárulás a szervezet belső kontrollrendszerének fejlesztéséhez;
 az alkalmazandó jogszabályok és egyéb előírások betartása;
 a legjobb gyakorlatok elfogadása és alkalmazása;
 összességében annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési tevékenység ad-e
hozzáadott értéket és fejleszti-e a szervezet működését.
Folyamatos minőségbiztosítás
A folyamatos minőségbiztosítás az ellenőrzések végrehajtásának, az egyes ellenőrzési
folyamatoknak, illetve a belső ellenőrzés teljesítményének folyamatos nyomon követése.
A belső ellenőrzési vezető felelőssége, hogy biztosítsa az ellenőrzési tevékenység megfelelő
szakmai-vezetői minőségbiztosítását. A minőségbiztosítás kiterjed:
 a tervezésre,
 az ellenőrzésre történő felkészülésre,
 az ellenőrzés lefolytatására,
 a munkalapok használatára,
 az ellenőrzési jelentés elkészítésére,
 az eredmények közlésére, valamint
 a javaslatok végrehajtásának nyomon követésére egyaránt.
A folyamatos minőségbiztosítás elsődleges eszköze az ellenőrzési listák (check-list)
használata, amelyek alkalmasak annak értékelésére, hogy az ellenőrzési tevékenység során a
jogszabályokban és a kézikönyvben előírtaknak megfelelően történtek-e az ellenőrzési
folyamat egyes lépései.

Melléklet: iratminták
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