I.

Bevezetés

Tartalmi elemek








II.

A belső ellenőrzési tevékenység
A belső ellenőrzési kézikönyv készítésére vonatkozó jogszabályi előírások;
A belső ellenőrzési kézikönyv célja, felépítése;
Jóváhagyásra és felülvizsgálatra vonatkozó előírások;
A belső ellenőrzési funkció megvalósításával kapcsolatos alapvető információk
bemutatása (szervezeti egységet hoztak létre vagy részben vagy egészben külső
szolgáltató bevonásával biztosították, továbbá itt szükséges kifejteni, amennyiben
csoport szintű belső ellenőrzés működik)
A belső ellenőrzési kapacitás bemutatása
A belső ellenőrzés elhelyezkedésének bemutatása a gazdasági társaságon belül.
A belső ellenőrzési tevékenység irányítása

Tartalmi elemek
Belső ellenőrzési humánerőforrás-gazdálkodás:
 belső ellenőri humánerőforrás-gazdálkodás alapelvei;
 humánerőforrás-tervezés és kapacitás-felmérés;
 kiválasztási folyamat;
 a munkakörök, a felelősség- és feladatmegosztás kialakítása;
 munkaköri leírások elkészítése;
 a belső ellenőrzési csoport kompetenciája;
 helyettesítési rend;
 teljesítményértékelés;
 folyamatos továbbképzés biztosítása (tudás- és készség leltár, képzési tervek).
Külső szolgáltató bevonására vonatkozó előírások:
 külső szolgáltató igénybevételének szükségessége;
 a külső szolgáltató igénybevételére vonatkozó alapelvek;
 a külső szolgáltatóval kötött megállapodás elemei.
A belső ellenőrzési tevékenység értékelése:
 a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító szabályok;
 a belső ellenőrök teljesítményének értékelése;
 a belső ellenőr (egyéni) teljesítményének értékelése;
 a belső ellenőrzés csoport szintű teljesítményének értékelése;
 a teljesítményértékelés elsődleges eszközei/módszerei;
 önértékelés;
 külső minőségértékelés.

2

III.

A bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertan és eljárási
szabályok

Tartalmi elemek
Belső ellenőrzési munka tervezése:
 tervezési alapelvek;
 a tervezés előkészítése;
 kockázatelemzési módszertan leírása;
 stratégiai ellenőrzési terv és éves ellenőrzési terv tartalma, elkészítésének folyamata;
 erőforrások elosztása;
 a tervek módosítása.
A bizonyosságot adó tevékenység végrehajtása:
 az ellenőrzésre való felkészülés lépései, alapelvei;
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az éves ellenőrzési jelentések és egyéb beszámolók (pl. negyedéves, féléves
beszámolók, egyéb tájékoztató dokumentumok) elkészítésének folyamata;
beszámolók elkészítéséért felelős személy, a jóváhagyó(k), a címzettek, határidők
meghatározása;
beszámolók tartalma, szerkezete;
beszámolás eljárási folyamatai.
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Az ellenőrzési dokumentumok formai követelményei, az alkalmazott iratminták
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V.

az ellenőrzési dokumentumok meghatározása (pl. beérkező, kimenő dokumentumok,
munkalapok);
az ellenőrzési dokumentumok kezelésére, tárolására vonatkozó általános és specifikus
szabályok (az elektronikus formában tárolt dokumentumokra vonatkozóan is, pl.
könyvtárstruktúra, jogosultságok);
nyilvántartásokra vonatkozó előírások (pl. szerkezete, tartalma);
az egyes ellenőrzésekhez tartozó dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok
(az ellenőrzési mappa felépítése, tartalma, az elektronikus formájú mappára is);
az ellenőrzési dokumentumokhoz való hozzáférések szabályai;
elektronikus ügyintézés szabályai (ha releváns).
Az ellenőrzési megállapítások hasznosulásának nyomon követése

Tartalmi elemek




az intézkedési terv elkészítésére vonatkozó eljárási szabályok, felelősök, határidők
megjelölésével;
intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése;
utóellenőrzés lefolytatása.
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BEVEZETÉS
A belső ellenőrzési kézikönyv célja, hogy a gazdasági társaság belső ellenőre a
mindennapi munkája során egységes eljárásrend és iratminták mentén végezze tevékenységét.

A 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 2. §-a értelmében:
1. belső ellenőrzés: a belső ellenőrzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz és
tanácsadói tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak
minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a
kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok
megvalósítását;
A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felel, melyet a a
felügyelőbizottság által jóváhagyott belső ellenőrzési alapszabályban kapott felhatalmazás
alapján a gazdasági társaság első számú vezetője hagy jóvá.
Gtbkr. 13. § (3) A belső ellenőrzési kézikönyvet a belső ellenőrzési alapszabályban meghatározottaknak
megfelelően a felügyelőbizottság vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
hagyja jóvá, amely tartalmazza
a) a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertant és eljárási szabályokat,
b) a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását,
c) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat,
d) az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését,
e) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást.
A belső ellenőrzési kézikönyv egyfajta utasítás, mely a köztulajdonban álló gazdasági társaság
többi alkalmazottja (az ellenőrzöttek) számára is elérhető és megismerhető a belső ellenőrzés
célja, feladata, eljárásrendje.
A belső ellenőrzési kézikönyvet kétévente felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani.
Rendkívüli felülvizsgálatra adhat okot pl. szervezeti átalakulás, a belső ellenőrzési funkció
ellátásának módosítása, jogszabályi változások, új első számú vezető választása stb.
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A belső ellenőrzés szervezeten belüli ábrája:

felügyelő bizottság

ügyvezető igazgató

gazdasági
igazgató

ápolási
igazgató

könyvvizs
gáló

recepció

belső
ellenőr

szakrendelések
pénztáros,
ügyintéző

gépkocsivezető

vezető
asszisztens
szakorvosok

szakdolgozók

takarítók,karbantartó

1.1. Belső ellenőrök szakmai etikai kódexe
A belső ellenőrök szakmai etikai kódexe a belső ellenőrök feladatellátásával
kapcsolatos szakmai etikai alapelveket és az elvek gyakorlati megvalósítását jelentő, elvárt
magatartási szabályokat tartalmazza.
A belső ellenőrök szakmai etikai kódexének célja, hogy
 ismertesse minden érintettel a belső ellenőrzési tevékenység ellátása során kiemelten
fontos etikai normákat,
 deklarálja a gazdasági társaság belső ellenőrének elkötelezettségét az etikai célok
mellett,
 segítséget nyújtson a szakmai etikai problémák felismerésében és kezelésében,
valamint
 elősegítse a belső ellenőrzési szakmán belüli egységes etikai kultúra kialakulását.
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A belső ellenőrzési feladatot ellátó belső ellenőr nyilatkozat aláírásával ismeri el, hogy
tudomásul vette a vele szemben támasztott etikai elvárásokat és vállalja az azoknak való
megfelelést. A nyilatkozatokat a belső ellenőrzés vezetője (Ügyvezető) őrzi.
I.

A belső ellenőrzési tevékenység irányítása

1. Belső ellenőrzési humánerőforrás-gazdálkodás
A független belső ellenőrzés irányítása, a belső ellenőrzési erőforrások gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználása a belső ellenőrzési vezető felelőssége. A belső
ellenőrzési vezetőnek kell biztosítania, hogy oly módon irányítsa a független belső ellenőrzési
tevékenységet, hogy az működésével növelje a szervezet eredményességét. Ennek kapcsán a
belső ellenőrzés irányításához kapcsolódó feladatok közül kiemelt jelentőségű a külső
szolgáltató bevonásával kapcsolatos feladatok, valamint a belső ellenőrzési tevékenység
értékelésével összefüggő feladatok.
A belső ellenőrzési vezető felelőssége, hogy tájékoztatást adjon a felügyelőbizottság részére,
ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a belső ellenőrzési feladatok ellátására,
továbbá jogosult javaslatot tenni a kapacitáshiány megoldására.
A belső ellenőri munkakör betöltése történhet:
 a gazdasági társaság más szervezeti
áthelyezésével/átvételével;
 külső személy foglalkoztatásával.

egységénél

foglalkoztatott

személy

A munkakör betöltésekor mindig az adott jogviszonyra vonatkozó jogszabályok az
irányadók. A kiválasztási folyamatnál az összeférhetetlenségi szabályokra is kiemelt figyelmet
kell fordítani.
A kiválasztás során kiemelt figyelmet kell fordítani a jogszabály által előírt kötelező
nyilvántartásba vételi feltételek teljesülésére. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (8) bekezdése alapján
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál csak az végezhet belső ellenőrzést, aki szerepel az
államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult
személyekről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti
adattartalommal vezetett nyilvántartásban.
A kapcsolódó részletszabályokat a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.)
PM rendelet tartalmazza.
1.1. A munkakörök, a felelősség- és feladatmegosztás kialakítása
A gazdasági társasánál egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet, az egyes kategóriák és
a hozzájuk kapcsolódó felelősség, feladat egy fő kezében is összpontosulhatnak. Feladatát
képezi a teljes belső ellenőrzési munkán, a stratégiai és éves ellenőrzési tervtől kezdve az egyes
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ellenőrzések elvégzésének feladatain keresztül az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
elkészítéséig.
Végrehajtó feladatokat a belső ellenőr végzi, a felülvizsgáló feladatokat a Kft. ügyvezetője látja
el, a jóváhagyó szerep pedig a felügyelő bizottságé.
1.2. A belső ellenőr kompetenciája
Az IIA standardok szerint a független belső ellenőrzési tevékenységet végzőnek
rendelkeznie kell mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, mely a feladatok
ellátásához szükséges. A belső ellenőrzési szervezet szakértelmének adott évi megfelelősége
az éves ellenőrzési terv elvégzése során határozható meg. A belső ellenőrzési vezető ennek
alapján tudja megállapítani, hogy a belső ellenőrzés rendelkezik-e olyan szakértői
állománnyal, amely az éves ellenőrzési terv megfelelő szintű végrehajtását biztosítani tudja.
Ha nem rendelkezik ezzel, akkor erről köteles tájékoztatni a felügyelőbizottságot, és javaslatot
is kell tennie külső szolgáltató igénybevételére vagy új belső ellenőr felvételére.
1.3. Helyettesítési rend
A helyettesítési rend kialakításáért és naprakészen tartásáért az ügyvezető a felelős. Tényleges
helyettesítés bekövetkezésekor arra kell fokozott figyelmet fordítani, hogy az ellenőrzési
munka végzése során a négy szem elve és a jóváhagyási/minőségértékelési/ felülvizsgálati
eljárások sértetlenek maradjanak.
1.4. Teljesítményértékelés
A belső ellenőrzési vezető felelős azért, hogy felmérje a belső ellenőr kompetenciáit,
értékelje a tevékenységét, továbbá a belső ellenőr számára folyamatos visszacsatolást és
értékelést adjon személyes teljesítményéről.
A kompetenciafejlesztési folyamat célja az ismeretek, tudás és tehetségelemek folyamatos fejlesztése,
mivel ezek gyakorlati alkalmazása révén nő a munkavállalók célorientáltsága és a teljes rendszer
hatékonysága, ezáltal nő a szervezet eredményessége.
A kompetencia fogalma felöleli:
 a belső ellenőr által birtokolt ismereteket, tudást (mely lefedi annak szakmai területeit,
ugyanakkor kiemelt hangsúllyal tartalmazza a kommunikációs, csapat-együttműködési és
rendszerelméleti területeket);
 a napi rutinná fejlesztett készségeket (szintén kommunikációs és csapatműködési elemekkel
kiegészített szakmai készségeket);
 olyan szemléletmódbeli, beállítódási jellemzőket, melyek a korszerű belső ellenőrzési munka
elvégzéséhez nyújtanak megfelelő alapot;
 az eddigi életút alapján kialakult személyiségjegyeket (melyek a biztosítják a kommunikációs és
csapatműködési elemeket);
valamint azokat a tehetségelemeket, melyek a korszerű belső ellenőrzési munkához, annak önfejlődési
tartalékaihoz szükségesek.
2. Külső szolgáltató bevonására vonatkozó előírások
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Külső szolgáltató bevonása során a belső ellenőrzési tevékenység megszervezésére
vonatkozó szabályok értelmében rendezni kell a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó
tevékenységek és kötelességek ellátásának módját.
Gtbkr. 12. § (2) A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben – a felügyelőbizottság
előzetes jóváhagyásával – külső szolgáltató bevonásával is biztosítható.
(3) A felügyelőbizottság és a belső ellenőrzési vezető jogosult
a) ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy
b) speciális szakértelem szükségessége esetén
külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú
vezetőjének.
(4) A belső ellenőrzési tevékenység (2) és (3) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli
megállapodás rendelkezik a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek és
kötelezettségek ellátásának módjáról, valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről és annak
feltételeiről.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek – azon, a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint
a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló
szolgáltatás keretében kívánják gyakorolni – meg kell felelnie a költségvetési szervnél és
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról
és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban
meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(6) Az (5) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan
speciális szakértelem szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata
ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.
(7) Ha a köztulajdonban álló gazdasági társaság a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához külső
szolgáltatót is igénybe vesz, a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrei együttműködnek a
külső szolgáltatóval és a külső szolgáltató által rendelkezésre bocsátott személyekkel. A külső szolgáltató
vezetője a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrei felett utasítási joggal nem rendelkezik.
2.1. Külső szolgáltató igénybevételének szükségessége és alapelvei
A külső szolgáltató bevonásának indoka, hogy a gazdasági társaság nem rendelkezik
belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység
kiépítése, vagy belső ellenőr teljes munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne
gazdaságos.
ELŐNY
Külső
szakértő
(ellenőri




lehetővé válik a
kapacitások jobb
kihasználása;

HÁTRÁNY




sérülhet a titoktartás elve;
elérhetősége nehezebb, egyegy rendkívüli feladat
szerződésmódosítást
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kapacitás)
igénybevétele











a rugalmas, igény szerinti
rendelkezésre állás
megállapodás kérdése;
bizonyos területeken
szakmailag felkészültebb
lehet;
a külső erőforrás széleskörű
tapasztalatokkal
rendelkezhet a más
szervezetek által
alkalmazott jó
gyakorlatokról;
könnyebben teljesíthető az
elfogulatlanság,
pártatlanság követelménye;
ritkább a „szakmai
vakság”;



igényelhet, ami
időveszteséghez vezethet;
csak a szervezet által
rendelkezésre bocsátott
információk alapján tud
dolgozni, „informális”
információkhoz nehezen jut
hozzá;

A külső szolgáltatónak munkája során be kell tartania a vonatkozó jogszabályi
előírásokat, a kapcsolódó nemzetközi belső ellenőrzési standardokat, illetve a belső ellenőrök
szakmai etikai kódexének előírásait és a gazdasági társaság belső ellenőrzési kézikönyvének
megfelelően kell ellátnia a tevékenységét.
A munka elvárt eredményessége szempontjából nagyon fontos, hogy a gazdasági
társaság kellő alapossággal járjon el a külső szolgáltató kiválasztásakor, a végrehajtandó
feladatok szempontjából megfelelő gyakorlatot szerzett és tapasztalt szolgáltatóval
szerződjön, aki regisztrált belső ellenőr is egyben. Éppen ezért, ha a gazdasági társaság külső
szolgáltatót szándékozik igénybe venni, a megállapodás megkötése előtt a felügyelőbizottság
jóváhagyását kell kérni. A felügyelőbizottság számára kellően alá kell támasztani a külső
szolgáltató bevonásának indokait és a választott szolgáltatót meg kell vizsgálni, és értékelni
kell a kompetenciáját, függetlenségét és tárgyilagosságát a teljesítendő feladatok tekintetében
az alábbiak szerint:
 rendelkezik-e a megbízás teljesítéséhez szükséges szaktudással, gyakorlattal és egyéb
ismeretekkel;
 áll-e fenn a külső szolgáltatónak vagyoni érdekeltsége a gazdasági társasággal
kapcsolatban;
 létezik-e a külső szolgáltatónak olyan személyes vagy szakmai kapcsolata a gazdasági
társaság első számú vezetőjével vagy bármely más alkalmazottjával, amely alapján a
megbízás tárgyilagos végrehajtása sérülhet;
 volt-e a külső szolgáltatónak múltbeli kapcsolata a gazdasági társasággal vagy a
megbízással érintett tevékenységgel;
 vannak-e a külső szolgáltatónak egyéb, a szervezet számára nyújtott, folyamatban lévő
szolgáltatásai;
 szerepel-e az államháztartásért felelős miniszter által a köztulajdonban álló gazdasági
társaságoknál belső ellenőrzési tevékenységet végző belső ellenőrökről vezetett
nyilvántartásban – kivéve, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan speciális
szakértelem szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai
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tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más
szakma, szakterület ismerete is.
A külső szolgáltató munkájának felülvizsgálata esetén a gazdasági társaság első számú
vezetőjének értékelnie kell az elvégzett munkát.
2.2. A külső szolgáltatóval kötött megállapodás elemei
Külső szolgáltató igénybevétele esetén írásbeli megállapodást kell kötni, mely
megállapodás formája megbízási vagy vállalkozási szerződés lehet attól függően, hogy milyen
céllal kötik a megállapodást. Külső szolgáltató lehet magánszemély vagy jogi személy, akinek
a hozzáértéséről, felkészültségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú
vezetőjének kötelessége meggyőződni.
A szerződésben rögzíteni kell, hogy:
 a külső szolgáltató a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok, valamint belső
ellenőrzési standardok, szakmai, etikai normák szerint látja el ellenőrzési feladatait;
 a külső szolgáltató az adott megbízó szervezet által kialakított belső ellenőrzési
kézikönyveket és módszertani leírásokat, valamint a nemzetközi, hazai belső
ellenőrzési standardok és a nemzetközi legjobb gyakorlat követelményeit is
maradéktalanul alkalmazni köteles.
Részletesen meg kell határozni:
 a teljesítendő szolgáltatásokat (beleértve a munka célját és hatókörét);
 az alvállalkozó bevonására vonatkozó megállapodást (pl. bevonhat-e, vagy ha
bevonhat alvállalkozót, akkor csak olyat vonhat be, akivel a megbízó előzetesen
egyetért);
 azokat a kérdéseket, melyeket a megbízatással kapcsolatos tájékoztatásoknak
tartalmazniuk kell;
 az irányadó jogszabályokat, amelyek figyelembevételével kell a tevékenységet
végezni;
 a megfelelő nyilvántartásokhoz és fizikai eszközökhöz való hozzáférést, a
munkavállalókkal való kapcsolattartást;
 a megbízással kapcsolatos munkalapok, elkészült jelentések, munkaanyagok stb.
tulajdonjogát és letétbe helyezését, illetve szükség szerint a szerzői jogokra vonatkozó
előírásokat;
 a tevékenységek ütemezését, a feladatok elvégzésének határidejét, a rendelkezésre
állás időkereteit;
 kapcsolattartás módját;
 az együttműködés rendjét: a megbízó szervezet által a külső szolgáltató rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó dokumentumok felsorolását, az információk átadására és
felhasználására vonatkozó előírásokat;
 a külső szolgáltató által készített ellenőrzési dokumentáció (különösen pl. ellenőrzési
program, belső ellenőrzési jelentés és az azt alátámasztó munkalapok, ellenőrzési
bizonyítékok stb.) átadását a megbízó részére (kinek, mikor, hány példányban);
 az elkészült dokumentumok egyeztetésének, észrevételezésének rendjét;
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az adatvédelemről szóló rendelkezéseket és azok betartásának kötelezettségét, a
titoktartásra vonatkozó elvárásokat;
a díjazás mértékét és ütemezését.

3. 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.
A számonkérhetőség biztosítása érdekében, a belső ellenőrzési vezetőnek a minőséget
biztosító eljárások eredményeit ismertetnie kell a felügyelőbizottsággal és a gazdasági társaság
első számú vezetőjével.
A folyamatos minőségbiztosítás az ellenőrzések végrehajtásának, az egyes ellenőrzési
folyamatoknak, illetve a belső ellenőrzés teljesítményének folyamatos nyomon követése,
felülvizsgálata.
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 belső ellenőrzési vezető teljeskörűen felel a folyamatos minőségbiztosításért.
A folyamatos minőségbiztosítás egy, a mindennapi belső ellenőrzési folyamatokba
beépülő, rutin jellegű tevékenységgé kell, hogy váljon. A folyamatos minőségbiztosítás nem
azonos a bizonyos időközönként végzett önértékelésekkel, illetve a külső
minőségértékelésekkel.
A folyamatos minőségbiztosítás célja, hogy a belső ellenőrzési tevékenység végzésére
mindenkor a vonatkozó standardok, jogszabályok, belső szabályzatok és legjobb gyakorlatok
alapján kerüljön sor. A folyamatos minőségbiztosítás lehetővé teszi, hogy a belső ellenőrzési
vezető időben be tudjon avatkozni egy-egy ellenőrzési folyamatba, ha az nem a tervezetteknek
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(éves ellenőrzési terv, ellenőrzési program), illetve nem a vonatkozó standardoknak,
jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak megfelelően került végrehajtásra.
A folyamatos minőségbiztosítás elsődleges eszköze az ellenőrzés egyes folyamatainak
minőségbiztosítását, vezetői felülvizsgálatát támogató ellenőrzési listák (check-list) használata
lehet, amelyek alkalmasak annak értékelésére, hogy az ellenőrzési tevékenység során a
jogszabályokban és a kézikönyvben előírt eljárásoknak megfelelően jár-e el az ellenőr, illetve,
hogy az ellenőrzési folyamat szükséges lépéseit megtette-e.
A minőségbiztosítás elvégzését tanúsító ellenőrzési listákat minden esetben hozzá kell
csatolni az adott ellenőrzési folyamat munkaanyagaihoz (pl. kockázatelemzés, tervezés
folyamatában), illetve adott belső ellenőrzés mappájához (pl. az ellenőrzésre való felkészülés,
az ellenőrzés végrehajtása, a jelentés elkészítése vonatkozásában). A belső ellenőrzési
vezetőnek ezeket az ellenőrzési listákat szintén felül kell vizsgálnia és a felülvizsgálat tényét
aláírásával kell tanúsítania.
Az ellenőrzési listák mellett a belső ellenőrzési vezető egyéb eszközökkel is élhet, mint
pl. a belső ellenőr beszámoltatása az elvégzett munkáról, közvetlen részvétel az ellenőrzés
egyes folyamataiban, egy-egy ellenőrzési szakasz lezárását megelőző vezetői megbeszélés.
Az elszámoltathatóság érdekében a belső ellenőrzési vezető a felülvizsgálat, a
folyamatos belső minőségértékelés eredményeiről rendszeres időközönként tájékoztatja a
felügyelőbizottságot az éves ellenőrzési jelentésben.
4. A belső ellenőrzési tevékenység értékelése
A belső ellenőrzési tevékenységet értékelő eljárások módszerei/eszközei elsősorban a
következők lehetnek:
 az (egyéni) teljesítményértékelése (év végén);
 a rendszeres időközönként (általában évente egyszer, az éves ellenőrzési jelentés
elkészítésével párhuzamosan) végzett önértékelés (csoport szintű értékelés);
Az ellenőrzést követő felmérő lapot minden elvégzett ellenőrzés után javasolt használni. Az
ellenőrzést követő felmérő lapot a vizsgálatvezető küldi meg az ellenőrzött terület vezetőjének
az ellenőrzési jelentés megküldésével egyidejűleg.

Ellenőrzést követő felmérő lap kérdései:
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Nem
értelmezhető

Kitűnő

Jó

Átlagos

Átlag alatti

Kritikus

Az alábbi kérdések mindegyikénél kérjük, jelölje meg
a legmegfelelőbb választ.
A belső ellenőr az ellenőrzés célkitűzéseit világosan
ismertette.
2. Az ellenőrzés eredményeit (jelentés) időben elküldték.
Megfelelő tájékoztatást kapott az ellenőrzés
3.
előrehaladásáról.
Megfelelő magyarázatot kapott az elvégzett munkáról
4.
és annak céljáról.
A belső ellenőr a folyamatok jobbítására vonatkozó
5.
javaslatokat tett a felmerült problémák megoldására.
A belső ellenőr a folyamatok hatékonyságának,
6. eredményességének és gazdaságosságának növelésére
vonatkozó javaslatokat fogalmazott meg.
A belső ellenőrzés által tett javaslatok építő jellegűek és
7.
végrehajthatók voltak.
A belső ellenőr megértette a vizsgált folyamatnak,
8.
illetve az Ön tevékenységének jellemzőit.
A belső ellenőr megértette a vizsgált folyamatok
9. kritikus, kulcsfontosságú kérdéseit, melyek szükségesek
a célkitűzések eléréséhez.
A belső ellenőr azonosította a kulcsfontosságú
10.
kockázatokat.
A belső ellenőr megértette az Ön stratégiáját és
11.
kulcsfontosságú prioritásait.
A belső ellenőr fogékony voltak az Ön problémáira és
12.
igényeire, és pozitív hozzáállást tanúsítottak.
A belső ellenőr elfogadta és felhasználta az Ön, illetve
13.
munkavállalói javaslatait.
A belső ellenőr felismerte és jelezte a kontroll pontokkal
14.
vagy folyamatokkal kapcsolatos kérdéseket.
15. A belső ellenőr megfelelően kommunikált.
A belső ellenőr bizalmat keltett az Ön vezetőiben és
16.
kivívták azok elismerését.
17. A belső ellenőr a feladatra felkészült volt.
18. Indokolt volt az információk és anyagok bekérése.
A napi tevékenységek megszakítása – amennyire
19.
lehetséges – minimális volt.
Az összes hozzáadott érték, amit a belső ellenőrzés
20.
nyújtott az Ön részlegének.
1.

4.1. A teljesítményértékelés elsődleges eszközei/módszerei
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4.1.1. Önértékelés
Gtbkr. 24. § (1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési
jelentést készít, mely tartalmazza
a) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett tevékenység bemutatását
önértékelés alapján,
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok alapján,
c) az intézkedési tervek megvalósításáról készült összefoglalót.
(2) A belső ellenőrzési vezető az (1) bekezdés szerinti éves ellenőrzési jelentést benyújtja a
felügyelőbizottság részére és tájékoztatásul megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első
számú vezetője részére. A felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig
jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szervének.
A Gtbkr. alapján a belső ellenőrzési vezető felelőssége, hogy évente minimum egyszer
elvégezze az önértékelést. Természetesen, ha a belső ellenőrzési vezető szükségesnek látja,
ennél gyakrabban is végezhet önértékelést.
Tekintve, hogy az önértékelés egyfajta teljesítményértékelésnek is tekinthető a belső
ellenőrzés éves munkájáról, így annak elkészítéséhez a belső ellenőrzési vezető felhasználhatja
az ellenőrzött területtől, szervezeti egységtől érkező visszajelzéseket és véleményeket. Ezen
visszajelzések és vélemények összegyűjtésének elsődleges eszköze az ellenőrzést követő
felmérés.
A fentieken kívül az önértékelés elkészítéséhez a belső ellenőrzési vezető
felhasználhatja a jelentés évében végzett folyamatos minőségbiztosítási ellenőrzési listákat,
azok eredményeit, illetve a teljesítményértékelés egyéb munkaanyagait. A belső ellenőrzési
vezetőnek értékelnie kell a belső ellenőrzés megfelelő működését, az erőforrások
rendelkezésre állását, a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak való megfelelést,
valamint a függetlenségét. Az éves beszámoló készítése során értékelnie kell az elvégzett
feladatok eredményességét is, célszerű bemutatni a gazdasági társaság számára teremtett
hozzáadott értéket is.
4.1.2. Külső minőségértékelés
Az IIA Normák szerint a belső ellenőrzés külső értékeléseket ötévente legalább
egyszer el kell végeztetni egy szervezeten kívüli képesített, független értékelő személlyel vagy
csoporttal. A belső ellenőrzési vezetőnek meg kell tárgyalnia a vezető testülettel, hogy szükség
van-e gyakoribb külső értékelésre, és megfelelő-e a külső értékelő személy vagy csoport
képesítése és függetlensége, beleértve bármely lehetséges összeférhetetlenséget.
A belső ellenőrzési tevékenység külső minőségértékelését úgy kell elvégezni, hogy
ennek alapján a belső ellenőrzési tevékenység és a nemzetközi belső ellenőrzési standardokkal
való összhangjáról véleményt lehessen alkotni. A belső ellenőrzési tevékenységének értékelése
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mellett a külső minőségértékelésnek lehetőség szerint fejlesztési javaslatokat is tartalmaznia
kell, melynek célja az ellenőrzési tevékenység eredményesebb és hatékonyabb végzésének
elősegítése. Ezek a külső minőségértékelések különösen értékesek lehetnek a
felügyelőbizottság, a gazdasági társaság első számú vezetője, a belső ellenőrzési vezető,
valamint a belső ellenőrök számára.
A külső minőségértékelést végzőkkel szembeni követelmények:
 függetlennek kell lenniük a gazdasági társaságból és a vizsgált belső ellenőrzési
tevékenységtől. A minőségértékelést végző csoportnak olyan személyekből kell állnia,
akik szakmailag kompetensek a belső ellenőrzés és a külső minőségértékelés terén
egyaránt.
 az értékelendő gazdasági társasággal és annak munkavállalóival kapcsolatosan
minden kötelezettségtől, érdekeltségtől mentesnek kell lenniük. A gazdasági társaság
más szervezeti egységeinél dolgozó személyek nem tekinthetők függetlennek a külső
értékelés szempontjából.
 kiválasztáskor figyelembe kell venni az értékelő valós vagy látszólagos
összeférhetetlenségét, amely a gazdasági társasággal vagy annak belső ellenőrzési
tevékenységével meglévő jelenlegi, vagy múltbeli kapcsolatainak tulajdoníthatóan
alakulhat ki.
 a feddhetetlenség elvének értelmében az értékelést végző(k)nek becsületesnek és
pártatlannak kell lennie. A titoktartási követelményeket be kell tartaniuk. A
szolgáltatásokat és a közösség bizalmát nem szabad személyes nyereségnek vagy
előnyöknek alárendelni. Az objektivitás elve pártatlan, az ítéletalkotás szempontjából
becsületes hozzáállásra, valamint az összeférhetetlenségek elkerülésére kötelez.
 jól kell ismerniük a nemzetközi belső ellenőrzési standardokat, jártasnak kell lenniük
a jó gyakorlatok (best practices) terén, továbbá legalább három év friss vezetői szintű
tapasztalattal kell rendelkezniük a belső ellenőrzés gyakorlatában.
 olyan képzett ellenőrzési szakembereknek kell lenniük, mint pl. például a belső
ellenőrzés területén releváns gyakorlattal rendelkező közgazdászok, jogászok, CIA
vagy CISA okleveles ellenőrök, akik IIA minőségbiztosítási ellenőrök, egyéb
kompetens ellenőrök, tanácsadók, külső ellenőrök vagy egyéb, a belső ellenőrzés
szakmájában dolgozó külső szolgáltatók.
 az információs technológiák terén szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. Más
területek szakértői is segíthetik a külső értékelést végző csapat munkáját, pl. a
statisztikai mintavétel terén képzett személyek is részt vehetnek az értékelés bizonyos
részeiben.
A külső minőségértékelésnek számos elvárásnak kell megfelelnie:
 a nemzetközi belső ellenőrzési standaroknak;
 a belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexnek;
 a belső ellenőrzési alapszabálynak;
 a belső ellenőrzési kézikönyvnek;
 belső szabályzatainak, eljárásainak, gyakorlatainak;
 az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozási követelményeknek;
 a felügyelőbizottság által a belső ellenőrzési tevékenységgel szemben megfogalmazott
elvárásoknak;
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a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazott eszközöknek, módszereknek és
legjobb gyakorlatoknak.
Tájékoztatás az eredményekről


A külső minőségértékelés előzetes eredményeit az értékelés folyamán és végén meg
kell beszélni a belső ellenőrzési vezetővel. A végső eredményeket közölni kell a belső
ellenőrzési vezetővel, illetve a szervezet vezetőjével. Indokolt esetben a szervezet felügyeletét
ellátó szervet is tájékoztatni kell a külső minőségértékelés eredményeiről.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a fejlesztési javaslatokat, ahol ez szükséges és lehetséges.
II.

A bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertan és eljárási
szabályok

1. Belső ellenőrzési tevékenységek tervezése
1.1. A tervezés alapelvei
Gtbkr. 19. § A belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze. A tárgyévet
követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet benyújtja a felügyelőbizottság részére. A felügyelőbizottság
a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogok gyakorlója
véleményének figyelembevételével a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig jóváhagyja az éves
ellenőrzési tervet.
A belső ellenőrzési tevékenységek tervezési folyamata során a következő
kulcsfontosságú alapelveket kell követni:


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. A tervezési
folyamatnak azt is biztosítania szükséges, hogy a folyamatok ellenőrzésének
gyakorisága a folyamatok kapcsán azonosított kockázat mértékéhez igazodjon.



A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie
A tervezési folyamat akkor támogatja megfelelően a szervezeti célok megvalósítását és
a gazdasági társaság számára az értékteremtést, ha jövőbe tekintő, azaz figyelembe
veszi az aktuális kockázatokon túl az üzleti stratégiához kapcsolódó igényeket is. A
gazdasági társaság a belső ellenőrzési tevékenységét nem csak rövidtávon, éves
ellenőrzési terv formájában, hanem középtávon, stratégiai terv keretében is
megtervezi, amely kapcsán biztosítja, hogy lehetőség szerint 5 éven belül minden
folyamat/tevékenység ellenőrzésére sor kerüljön és lehetőség szerint 2 éven belül
minden kritikus folyamat/tevékenység ellenőrzésére sor kerüljön. A stratégiai
ellenőrzési terv a kockázatokon alapulva kitekintést ad az ellenőrzési prioritásokról és
az ellenőrzési kapacitásról. A legmagasabb kockázatú folyamatok vizsgálatát minél
korábbi időpontra kell tervezni. Az ilyen folyamatokat meghatározott
rendszerességgel, 1-2 évente újra bele kell foglalni az éves ellenőrzési tervbe. A
stratégiai ellenőrzési tervet éves gyakorisággal szükséges felülvizsgálni, annak
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érdekében, hogy a belső ellenőrzés a rendelkezésre álló erőforrásokat a kockázati
szempontból kritikus és egyéb megfontolások miatt (például: stratégiai irány) kiemelt
folyamatok ellenőrzésére és működésük javításának támogatására tudja
összpontosítani a gazdasági társaság számára történő értékteremtés érdekében.


A tervezésnek folyamatosnak kell lennie
A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani 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.



A tervezésnek rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie
A belső ellenőrzés tevékenysége tervezésének a gazdasági társaságra ható
változásokhoz kell igazodnia. Előfordulhat, hogy azok a területek, amelyek egy adott
időpontban jelentős kockázatúnak minősültek, a továbbiakban már nem lesznek azok
és fordítva. Ezért a gazdasági társaság kockázati struktúráját évente értékelni, és az
ellenőrzési terveket ennek megfelelően módosítani kell.



A kialakított stratégiai ellenőrzési
végrehajthatónak kell lennie

tervnek

és

éves

ellenőrzési

tervnek

1.2. 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 a
tervezés során figyelembe veendő változásokat;
 értelmezi a gazdasági társaság 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 felügyelőbizottsággal és az ügyvezetéssel, hogy mit várnak el a belső
ellenőrzéstől;
 figyelembe veszi a tulajdonosi joggyakorló által megadott prioritásokat;
 a vezetőkkel közösen meghatározza a belső ellenőrzési fókuszt.
A tervezés előkészítési folyamatát a belső ellenőrzési vezető irányítja, a belső ellenőrök
pedig aktív közreműködésükkel segítik a munkáját.

1.3. Általános felmérés

18

Az általános felmérés részeként a köztulajdonban álló gazdasági társaság külső és
belső kontrollkörnyezetének vizsgálatára kerül sor. Ennek keretében a belső ellenőrzés
összegyűjti és elemzi a gazdasági társaság működési környezetében és folyamataiban történt
változásokra vonatkozóan rendelkezésre álló információkat is.
A környezet változásának elsődleges forrásai:
 hazai és közösségi jogszabályi változások;
 gazdasági-politikai-piaci környezet változásai;
 a szervezet stratégiájának, célkitűzéseinek, rövid- és hosszú távú feladattervének
változása;
 tulajdonosi joggyakorló elvárásai;
 belső szervezeti változások;
 belső eljárások, ellenőrzési nyomvonalak, kézikönyvek változása.
Ezek a változások a gazdasági társaság folyamataiban rejlő kockázatok azonosítása
szempontjából kiemelten fontosak, ezért a belső ellenőrzésnek arra kell törekednie, hogy
összegyűjtsön minden információt az ügyvezetéstől.
Az általános felmérésnek az a célja, hogy a belső ellenőrzés a munkájához
folyamatosan gyűjtse és megismerje az egyes folyamatok, tevékenységi területek legfőbb
jellegzetességeit, azokra vonatkozó vagy azokat befolyásoló változásokat, amiket majd a
tervezéskor az ellenőrzési feladatok közé vagy a konkrét belső ellenőrzés során az elvégzendő
feladatai tervezés során figyelembe kell vennie, illetve majd a konkrét belső ellenőrzésnél
vizsgálnia kell. Az általános felmérés eredményeként a köztulajdonban álló gazdasági
társaság legalapvetőbb működési kérdéseinek így „nyitott könyvként” kell a belső ellenőrzés
rendelkezésére állniuk.
1.4. Az audit univerzum meghatározása
Ha rendelkezésre áll a folyamatlista és kijelölésre kerültek a folyamatgazdák, akkor azt
kell figyelembe venni, de a belső ellenőrzés mérlegelheti annak megfelelőségét és teljes
körűségét, szükség esetén azt kiegészítheti, a saját céljainak megfelelően átalakíthatja, ahogy
a stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv kialakítását jobban szolgálja a
folyamatlista. A folyamatlistából bizonyos rendszereket, projekteket kiemelhet, hogy a
szervezeti célkitűzéseket minél jobban leképezze az audit univerzum.
Amennyiben a folyamatok azonosítása nem történt meg, akkor a belső ellenőrzésnek
kell az audit univerzumot meghatároznia. A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák
azonosítása során a gazdasági társaság működési folyamataira koncentrál. A folyamatok a
szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében kerülnek 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
1-5-ig terjedő skálán történő elemzését a szervezet ügyvezetésével közösen kell elvégezni. Az
ügyvezetés bevonása történhet vezetői interjúk, munkamegbeszélések keretében, kérdőív
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segítségével, illetve az elkészült folyamatlista a vezetés részére észrevételezésre történő
megküldésével is. A kialakított folyamatleírások valamint ellenőrzési nyomvonalak segítenek
a gazdasági társaság folyamatainak azonosításában, megértésében. Az elemzés eredményeit a
folyamatok összesített kockázatelemzésének eredményével együtt kell felhasználni a
kockázatelemzés végeredményének kialakításához.
1.5. A belső ellenőrzési fókusz kialakítása
A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrnek és a köztulajdonban álló gazdasági
társaság felügyelőbizottságának és ügyvezetésének azon közös nézetét, elképzeléseit jelenti,
hogy a belső ellenőrzésnek elsősorban mely területekre kell irányítania erőforrásait. A belső
ellenőrzési fókusznak a kockázatelemzéshez lefolytatott interjúkon, vagy egyéb
munkaértekezleteken, munkamegbeszéléseken történő közös kialakítása a tervezés
előkészítési folyamat egyik legfontosabb lépése. 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 elvárások azonosításában. A belső ellenőrzési fókuszt a
szervezet célkitűzéseinek és a felügyelőbizottság, illetve a gazdasági társaság első számú
vezetőjének a belső ellenőrzésre vonatkozó speciális elvárásainak figyelembevételével kell
kialakítani.
Működési
környezet
Jogszabályi
környezet
Tulajdonosi
elvárások
Piaci környezet
Felügyelőbizotts
ág elvárásai
A gazdasági
társaság első
számú
vezetőjének
elvárásai

Célkitűzések
Kormányzati
célkitűzések (ha
releváns)
Stratégiai terv
Üzleti terv
Szervezeti célok
(pl.
költségcsökkent
és, hatékonyság
növelése,
szervezet
átalakítás stb.)

Belső ellenőrzési
fókusz
Fókusz #1 hatékonyság
növelés
Fókusz #2 megfelelés
Fókusz #3 belső
kontrollrendszer
stb.

A gazdasági társaság célkitűzéseinek feltárása során a belső ellenőrzésnek a
köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőivel meg kell vitatnia és értelmeznie kell a
gazdasági társaság stratégiai időtávú és rövidtávú, valamint az éves célkitűzéseit annak
érdekében, hogy ellenőrzési erőforrásait ezen célok elérésének támogatására mozgósítsa. Míg
egyes célkitűzések hosszabb ideig változatlanok maradhatnak (pl.: jogszabályi megfelelés),
addig új célkitűzések is felmerülhetnek minden évben (pl.: az adatfeldolgozáshoz használatos
új IT rendszer zökkenőmentes bevezetése). A célkitűzések megvalósítása szempontjából
kritikus tényezőket szintén meg kell vitatni az ügyvezetéssel.
2. Kockázatelemzési módszertan
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A belső ellenőrzés kockázatalapon tervezi és végzi a tevékenységét.
A belső ellenőrzés által – éves gyakorisággal – lefolytatott kockázatelemzés célja a
stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv megalapozása annak érdekében, hogy a
belső ellenőrzés azokra a területekre fókuszálja a kapacitásait, amelyeket a
legkockázatosabbnak ítéli.
A belső ellenőrzés kockázatelemzési módszertanának összhangban kell állnia a
gazdasági társaság kockázatelemzési módszertanával, valamint a gazdasági társaság
működésének komplexitásával.
Az egyes tevékenységek, folyamatok kockázati szintje – belső ellenőrzés általi –
megállapításának célja annak meghatározása, hogy a belső ellenőrzés:
 a stratégiai és az éves munkaterv kialakítása során milyen súllyal kezelje az adott
folyamatot, folyamatcsoportot,
 mely területek, tevékenységek, folyamatok ellenőrzésére összpontosítson az
esetleges hiányosságok azonosítása érdekében,
 feltérképezze az egyes folyamatok gyenge pontjait, amelyek esetében kontroll
megerősítése és figyelemmel kísérése indokolt,
Amennyiben a gazdasági társaság rendelkezik megfelelő integrált kockázatkezelési
rendszerrel, a belső ellenőrzés figyelembe veszi az integrált kockázatkezelési rendszerben
azonosított kockázatokat. A belső ellenőrzés az integrált kockázatkezelési rendszerben
azonosított kockázatokat a saját értékelési szempontjainak, szakmai ítéletének megfelelően
átértékelheti, azokhoz további kockázatokat azonosíthat. A szervezet által azonosított
kockázatokból kiindulva határozza meg a lehetséges ellenőrizendő területeket, témákat. A
stratégiai ellenőrzési tervben kell az egyes éves ellenőrzési tervekre eső ellenőrzési területeket
felosztani, a kockázatok szintje és a szervezeti célkitűzésekhez való viszonyuk alapján. A belső
ellenőrzésnek lehetőleg azt a területet kell kiválasztani ellenőrzésre, amely területen a
leginkább segíteni tudja a szervezet hatékonyabb működését és a célkitűzések elérését.
A kockázatelemzést a belső ellenőrzési vezető irányítja, aki a belső ellenőrt szükség
szerint bevonja a munkába és informálja minden egyes lépésről. A folyamatokban rejlő főbb
kockázatok azonosításának első lépéseként a belső ellenőrzésnek meg kell értenie a főbb
folyamatokat. Ennek érdekében – a vonatkozó belső szabályzatok megismerését követően –
ha szükséges a folyamatgazdákkal, illetve a folyamatba bevont kulcsfontosságú személyekkel
interjúkat és munkamegbeszéléseket kell tartani.
A folyamatgazdákkal folytatott megbeszélés során az általános összefüggésekből kiindulva, fokozatosan
el kell jutni az egyedi jellemzők megértéséig. A belső ellenőrzési fókuszra való összpontosítás mellett, a
megbeszélésen figyelemmel kell lenni az alábbiak feltárására:

 A folyamat célja és tárgya:
Meg kell ismerni a folyamat célját és tárgyát, valamint a vezetőség által meghatározott, a célok
elérése szempontjából fontos tényezőket. A folyamat céljainak közvetlenül kapcsolódniuk kell a
szervezet céljaihoz, illetve a meglévő egyéb célokhoz (pl. jogszabályi megfelelés).
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 A folyamat általános jellemzése:
A folyamatok kezdete, vége, kulcsfontosságú inputjai, outputjai, eredményei és változásai, a
részfolyamatok, az információ technológia hatása a folyamatra, illetve más vonatkozó és fontos
információk.
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 (pl.: mi a
legfontosabb célkitűzés);
 a folyamatok relatív fontosságától (pl.: ez a folyamat kritikus-e a célkitűzés elérése
szempontjából).
Ezt az elemzést a köztulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezetésével, a
folyamatgazdákkal, illetve a folyamatban érintett kulcsszereplőkkel közösen célszerű
elvégezni, konszenzusra kell jutni a folyamatok fontosságának összesített értékelése
tekintetében.
Miután viszonylag részletesen megismerte és megértette a fő- és alfolyamatokat, a
belső ellenőrzésnek azonosítania kell a folyamathoz kapcsolódó kockázatokat. Ehhez
segítséget nyújthatnak a folyamatleírások, az ellenőrzési nyomvonalak, a kockázati leltár,
valamint, ha nincs megfelelő kockázatkezelés a szervezetnél, akkor a folyamatgazdáknak
megküldött Kockázatelemzési kérdőív, a belső ellenőrzés a saját szakmai véleményére
támaszkodva felül bírálhatja a folyamatgazdák által meghatározott kockázatokat, illetve azok
mértékét.
A belső ellenőrzésnek – mind kvantitatív, mind kvalitatív szempontok
figyelembevételével – skáláznia kell a kockázatokat. A skála egyes szintjeihez rendelt
kockázati jellemzőket írásban kell rögzíteni (KKM) és ez alapján kell a folyamatokhoz,
részfolyamatokhoz, és/vagy tevékenységekhez hozzárendelni a megfelelő kockázati
besorolást. Minden gazdasági társaság esetében rögzíteni kell a skálán egy olyan kockázati
szintet, amely a magas, illetve kritikus kockázatokat jelöli.
A kockázatelemzés során értékelni kell az egyes fő- és alfolyamatokhoz tartozó egyedi
kockázatokat, majd összesíteni kell azokat. Ezután a belső ellenőrzés összesítheti a hatások és
valószínűségek értékelését a folyamatokhoz rendelt egyedi kockázatokra vonatkozóan. Ennek
alapján egy átfogó besorolást ad az adott folyamat kockázatosságának.
A kockázatelemzés végeredményének kialakításához a belső ellenőrzésnek össze kell
vetnie az egyes folyamatok átfogó kockázatelemzését és a folyamatok jelentőségét. Ennek
során két összetevőt kell bemutatni:
 az adott folyamat mennyire jelentős, fontos
 az adott folyamat mennyire kockázatos.
Ebből a két tényezőből kell a végső következtetést levonni, amely a folyamat
„összesített kockázatai értékelését” adja. Az értékelés végeredménye mutatja meg, hogy
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elsődlegesen mire irányuljon az ellenőrzési erőforrások elosztása az ellenőrzés tervezési
szakaszában.
3. A stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv összeállítása
3.1. A stratégiai ellenőrzési terv
A stratégiai ellenőrzési terv nem konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a belső
ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének
irányára, prioritásaira vonatkozó összegzést tartalmaz. A belső ellenőrzési vezető
kockázatelemzés alapján, összhangban a gazdasági társaság hosszú távú céljaival, stratégiai
tervet készít, amely meghatározza a belső ellenőrzés irányait és súlypontjait, a feladat
ellátáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai
fejlesztéseket. Az ellenőrzési célokat az adott szervezet céljaihoz igazítva kell meghatározni.
A stratégiai tervet a belső ellenőrzési vezető készíti el és a felügyelőbizottság hagyja jóvá. A
stratégiai terv 4 évre készül, a szervezet tevékenységi körét, sajátosságait és célkitűzéseit
figyelembe véve.
A stratégiai ellenőrzési terv hosszú távra határozza meg a belső ellenőrzés célját,
valamint tevékenységének és fejlesztésének irányait. A rendelkezésre álló információk
rendszerezése és a kockázatelemzés révén lehetővé válik az erőforrások optimális tervezése és
elosztása, illetve az ellenőrzési célkitűzések hatékonyabb meghatározása. A stratégiai terv
hozzájárul a belső ellenőrzés – és általa a gazdasági társaság – céljainak eléréséhez,
eredményességéhez. A stratégiai ellenőrzési terv alapját képezi az éves ellenőrzési tervnek.
A szervezeti célok azonosítása és elemzése kijelöli a belső ellenőrzés számára, hogy hosszú
távon mely területekre, folyamatokra koncentrálja az ellenőrzési erőforrásokat.
A stratégiai ellenőrzési terv módosítása akkor válhat szükségessé, ha valamilyen olyan
esemény következik be, amely alapjaiban változtathatja meg a szervezet működését és
kockázatait. Ilyen lehet pl. a szervezet átalakítása, új feladatok megjelenése a szervezetnél, új
első számú vezető érkezése stb.
A stratégiai ellenőrzési terv tartalma:
A szervezet hosszú távú célkitűzései, stratégiai céljai:
 a szervezet tevékenységének rövid bemutatása;
 a szervezet stratégiájának és célkitűzéseinek összefoglalása – a tervezés során a szervezet céljairól,
stratégiájáról megszerzett információk összegyűjtése, amelyek figyelembevételre kerültek a belső
ellenőrzési fókusz kialakítása során;
 a belső ellenőrzés céljainak leírása a szervezet célkitűzéseivel összhangban;
 a belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységének irányai, prioritásai.
A belső kontrollrendszer általános értékelése:
 belső kontrollrendszer kialakítása, hatékonysága;
 kontrollkörnyezet felmérése során megszerzett információk;
 korábbi ellenőrzések megállapításai a kontrollrendszer vonatkozásában;
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szervezet szabályozottsága (SzMSz, munkaköri leírások, belső eljárásrendek, belső utasítások,
működési kézikönyvek stb.);
ellenőrzési nyomvonal, megléte, megfelelősége;
integrált kockázatkezelés;
szervezet szabályszerű működése;
szervezeti integritást sértő események kezelése (előző időszakban feltárt szervezeti integritást
sértő események, szervezeti integritást sértő események gyanúja, külső ellenőrzések elmarasztaló
megállapításai stb.);
szervezet gazdaságos, hatékony és eredményes működése;
információáramlás;
iratok kezelése, rendelkezésre állása;
döntés előkészítés stb.

A kockázati tényezők és értékelésük:
 az alkalmazott kockázatelemzési módszertan rövid bemutatása;
 a kockázatelemzés eredményeinek értékelése (kockázati tényezők, értékelésük, kialakult sorrend,
a legkockázatosabb folyamatok felsorolása, előző időszakhoz viszonyított változásainak esetleges
bemutatása, a kockázatelemzés eredményeinek a szervezet kockázatkezelése keretében végzett
kockázatelemzéssel való összevetése);
 kockázati térkép bemutatása (előző időszakhoz viszonyított változásainak esetleges bemutatása);
 vezetés figyelmének felhívása a kiemelkedően nagy kockázatokra.
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:
 az ellenőrzési feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében milyen fejlesztések (pl. tárgyi,
humán, szakértelem, informatikai eszközök, szoftverek, elhelyezés stb.) szükségesek a belső
ellenőrzésben.
 a stratégiában kitűzött ellenőrzési célok teljesítése érdekében milyen képzésekre van szükség;
 képzések ütemezése;
 képzések elérhetősége, költségvonzata, finanszírozási forrása.
A szükséges erőforrások felmérése:
 a stratégiában kitűzött ellenőrzési célok teljesítéséhez szükséges kapacitás igény, humán
erőforrás szükséglet meghatározása;
 rendelkezésre álló humán erőforrások értékelése (létszám, szakértelem);
 van-e szükség külső szakértő bevonására (kapacitáshiány vagy szaktudás hiány miatt);
 belső ellenőr teljesítményértékelése, módszertan, eredmények összefoglalása;
 ellenőrzést követő felmérő lapok korábbi tapasztalatai.
 a stratégiában kitűzött ellenőrzési célok megvalósításához szükséges és rendelkezésre álló tárgyi
és információs igény, az esetleges különbségek kezelése.

A meghatározott ellenőrzési prioritások és ellenőrzési gyakoriság:
 ellenőrzési célok meghatározása a szervezet célkitűzéseivel összhangban, valamint az ellenőrzési
célok összekapcsolása a kockázatelemzés eredményeivel (ellenőrzési prioritások);
 az ellenőrzési gyakoriság meghatározása területenként, folyamatonként;
szükséges ellenőrzések típusainak, alkalmazandó módszertanok meghatározása.
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3.2. Éves ellenőrzési terv
Gtbkr. 19. § A belső ellenőrzési vezető kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze. A tárgyévet
követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet benyújtja a felügyelőbizottság részére. A
felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogok
gyakorlója véleményének figyelembevételével a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig jóváhagyja
az éves ellenőrzési tervet.
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
20xx. év / Gazdasági társaság neve
1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés módszertanának bemutatása
2. A kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése
3. A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása
4. Kontrollkörnyezet felmérésének eredményeinek, a lefolytatott interjúk vagy a beérkezett kérdőívekben
kapott információk összegzése
5. Kockázatelemzés összegzése, a kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térkép
6. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása, az alátámasztó
számítások levezetése (szükséges – rendelkezésre álló kapacitás bemutatása, összevetése, az eltérések
kezelése)
7. Soron kívüli ellenőrzésekre, illetve a belső ellenőrzés egyéb tevékenységeire tervezett időkeret (pl.
képzés, nyomon követés, tervezés, beszámolás, adminisztratív feladatok stb.)
A tervezett bizonyosságot adó, illetve tanácsadási tevékenységeket bemutató táblázat
(tetszőlegesen bővíthető!)

Ellenőrizendő
folyamatok és
/ vagy
szervezeti
egységek

Keltezés
Bélyegzőlenyomat

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia
(ellenőrzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme,
ellenőrzött
időszak)

Azonosított
kockázati
tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
ütemezése

Szükséges
kapacitás

Készítette: (Belső Ellenőrzési Vezető)
Jóváhagyta: (Felügyelőbizottság)

Az éves ellenőrzési terv legalább tartalmazza:
 az éves ellenőrzési tervet megalapozó
kockázatelemzés eredményére;

elemzéseket,

különös

tekintettel

a
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a tervezett bizonyosságot adó, illetve tanácsadási tevékenységek vonatkozásában azok
tárgyát, célját, terjedelmét, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges kapacitás
meghatározását, az ellenőrzések típusát és módszereit, az ellenőrzések ütemezését,
valamint az ellenőrzött szervezeti egységek megnevezését;

A stratégiai és az éves belső ellenőrzési tervet a felügyelőbizottság hagyja jóvá, és az
éves ellenőrzési terv módosítására is csak a felügyelőbizottság jóváhagyásával kerülhet sor.
Határidő

november 15.

december 31.

Feladat
A gazdasági társaság első számú vezetője a tárgyévet követő évre
vonatkozó előzetes ellenőrzési tervjavaslatot, valamint az azt
megalapozó kockázatértékelést véleményezésre átadja a tulajdonosi
joggyakorló részére. Az átadás során a gazdasági társaság első számú
vezetője jelzi, hogy előreláthatóan az ellenőrzési tervről a
felügyelőbizottság mikor fog dönteni.
A gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi joggyakorló
véleményének figyelembevételével a felügyelőbizottság jóváhagyja az
éves ellenőrzési tervet.

A közvetlen ellenőrzési tevékenységre fordított időkeretet úgy kell meghatározni,
hogy a tervezett ellenőrzéseken túlmenően minden olyan tevékenységi kör figyelembevételre
kerüljön, amelyet a belső ellenőr végez munkája során. Ennek során – egyebek mellett – az
alábbi tevékenységekre célszerű – a hasonló jellegű tevékenységekre vonatkozó múltbeli
tapasztalatok, illetve a gazdasági társaság életében várható prioritások alapján – elkülönítetten
időt tervezni:
 bizonyosságot adó és tanácsadási tevékenységek,
 soron kívüli ellenőrzések,
 a tulajdonosi joggyakorló által kezdeményezett ellenőrzések,
 tanácsadási feladatok,
 feladatkövetési tevékenységhez kapcsolódó időkeret,
 kockázatelemzés és tervezés,
 egyéb szakmai feladatok,
 továbbképzés, képzés,
 adminisztráció, adatszolgáltatás.
Takarékostv. 7/J. § (7) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli
ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság előzetes
egyetértésével adható.
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. Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem
határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá.
Az éves ellenőrzési tervet az időarányos teljesítés és a tárgyévre még előrelátható feladatok és
kapacitások, valamint az esetlegesen módosult kockázatértékelés és a felmerülő egyéb
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információk figyelembevételével legalább félévente felül kell vizsgálni és szükség esetén
módosítani szükséges annak érdekében, hogy az reálisan teljesíthető legyen.
A soron kívüli ellenőrzések esetében csak akkor szükséges az éves ellenőrzési terv
módosítása, ha az éves ellenőrzési tervben soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás nem
elegendő, és valamely más ellenőrzés helyett vagy rovására tudják beilleszteni az éves
munkatervbe az új feladat végrehajtását.
Az éves ellenőrzési terv módosításának két legtipikusabb esete az
ellenőrzés/tanácsadás elhagyása, illetve új ellenőrzés/tanácsadás felvétele. Mindkét esetre
jellemző, hogy vagy a felügyelőbizottság, a gazdasági társaság első számú vezetője javaslata
vagy a belső ellenőrzési vezető kezdeményezése (pl. ellenőrzési párhuzamosság elkerülése)
alapján kerül sor.
Az alábbi esetekben jellemzően nem szükséges az éves ellenőrzési terv módosítása:
 az ellenőrzés tervezett kezdete vagy vége módosul;
 az ellenőrzési napok számának növekedése, ha az a soron kívüli ellenőrzésekre
tervezett kapacitás vagy tartalékidő, vagy más ellenőrzésekről történő
átcsoportosítással megoldható;
 az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek körének bővítésére kerül sor;
 az ellenőrzendő időszak kibővítése vált szükségessé.
A stratégiai ellenőrzési terv és/vagy az éves ellenőrzési terv módosítását az éves
ellenőrzési beszámolóban be kell mutatni az indoklással együtt.
4. A bizonyosságot adó tevékenység végrehajtása
Az éves ellenőrzési terv összeállítását követően a belső ellenőrzés feladata az abban
foglaltak, azaz a belső ellenőrzési feladatok végrehajtása. A belső ellenőrzési feladatok
végrehajtása az a folyamat, amely során az éves ellenőrzési tervben meghatározott
bizonyosságot adó és tanácsadási feladatokat elvégzi a belső ellenőrzés. Egy konkrét belső
ellenőrzési feladatot vagy tanácsadást megbízásnak nevezzük. Egy megbízás többféle
feladatot vagy tevékenységet is felölelhet annak érdekében, hogy a kapcsolódó célkitűzések
egy konkrét csoportja megvalósuljon. Az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatok
módszeres végrehajtásának legfőbb célja, hogy az ellenőrzött folyamatokban és területeken a
főbb kockázatok kezelésére létrehozott kontrollok megfelelőségét meghatározza, valamint
megállapítsa, hogy a folyamatok az elvárásoknak megfelelően működnek-e, valamint a
szükséges ellenőrzési pontok vagy folyamatok teljes körűek vagy hiányosak-e.
A belső ellenőr köteles gondoskodni az ellenőrzési program összeállításáról, majd az alapján
az ellenőrzés összehangolt, az ütemezésnek megfelelő végrehajtásáról.
Az ellenőrzésre való felkészülés során a belső ellenőrnek meg kell győződnie arról,
hogy az ellenőrzés célját és tárgyát meghatározták, illetve az ellenőrzési program
rendelkezésre áll-e. A felkészülési folyamatot a kockázatelemzés során azonosított, az
ellenőrizendő folyamatokhoz, tevékenységekhez tartozó főbb kockázati tényezőkre, a
vonatkozó ellenőrzési célkitűzésekre kell alapozni.
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4.1. Adminisztratív felkészülés
Az adminisztratív felkészülés az alábbi tevékenységeket foglalhatja magába:
 az ellenőrzési programban résztvevő belső ellenőr, esetleg külső szakértők
megbízólevelének elkészítése;
 az ellenőrzött szervezeti egység(ek) tájékoztatása – értesítő levél;
 a nyitó megbeszélés időpontjának egyeztetése az ellenőrzöttekkel.
4.1.1. A megbízólevél elkészítése
A megbízólevél használatát nem írja elő kötelezően a jogszabály, sem a nemzetközi
belső ellenőrzési standardok, de jó gyakorlatnak tekinthető, ha a belső ellenőrt - ideértve a
külső szakértőket is – megbízólevéllel jelölik ki, amelyet az ügyvezető ír alá. A helyszíni
ellenőrzés megkezdésekor a belső ellenőr köteles bemutatni a megbízólevelét az ellenőrzött
szervezeti egység vezetőjének vagy az őt helyettesítő személynek. Ezzel igazolja, hogy jogosult
mindazon információt elkérni, amelyhez a belső ellenőrnek hozzáférést kell biztosítani.
A megbízólevél az alábbiakat tartalmazza:
 a „Megbízólevél” megnevezést
 iktatószámot;
 a belső ellenőr nevét, beosztását, a személyazonosító igazolványának vagy más
személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,
 az ellenőrzött szervezeti egység(ek) megnevezését;
 az ellenőrzési címét;
 az ellenőrzés tárgyát és célját;
 az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történő hivatkozást;
 a megbízólevél érvényességi idejét;
 a kiállítás keltét;
 a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.
4.1.2. Az ellenőrzött szervezeti egység(ek) tájékoztatása
Gtbkr. 20. § (1) A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzés megkezdéséről értesíti az ellenőrzött szervezeti
egység vezetőjét, ennek keretében tájékoztatást ad az ellenőrzés céljáról és formájáról, valamint az
ellenőrzés várható időtartamáról. 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.
Az előzetes bejelentés elhagyásáról a belső ellenőrzési vezető általában akkor dönt, ha
pl. a kockázatelemzés vagy mintavételezés eredménye alapján az ellenőrizendő bizonylatok
nem, vagy csak hiányosan állnak rendelkezésre, a vizsgálat alá vont terület szervezeti
integritást sértő esemény gyanújában érintett, vagy az értesítés meghiúsíthatja az ellenőrzés
eredményes lefolytatását.
4.1.3. A nyitó megbeszélés időpontjának egyeztetése
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Az értesítő levélben vagy az értesítő levél megküldését követően időpont egyeztetést
kell kezdeményezni a nyitó megbeszélés megtartására. Fontos, hogy a belső ellenőrzés
rugalmas és alkalmazkodó legyen, annak érdekében, hogy az ellenőrzött terület
együttműködő készségét ezáltal is növelje.
4.1.4. Az ellenőrzési program elkészítése
Az éves ellenőrzési terv végrehajtása során a tervezett belső ellenőrzési megbízásokat
kell végrehajtani, az adott bizonyosságot adó megbízás végrehajtásának első lépése az
ellenőrzésre történő felkészülés, amely nagy szerepet játszik az adott ellenőrzési feladat
hatékony végrehajtásában. Az ellenőrzésre való felkészülés, az ellenőrzés előkészítése, azaz a
végrehajtás tervezése elhatárolódik a stratégiai terv és az éves ellenőrzési terv elkészítésétől,
mert a konkrét ellenőrzési feladat, azaz egy megbízás végrehajtásának tervezése részletesebb
előkészítő munkát, mélyebb és célirányosabb információgyűjtést, illetve kockázatelemzést
igényel.
Az ellenőrzési program összeállításához az értesítő levélben szükség esetén már
előzetesen is be lehet kérni az ellenőrzött szervezeti egységektől adatokat és
dokumentumokat, nagyobb átfogó ellenőrzések esetén interjúkat is lehet folytatni az
ellenőrzött terület vezetőivel.
A 2201. számú standard meghatározza, hogy megbízások tervezésénél a belső ellenőröknek figyelembe
kell venniük:
 a vizsgálandó tevékenység célkitűzéseit és az azok megvalósulását figyelemmel kísérő
eszközöket;
 a tevékenység jelentős kockázatait, célkitűzéseit, erőforrásait és működését, valamint azokat az
eszközöket, amelyekkel a kockázatok potenciális hatása elfogadható szinten tartható;
 a tevékenység kockázatkezelésének és kontrollfolyamatainak megfelelőségét és hatékonyságát,
összehasonlítva az aktuális kontrollkeretekkel vagy modellel;
a tevékenység kockázatkezelésének és kontrollfolyamatainak jelentősebb javítási lehetőségeit.
4.1.5. A rendelkezésre álló háttér információk összegyűjtése
A belső ellenőr megvizsgálja az ellenőrzött folyamathoz, szervezeti egységhez, illetve
tevékenységhez kapcsolódóan rendelkezésre álló információkat, amelynek forrásai elsősorban
a következők lehetnek:
 vonatkozó jogszabályok, és útmutatók;
 szervezeti és működési szabályzat, ügyrend;
 belső szabályzatok, működési kézikönyvek és eljárásrendek;
 a kockázatelemzés és az ellenőrzés tervezése során az egyes folyamatok
vonatkozásában azonosított kockázatok;
 folyamatleírások, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonalak;
 szervezeti stratégia, rövid- és hosszú távú üzleti tervek;
 munkaköri leírások;
 az ellenőrizendő folyamatokat, tevékenységeket érintő elemzések, értékelések;
 az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó pénzügyi információ, működési eredmények,
beszámolók;
 korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumai;
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külső ellenőrzést végzők korábbi ellenőrzési jelentései (az Európai Számvevőszék, az
Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az irányító
szerv, illetve a felsorolt szervezetek megbízottjai által végzett ellenőrzések).

A háttér-információk felmérését, annak érdekében, hogy a lefolytatandó ellenőrzést
megfelelően előkészítsék és az ellenőrzési megközelítést meghatározzák megfelelően
dokumentálni kell.
4.1.6. Az ellenőrzés célkitűzéseinek véglegesítése
A belső ellenőr feladata, hogy az ellenőrzés tervezése során megfogalmazott
ellenőrzési célkitűzést véglegesítse. Az ellenőrzési célkitűzés annak tág megfogalmazása, hogy
az ellenőrzés mire irányul. A céloknak a kockázatelemzés során azonosított kockázatok
jellegzetességeit kell figyelembe venniük.
A megbízás célkitűzéseinek meghatározása a megbízás által elérni kívánt eredmények
tág meghatározását jelenti, amit a belső ellenőr állít össze. A 2210. számú standardnak
megfelelően a célkitűzéseket minden egyes ellenőrzési feladatra meg kell határozni. A 2210.A1
számú normában foglalt irányelvek alapján a belső ellenőrnek előzetes kockázatfelmérést kell
végezniük a vizsgált tevékenységre vonatkozóan. A megbízás célkitűzéseinek tükrözniük kell
ennek a felmérésnek az eredményeit. A feladat tervezési szakaszában a kockázatfelmérés célja
az, hogy meghatározza a vizsgálandó tevékenység azon fontos területeit, amelyek a vizsgálat
lehetséges célterületei lehetnek. Az ellenőrzések célkitűzéseinek meghatározása során az
alábbiakat kell figyelembe venni:
 a belső ellenőrnek el kell végezni a vizsgált tevékenységre vonatkozó kockázatok
előzetes értékelését;
 az ellenőrzési feladat célkitűzéseinek összeállításakor a belső ellenőrnek számolnia
kell a lényeges hibák, szabálytalanságok, a szabályoknak való meg nem felelés és
egyéb hatások bekövetkeztének valószínűségével;
 a tanácsadói feladatok célkitűzéseinek a megbízóval egyeztetett mértékben kell a
kockázatokra, az ellenőrzési és irányítási folyamatokra irányulnia.
4.1.7. Az ellenőrzés tárgyának véglegesítése
Az ellenőrzés tárgyának véglegesítése során a belső 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. A 2220. számú standard alapján
a hatókört úgy kell meghatározni, hogy az elegendő legyen a megbízás célkitűzéseinek a
teljesítéséhez.
Az ellenőrzés tárgya meghatározásának három fontos alapelve van:
 kapcsolódjon az ellenőrzés célkitűzéséhez (relevancia);
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lényeges kérdésekre irányuljon – az ellenőrzéseknek azokra a (kockázatok szempontjából)
lényeges kérdésekre kell összpontosítaniuk, amelyek megválaszolása várhatóan
hozzáadott értéket jelent a gazdasági társaság számára;
ellenőrizhetőség – az ellenőrizhetőség ebben az esetben arra vonatkozik, hogy a belső
ellenőrzés a kívánt szakmai standardoknak megfelelően képes-e végrehajtani az
ellenőrzést.

Az ellenőrzés tárgyának meghatározása akkor megfelelő, ha biztosítja, hogy az ellenőr
az azonosított kockázatokat kezelni hivatott kontrollok megfelelőségéről megalapozott
véleményt tud alkotni, és ahhoz kapcsolódóan megfelelő bizonyítékot tud szolgáltatni.
4.1.8. Az ellenőrizendő időszak véglegesítése
Az ellenőrzés végrehajtásának tervezése során meg kell határozni, 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. Az
ellenőrizendő időszak meghatározása során célszerű figyelembe venni, hogy nagyobb
ellenőrizendő időszak kijelölése magasabb bizonyosságot nyújt egy-egy folyamat,
tevékenység megfelelőségéről. Fontos szem előtt tartani az ellenőrzési időszak megállapítása
kapcsán, hogy a különböző években folytatott vizsgálatok folyamatot alkossanak, azaz az
ellenőrzött gazdasági társaságnál az ellenőrzéssel felölelt időszakok lehetőleg
„hézagmentesek” legyenek, és feleslegesen ne fedjék egymást.
A belső ellenőrzés akkor tud értéket teremteni a gazdasági társaság számára, ha az
ellenőrzések eredményeképpen minél előbb feltárja az esetleges hibákat, hiányosságokat és
ezáltal hozzájárul azok korrekciójához. Ahhoz, hogy aktuális és releváns javaslatokat tudjon
adni vizsgálatait nem a régmúlt, hanem a jelenhez minél közelebbi időszakokra kell
fókuszálnia. A legújabb trendek alapján pedig a belső ellenőrzésnek szinte egyidejűnek kell
lennie, tehát nem a múltat, hanem a jelent kell vizsgálnia és proaktívan, a jövőbeli
tevékenységeket támogatnia.
4.1.9. 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
módszerek kiválasztását a tervezés során lefolytatott kockázatelemzés eredményeihez kell
igazítani, és figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes ellenőrzési módszerek magasabb
ellenőrzési bizonyítékot eredményeznek, míg más ellenőrzési módszerek inkább a kontrollok
működésének átfogó elemzésére alkalmasak. Az ellenőrzési program összeállítása során
figyelembe kell venni, hogy az ellenőrzés végrehajtása során milyen vizsgálati eljárásokat
szükséges alkalmazni, azaz:
 az ellenőrzés céljainak eléréséhez szükséges tesztelés célterületeit és mértékét,
beleértve az alkalmazandó mintavételi eljárásokat is; továbbá
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a szükséges tesztelés jellegét és hatókörét, beleértve az ellenőrzési pontok vagy
folyamatok (kontrollok) tesztelésének módját, az egyéni tesztelést és a további
vizsgálati eljárásokat.
4.1.10. Az ellenőrzési program írásba foglalása

Ha a belső ellenőr a fentieknek megfelelően megtervezte az ellenőrzés lefolytatását,
azaz összegyűjtötte a rendelkezésre álló háttér információkat, meghatározta az ellenőrzés
célkitűzéseit és tárgyát, az ellenőrizendő időszakot, továbbá meghatározta a szükséges
erőforrásokat, valamint az ellenőrzés módszereit, akkor mindezeket formálisan is rögzítenie
kell az ellenőrzési programban. Az ellenőrzési programot a belső ellenőrzési vezető hagyja
jóvá, egyszemélyes belső ellenőrzés esetén is.
Gtbkr. 20. § (2) A belső ellenőr az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, valamint adatbekérés
útján, elsősorban az ellenőrzés tárgyához, céljához és időszakához kapcsolódó információk és
dokumentumok alapján a belső kontrollrendszer értékelésével, valamint az ellenőrzési programban
meghatározottak szerint hajtja végre.
(3) Az ellenőrzést vezető belső ellenőr (a továbbiakban: vizsgálatvezető) gondoskodik az
ellenőrzés összehangolt, az ütemezésnek megfelelő végrehajtásáról.
Az ellenőrzési program, azaz a megbízás munkaprogramja az a dokumentum, amely
leírja, hogy milyen lépéseket kell követni a megbízás végrehajtása során az ellenőrzési cél
teljesítése érdekében.
Az ellenőrzési program a következőket tartalmazza:
 az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezését;
 az ellenőrzött szervezeti egység(ek) megnevezését;
 az ellenőrzés tárgyát;
 az ellenőrzés részletes feladatait;
 az ellenőrzés célját;
 az ellenőrizendő időszakot;
 az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történő hivatkozást;
 az ellenőrzés módszereit;
 az ellenőr, szakértő megnevezését, megbízólevél számát, a feladatmegosztást;
 az ellenőrzés tervezett időtartamát, a jelentések elkészítésének határidejét;
 a kiállítás keltét;
 a jóváhagyásra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.
Az ellenőrzési programtól eltérni a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával lehet, az
ellenőrzési program módosítását a belső ellenőr kezdeményezheti. Az ellenőrzési program
végrehajtását a belső ellenőrzési vezető felügyeli.
4.2. Az ellenőrzés lefolytatása
Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsősorban az
ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belső
szabályzatokban található leírások, útmutatók, ellenőrzési nyomvonalak, valamint az
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Az éves ellenőrzési tervben meghatározott egyes ellenőrzési feladatok végrehajtása
tehát történhet dokumentum alapú ellenőrzés vagy helyszíni munka, vagy a kettő
kombinációjának a keretében. Általában az a jellemző, hogy egy adott megbízás során mindkét
módszertan alkalmazásra kerül. A dokumentum alapú ellenőrzéshez szükséges
dokumentumokat adatbekérés útján kell beszerezni. Az adatbekérés útján kapott információk
valódiságát az ellenőr - az érdemi értékeléshez szükséges módon - köteles megvizsgálni. A
dokumentum alapú ellenőrzés és helyszíni munka folyhat párhuzamosan vagy egymást
követően. A megbízás végrehajtásának hatékonysága érdekében a dokumentum alapú
ellenőrzést párhuzamosan, a helyszíni munka részeként kell elvégezni.
Az ellenőrzési program végrehajtása az adott folyamat kockázatainak és a hozzájuk
tartozó kontrolltevékenységeknek a részletes elemzését, tesztelését, majd ezen kontrollok
értékelését jelenti. A 1200. számú standardban meghatározottaknak megfelelően a
megbízásokat szakértelemmel és kellő szakmai gondossággal kell végrehajtani a belső
ellenőrnek. Ahogy a 1220. számú norma megfogalmazza, a kellő szakmai gondosság azt
jelenti, hogy a belső ellenőrnek rendelkezni kell azzal a gondossággal és szakismerettel, ami
egy megfelelően alapos és hozzáértő belső ellenőrtől elvárható. A kellő szakmai gondosság
nem jelent tévedhetetlenséget.
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 szervezeti egység vezetőivel folyamatos kommunikáció fenntartása és
értesítésük az ellenőrzés megállapításairól, javaslatairól.
Ésszerű bizonyosságnak nevezzük a bizalomnak (bizonyosságnak) azt a kielégítő szintjét, ami az adott
körülmények között költség, eredmény és kockázat vonatkozásában elérhető.
Az ellenőrzési célkitűzések elérése és az ellenőrzési program megfelelő végrehajtása
érdekében a belső ellenőrnek:
 ismernie kell azon kérdésköröket, amelyeket az előző ellenőrzések nem vizsgáltak (az
előző ellenőrzések munkalapjai segítenek ennek megítélésében);
 minden szokatlan adatra, tényre rá kell kérdeznie;
 folyamatosan fel kell jegyeznie az ellenőrzés lefolytatása során észlelt hiányosságokat,
a kontrolltevékenységek gyengeségeit (megállapítások, következtetések és javító
szándékú javaslatok formájában), ugyanakkor célszerű feljegyeznie a jó gyakorlatokat
is;
 megállapításait és következtetéseit a bizonyítékok elemzésére és értékelésére kell
alapoznia.
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4.2.1. Nyitó megbeszélés, kommunikáció az ellenőrzöttekkel
A nyitó megbeszélésre általában a helyszíni munka első napján kerül sor az ellenőrzött
területért felelős vezető (folyamatgazda), az ellenőrzésben résztvevő ellenőr és a belső
ellenőrzési vezető részvételével.
A nyitó megbeszélés főbb céljai a következők:
 a megbízólevelek bemutatása az ellenőrzött szervezeti egység(ek) vezetőjének;
 tájékoztatás az ellenőrzés céljairól, hatóköréről és folyamatáról;
 az ellenőrzés megkezdéséhez szükséges adatok bekérése;
 az ellenőrzött szervezetnél elvégzendő ellenőrzési munka időkereteinek,
ütemezésének meghatározása;
 az ellenőrzött szervezeti egységek által kijelölt kapcsolattartó, valamint az
ellenőrizendő folyamat(ok)ért felelős személyek (folyamatgazdák) nevének és
elérhetőségeinek megismerése, velük időpont egyeztetése (amennyiben erre van
lehetőség a nyitó megbeszélés időpontjában).
A megfelelő kommunikáció és együttműködés kialakítása érdekében az ellenőrzés
végrehajtása során folyamatos kommunikációt kell kialakítani az ellenőrzöttekkel, melynek
során a belső ellenőr:
 legyen együttműködő;
 fejlessze a szakmai kapcsolatokat;
 tájékoztassa a vezetőket a problémákról, mihelyt azok felmerültek;
 tárgyalja meg a potenciális megfigyeléseket és javaslatokat az ellenőrzött szervezettel
a belső ellenőrzési jelentés tervezet megírása előtt.
Köztes kommunikációra az alábbi esetekben van szükség:
 egy átfogó ellenőrzés esetén, ha az ellenőrzés végrehajtása hosszú időt vesz igénybe,
fontos lehet az ellenőrzött szervezet tájékoztatása az ellenőrzés állásáról és főbb
megállapításairól;
 amennyiben az ellenőrzés olyan tényt tár fel, amely alapján azonnali intézkedés
szükséges pl. szabálytalanság vagy olyan hiba, amelynek elhárítása nem tűr halasztást.
A köztes kommunikáció formája lehet megbeszélés vagy írásbeli tájékoztatás, függően a
kommunikáció jellegétől. A köztes kommunikáció szükségességéről a belső ellenőr dönt.
4.2.2. Az ellenőrzés megszakítása, felfüggesztése
A megkezdett ellenőrzést a belső ellenőrzési vezető megszakíthatja, ha
 soron kívüli vizsgálatot vagy az ellenőrzési tervben nem ütemezett tanácsadó
tevékenységet kell lefolytatni, vagy
 a belső ellenőr az ellenőrzés lefolytatásában akadályoztatva van.
A megkezdett ellenőrzést a belső ellenőrzési vezető felfüggesztheti, ha az
ellenőrzöttnél az alábbiak közül legalább egy fennáll:
 az ellenőrzést érintő személyi vagy szervezeti változás vagy elháríthatatlan ok,
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a számviteli rend állapota,
a dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága, vagy
az ellenőrzött szervezeti egység(ek) jogsértő magatartása az ellenőrzés folytatását
akadályozza.

A belső ellenőr az ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése esetén arról írásban
tájékoztatja a felügyelőbizottságot és a gazdasági társaság első számú vezetőjét, melyben az
ellenőrzés felfüggesztése esetén határidő megállapításával egyúttal felhívja az ellenőrzött
szervezeti egység(ek) vezetőjét az akadály megszüntetésére. Az ellenőrzés megszakításáról
vagy felfüggesztéséről a belső ellenőr egyidejűleg írásban tájékoztatja a felügyelőbizottságot
és a gazdasági társaság első számú vezetőjét. A megszakított, illetve felfüggesztett ellenőrzést
az elrendelése okául szolgáló akadály elhárulásától számított 30 napon belül folytatni kell,
ennek időpontjáról a belső ellenőrzési vezető dönt és az ellenőrzés folytatásáról írásban értesíti
a felügyelőbizottságot és a gazdasági társaság első számú vezetőjét.
A megkezdett ellenőrzés megszakításának vagy felfüggesztésének tényéről az
ellenőrzött szervezeti egység(ek) vezetőjét írásban haladéktalanul értesíteni kell. Az
ellenőrzött szervezeti egység(ek) vezetőjét tájékoztatni kell arról is, hogy előreláthatólag mely
időponttól kerül sor a belső ellenőrzés végrehajtásának folytatására.
Ha az ellenőrzés végrehajtásának felfüggesztésére olyan indokkal kerül sor, amely az
ellenőrzött szervezeti egység(ek) érdekkörébe tartozik (pl. a számviteli rend állapota, a
dokumentáció és nyilvántartás hiányossága), a belső ellenőrzési vezető köteles írásban
határidőt megállapítani az ellenőrzött terület vezetőjének az akadály megszüntetésére. A
határidő megállapítása során célszerű figyelembe venni, hogy ésszerűen mennyi idő alatt
háríthatók el az ellenőrzést akadályozó tényezők (pl. a számviteli rend súlyos állapota
nyilvánvalóan nem javítható néhány munkanap alatt), ugyanakkor az akadály elhárítására
kitűzött határidő nem lehet olyan hosszú, melynek leteltét követően – az ellenőrzési
programban rögzített ellenőrzési céllal, ellenőrizendő időszakkal – értelmetlenné válik a
vizsgálat lefolytatása.
4.2.3. 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 ellenőrzés céljainak megvalósításához szükséges elegendő és megfelelő ellenőrzési
bizonyíték megszerzéséhez alapvetően két út választható:
 a rendszer-alapú vagy
 a közvetlen vizsgálati megközelítési mód.
Ha az ellenőrzési megközelítési módra vonatkozóan nincsenek megkötések, a felmért
és kiértékelt kockázatok függvényében, szakmai megítélés alapján kell dönteni a
megközelítési módok alkalmazásáról, minden esetben szem előtt tartva az ellenőrzési munka
hatékonyságának követelményét. Az ellenőrzési megközelítési mód alkalmazására vonatkozó
döntést az ellenőrzési feladat megtervezése, előkészítése szakaszában kell meghozni.
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A) A rendszer-alapú megközelítés
A rendszer-alapú ellenőrzési megközelítési mód (System Based Approach, SBA) alkalmazása azt jelenti,
hogy a szükséges ellenőrzési bizonyosság megszerzéséhez az ellenőr az ellenőrzött (szervezet,
tevékenység, projekt) belső kontrollrendszere, kontrolleljárásai megbízhatóságának vizsgálatára és
értékelésére támaszkodik, és csak a minimálisan szükséges közvetlen, részletes vizsgálatokat végzi el.
A rendszer-alapú megközelítési mód alkalmazása a következő lépéseken keresztül történik:
 a vonatkozó kulcsfontosságú belső kontrollfunkciók azonosítása (meghatározása) és mélyreható
vizsgálata, értékelése, annak eldöntéséhez, hogy milyen mértékben lehet bízni a létrehozott belső
irányítási, szabályozási és ellenőrzési rendszerben (belső kontrollrendszerben) és annak
működésében;
 a kulcsfontosságú kontrolleszközök vizsgálata annak megállapításához, hogy azok a vizsgált időszak
egészében eredményesen működtek-e;
 a kulcsfontosságú kontrolleszközök vizsgálata eredményének kiértékelése annak megállapításához,
hogy a tapasztalt megbízhatósági szint elfogadható-e;
 meghatározott számú, mintavétellel kiválasztott tranzakció részletes vizsgálata, pl. annak
meghatározása érdekében (az ellenőrzés céljához kapcsolódóan), hogy az ellenőrzött éves
költségvetési beszámolója pontos és teljes, a benne foglalt tranzakciók törvényesek és szabályosak
voltak-e és/vagy a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi kritériumok teljesültek-e.
A rendszer-alapú megközelítés alkalmazhatóságának feltétele, hogy a kontrollrendszer vagy a vonatkozó
kontrolleljárások az ellenőr által felhasználható meghatározott bizonyossági szintet biztosítsanak. Ha a
kockázatokat előzetesen közepes vagy alacsony szintűnek értékeltek, elviekben lehetséges a rendszer
alapú megközelítés alkalmazása.
B) A közvetlen vizsgálati megközelítés
A közvetlen vizsgálati megközelítést (Direct Substantive Testing, DST) kell alkalmazni, amikor nem
lehetséges az ellenőrzés céljainak elérése kontrollrendszerek vizsgálatára való támaszkodással. Ilyen
esetben a rendszerek vizsgálata nem célszerű, kivéve, ha az ellenőrzéssel szemben specifikus elvárás a
szervezet belső pénzügyi irányítási, szabályozási és kontrollrendszerei működésének értékelése is.
Közvetlen vizsgálati megközelítés révén nem szerezhető bizonyosság a belső kontrollok általános
működéséről (miután ebben a megközelítési módban e rendszerek vizsgálata nem történt meg és nincs
bizonyíték hatékonyságukra).
A végső döntés tehát annak a mérlegelésétől függ, hogy melyik megközelítés gazdaságosabb és
hatékonyabb az ellenőrzési feladat egészének elvégzése, azon belül egyes céljainak elérése szempontjából.
A döntéshez figyelembe kell venni azt az alapvető követelményt is, hogy a rendszer alapú megközelítés
alkalmazása esetén a kontrollok részletes tesztelése mellett a magas szintű ellenőrzési bizonyosság
eléréséhez mindenképpen el kell végezni bizonyos mennyiségű közvetlen vizsgálatot is.
A belső ellenőr mind a rendszer-alapú, mind a közvetlen vizsgálati megközelítés során
alkalmazhatja az alábbiakat az adott ellenőrzés tárgyától, céljától függően:


Elemző eljárások (dokumentumok vizsgálata,
összehasonlító elemzés; költség-haszon elemzés);

elemzése;

esettanulmányok;
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Tételes tesztelés;
Egyedi tesztelés;
Statisztikai elemzés;
Kérdésfelvetés;
Folyamatábrák;
Belső kontrollok tesztelése;
Számítógéppel támogatott ellenőrzési technikák.
4.2.4. A megállapítások alátámasztása

A belső ellenőr a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint
a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva, a belső ellenőrzési folyamat
legfontosabb termékeként, megállapításokat, valamint következtetéseket és javaslatokat
fogalmaz meg a gazdasági társaság első számú vezetője számára, akinek a közreműködése a
belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok, hibák megszüntetéséhez, korrigálásához
elengedhetetlen.
Az ellenőrzési megállapítások olyan megfigyelések, tapasztalatok, észrevételek,
melyek a vizsgált folyamatok, tevékenységének működésére, a működés „mikéntjére”
vonatkoznak. A megállapításoknak mindig relevánsnak kell lenniük az ellenőrzés célja,
tárgya, a főbb ellenőrzési feladatok szempontjából. Nem elegendő pusztán a folyamatok,
tevékenységek megfigyelt működését leírni. A megállapításokat mindig az ellenőrzési
kritériumokkal, ellenőrzési feladatokkal összefüggésben kell leírni. Az ellenőrzés nyomán tett
következtetéseket, majd javaslatokat annak figyelembevételével kell megfogalmazni, hogy a
vizsgált folyamatoknak, tevékenységeknek hogyan kellene működniük.
A következtetések levonása során a feltárt tényeket (megállapításokat) vetjük össze az
elvárásokkal, az ellenőrzési kritériumokkal (pl. célok, célkitűzések, jogszabály, eljárásrend,
útmutató stb.).
A javaslatok megfogalmazásához szükséges a tények és az elvárások közötti eltérések
okainak feltárása. Az okok feltárása vezet az eltérés megszüntetésére vonatkozó javaslat
kidolgozásához.
A belső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításoknak és javaslatoknak a
következőknek kell megfelelniük:
 Kritérium – utalnak a folyamatok és kontrollok elvárt működésének szempontjaira (mi
kellene, hogy legyen);
 Valós feltételek – a vizsgálat során a belső ellenőr által azonosított tényszerű
bizonyítékokon alapulnak (mi van);
 Ok – felfedik az elvárt és valós feltételek közti eltérés okát (miért van eltérés);
 Hatás – a kockázat, illetve kockázati kitettség bemutatása. A szervezet ezzel a
kockázattal szembesül amiatt, mert az adott feltétel nem áll összhangban a saját
kritériumában szereplő elvárással (az eltérés hatása).
A 2310 számú standard alapján a belső ellenőrnek a feladat célkitűzéseinek elérése
érdekében elegendő, megbízható, lényeges és hasznos információt kell beazonosítani. A belső
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ellenőrnek rögzíteni kell mindazokat az információkat, melyek megállapításokat és
következtetéseiket alátámasztják.
Takarékostv. 7/J. § (9) A belső ellenőrzést végző személy és a megfelelési tanácsadó a feladata
ellátása érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is
betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a
minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.
A belső ellenőrnek törekednie kell a bizonyító erejű ellenőrzési bizonyítékok
megszerzésére, az ellenőrzési bizonyítékok más forrásokból származó adatokkal,
információkkal való megerősítésére. Ellenőrzési bizonyíték lehet minden adat, információ,
amely a belső ellenőrzés megállapításait, következtetéseit, javaslatait alátámasztja. A belső
ellenőrnek mérlegelnie kell a megszerzett ellenőrzési bizonyítékok jellegét és azok forrását.
Előnyben kell részesítenie a saját maga által gyűjtött ellenőrzési bizonyítékot, az írásos
formában rendelkezésre álló ellenőrzési bizonyítékot és a harmadik féltől kapott ellenőrzési
bizonyítékot.
Ha valamely lényeges ügyre, teljesítményre, belső kontrollra vonatkozóan a különböző
forrásokból rendelkezésre álló ellenőrzési bizonyítékok egymásnak ellentmondanak, további
ellenőrzési bizonyítékot kell szerezni az ellentmondás feloldására. A legtöbb ellenőrzési
bizonyíték inkább meggyőző, mint bizonyító erejű, és emiatt törekedni kell arra, hogy több
forrásból származó, különböző jellegű és/vagy különböző módszerekkel megszerzett
ellenőrzési bizonyíték támasszon alá egy megállapítást, következtetést. Ellenőrzési
bizonyítékot nemcsak fellelt hiba esetén kell szolgáltatni, a pozitív megállapításokat is alá kell
támasztani.
A belső ellenőrnek az ellenőrzés hatékonysága érdekében a lehető legkisebb idő
ráfordítással kell összegyűjtenie az adott ellenőrzési feladat ellenőrzési célkitűzéseinek
eléréséhez szükséges bizonyítékokat. A bizonyítékok megszerzésének azt a módját kell
választani, amelyik a legnagyobb bizonyosságot nyújtja, a lehető legkisebb ráfordítás mellett,
ez azonban nem veszélyeztetheti a kívánt ellenőrzési bizonyosság szintjét.
Az ellenőrzési bizonyíték forrása a megszerzett ellenőrzési bizonyíték eredetét jelenti.
Az ellenőrzési bizonyítékokat a belső ellenőr összegyűjtheti közvetlenül, megszerezheti az
ellenőrzött szervezeti egységtől vagy harmadik féltől. Az ellenőrzési bizonyíték jellege szerint
lehet dokumentált, vizuális vagy szóbeli. A dokumentált vagy írásos ellenőrzési bizonyíték
hitelessége az ellenőrzési bizonyíték forrásától függ. Az írásos ellenőrzési bizonyítéknak
három főbb kategóriája létezik annak forrása alapján, amelyek különböző fokú (csökkenő)
hitelességet nyújtanak, és amelyek a következők:
 harmadik fél által készített és tulajdonát képező írásba foglalt ellenőrzési bizonyíték;
 harmadik fél által készített és az ellenőrzött szervezetnél lévő, írásba foglalt ellenőrzési
bizonyíték (pl. szállítólevelek, számlák);
 a szervezet által készített és őrzött, írásba foglalt ellenőrzési bizonyíték (pl. bérlisták,
pénztári bevételi és kiadási bizonylatok).
A vizuális ellenőrzési bizonyíték (fénykép, videofelvétel) az eszközök, vagyontárgyak
meglétének, állapotuk rögzítésének ellenőrzéséhez hiteles, de nem használható a tulajdonos
vagy az érték bizonyításához. A szóbeli ellenőrzési bizonyíték a legkevésbé hiteles. A belső
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ellenőrnek lehetőség szerint be kell szereznie a szóbeli ellenőrzési bizonyíték dokumentált
visszaigazolását (pl. az interjúkról készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek elfogadtatását). Ha
ez nem megvalósítható, a szóbeli ellenőrzési bizonyítékot több személlyel külön-külön végzett
interjúval lehet megerősíteni. Az interjúk során az ellenőrzött szervezeti egység munkavállalói
által tett kijelentések általában akkor fogadhatók el ellenőrzési bizonyítéknak, ha azokat
közvetlenül vagy közvetve más jellegű ellenőrzési bizonyítékok is alátámasztják.
Az ellenőrzés megállapításainak bizonyítására felhasználható különösen:
 az eredeti okirat, amely a gazdasági esemény elsődleges okirata (bizonylata);
 a másolat, amely az eredeti okirat szöveghű, hitelesített másolata. Hitelesítésnél a
„másolat” szó feltüntetése mellett utalni kell arra, hogy a másolat az eredeti okirattal
mindenben megegyezik;
 a kivonat, amely az eredeti okirat meghatározott részének, részeinek szöveghű,
hitelesített másolata. Hitelesítésnél a „kivonat” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni,
hogy a kivonat mely eredeti okirat, melyik oldalának, mely szövegrészét tartalmazza;
 a tanúsítvány, amely több eredeti okiratnak az ellenőr által meghatározott
szövegrészét és számszaki adatait tartalmazza. Hitelesítésnél a „tanúsítvány” szó
feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy mely okiratok alapján készült;
 a közös jegyzőkönyv, amely olyan tényállás igazolására szolgál, amelyről nincs egyéb
okirat, de amelynek valódiságát az ellenőr és az ellenőrzött szervezeti egység illetékes
munkavállalója közösen megállapítja, és e tényt aláírásával igazolja;
 fénykép, videofelvétel vagy más kép-, hang- és adatrögzítő eszköz, amely
alkalmazható az ellenőr által szemrevételezett helyzet, állapot hiteles igazolására. A
fényképet és az egyéb módon rögzített információkat az ellenőrzött szervezeti
egységnek a rögzítésnél jelen lévő munkavállalója jegyzőkönyvben hitelesíti a rögzítés
időpontjának, helyének és tárgyának megjelölésével,
 a szakértői vélemény, amely a speciális ismereteket igénylő szakkérdésekben felkért
szakértő által adott értékelés,
 a nyilatkozat, amely az ellenőrzött szervezeti egység munkavállalójának olyan írásbeli
vagy szóbeli kijelentése, amely okirat hiányában vagy meglévő okirattal ellentétesen
valamilyen tényállást közöl,
 a többes nyilatkozat, amely több személynek külön-külön vagy együttesen tett
nyilatkozata ugyanazon tényállásról.
A másolatot, a kivonatot és a tanúsítványt az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének
vagy az általa megbízott személynek kell hitelesítenie. A hitelesítő az okiratban foglaltak
valódiságát a hitelesítés időpontjának feltüntetése mellett aláírásával igazolja.
4.3. Megállapítások írásba foglalása, a belső ellenőrzési jelentés
A lefolytatott belső ellenőrzés eredményét, megállapításait írásba kell foglalni.
Az áttekinthetőség érdekében minden ellenőrzési jelentésnek standard formátumot kell
követnie, amely strukturáltan, áttekinthető formában tartalmaz minden, az ellenőrzés során
érintett témát és annak értékelését. A belső ellenőrzési jelentés formai és tartalmi
követelményeit, valamint a jelentéstervezet egyeztetésének folyamatát a belső ellenőrzési
kézikönyvben kell szabályozni.
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Gtbkr. 21. § (1) Az ellenőrzési program végrehajtása során, annak eredményeként a belső ellenőr a
megállapításait, következtetéseit és javaslatait belső ellenőrzési jelentésben foglalja össze.
(2) A belső ellenőrzési jelentés elkészítéséért, annak tartalmáért, a levont következtetésekért és a
kapcsolódó javaslatokért a vizsgálatvezető, a megállapítások valódiságáért és alátámasztásáért a
vizsgálatot végzők felelősek.
(3) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat elegendő, megbízható, érdemi és hasznos
ellenőrzési bizonyítékokkal támasztja alá.
(4) A belső ellenőr a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat lényegre törően és világosan
fogalmazza meg úgy, hogy
a) az ellenőrzési programban meghatározott, az ellenőrzés célját, tárgyát és hatókörét képező
tevékenység objektíven értékelhető legyen,
b) rávilágítson a tevékenységgel kapcsolatos kockázatokra és kontrollhiányosságokra,
c) a javaslatok végrehajthatóak legyenek, teljesítésük pedig ellenőrizhető és számon kérhető legyen.
(5) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltet minden olyan lényeges tényt,
pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált
tevékenységről szóló belső ellenőrzési jelentés teljességét.
(6) A belső ellenőr a belső ellenőrzési jelentés elkészítésénél értékel minden, az ellenőrzött szervezeti
egységek és egyéb felek által rendelkezésükre bocsátott információt és véleményt.
22. § (1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési jelentés tervezetét vagy annak kivonatát
egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá azon szervezeti
egységek vezetőinek, melyekre vonatkozóan a belső ellenőrzési jelentéstervezet megállapítást vagy
javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együtt: érintettek).
(2) A belső ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetését a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak
megfelelően kell lefolytatni.
(3) Az észrevételek elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető javaslata alapján a belső
ellenőrzési vezető dönt, amelyről írásbeli tájékoztatást ad, és megindokolja az el nem fogadott
észrevételeket vagy egyeztető megbeszélést összehívását kezdeményezi.
(4) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az
érintettek észrevételeit és a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához.
(5) Ha az érintett a megállapításokat vitatja, bármelyik fél kezdeményezésére egyeztető megbeszélést kell
tartani. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét.
Amennyiben az egyeztetések ellenére véleménykülönbség marad fenn a belső ellenőrzés és az ellenőrzött
fél között, úgy az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének különvéleményét a belső ellenőrzés
megjeleníti a belső ellenőrzési jelentésben.
A belső ellenőrzési jelentésben össze kell gyűjteni minden olyan lényeges tényt, megállapítást
és hozzá fűződő kockázatot, hiányosságot és ellentmondást, illetve pozitív értékelést is, amely
biztosítja az ellenőrzött tevékenységről szóló belső ellenőrzési jelentés teljességét és átfogó
képet mutat az ellenőrzés alá vont folyamatokról. Mindemellett biztosítani szükséges, hogy a
jelentés megfelelő módon szolgálja a felügyelőbizottság és a gazdasági társaság első számú
vezetőjének érdekét és információ igényét is (ennek megfelelően lényegre törő vezetői
összefoglalót is tartalmaznia kell).
Minden, jelentésben dokumentált megállapítást kockázati besorolással kell ellátni
(amennyiben releváns, akkor a mintavételi tapasztalatok teljes sokaságra történő kivetítése
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alapján, annak bekövetkezési valószínűségének és hatásának eredményére tekintettel kell a
besorolást megtenni).
Az ellenőrzési jelentés megállapításait célszerű a szerint rangsorolni, hogy milyen hatással
vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső kontrollrendszer gazdaságosságára,
hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat. A megállapítások és az adott
megállapításhoz tartozó kockázatok rangsorolásának összhangban kell lennie.
Kiemelt jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely
megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően
eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben
a gazdasági társaság kockázati kitettsége jelentős. Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló
megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan
általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a gazdasági
társaság jelentős költségmegtakarítást érhetne el vagy hatékonyabban működhetne. A kiemelt
jelentőségű megállapítások azonnali intézkedést igényelnek az ügyvezetés részéről.
Átlagos jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely valamely
fontos cél vagy célkitűzés megvalósítását hátráltathatja, de azt nem akadályozza meg.
Csekély jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényt tár fel, amely beszámoltatást,
illetve korrekciós intézkedést igényel, de nem hátráltatja jelentősen a cél vagy célkitűzések
megvalósítását. Az ilyen tény ugyanakkor ronthatja bizonyos műveletek hatékonyságát és
minőségét.
A feltárt hiányosságok kockázati értékelésén túl azt is értékelni kell, hogy a feltárt
hiányosságok együttesen milyen mértékben adódnak az ellenőrzés alá vont folyamat
kontrollkörnyezetének hiányosságaiból és ezért szükséges-e annak felülvizsgálata,
módosítása.
4.3.1. A megállapítások, következtetések és javaslatok részletes ismertetése
A megállapítások az ellenőrzési tényállás ismertetésére szolgálnak, bemutatják a belső
kontrollrendszer esetleges gyengeségeit, a feltárt kockázatokat. Éppen ezért a megállapítások:
pontosak és ellenőrzési bizonyítékokkal alátámasztottak;
 az ellenőrzési programra, illetve a vizsgált területre hivatkoznak;
 jelentőségük alapján sorba rendezettek.
A megfogalmazott megállapításoknak és következtetéseknek a folyamatokra és a gazdasági
társaság működésének célkitűzéseire gyakorolt lehetséges kockázatát/hatását ugyancsak
röviden ismertetni kell a jelentésben.
A megfogalmazott megállapítások és következtetések alapján a belső ellenőrnek ajánlásokat,
javaslatokat kell megfogalmazni 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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4.3.2. Az ellenőrzési jelentés tartalmi követelményei
Az ellenőrzési jelentésnek az alábbiakat célszerű tartalmaznia:
 az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezését;
 az ellenőrzött szervezeti egység(ek) megnevezését;
 az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését;
 az ellenőrzés típusát;
 az ellenőrzés tárgyát;
 az ellenőrzés célját;
 az ellenőrzött időszakot;
 a helyszíni ellenőrzés kezdetét és végét;
 az alkalmazott ellenőrzési módszereket és eljárásokat;
 vezetői összefoglalót és összefoglaló értékelést;
 az ellenőrzési megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat, valamint a köztük
fennálló összefüggéseket;
 az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért (vagy feladatért) felelős vezetők
nevét, beosztását;
 a jelentés dátumát és az ellenőrzésben közreműködött ellenőrök, szakértők nevét és
aláírását.
Példák az összefoglaló értékelési kategóriákra:


A belső ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső
kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően
nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső kontrollrendszerben. A belső ellenőrzési
jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek
szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken gyakorlott, hozzáértő
munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések megvalósítására, a
kockázatok megfelelő kezelésére.



A belső ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei a legtöbb tekintetben megfelelő
kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek
vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső kontrollokat nem minden
esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy szervezeti
egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső kontrollrendszerben
lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek
és eljárások általában hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában olyan
gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók az
ügyvezetés beavatkozása nélkül.



A belső ellenőrzés „gyengének” értékelt területein a belső kontrollrendszer több hiányosságot is
mutat, vagy a szervezeti egységek szintjén esetleg teljesen hiányzik. A szervezeti egységek
lehetséges pénzügyi veszteségeinek kockázata nagy ezeken a területeken. A teljesítményt a
szervezeti egység vezetői nem követik nyomon és nem felügyelik megfelelően, de az alkalmazott
irányelvek és eljárások sem minden esetben elég hatékonyak ahhoz, hogy kontrolltevékenységek
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vagy a folyamat működjön. Azonnali korrekciós intézkedésre van szükség, amit a terület
vezetője részére készített rendszeres (pl.: havi) előrehaladási (státusz) jelentéseknek kell
követniük.


A belső ellenőrzés „kritikusnak” ítélt területein a teljesítmény, illetve a működési feltételek több
fontos szempontból is hiányosságokat mutatnak. Ezeken a területeken az alapvető belső
kontrollok vagy folyamatok működéséről sem beszélhetünk, és ezek a rendszerek annyira
gyengék, hogy a pénzügyi veszteség kockázata magas (vagy az már be is következett). A
szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások ilyen esetben megakadályozzák
az ellenőrzés területén kitűzött célok jelentős részének megvalósulását. A korrekciós intézkedést
az ügyvezetés részéről szigorú (pl.: heti) beszámoltatásnak kell követnie.



A belső ellenőrzés „elégtelennek” ítélt területein a teljesítmény, illetve a működési feltételek
elégtelenek, súlyosan veszélyeztetik a működést. A belső ellenőrzési jelentésben foglalt
megállapítások hozzá nem értő, illetve hanyag ügykezelésre, a vonatkozó törvények és
jogszabályok kirívó és/vagy ismétlődő figyelmen kívül hagyására, vagy a meghatározott
irányelvektől és eljárásoktól való szándékos eltérésre mutatnak rá. Mindez azt jelzi, hogy a
szervezet kritikus helyzetbe került, ami – ha nem tesznek sürgősen intézkedéseket – végső soron
a szervezet iránti bizalom teljes elvesztésével és a szervezet integritásának és életképességének a
veszélyeztetésével járhat.

Tekintettel arra, hogy az éves ellenőrzési jelentésnek tartalmaznia kell a belső kontrollrendszer
értékelését (elemenként is), szükséges minden ellenőrzési jelentésben az adott ellenőrzési
tárgykörben a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése. Ezzel a módszerrel egyrészt
minden ellenőrzési jelentésben elemenként, de ugyanakkor összefoglalóan bemutatásra
kerülnek az adott tárgykörű ellenőrzés belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos
tapasztalatai, másrészt a belső ellenőrzési jelentés ezen belső kontrollrendszert értékelő része
megfelelő alapot jelent az éves ellenőrzési jelentés összeállításához.
Mivel a belső ellenőr felelőssége a belső ellenőrzési jelentéstervezet, majd a belső
ellenőrzési jelentés elkészítése, át kell tekintenie a munkalapokon szereplő, az ellenőrzés során
tett megállapításokat, majd ezekre alapozva kell elkészítenie a belső ellenőrzési jelentés
tervezetét.
A belső ellenőrzési jelentéstervezetnek tartalmaznia kell az ellenőrzött terület
vezetőinek minden olyan válaszát, válaszára tett módosítást, amelyben az ellenőrzés során
már megegyeztek. Ezt követően a belső ellenőrzési vezetőnek felül kell vizsgálnia a belső
ellenőrzési jelentés tervezetét és az annak alapjául szolgáló munkalapokat, hogy
megbizonyosodjon arról, minden megállapítás és következtetés pontos és bizonyítékokkal
megfelelően alátámasztott.
4.3.3. A jelentéstervezet megküldése egyeztetésre
Az ellenőrzési tevékenység eredményeként készített belső ellenőrzési jelentés
tervezetét, vagy annak releváns részeit minden esetben meg kell küldeni észrevételezés
céljából az ellenőrzés alá vont szervezeti egységek vezetőjének, illetve annak a szervezeti
egységnek, amelyre vonatkozóan a jelentés tervezete megállapítást vagy javaslatot tartalmaz.
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Az észrevételezésre az ellenőrzés alá vont folyamat/téma komplexitásának megfelelő
mennyiségű időt kell biztosítani. Az ellenőrzési jelentéstervezetben annak lezárásáig fel kell
tüntetni a „Tervezet” szót.
A belső ellenőrzési vezető a jelentés tervezetét, illetve annak kivonatát egyeztetés
céljából megküldi az szervezeti egység(ek) vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a
jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együttesen:
érintettek).
A jelentéstervezet egyeztetése történhet elektronikus úton is, ha mindkét fél elfogadja ezt a
lehetőséget és biztosított a kézhezvétel megfelelő dokumentálása. Ily módon gyorsítható az egyeztetés
folyamata
Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 5 napon belül
kötelesek megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.
Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési kézikönyvben
meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat, illetve soron kívüli
ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a rövidebb határidőt is megállapíthat. A
jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét
arra, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni
kell a határidőn belül, valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van
egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.
Ha az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges
válaszukkal együtt - ha a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az
érintett szervezeti egység vonatkozásában - már az intézkedési tervet is elkészíthetik és
megküldhetik az ellenőrzést végző részére a megadott véleményezési határidőn belül.
Az észrevételek elfogadásáról vagy elutasításáról a belső ellenőr dönt, amelyről az
észrevételezési határidő lejártától számított 5 napon belül az érintetteknek írásbeli
tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy kezdeményezi az
egyeztető megbeszélés összehívását.
Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési
jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az
ellenőrzés dokumentációjához.
4.3.4. Az egyeztető megbeszélés
Amennyiben az ellenőrzött szervezeti egység részéről a jelentéstervezetben tett
megállapításokat vitatják, az észrevétel kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül záró
(egyeztető) megbeszélést kell tartani. A megbeszélés célja a megállapítások és következtetések
elemzése, valamint az összeállított ajánlások egyeztetése. A megbeszélésen részt vesz a az
ellenőrzést végző belső ellenőr, a belső ellenőrzési vezető, valamint a vizsgálatban érintett
szervezeti egységek vezetői és szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása az
ellenőrzés tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Szintén egyeztető megbeszélést kell
tartani, amennyiben a belső ellenőr nem ért egyet az ellenőrzött által elkészített intézkedési
tervben foglaltakkal.
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Az egyeztető megbeszélés jegyzőkönyvét csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez,
melyben be kell mutatni a fennmaradt vitás kérdéseket, álláspontokat. Ha az ellenőrzési
jelentés jelentősen módosul az egyeztető megbeszélést követően, a belső ellenőrzési vezető
ismételten megküldheti a jelentéstervezetet visszamutatás céljából.
4.3.5. Az ellenőrzés lezárása


A belső ellenőrzési jelentés végleges változatát a belső ellenőr írja alá.

A gazdasági társaság első számú vezetője levélben tájékoztatja a címzetteket az
ellenőrzés lezárásáról, melyben megküldi a lezárt ellenőrzési jelentést és szükség esetén felkéri
az ellenőrzöttet az intézkedési terv elkészítésére.
Gtbkr. 23. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a lezárt ellenőrzési
jelentést vagy annak kivonatát megküldi az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének és szükség esetén
felhívja az intézkedési terv elkészítésére.
(2) Ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból
származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását.
A lezárt ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzés legalább azon vezetők és munkavállalók
számára eljuttatja, akik az ellenőrzés eredményeinek hasznosításában közreműködnek:






a gazdasági társaság első számú vezetőjének,
a felügyelőbizottságnak,
az ellenőrzési jelentésben érintett szervezeti egységek vezetőinek,
bűncselekmény gyanúja esetén a gazdasági társaság ezen témakörért felelős szervezeti
egységének vezetője számára,
minden személynek, akiknek annak kapcsán végrehajtandó feladata van.

A jelentésben található hibák esetén – a kiadással megegyező módon történő jóváhagyást
követően – a hibák korrekcióját meg kell küldeni mindazok felé, akik az eredeti jelentést
megkapták.
Az aláírt jelentést eredeti példányban a belső ellenőrzés vezetőjénél, elektronikus formában
pedig az ellenőrzés elektronikus mappájában kell tárolni olyan formában, hogy annak
utólagos módosítása ne legyen lehetséges.
5. Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból
származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén
alkalmazandó eljárás
Jelen kérdéskörbe a büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása tartozik. Ezeket a cselekményeket szervezeti
integritást sértő eseményeknek nevezzük.
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A szervezeti integritást sértő események 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 szervezeti integritást sértő események
bekövetkezését csökkentsék. Ez elsősorban a gazdasági társaság azon tevékenységeire,
működési területeire vonatkozik, ahol magas a szervezeti integritást sértő események
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 szervezeti integritást
sértő eseményekre utaló jelek azonosításra kerüljenek. A belső ellenőrnek kiemelt figyelmet
kell fordítani a csalások, korrupció elkövetésére utaló jelekre. A szervezet belső ellenőre
megfelelő ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek a szervezeti integritást sértő események
jeleinek felismeréséhez.
A belső ellenőrzés a kontrollrendszerek megfelelő működésének és hatékonyságának
vizsgálata által segíti elő a szervezeti integritást sértő események kockázatának csökkentését,
illetve felméri, hogy az előbb említett hatékonyság milyen mértékben áll összhangban a
szervezet tevékenységével, illetve a céljai eléréséhez és rendszerei a megfelelő
működtetéséhez szükséges lehetséges kockázattal. A szervezeti integritást sértő események
megakadályozása érdekében a legfontosabb teendő a hatékony és eredményes belső
kontrollrendszer kiépítése és működtetése, melynek elsődleges felelőssége a szervezetek
vezetőit terheli.
Gtbkr. 13. § (3) A belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza:
e) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást.
15. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata:
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú
vezetőjének, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének érintettsége
esetén a felügyelőbizottság haladéktalan tájékoztatása a belső ellenőrzés eszközeivel feltárt adatokról és
javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására.
16. § (3) A belső ellenőr tevékenysége során:
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó
kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tesz a belső ellenőrzési vezetőnek,
a belső ellenőrzési vezető érintettsége esetén a felügyelőbizottságnak,
h) az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatja, valamint, ha az
ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség
vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
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hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében
a belső ellenőrzési vezető útján az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, a szervezeti egység
vezetőjének érintettsége esetén annak felettese részére jegyzőkönyv alapján átadja.
23. § (2) Ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból
származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását.
Ha 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 intézkedések
megtételét, illetve a gazdasági társaság első számú vezetőjét, valamint a megfelelési
tanácsadót késlekedés nélkül informálnia kell. Ezzel nem várhat a belső ellenőrzési jelentés
vagy annak tervezetének elkészültéig. Súlyos hiányosság gyanújának észlelése esetén a belső
ellenőrnek azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni.
6. Tanácsadó tevékenység végrehajtása
A tanácsadó tevékenység a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
vagy a felügyelőbizottság részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket eredményező
szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a megbízó a
megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget
a belső ellenőr magára vállalná.
Az IIA Normákhoz kapcsolódó fogalomjegyzék a tanácsadói szolgáltatásokat a következőképpen
határozza meg:
"Tanácsadói szolgáltatások: Tanácsadás és az ügyfelek számára nyújtott ehhez kapcsolódó
szolgáltatások, amelyek jellegét és hatókörét az ügyféllel kötött megállapodás határozza meg, és amelyek
hozzáadott értéket eredményeznek és javítják a szervezet irányítási, kockázatkezelési és
kontrollfolyamatait anélkül, hogy a belső ellenőr operatív felelősséget vállalna át. Ilyen tevékenységek
például a konzultáció, javaslatok megtétele, szakmai segítség és az oktatás."
A belső ellenőrök nem fogadhatnak el olyan tanácsadói megbízást, amelynek célja
olyan követelmények megkerülése, vagy ennek mások számára történő lehetővé tétele,
mely követelmények fennállnának egy ellenőrzési feladat során.
A belső ellenőrzéssel szemben támasztott elvárások megfogalmazása során a
felügyelőbizottságnak, illetve a gazdasági társaság első számú vezetőjének közösen kell
átbeszélnie és megegyeznie a szervezet vezetésének elvárásairól, valamint a rendelkezésre álló
belső ellenőrzési kapacitást és szakértelmet egyaránt tükröző bizonyosságot adó és tanácsadó
jellegű tevékenységekről.
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, véleményezés,
valamint rutinszerű információcsere.
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Speciális tanácsadói megbízások: részvétel egy, a szervezetet érintő speciális projekt
megvalósításának egyes szakaszaiban, pl. szervezetek összeolvadása, szétválása, más
szervezet által ellátott feladatok átvétele, komplex rendszerek átalakítása.
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.

Gtbkr. 14. § (5) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tanácsadó tevékenysége
keretében ellátható feladatai lehetnek különösen
a) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének támogatása az egyes megoldási
lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, és azok kockázatának becslése útján,
b) a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való észszerűbb és
hatékonyabb gazdálkodásra vonatkozó tanácsadás biztosítása,
c) a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére szakértői támogatás
nyújtása a kockázatok és a szervezeti integritást sértő események kezelése, továbbá a
teljesítménymenedzsmentre vonatkozó rendszerek kialakítása, és azok folyamatos továbbfejlesztése
érdekében,
d) tanácsadás biztosítása a szervezeti struktúrák racionalizálása, és a változásmenedzsment területe
vonatkozásában,
e) konzultáció, tanácsadás biztosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
részére,
f) javaslatok megfogalmazása a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése
eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a
köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
6.1. A tanácsadó tevékenységre vonatkozó irányelvek
A belső ellenőrnek a tanácsadó tevékenység elvállalása és végzése során az
alábbiakra kell tekintettel lenni:
 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.
 Ha a tanácsadó tevékenység során a függetlenség, vagy a tárgyilagosság csorbulása
feltételezhető, erről a felügyelőbizottságot és a gazdasági társaság első számú 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.
A fent felsorolt követelményeket a belső ellenőrzésnek mérlegelnie kell, és csak abban
az esetben vállalhatja el a tanácsadói megbízást, ha ezeket érvényesíteni tudja.
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6.2. Függetlenség és objektivitás értelmezése a tanácsadó tevékenység vonatkozásában
Mind a belső ellenőrnek, mind a felügyelőbizottságnak és a gazdasági társaság első
számú vezetőjének figyelembe kell vennie az alábbiakat a tanácsadói megbízásra történő
felkérés/elvállalás előtt, illetve a tanácsadói feladatok végzése során:






Ha egy tanácsadói feladat során az objektivitás sérülését feltételezhetjük, azt
figyelembe kell venni a tanácsadói feladatok elvállalása előtt, illetve a feladat
végzésének folyamatában is. Ha az objektivitás sérülése ellenére a tanácsadói feladat
ellátását nem lehet visszautasítani, a feladat elvégzése során kapott eredményének
kommunikálásakor az objektivitás sérülésének tényét figyelembe kell venni. (Ilyen
esetben a tanácsadói feladatról szóló jelentés, jegyzőkönyv vagy egyéb beszámoló nem
tartalmazhatja a „standardoknak megfelelően elvégezve” kikötést).
Ha a belső ellenőr nem ellenőrzés jellegű feladat elvégzésre kap utasítást, ez a
tevékenység nem bizonyosságot adó tevékenység, és ennek következtében ezekből
ellenőrzés-jellegű következtetéseket nem lehet levonni.
A belső ellenőr objektivitása nem sérül, ha az ellenőr a különböző normákra,
kontrollokra, egyéb, a folyamatok javítását támogató intézkedésekre még azok
bevezetése előtt tesz javaslatot. Az ellenőr objektivitása akkor sérülhet, ha az ellenőr
tervez meg, vezet be ilyen rendszereket, vagy készíti el ezek folyamatait és működteti
ezen rendszereket.

6.3. 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:
 Az ügyvezetés 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.
6.4. A tanácsadó tevékenység tervezése és végrehajtása
A belső ellenőrzési standardoknak megfelelően a tanácsadó tevékenység funkcióját
meg kell határozni a belső ellenőrzési alapszabályban, valamint a tanácsadó tevékenységre
vonatkozó eljárási szabályokat a belső ellenőrzési kézikönyvben kell rögzíteni.
Az éves tervezés során – ha ez lehetséges – a tanácsadói feladatokat ugyanolyan
alapossággal és részletességgel kell megtervezni, mint a bizonyosságot nyújtó ellenőrzési
feladatokat, különös tekintettel az alábbiakra:
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a tanácsadó tevékenység ellátásához szükséges kapacitás és szakértelem (kompetencia
és képességek),
külső erőforrás bevonásának igénye – szükség szerint,
tanácsadó tevékenység kapacitásigénye,
tanácsadói feladatok ütemezése,
tanácsadói feladatok célja és hatóköre.

Az előre nem tervezett tanácsadói megbízások esetén módosítani kell az éves
ellenőrzési tervet.
A hivatalos tanácsadói feladatok munkaprogramjainak célszerű tartalmazniuk:
 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 tanácsadó tevékenység dokumentálása a belső ellenőr által készített, illetve a
tanácsadói munka során szerzett és megőrzött írásos és/vagy elektronikus feljegyzésekben,
dokumentumokban és más adatformátumban történik, amelyeket összefoglalóan tanácsadói
feladat munkadokumentumainak nevezünk.
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.
A belső ellenőrnek a tanácsadó tevékenység célkitűzéseinek eléréséhez és
munkaprogramja végrehajtásához szükséges információkat azonosítania és értékelnie kell,
valamint valamennyi, az eredményeket, javaslatokat, illetve az esetlegesen feltárt
kockázatokat és kontroll-hiányosságokat alátámasztó információt köteles dokumentálni és
nyilvántartani.
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,
 segíti a belső ellenőrzésben a munkavállaló szakmai fejlődését.
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6.5. A tanácsadói feladat eredményeiről szóló tájékoztatás
A belső ellenőrnek tájékoztatnia kell a felügyelőbizottságot és a gazdasági társaság első
számú vezetőjét a tanácsadói megbízás eredményeiről. A tájékoztatás formai és tartalmi
követelményeit a tanácsadó tevékenység végzésére vonatkozó felkérés tartalmazza.
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 személy
neve,
 a tanácsadói feladat végrehajtásának módszere,
 az eredmények bemutatása,
 a tanácsadói feladat elvégzése során feltárt jelentős kockázatok, kontroll hiányosságok,
illetve az azok kezelésére megfogalmazott ajánlások bemutatása.
6.6. 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. Mindemellett a
tanácsadói feladatok eredményeinek nyomon követése kiegészítő információkkal szolgálhat a
belső ellenőrzés számára a stratégiai és az éves tervezés folyamatában, a kockázatosnak ítélt
területek azonosításában, a kockázatelemzés során.
A tanácsadói feladat ellátásának figyelemmel kísérésére alkalmas módszerek lehetnek
az alábbiak:
 írásbeli beszámoló/szóbeli tájékoztatás kérése a tanácsadással érintett szervezettől a
tanácsadás eredményeinek hasznosításáról;
 a szervezet folyamataiban bekövetkezett változások nyomon követése (lehetőség
szerint);
 ha a belső ellenőrzés egy projekt jellegű feladat végrehajtásának folyamatában, vagy a
projekt indítása előtt végzett tanácsadói tevékenységet, akkor az eredmények nyomon
követésére alkalmas lehet, ha a belső ellenőrzés megfigyelőként részt vesz a projekttel
kapcsolatos munkamegbeszéléseken, illetve nyomon követi a projekt végrehajtás
egyes mérföldköveit (pl. emlékeztetők, jegyzőkönyvek, részanyagok stb.
tanulmányozásával).
6.7. A tanácsadó tevékenységre vonatkozó beszámoló
Az éves ellenőrzési jelentésben be kell számolni a tárgyévben végzett tanácsadó
tevékenységről is.
7. Beszámolás a belső ellenőrzési tevékenységről

meg:

A Gtbkr. az éves ellenőrzési jelentésre vonatkozóan az alábbi kötelezettségeket állapítja
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Gtbkr. 24. § (1) A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési
jelentést készít, mely tartalmazza
a) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett tevékenység bemutatását
önértékelés alapján,
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok alapján,
c) az intézkedési tervek megvalósításáról készült összefoglalót.
(2) A belső ellenőrzési vezető az (1) bekezdés szerinti éves ellenőrzési jelentést benyújtja a
felügyelőbizottság részére és tájékoztatásul megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első
számú vezetője részére. A felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig
jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője
az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szervének.
Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének elsődleges célja, hogy tájékoztassa a
felügyelőbizottságot, a gazdasági társaság első számú vezetőjét, valamint a legfőbb szervet és
tulajdonosi joggyakorlót, hogy lehetővé tegye számukra a gazdasági társaság tárgyévi belső
ellenőrzési tevékenységének, a belső kontrollrendszer megfelelősségének, az ellenőrzési
tervek teljesítésének, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások
hasznosulásának az értékelését. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése erősíti a vezetői
elszámoltathatóságot, hozzájárul a gazdasági társaság átlátható működéséhez.
III.

Az ellenőrzési munka dokumentálása

Az ellenőrzések dokumentálása az ellenőr által készített, illetve beszerzett írásos és/vagy
elektronikus feljegyzések, dokumentumok alapján kell, hogy történjen, strukturált és átlátható
formában. A dokumentálás célja az ellenőrzés során tett megállapítások és következtetések
dokumentumokkal történő alátámasztottságának biztosítása.
A belső ellenőrzési vezetőnek a belső ellenőrzési kézikönyvben kell rögzítenie a jogszabályi
előírásokat és a normákat figyelembe vevő, de az adott gazdasági társaság sajátosságait
tükrözően a következőket:
1. Az egyes ellenőrzések dokumentálására vonatkozó követelményeket:
 tartalmi és formai elemeket;
 saját iratmintákat.
2. Az iratok rendjére vonatkozó előírásokat (milyen iratok keletkeznek az egyes
folyamatokban és ezeket ki és milyen rendszerben köteles tárolni, papír alapon és
elektronikusan):
 ellenőrzési mappák általános tartalmi követelményeit, a mappák és a hozzá
kapcsolódó egyéb dokumentumok papír alapú és elektronikus tárolásának rendjét;
 a belső ellenőrzési tevékenység dokumentálásnak rendjét;
 a belső ellenőrzési szervezet egyéb dokumentumaira vonatkozó rendet.
3. Az iratok megőrzésének szabályait, a megőrzési időt irattípusonként.
4. Az egyes dokumentumokhoz való hozzáférés szabályait:
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 az egyes dokumentumok típusokra vonatkozó általános elosztási rendet (kinek kell
kapnia az elkészült dokumentumokból);
 hozzáférési jogosultságot;
 a hozzáférés engedélyezését;
 a hozzáférés módját;
 a hozzáférések nyilvántartását.
5. A selejtezésre vonatkozó szabályozást.
6. Az adat és titokvédelemre vonatkozó általános szabályozást.
A belső ellenőrnek az elvégzett ellenőrzési munkáról minden fontos információt és adatot
dokumentálnia kell. Az ellenőrzési dokumentáció formátuma, tartalma és rendszerezése az
ellenőrzések jellegéből adódóan különböző lehet, azonban minden ellenőrzés esetében
legalább az alábbiakat dokumentálni kell:







az ellenőrzés előkészítését, beleértve az ellenőrzési munkaprogramot is,
a belső ellenőr számára kibocsátott megbízólevelet (amennyiben megbízólevél
kibocsátására sor került),
a kontrollrendszer megfelelőségének, illetve hatékonyságának ellenőrzését és
értékelését,
a végrehajtott ellenőrzési eljárásokat, összegyűjtött információkat és levont
következtetéseket, beleértve a szakmai megbeszéléseken készült jegyzeteket,
összefoglalókat, emlékeztetőket is,
a belső ellenőr és az ellenőrzött szervezet kommunikációját.

Az ellenőrzési dokumentációra vonatkozó általános követelmények az alábbiak:
 Egyértelműen tanúsítsa az elvégzett munka jellegét és hatókörét, a lefolytatott
eljárásokat, az elvégzett teszteket és a levont következtetéseket.
 Olyan személy is megértse, aki a konkrét folyamatról, illetve az ellenőrzés alá vont
szervezetről nem rendelkezik bővebb információval.
 Az ellenőrzést felülvizsgáló személy számára is lehetővé tegye a belső ellenőr által
elvégzett munkafolyamatok végig követesét.
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.
A munkalapokat úgy kell elkészíteni, hogy az elvégzett munkát, az iratokat és az
eredményeket olyan személy is megértse, aki a folyamatról keveset tud. A munkalap egy, az
ellenőrzést felülvizsgáló személy vagy külső ellenőr számára is lehetővé kell, hogy tegye a
munkafolyamatok és munkalépések nyomon követését, valamint meg kell, hogy teremtse az
ellenőrzési program vonatkozó lépése, feladata, illetve a megállapítások és következtetések
közötti közvetlen kapcsolatot.
Az ellenőrzési munkalapok:
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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;
segítik a belső ellenőrzési munkatárs szakmai fejlődését;
háttér-információként és referenciaként szolgálnak a későbbi ellenőrzésekhez.

A munkalapokat következetes tartalmi és formai elemekkel, valamint jól áttekinthetően kell elkészíteni
úgy, hogy megkönnyítsék a felülvizsgálatot. Ezért legyenek:
 világosak, tömörek és teljesek;
 „gazdaságosak”, kerüljék a szükségtelen ismétléseket vagy felsorolást;
 logikusak és egységes stílusúak;
 a releváns és lényeges információkra korlátozódjanak;
 egyszerű stílusban íródjanak.
Minden munkalapnak számozottnak kell lennie, így lehetővé válik a munkalapok rendszerezése és
azonosítása:
 a munkalapokon szereplő számnak utalnia kell a kapcsolódó ellenőrzési program lépéseire;
 az ellenőrzési program lépéseit megfelelő sorrendben kell számozni, pl. az ellenőrzési program
1. lépésére az 1. munkalapnak kell hivatkoznia;
 ha egy programlépéshez több munkalap készül, a munkalapokat a következőképpen célszerű
számozni: 1-1,1-2, 1-3, stb.
Szükség szerint kereszthivatkozást kell alkalmazni a belső ellenőrzési vezetői felülvizsgálat
megkönnyítése, a munkalapon szereplő információk azonosításának elősegítése, illetve az ellenőrzési
jelentés elkészítésére való felkészülés érdekében. A kereszthivatkozás egy adott, egyedi számot vagy tényt
egy másik munkalaphoz köt, ezáltal biztosítható, hogy:
 az egyik munkalapon lévő információ megegyezik a másik munkalapon szereplővel;
 minden egyes ellenőrzési programlépést elvégeznek és dokumentálnak;
 minden megállapítást megfelelő bizonyítékokkal támasztanak alá.
A kereszthivatkozást úgy célszerű jelölni, hogy a vonatkozó munkalapok számát (referenciaszámát) a
kereszthivatkozott információ mellé beírják. Kereszthivatkozásra munkalapok között csak a
kulcsfontosságú információk esetén kerül sor.
A belső ellenőrzési vezető felelőssége a folyamatos minőségbiztosítás keretében a
megfelelő felülvizsgálat biztosítása a munkalapok minősége és megfelelősége tekintetében. A
felülvizsgálat bizonyítékaként a felülvizsgáló a nevével, kézjegyével és dátummal lát el
minden munkalapot a felülvizsgálatot követően.
A munkalapok felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat a szervezeti adottságokhoz
igazítottan kell kialakítani. A Kft. esetében egy belső ellenőr látja el a belső ellenőrzést a

54

munkalapok felülvizsgálata más személy által nyilvánvalóan nem lehetséges. Ebben az
esetben alkalmazható az az eljárás, hogy a belső ellenőr a megállapítások írásba foglalása során
önmaga újra áttekinti a munkalapokat. Külső szolgáltató igénybevétele esetén, ugyanazok a
szabályok érvényesek, mint egy szervezeti egységként működő belső ellenőrzés esetében.
A (vezetői) felülvizsgálatnak a munkalapok lezárása után lehetőleg azonnal, de
legalább egy héten belül meg kell történnie. A felülvizsgáló észrevételeit a munkalapon kell
rögzíteni vagy ahhoz kell csatolni felülvizsgálati megjegyzésként. Ha a munkalapot
felülvizsgálati megjegyzéssel látják el, akkor a munkalap nem tekinthető teljesnek mindaddig,
amíg a felülvizsgáló személy által felvetett kérdéseket nem rendezik, és a rendezés tényét a
munkalapon nem dokumentálják. A felülvizsgálatnak meg kell határoznia, hogy:
 az ellenőrzési eljárás, az egyes ellenőrzési lépések az ellenőrzési programnak
megfelelően történtek-e, az ellenőrzési lépéseket maradéktalanul végrehajtották-e;
 az egyes feladatok elvégzéséhez tartozó vizsgálati eljárásokat és azok eredményeit
megfelelően dokumentálták-e;
 az ellenőrzési munkát megfelelően hajtották-e végre;
 a megállapítások és következtetések megfelelőek-e, elegendő és megfelelő
bizonyítékokon alapulnak-e;
 az ellenőrzött területekkel a szükséges konzultációk megtörténtek-e;
 az ellenőrzött egységgel folytatott minden vitát megoldottak-e; és
 a fent leírt, a munkalapok elkészítésére vonatkozó iránymutatásokat követték-e.
Az ellenőrzésekhez tartozó dokumentumok nyilvántartását ún. ellenőrzési mappák
képezik. A mappáknak tartalmuk jellege alapján két fajtája van: az egyik az ún. Konkrét
ellenőrzés mappája, a másik pedig az Általános belső ellenőrzési mappa. Az előbbi az aktuális
ellenőrzés munkalapjait tartalmazza, míg az utóbbi a korábbi belső ellenőrzésekre és a
kontrollrendszerre vonatkozó releváns információkat tartalmazza. Az Általános belső
ellenőrzési mappa lényegében egy olyan információ halmaz, amelyet az adott szervezet belső
ellenőre gyűjt össze.
Az ellenőrzési mappák papír alapúak.
Az Általános belső ellenőrzési mappa háttér információval szolgál az ellenőrnek az
ellenőrzött szervezetekről, szervezeti egységekről, folyamatokról, a belső kontrollrendszerről,
a vonatkozó stratégiai és operatív tervekről, jogszabályokról és belső szabályzatokról,
módszertanokról, az esetleges egyéb ellenőrzések eredményeiről, vagyis a rendszerről. Ezt a
mappát folyamatosan aktualizálni szükséges.
Tartalmi elemei a következők lehetnek:






Stratégiai és operatív tervek;
Szerződések, együttműködési dokumentumok;
A szervezet tevékenységeinek, folyamatainak leírása;
Jogszabályi háttér, belső szabályzatok, módszertanok;
A belső kontrollrendszer egyes elemeit alátámasztó dokumentumok, pl.
folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonal, folyamatábrák, kockázatkezelési szabályzat,
szervezeti integritást sértő események kezelési rendje, vezetői elszámoltathatóság
dokumentumai, számviteli eljárások szabályai stb.;
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Szervezeti ábra a felelős személyek beosztásának és neveinek megjelölésével, valamint
a felelősségi körök bemutatásával;
Korábbi ellenőrzési jelentések;
Egyéb hasznos információk.

A Konkrét ellenőrzési mappát az adott feladatért felelős belső ellenőr kezeli, a
munkalapok mappában történő elhelyezésével. A munkalapok az ellenőr birtokában vannak,
és fontosságuk miatt biztonságos őrzésükről, valamint tartalmuk bizalmas kezeléséről neki
kell gondoskodni.
Az ellenőrzés során elkészített vagy kapott munkalapokat úgy kell rendezni és iktatni,
hogy az a belső ellenőrzési vezetői felülvizsgálatot és a szükséges ellenőrzési információk
visszakeresését megkönnyítse. Ezért minden ellenőrzési dokumentumot, nyilvántartást az
adott ellenőrzésre vonatkozó mappába le kell fűzni.
Az ellenőrzési dokumentumok a belső ellenőrzés birtokában maradnak, mind a helyszíni
ellenőrzés során, mind pedig az ellenőrzést követő időszakban, amelyeket legalább az
ellenőrzés évét követő 6 éven keresztül kell megőrizni. Amennyiben egy, az ellenőrzés során
felhasznált dokumentum eredeti példánya felett nem rendelkezhet a belső ellenőrzés, akkor
az adott dokumentum másolatát kell megőrizni. A belső ellenőrnek biztosítani kell, hogy a
lefolytatott belső ellenőrzések irataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
Az ellenőrzés dokumentumaihoz az alábbiak kérhetnek hozzáférést (betekintési jogot):
 a felügyelőbizottság tagjai,
 az igazgatóság tagjai,
 a könyvvizsgáló,
 a tulajdonosi joggyakorló képviselője,
 a gazdasági társaság első számú vezetője,
 vezető vagy egyéb munkavállaló, akinek a jelentésben foglaltak a hatáskörébe
tartoznak,
 hatóságok (megfelelő felhatalmazás esetén).
A hozzáférés (betekintés) engedélyezésére az alábbi személyek bármelyike jogosult:
 a felügyelőbizottság elnöke,
 a gazdasági társaság első számú vezetője
A tulajdonosi joggyakorló, a felügyelőbizottság és a gazdasági társaság ügyvezetése
vagy 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 alátámasztásához vagy megmagyarázásához, illetve
az ellenőrzési dokumentumok más célra történő felhasználásához. Ezeket a hozzáférési
kérelmeket a belső ellenőrzési vezetőnek kell jóváhagynia. Abban az esetben, ha a hozzáférési
kérelem külső féltől érkezik, a gazdasági társaság első számú vezetője a felügyelőbizottság
előzetes tájékoztatása mellett dönthet úgy, hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak
kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az adatvédelemre vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével. A 2410.A3 számú standard értelmében, ha a megbízás
eredményeit külső felek számára teszik közzé, a kommunikációnak tartalmaznia kell a
terjesztésre vonatkozó korlátozásokat és az eredmények felhasználási jogát.
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Amennyiben a felügyelőbizottság vagy a gazdasági társaság első számú vezetője engedélyezi valamely
belső ellenőrzési irat kiadását külső félnek, az alábbiakat kell szem előtt tartani:
az átadott dokumentumokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni;
csak a kért dokumentumokat kell kiadni;
tervezeteket, még nem jóváhagyott dokumentumokat nem szabad kiadni;
olyan nyilvántartott iratokat, amelyek véleményeket és javaslatokat tartalmaznak, nem szabad
közzétenni;
 csak másolatok kerüljenek átadásra, az eredetiket meg kell tartani;
 ha valamely külső fél eljárásához eredeti példányokra van szükség (pl. bíróság), akkor a belső
ellenőrzés mindenképpen tartson meg egy másolatot;
minden dokumentumra rá kell írni, hogy „bizalmas”, és fel kell rá jegyezni, hogy továbbadásuk előzetes
engedély nélkül nem megengedett.





Általános szabályként az ellenőrzési iratokat a belső ellenőrzésnek kell megőriznie a
gazdasági társaság irattári tervének megfelelő ideig. Az ellenőrzési iratokat biztonságos és
védett helyen kell tárolni.
IV.

Nyilvántartások vezetése

A belső ellenőrzési vezetőnek ki kell dolgoznia az ellenőrzések nyilvántartásának
eljárásrendjét és struktúráját, amit a belső ellenőrzési kézikönyvben kell szabályozni. Célszerű
egy olyan nyilvántartás vezetése, amely egyben a belső ellenőrzés tevékenységének nyomon
követését, eredményes és hatékony munkavégzésének megítélését, az éves ellenőrzési terv
megvalósításának monitoringját is lehetővé teszi.
A nyilvántartásnak ellenőrzésenként, évekre bontva tartalmaznia kell legalább:
 az elvégzett ellenőrzések azonosító adatait;
 az ellenőrzött szervezeti egységek megnevezését;
 az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontját;
 az ellenőr nevét;
 a jelentősebb megállapításokat, javaslatokat;
 az intézkedési tervek végrehajtását.
A nyilvántartás tartalmazza:
 Ellenőrzés / Tanácsadás száma
 Iktatószám
 Ellenőrzés / Tanácsadás címe
 Tervezett / Soron kívüli
 Ellenőrzött szervezeti egység(ek) megnevezése
 Vizsgálatvezető
 Belső ellenőr(ök)
 Típusa
 Ellenőrzés kezdete (Terv és Tény)
 Értesítő levél kiküldése
 Nyitó megbeszélés dátuma
 Helyszíni ellenőrzés kezdete (Terv és Tény)
 Helyszíni ellenőrzés befejezése (Terv és Tény)
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 A helyszíni ellenőrzést határidőre befejezték? (igen/nem)
 Ha nem, késedelmes napok száma
 Belső ellenőrzési jelentés tervezet kiküldése (Terv és Tény)
 A helyszíni ellenőrzés befejezése és a BEJ tervezet elkészítése között eltelt napok száma
 Belső ellenőrzési jelentés lezárása és megküldése (Terv és Tény)
 A helyszíni ellenőrzés befejezése és a BEJ lezárása között eltelt napok száma
 A Belső ellenőrzési vezető adott ellenőrzéssel töltött ideje (munkanap)
 A Vizsgálatvezető adott ellenőrzéssel töltött ideje (munkanap)
 A Belső ellenőr(ök) adott ellenőrzéssel töltött ideje (munkanap)
 Az adott ellenőrzéssel eltöltött összes idő (embernap), (Terv és Tény)
 A megállapítások összes száma
 A jelentős megállapítások összes száma
 Feltárt szabálytalanságok / csalások száma
 A jelentés címzettje visszaküldte-e egyeztetésre a BEJ-t? (igen/nem)
 Az Ellenőrzést követő felmérő lap átlagos pontszáma
 Elfogadott intézkedések száma
 Végrehajtott intézkedések száma
 Le nem járt határidejű intézkedések száma
Lejárt határidejű, még végre nem hajtott intézkedések száma.
V.

Az ellenőrzési megállapítások hasznosulásának nyomon követése

A belső ellenőrzési vezető feladata egy rendszer kialakítása, amellyel az ellenőrzés során tett
javaslatok, a jóváhagyott intézkedési tervek megvalósítását rendszeresen nyomon tudja a
belső ellenőrzés követni annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy az ellenőrzött szervezeti
egység(ek) vezetői a belső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások kapcsán milyen
intézkedéseket hajtottak végre, és azok mennyire voltak megfelelőek, hatékonyak, időszerűek.
A belső ellenőrzési vezető rendszeresen tájékoztatja a felügyelőbizottságot az intézkedési
tervek megvalósulásáról, a lejárt határidejű feladatok aktuális állásáról és az esetlegesen
szükségessé váló határidő-módosításokról.
1. Az intézkedési terv elkészítése, jóváhagyása és módosítása
A Gtbkr. az intézkedési terv készítésére, jóváhagyására és módosítására vonatkozóan
az alábbi részletes szabályokat tartalmazza:
Gtbkr. 23. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a lezárt ellenőrzési
jelentést vagy annak kivonatát megküldi az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének és szükség esetén
felhívja az intézkedési terv elkészítésére.
(3) Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő
beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szervezeti egység vezetője felelős.
(4) Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó
határidők megjelölésével készíti el az ellenőrzött szervezeti egység vezetője. Az intézkedési tervben az
egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy határozza meg, hogy azok számon kérhetőek legyenek.
Ha a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, valamint részhatáridőket határoz meg,
ahol ez értelmezhető.
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(5) Az intézkedési terv jóváhagyásáról – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – a
köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője dönt.
(6) 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 köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére, és ezen
beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott beszámoló – az intézkedési tervvel összehasonlítható módon –
tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát.
(8) A belső ellenőrzési vezető a (6) bekezdésében meghatározott tájékoztatás alapján
nyilvántartást vezet, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a
vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását nyomon követi.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban a belső ellenőrzés ajánlásokat,
javaslatokat fogalmaz meg. A javaslat célja a belső ellenőrzési megállapításokban foglalt
probléma, (kontroll)hiányosság orvoslása annak érdekében, hogy csökkenjen a kockázat
bekövetkezési valószínűsége, illetve hatása. A javaslat irányulhat intézkedési terv készítésére
is, amely esetben az intézkedési tervet az annak a készítésére való felhívás kézhezvételét
követő legkésőbb 5 napon belül kell összeállítania az érintett szervezeti egységnek.
A belső ellenőrzés és az ellenőrzésben érintett szakterület által egyeztetett intézkedési terv
megvalósítási határidejének olyannak kell lennie, amely figyelembe veszi a szakterület
működéséhez kapcsolódó egyéb prioritásokat (például: projektek, egyéb kiemelt feladatok),
ugyanakkor illeszkedik a feltárt kockázat mértékéhez, és nem teszi indokolatlanul hosszúvá a
feltárt hiányosságok javítását.
Az intézkedési terv akkor megfelelő, ha minden résztvevő fél számára objektív, egyértelmű és
pontos információt ad arról, hogy kinek, milyen határidővel, milyen célállapot elérése
érdekében és mit kell végrehajtania a kockázatok csökkentése során.
Az intézkedési tervet a gazdasági társaság első számú vezetője írja alá, és lehetőleg minden
olyan vezetőnek is alá kell írnia, akihez kapcsolódóan feladat került kiadásra.
2. Az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése
Az ellenőrzések nyomon követése az a folyamat, melynek keretében a belső ellenőrzés
értékeli, hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések és
javaslatok kapcsán vállalt intézkedések megvalósultak-e, mennyire voltak megfelelőek,
hatékonyak és időszerűek.
Az ellenőrzési megállapítások nyomon követésének elsődleges eszközei:
 az intézkedési terv végrehajtásának figyelemmel kísérése;
 utóellenőrzés.
Az intézkedési tervekben foglalt feladatok teljesüléséről az intézkedési tervben megjelölt
felelősök a határidő lejártakor, a felügyelőbizottság felé történő beszámolás gyakoriságának
megfelelően –negyedévente – jelentést tesznek az intézkedési tervben vállalt feladatok
státuszáról, a belső ellenőrzés pedig értékeli az adott intézkedés állapotának megfelelőségét.
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Az intézkedési terv megvalósításakor, de legkésőbb a meghatározott határidő lejártakor az
adott feladat végrehajtásáért felelős szervezeti egység megküldi a végrehajtást alátámasztó
dokumentumokat a belső ellenőrzés részére. A feladat kizárólag abban az esetben zárható le
teljesültként, amennyiben a belső ellenőr meggyőződik annak megfelelő végrehajtásáról. A
feladat teljesülését alátámasztó dokumentumokat olyan módon kell tárolni, hogy az utólag
visszakereshető, bemutatható legyen.
Amennyiben az intézkedési tervben foglalt feladat a vállalt határidőre nem készül el, a felelős
szervezeti egység vezetőjének kell kezdeményezni a feladat tartalmának és/vagy
határidejének módosítását. A határidő hosszabbítások és tartalom-módosítások elfogadására
a gazdasági társaság első számú vezetője jogosult, aki a kérelmek elfogadása esetén a
változásokról tájékoztatja a belső ellenőrt és a felügyelőbizottságot.
Az elvégzett ellenőrzésekről, az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról, azok kockázatáról,
a hiányosságok kiküszöbölésére készített intézkedési tervekről, azok végrehajtási
határidejéről és felelőséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
minden olyan változáshoz kapcsolódó információt, amely a feladatokban, felelősségi körben
vagy határidő tekintetében történik a feladatok lezárásáig. A nyilvántartásnak továbbá
tartalmaznia kell a végrehajtás aktuális állapotát pl. folyamatban vagy lejárt, vagy
megvalósult).
Az intézkedések nyilvántartásának tartalma:
ellenőrzés iktatószáma és vagy azonosítója;
ellenőrzés címe;
ellenőrzési jelentés lezárásának dátuma;
intézkedést igénylő megállapítás;
a megállapításhoz kapcsolódó ellenőrzési javaslat;
a javaslat alapján előírt intézkedés;
az intézkedési terv jóváhagyásának dátuma;
az intézkedési terv végrehajtásáért felelős szervezeti egység;
az intézkedés végrehajtásának határideje;
volt-e határidő módosítás (Igen/Nem), ha igen, akkor a módosított határidő;
volt-e tartalmi módosítás (Igen/Nem), ha igen, akkor a módosított intézkedés;
a módosítás indoka;
az intézkedés státusza (folyamatban, lejárt, teljesített, megvalósult)
az intézkedési teljesítésének dátuma;
az intézkedés teljesítéséről adott beszámoló dátuma;
a megtett intézkedés leírása;
a határidőben végre nem hajtott vagy az előírt intézkedéstől eltérően végrehajtott intézkedés
oka;
 a nem teljesülés kapcsán tett intézkedések;
egyéb megjegyzések.


















3. Utóellenőrzés
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A végrehajtott intézkedések hatékonyságát szükség esetén utóellenőrzés keretében
vagy az adott területet érintő következő ellenőrzés során felül kell vizsgálni.
Az utóellenőrzés az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés,
amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések
végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem,
vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá
meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen
a kívánt mértékben csökkent, azaz legalább a kockázati tűréshatár alá csökkent.
Az utóellenőrzésre indokolt esetben általában azt követően kerül sor, amikor az intézkedési
tervben foglalt utolsó határidő lejár. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a belső ellenőrzési vezető úgy ítéli
meg, hogy még az intézkedési tervben rögzített határidők lejárta előtt szükséges az utóellenőrzést
lefolytatni (például ha a belső ellenőrzés megítélése alapján az intézkedések végrehajtása veszélyeztetve
van). Az utóellenőrzés 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.
Az utóellenőrzés csak az ellenőrzési jelentésben leírt hiányosságokra, valamint a
kapcsolódó javaslatok végrehajtására terjed ki. Ugyanazt a tervezési, végrehajtási és jelentési
eljárást kell követni egy utóellenőrzés elvégzése során, mint bármely más ellenőrzés során,
figyelembe véve az alábbiakat:
 az alapellenőrzés jelentésének megállapításait, következtetéseit és javaslatait át kell
tekinteni annak meghatározása érdekében, hogy az utóellenőrzés mire terjedjen ki;
 az intézkedés értékeléséhez használt ellenőrzési tesztelést és eljárást megfelelően meg
kell tervezni;
 szükség szerint helyszíni ellenőrzést kell végezni, és az elvégzett ellenőrzési munkát
dokumentálni kell;
 a végrehajtás esedékességi dátumát igazolni kell, és ha szükséges, felül kell vizsgálni.
Ha a belső ellenőr az utóellenőrzés során megállapítja, hogy a korábbi ellenőrzés során
feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében nem történtek meg a megfelelő lépések, akkor
arról a felügyelőbizottságot és a gazdasági társaság első számú vezetőjét haladéktalanul
tájékoztatni kell.
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VEZETŐI NYILATKOZAT
A)
Alulírott
……………………………………………………………..
[név],
a
..........................................................................
[gazdasági
társaság
teljes
cégneve]
(továbbiakban: Társaság) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Társaság
belső kontrollrendszerével összefüggésben a ....................... évben / időszakra vonatkozóan a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény. 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső
kontrollrendszeréről szóló 339/209. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak történő
megfeleléséről gondoskodtam.
Kijelentem továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben
meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek
megfelelően jártam el.
Az egyes részterületek kialakításával, működtetésével és fejlesztésével
kapcsolatosan ........................... [év / időszak] tekintetében az alábbi részletes tájékoztatást
adom:
a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kelt: ..................................

.................................................
aláírás
[gazdasági társaság első számú vezetője]
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B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbi indokokra való tekintettel nem
áll módomban megtenni:
Kelt: ..................................
.................................................
aláírás
[gazdasági társaság első számú vezetője]
P. H.

Felügyelőbizottság megtárgyalta: [dátum]
A Felügyelőbizottság a testület …/…. ( . .) számú határozatban foglaltak alapján az
alábbi észrevételeket teszi:

Kelt: ..................................
.................................................
aláírás
[felügyelőbizottság elnöke]
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A kockázat-felmérési mátrix a 2021. évi ellenőrzési terv megalapozásához
(Kérem, szíveskedjék segíteni a belső ellenőrzés munkáját az alábbi kérdőív kitöltésével)
Szervezet/egység: ……………………………………
sorszám

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Legfőbb kockázati
tényezők

A kockázat
hatása
(súlyszám)
1-5-ig

A kockázat
valószínűsége

Kockázat
összesen

1-5-ig

1-25-ig

Korábbi vizsgálat óta
eltelt évek száma több,
mint 2 év
Korábbi vizsgálat óta
személyi feltételek
változása
- első számú vezető,
v. gazdasági,
pénzügyi vezető,
pénzügyi
dolgozók
állománya
változott,
- gazdasági vezető,
gazdasági
szervezet
dolgozóinak a
megfelelő
képzettség hiánya
Szervezet nagyságrendje,
tagoltsága
A rendszer komplexitása
Pénzügyi
szabálytalanságok
valószínűsége
Új, illetve átvett szervezet,
feladat, épület, egység
szervezeti átalakulás,
munkatársak képzettsége
és tapasztalata
Jelentős szervezeti
módosulás
A belső ellenőrzési
jelentések alapján a belső
pénzügyi ellenőrzés
minősítése
-5-9 javaslati pont
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-10-19 javaslati pont
-20 feletti javaslati pont
9. Belső kontroll rendszer
helyzete, kialakítása,
működtetése hiányos,
részlegesen működik
10. Kölcsönhatása más
rendszerekkel
nagymértékű
11. Külső partnerek,
szervezetek befolyása
nagy
12. A vezetőség aggályai a
rendszer működését
illetően magas
Összesített kockázati érték:
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1. sz. melléklet
Információ-gyűjtés a 2021. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzéshez
(Kérem, szíveskedjék segíteni a belső ellenőrzés munkáját az alábbi kérdőív kitöltésével)
Szervezet/egység: ……………………………………
1. Melyek a 2021. év legfőbb célkitűzései az Ön által vezetett szervezet/szervezeti
egység számára:

2. Az Ön véleménye szerint melyek kritikus folyamatok, tényezők, körülmények, a
hosszú-és rövidtávú célkitűzések eléréséhez:

3. Mit lát a legnagyobb kockázatnak az Ön által vezetett szervezet/szervezeti egység
vonatkozásában? Az azonosított kockázatot kezeli-e a szervezet/szervezeti egység,
amennyiben nem, arra vonatkozóan milyen lehetőséget lát?

4. Történt-e olyan változás az Ön által vezetett szervezet/szervezeti egység
kontrollkörnyezetében, amely különös figyelmet igényel a következő
évben/években?

5. Megítélése szerint mire irányuljon a következő időszakban a belső ellenőrzés
figyelme?
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A 2021. évi kockázatelemzés részletes értékelése

2. sz. melléklet

A Társaság összesített kockázatai:
sorkockázati kockázatok
szám kategóriák

szabályozottságban rejlő kockázatok

1.

A koordinációs és
kommunikációs
rendszerekben rejlő
kockázatok

2.

A
kockázat
hatása
(súlyszám
) 1-5-ig

A kockázat
bekövetke
zésének
valószínűs
ége 1-5-ig

Kockázat
összesen
1-25-ig

Szakmai és adminisztratív
feladatokat befolyásoló külső
vagy belső szabályozási
környezet túl gyakran változik,
folyamatos bizonytalanságot
eredményezve ezzel
Egyes folyamatok nem kerülnek
pontos szabályozásra a belső
eljárásrendekben
A jogi szabályozási, gazdasági
környezeti változásokat nem
követik a belső szabályozások
Az új feladatokhoz, környezeti
változásokhoz kapcsolódó belső
szabályzatok egyáltalán nem
készülnek el, vagy csak
hiányosan készülnek el
A szakmai és adminisztratív
feladatokat befolyásoló
szabályok túl bonyolultak
Eltérő jogszabály-értelmezés
és/vagy alkalmazás a társaságnál
Szabályozás és gyakorlat eltér
Az egyes szervezeti egységek
közötti koordináció és
kommunikáció nem biztosított
A belső kommunikációs
folyamatok és az
információáramlás nem
megfelelően működik
A munkatársak nem
kommunikálnak egymással, nem
működik a felülről lefelé, illetve
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5
.

A megbízható gazdálkodást
befolyásoló kockázatok

4
.

Tervezésből, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre
állásából eredő kockázatok

Külső szervezetekkel való
együttműködésben rejlő kockázatok

3.

alulról felfelé történő
kommunikáció
A tervezéshez, illetve a szakmai
és adminisztratív feladatok
ellátásához szükséges adatokat,
információkat a felügyeleti szerv
nem bocsátja időben
rendelkezésre
A partner szervezetektől érkező
adatszolgáltatás hiányos, nem
megbízható, nem megalapozott
A tulajdonos előre nem látható
változásai negatívan
befolyásolják a szakmai vagy
adminisztratív feladatok ellátását
A stratégiai és rövidtávú
feladattervek, illetve a
költségvetési tervek nincsenek
összhangban a jogi szabályozási
előírásokkal, az irányító szervi
elvárásokkal, célkitűzésekkel
A stratégiai és üzleti tervek,
feladattervek, illetve a
költségvetési tervek nem
számolnak a tervek végrehajtását
akadályozó kockázatokkal
A szakmai és adminisztratív
feladatok ellátásának erőforrás
szükséglete (pénzügyi, fizikai,
egyéb) nem biztosított, vagy nem
megfelelő mennyiségben és
minőségben biztosított
Az üzleti tervezés a közfeladat
ellátása miatt nehézségekbe
ütközik
Az egyes szakmai vagy
adminisztratív intézkedések
kiadásokra gyakorolt hatását
nem megfelelően mérik fel
A szervezetnél nem kialakult
vagy nem megfelelő a
közbeszerzési rendszer
Közbeszerzési ajánlati
dokumentáció nem megfelelő
tartalmú
Közbeszerzési eljárás elhúzódik
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Működésből, üzemeltetésből
eredő kockázatok

6.

Számviteli folyamatokkal
kapcsolatos kockázatok

7.

Humánerőforrás-gazdálkodásban
rejlő kockázatok

8.

Megtámadják a lefolytatott
közbeszerzési eljárást
Korrupció veszélye a
közbeszerzésben
A gazdálkodási, üzleti célok és az
elért eredmények értékelése
rendszeres időközönként nem
történik meg
A gazdasági társaság nem
rendelkezik beruházási,
fejlesztési tervekkel, illetve a
tervek nem aktualizáltak, azok
felülvizsgálata nem biztosított
Az önkormányzati, gazdasági
társasági vagyon, eszközök
működtetése és állagmegóvása
nem biztosított.
Az üzemeltetési feladatoknak
nincs felelőse a szervezeten belül
A gazdasági társaság nem
rendelkezik megfelelő számviteli
nyilvántartási rendszerrel
A gazdasági társaság
beszámolási rendszere nem
megbízható
A szervezet nem tesz időben
eleget a beszámolási
kötelezettségének
A gazdasági társaság nem követi
folyamatosan nyomon a
könyvvezetéssel kapcsolatos
jogszabályi előírások változásait
A szakmai, gazdálkodási és
adminisztratív feladatok
ellátására nem áll rendelkezésre
elegendő munkaerő-kapacitás
A rendelkezésre álló munkaerő
nem rendelkezik megfelelő
végzettséggel, szakmai
tapasztalattal
Új munkatársak betanítására
nincs megfelelő kapacitás, idő
A munkatársak feladat-és
felelősségi köre nem kellően
részletes, nem megfelelően
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Az irányítási, a belső kontrollrendszerben és a belső
ellenőrzésben rejlő kockázatok (pénzügyi irányítás, kontroll
folyamatok)

9.

elhatárolt, nem megfelelően
kommunikált
A Társaságnál nincs kialakult
képzési rendszer, elavult, esetleg
diszkriminatív
Magas fluktuáció
Szervezeti bizonytalanság (pl.
várható átalakulás, megszűnés,
működési támogatás hiánya )
A belső kontrollrendszer egyes
elemei (pl. kontrolltevékenység,
monitoring) hiányoznak a
Társaságnál, vagy nem
megfelelően működnek
Egyes folyamatokat hosszabb
ideje nem ellenőriztek
Egyes folyamatokra vonatkozóan
a korábbi ellenőrzések súlyos
hibákat tártak fel
Formális kontrollok lassítják a
folyamatot
Szabálytalanságkezelés nem
megfelelő
EU-s/hazai ellenőrző szervek
tárják fel a szabálytalanságot
A belső ellenőrzés nem tárja fel a
tényleges problémákat
Az ellenőrzés során feltárt
problémák nyomon követése
nem megfelelő
Összesített kockázati érték:

10.
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Kockázatok az európai uniós támogatások rendszerében lefolytatott
kockázatelemzésekhez

Főfolyamatok:























Szakmai feladatellátás
Pályáztatás (pályázati kiírás, értékelés, tájékoztatás)
Szerződéskötés, szerződések módosítása
Kifizetés előtti ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Követeléskezelés
Projekt- és programzárási feladatok
Ügyfélszolgálati tevékenységek, panaszkezelés
Szabályozás
Jogi feladatok
Minőségmenedzsment
Koordinációs folyamatok
Kommunikációs folyamatok (beleértve a marketing és a PR tevékenységeket
is)
Külső szervezetekkel való együttműködés
Tervezés, költségvetés készítés
Irányítás, belső kontroll (ide értve a kontrolling, a monitoring és a
belső ellenőrzési tevékenységeket is)
Humánerőforrás-gazdálkodás
(munkaerőkapacitás-tervezés,
felvétel, bérpolitika, képzés, motiváció, teljesítménymenedzsment,
stb.)
Gazdálkodási-pénzkezelési
folyamatok
(beruházás,
vagyonhasznosítás,
közbeszerzés,
előirányzat
felhasználás,
módosítás,
készpénzkezelés,
banki
állományok
kezelés,
számlavezetés, finanszírozás, pénzforgalom, hitelek, stb.)
Pénzügyi irányítás és kontroll folyamatok (finanszírozás,
forráslehívás, támogatás kifizetés, közösségi hozzájárulás rendezés,
költségigazolás, hitelesítés, elszámolás az Európai Bizottsággal,
közbeszerzések
ellenőrzése,
szabálytalanságok
kezelése,
monitoring)
Számviteli folyamatok (könyvvezetés és beszámolás, adatszolgáltatás, stb.)
Üzemeltetés
Fenntartás, karbantartás




 Iratkezelés és irattározás
 Adatkezelés, adatvédelem, adatszolgáltatás
 Informatikai támogató folyamatok
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Rendszerellenőrzések (Ellenőrzési Hatóság)
Projektek mintavételes ellenőrzése (Ellenőrzési Hatóság)
Zárónyilatkozatok kiállítása (Ellenőrzési Hatóság)
Beszámolási folyamatok az Európai Bizottság felé

Az egyes tevékenységekkel, folyamatokkal összefüggésben jellemzően
az alábbi kockázati kategóriák és kockázatok alakíthatók ki:

Kockázati
kategóriák
Szakmai
feladatellátással
kapcsolatos
kockázatok

Kockázatok

 A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok,




Pályáztatással
kapcsolatos
kockázatok


















utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú
tervekkel
A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső
szabályzatokat, utasításokat nem tartják be
A szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeket
nem tartják be
Kiírások előkészítése elhúzódik
Pályázati kiírás hiányosan jelenik meg
Pályázati kiírás és útmutató túl részletesen határozza meg a
követelményeket (túlszabályozottság)
Pályázati kiírás és útmutató hibákkal, hiányosságokkal jelenik meg
Pályázati kiírás nem éri el a célcsoportot
A pályázati kiírás többszöri módosítására van szükség
Kitöltő-program nem készül el időben, nem működik megfelelően
A pályázati kiírás, útmutató, kitöltő-program többszöri
módosítására van szükség
Horizontális szempontok nem kellően/aránytalanul nagy
súllyal érvényesülnek az értékelési folyamatban
A pályázati kiírás, útmutató módosításainak
eredményeképpen eltérő adattartalmú pályázatok érkeznek be
Pályázati adatlap adattartalma nem elégséges az egyértelmű
döntéshez
Nem kapcsolódik a meghirdetett pályázat a programszintű,
ill. akciótervben meghirdetett célokhoz
Különböző értékelők értékelése jelentősen eltér
Projektcsatornában megjelent projektötletek minősége korrekciót
követően is gyenge
Egymásra épülő kiemelt projektek különálló projektekként jelennek
meg
Egymásra épülő kiemelt projektek közötti koordináció nem
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megfelelő (OP-n belül és OP-k között)
A projektötletek kiválasztása elhúzódik
Változás a kedvezményezett személyében az előkészítés során
Projekt-dokumentáció előkészítése elhúzódik
Projekt-dokumentáció tartalmi/formai hibákkal,
hiányosságokkal készül el
Projekt-dokumentáció többszöri módosítására van szükség
Projekt-dokumentáció nem illeszkedik a programcélokhoz
Értékelési szempontok között az objektív és szubjektív elemek
aránya nem megfelelő
A pályázatok kiválasztása az előírt határidőhöz képest késik
Új értékelő bevonása elhúzódó folyamat
Ágazati értékelők kiválasztása elhúzódik
Tisztázó kérdések kiküldése miatt elhúzódik a
döntéshozatal egyértelmű/nem teljes körű
Hiánypótlási felhívás nem egyértelmű/nem teljes körű
Hiánypótlás és tisztázó kérdés nem megfelelően különül el
Előzetes helyszíni szemlén észlelt eltérések száma nagy
Aktualitását veszti a projekt, mire a támogatási döntés megszületik
Folyamatban lévő kivitelezések kerülnek utólag
befogadásra projektként
Pályázói panaszok kezelése elhúzódik
A Bíráló Bizottságra készített előterjesztés/BB-ülés emlékeztetője/
BB döntési adatlapja hibás
Bíráló Bizottság működése formális
Egyszerűsített Bíráló Bizottság határozatképessége bizonytalan
Tartalmilag/formailag megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek
Tartalmilag/formailag hibás pályázatok nyernek
Pénzügyileg túltervezett pályázatok nyernek
Nyertes pályázókkal kapcsolatos adatok közzététele nem megfelelő
A célcsoport nem kellően tájékozott a pályázati kiírás, útmutató
módosításairól
Célcsoport nem kellően tájékozott a pályázatok céljáról, tartalmáról
Pályázói tájékoztató felület működése nem megfelelő
Kistérségi Koordinációs Hálózat működése nem megfelelő
A pályázói kör nem kellően tájékozott a pályázati
kiírás módosításairól
Pályázói kör nem kellően tájékozott a pályázatok
céljáról, tartalmáról
Az ügyfélszolgálat nem pontos információkat nyújt
Társadalmi egyeztetés, partnerséggel kapcsolatos előírások
betartása csak formális
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Szerződéskötésből
, szerződések
módosításából
eredő kockázatok

 Szerződés előkészítési folyamata lassú Egyeztetések elhúzódnak




















Szabályozásból és
annak
változásából eredő
kockázatok










a nemzetközi kapcsolatok miatt
Projekt tartalma megváltozik a szerződéskötés idejére
A szerződéskötés ellehetetlenül
Szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a kedvezményezett
nem tudja biztosítani
Hatóságoktól bekért, az aláíráshoz szükséges
dokumentumok késedelme/hiánya
Kedvezményezettek szerződéskötés előtt visszalépnek/nem
elérhetők
Hibás tartalommal/hiányosan kerül megkötésre a szerződés
Szerződésmódosítások száma nagy
Szerződésmódosítás elhúzódik (hiánypótlás, aláírás,
szükséges dokumentumok késedelme)
Biztosítékok meglétének ellenőrzése nem kellően alapos / elmarad
Egységes szerződésminta nem kezeli a pályázati specifikumokat
Projekt tartalma megváltozik a szerződéskötés idejére
Szerződésminta elfogadása elhúzódik
Felülvizsgálati/jogorvoslati kérelem alapján kerül sor
a szerződéskötésre
Kedvezményezettek szerződéskötés előtt visszalépnek/nem
elérhetők
Projektmegvalósítás elkezdődik, mire a szerződés megkötésre kerül
Műszaki tartalom módosításának folyamata lassú, egyedi döntést
igényel
Projektgazda személyében bekövetkezett változás
szerződésmódosítást tesz szükségessé, lassítja a folyamatot
Szerződésmódosítás elhúzódik a KSz miatt (pl.
kérelem késedelmesen kerül továbbításra)
Szerződésmódosítás elhúzódik az IH miatt (pl. nehezen eldönthető
jogi probléma)
Egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a
belső eljárásrendekben
A jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti
változásokat nem követik a belső szabályozások
Az új feladatokhoz, környezeti változásokhoz kapcsolódó
belső szabályzatok, kézikönyvek egyáltalán nem készülnek el,
csak
hiányosan készülnek el, vagy nem időben készülnek el
A stratégiai és éves működési, illetve költségvetési tervek
összeállításához nem állnak rendelkezésre a tervezést befolyásoló
jogi és egyéb szabályok
Az előre nem tervezhető jogi vagy belső szabályozási
változások előre nem tervezhető hatásokkal járnak
A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok túl
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A koordinációs
és
kommunikációs
rendszerekben
rejlő kockázatok












bonyolultak
A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy
belső szabályozási környezet túl gyakran változik, folyamatos
bizonytalanságot eredményezve ezzel
Külföldi partnerek eltérő szabályozása, nem megfelelő harmonizáció
Szabályozás és gyakorlat különbözik
Eltérő jogszabály-értelmezés és/vagy alkalmazás az
egyes intézményeknél
Feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő
A Támogatási Szerződés nem tükrözi a projekt aktuális helyzetét
Kedvezményezettek nem jelenítik meg saját eljárásrendjeikben a
projektekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat
Az elszámolható költségekre vonatkozó szabályozás nem teljes
körű vagy késve jelenik meg
Feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő
Lassú a szabályozás változásáról szóló információ átültetése
a gyakorlatba
Szakmai szervezetek véleménye nem érvényesül
jogszabályok változtatása során
Szervezet nem időben értesül a vonatkozó szakmai
jogszabályok teljes köréről/azok változásáról
Szakpolitikai stratégia kidolgozottsága nem megfelelő/pontatlan
Szakpolitikai stratégia gyakran változik
Központi horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi)
útmutató nem egyértelmű/irreális követelményeket támaszt
Az egyes végrehajtási szintek nem egységesen értelmezik
a jogszabályi és egyéb szabályozási előírásokat
A szükséges szabályozások nem jelennek meg időben
Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és
kommunikáció nem biztosított
A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően működnek
A munkatársak nem kommunikálnak egymással, nem működik
a felülről lefelé, illetve az alulról felfelé történő kommunikáció
A munkatársak nincsenek tisztában a kifelé történő
kommunikálás szabályaival
A 100%-os abszorpciós cél nem teljesülése esetére nincs megfelelő
kommunikációs stratégia
A fenntartási időszakban nem tesznek eleget a tájékoztatási
kötelezettségnek a kedvezményezettek
Negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció
lehetősége nincs megfelelően kezelve
PR, tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokat, arculati elemeket nem
ismerik vagy használják előírásszerűen
Nem áll az IH-k, KSz-ek rendelkezésre kellő információ a kifizetések
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Külső
szervezetekkel
való
együttműködésbe
n rejlő kockázatok








Szervezetek/
partnerek
változásából eredő
kockázatok



Tervezésből,
pénzügyi és
egyéb erőforrások
rendelkezésre
állásából eredő
kockázatok














állapotáról
Nem áll az IH-k, KSz-ek rendelkezésre kellő információ az
abszorpció növelésének lehetőségeiről
Nem tesznek eleget a tájékoztatási kötelezettségnek a
kedvezményezettek
Tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a kedvezményezettek
nem megfelelően alkalmazzák, vagy nem tartják be (EU
emléktábla, logó, honlap stb.)
Forrásfelhasználás hasznosulásának kommunikációja nem megfelelő
Zárással kapcsolatos negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív
kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve
A tervezéshez, illetve a szakmai és adminisztratív feladatok
ellátásához szükséges adatokat, információkat a partnerek nem
bocsátják időben rendelkezésre
A partner szervezetektől érkező adatszolgáltatás hiányos, nem
megbízható, nem megalapozott
A partner szervezetekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő
Az egyes végrehajtási szintek nem szolgáltatnak egymásnak
kellő időben szükséges információkat
Az alsóbb szintek nem szolgáltatnak időben a felsőbb szinteknek a
döntés-előkészítéshez szükséges információt
A partner szervezetek előre nem látható változásai negatívan
befolyásolják a szakmai vagy adminisztratív feladatok
ellátását
A partner szervezetek változásairól nem értesül időben a szervezet,
ami negatív következményekkel jár a szakmai vagy
adminisztratív feladatok ellátására
A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek
nincsenek összhangban a jogi szabályozási előírásokkal, a
tulajdonosi elvárásokkal, a célkitűzésekkel
A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek
nem térnek ki a terv végrehajtásához szükséges erőforrásokra
A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek
nem számolnak a tervek végrehajtását akadályozó kockázatokkal, a
költségvetési terv nem tartalmaz tartalékokat
A feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél
nem veszik figyelembe
A költségvetési források esetleges csökkenését, az előre nem
látható pénzügyi krízisek bekövetkezésének lehetőségét nem veszik
figyelembe a tervezés során
Az árfolyamváltozások lehetséges kockázatai, az inflációs
várakozások nem kerülnek figyelembevételre a tervezés során
A szakmai és adminisztratív feladatok ellátásának erőforrás
szükséglete (pénzügyi, fizikai, egyéb) nem biztosított, vagy nem
a megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított
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kifizetés, forrásallokáció) nem reálisak (túl-/alultervezés)
Az Akciótervben foglalt számok nincsenek összhangban
a költségvetési törvényben szereplő számokkal
Tervezés során az input adatok megfelelő tervezése nem lehetséges
Konstrukciók közötti átcsoportosítások kezelése nem megfelelő,
nem történik meg időben
A betervezett kötelezettségvállalás nem valósul meg
N+2/N+3 szabály teljesítése már a tervezés során nehézségekbe
ütközik
Derogációs kötelezettségek időben történő teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre kellő forrás
A likviditási előrejelzés nem megfelelő (késik, pontatlan)
Hazai forrás nem áll rendelkezésre a kifizetés időpontjában
EU átutalás-igénylés folyamata elhúzódik
Napi kifizetésekhez nem a megfelelő soron áll rendelkezésre a forrás
A programozási időszak végére a feladatellátáshoz szükséges
TA- forrás nem lesz elegendő/maradvány keletkezik
SLA szerződés nem megfelelő (tartalmi hiányosságok)
Az SLA-megállapodás nem hatékonyan szolgálja az OP
céljainak megvalósítását
KSZ teljesítménykategóriák nem megfelelően fedik
a teljesítményeket, nem megfelelően beárazottak
A KSZ teljesítményének mérése nem megfelelő az EMIR, FAIR
és IMIR-statisztika megbízhatósága miatt
A KSZ finanszírozása nem történik meg időben
A szervezet vezetői nincsenek tisztában a stratégiai és rövid
távú célokkal
A szervezet vezetői nem motiváltak
A szervezet vezetői nem mutatnak etikus magatartást
munkájuk során
A tervezést, működést, beszámolást, stb. befolyásoló tulajdonosi
döntések nem születtek meg, vagy a szervezet tagjai számára nem
ismertek
A belső kontrollrendszer egyes elemei (pl. kontrolltevékenység,
monitoring, stb.) hiányoznak a szervezetnél, vagy nem megfelelően
működnek
A belső ellenőrzés nem megfelelősége
A korábbi ellenőrzések során tett javaslatokat a vezetőség nem
hajtotta végre vagy az intézkedések nem hatékonyak
Egyes folyamatokat hosszabb ideje nem ellenőriztek
Egyes folyamatokra vonatkozóan a korábbi ellenőrzések
súlyos hibákat tártak fel
Vállalkozói szerződés nem megfelelően szabályoz
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 Projekttervben kitűzött célok nem teljesülnek/módosulnak a































végrehajtás során (költség-haszon)
Formális kontrollok lassítják a folyamatot
A tervezés elhúzódik, a hiányzó engedélyeket nem szerzik be
vagy hosszú időt vesz igénybe
Projekt végrehajtásához szükséges források nem állnak
rendelkezésre időben és összegben
Nem elég részletes vagy pontatlan műszaki
tervek költségtúllépéshez vezetnek
Közbeszerzési ajánlati dokumentáció nem felel meg a
közbeszerzési jogszabályoknak
Közbeszerzési eljárás indokolatlanul elhúzódik
Előzetes vitarendezéssel vagy jogorvoslattal élnek a lefolytatott
közbeszerzési eljárással szemben
Korrupció veszélye a közbeszerzésben
Közbeszerzésre vonatkozó minőségbiztosítási és szabályossági
javaslatokat nem veszik figyelembe
Szerződéseket nem tartják be
A kedvezményezett, KSZ és a mérnök együttműködése problémás
Minőségileg kifogásolható tervek műszaki és időbeli nehézségeket
okoznak a végrehajtás során
Mérnök munkája nem megfelelő színvonalú
Nem elszámolható költségek kerülnek kifizetésre
(Többletmunka, pótmunka megalapozatlan elszámolása, ÁFA,
stb.)
Szabálytalanságkezelés eljárásrendje nincs/hiányos
Szabálytalanságkezelés nem megfelelő
Szabálytalanságok nyilvántartása nem teljes körű,
szabálytalanságok felvitele késedelmes
Szabálytalanságkezelési eljárás nem megfelelő
Szabálytalanságokat nem időben tárják fel, az eljárás elhúzódik
Csak EU-s/hazai ellenőrző szervek tárják fel a szabálytalanságot
A szabálytalanság tényének megállapítása és annak kezelése,
szankcionálása nem egységes
Valós szabálytalansági gyanú eljárás nélkül zárul
Követeléskezelés eredménytelen/elhúzódik
Elszámolhatósági eljárásrend nincs/hiányos
TA elszámolás - horizontális feladatok, titkárság, monitoring,
rendezvény, utazási költségek - nem megfelelő, nem ellenőrzött
Hazai partner projektrészének hazai társfinanszírozásának 5%
biztosítása nem megfelelő
Bankszámlanyitás a Kincstárnál elhúzódik
Nem vagy nem megfelelően ellenőrzik a
közbeszerzési kötelezettséget
Az ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő
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 EU forrás előfinanszírozásához a hazai költségvetésben nem




























áll rendelkezésre elegendő forrás
Kifizetési kérelem kedvezményezett általi benyújtása eltér az
előrejelzéstől (késik)
Szerződésmódosítások indokolatlanul nagy száma késlelteti
a kifizetéseket
Kifizetési dokumentumok fizikai eljuttatása a KSZ-ekből az IHba nem kellően gyors és biztonságos
A költségek elszámolhatósága szakmai szempontból nem ítélhető
meg
Kifizetési folyamat időigénye meghaladja a jogszabályban előírt
határidőt
Igazolás nem megfelelő
Hitelesítés nem megfelelő
KSZ hibás/hiányos hitelesítési jelentést nyújt be
KSZ késve nyújtja be a hitelesítési jelentést
Hibás/hiányos hitelesítési jelentést fogad el az IH
Hitelesítési jelentések IH jóváhagyása késik
Projektszintű hitelesítési nyilatkozat ellenőrzése nem teljes körű/
késedelmes
Projektszintű számlalista ellenőrzése nem teljes körű/késedelmes
Formailag/tartalmilag hibás/hiányos kifizetési dokumentáció
Projektszintű fizetési kérelem ellenőrzése nem teljes körű/
késedelmes
Fizetési kérelem adatainak rögzítése az EMIR-ben vagy a FAIRben vagy az IMIR-ben késedelmes/ pontatlan
Minőségbiztosítás közbeszerzési eljárásra nincs/hiányos
Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása elmarad
Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása
nem kellően részletes/alapos
A helyszíni ellenőrzések koordinálása az ellenőrzést végzők
között nem megfelelő
Soron kívüli helyszíni ellenőrzés veszélyezteti az ellenőrzési
terv betartását
Helyszíni ellenőrzések kockázatelemzése nem megfelelő
A helyszíni ellenőrzés nem tárja fel az igazi problémákat
A helyszíni ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése/
visszacsatolása nem megfelelő
Költségek elszámolhatóságának ellenőrzése nem teljes körű/nem
valósul meg
A közös cselekvési program könyvelése nem teljes körű, nem
önálló és elkülönült
Külső szolgáltató általi ellenőrzés megszervezése, leszerződés
audit céggel késedelmes
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 Jelentések hiányosan, késve kerülnek összeállításra
 Jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettség határidejét nem
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tartják be
EMIR, FAIR és IMIR adatok jóváhagyása késedelmes
Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében
Biztosítékok meglétének ellenőrzése nem kellően alapos/elmarad
A helyszíni ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem
megfelelő
Helyszíni ellenőrzés indokolatlanul köt le kapacitásokat
A megvalósítási időszak alatt teljesülő indikátorok értelmezése/
teljesülés megállapítása nem lehetséges
Az abszorpció növelésére tett intézkedések nem kellően
eredményesek
Monitoring funkciók nem teljes körűek
Jelentéstételi határidők elmulasztása
A monitoring jelentések nem megbízhatóak
A monitoring rendszerben keletkező adatok nem adnak teljes
vagy valós képet a projektek megvalósulásáról és nem mérhető a
célkitűzéseknek megfelelően a projektek hatása
A projektek előrehaladását gátló tényezőkről az információ
késve vagy nem jut el az intézkedésre alkalmas szintre
Rendhagyó ügyek nagy száma/komplexitása miatt nehéz a
nyomon követés
A monitoring rendszer változtatása közben a működőképesség
nem biztosítható
Fel nem használt támogatási összeg monitoringja/megfelelő időben
történő kezelése nem megoldott
Az indikátorok objektív mérése nem lehetséges
Előlegfizetés késik/elhúzódik
Előleggel a kedvezményezett határidőre nem számol el
Előlegfizetési kérelem ellenőrzése nem teljes körű/késedelmes
Formailag/tartalmilag hibás/hiányos kifizetési dokumentáció
PEJ ellenőrzése nem teljes körű/késedelmes
A szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem
áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás
A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik
megfelelő végzettséggel és/vagy szakmai tapasztalattal
Új munkatársak betanítására nincs megfelelő kapacitás, idő
Magas fluktuáció
Új munkatársak felvétele korlátozott
A munkatársak elkötelezettsége, lojalitása, munkabírása,
motiváltsága nem megfelelő
Munkatársaknak nincs megfelelő kapacitásuk a
feladatok végrehajtására
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adatokat az EMIR-ben vagy a FAIR-ben vagy az IMIR-ben
A szervezet munkatársai nem azonosulnak a szervezeti
etikai szabályokkal
A munkatársak feladat- és felelősségi köre nem kellően
részletes/meghatározott, nem megfelelően elhatárolt, nem
megfelelően kommunikált
A munkatársak, illetve a vezetők-beosztottak közötti
kommunikáció nem megfelelő
A vezetők szakmai és etikai megítélése nem megfelelő
A munkaerő-felvételnek nem megfelelő a gyakorlata, ezáltal nem
biztosított a minőségi munkaerő, megfelelő időben történő
rendelkezésre állása
A szervezet motivációs és bérpolitikái nem készülnek el,
hiányosak, nem megfelelőek, nem illeszkednek az aktuális
szervezeti célokhoz
A szervezetnél nincs kialakult képzési rendszer vagy elavult, esetleg
„diszkriminatív” (pl. folyamatosan csak bizonyos
szervezeti egységek/munkavállalók részesülnek
képzésben)
A szervezet nem rendelkezik teljesítménymenedzsment
rendszerrel vagy a kialakított rendszer nincs összhangban a
stratégiai és rövid távú célkitűzésekkel
Szervezeti bizonytalanság (pl. várható átalakulás,
megszűnés, működési támogatás hiánya, stb.)
Szakértők (külsők értékelők, külső tanácsadók) közbeszereztetése
elhúzódó folyamat
Megfelelő szakértelemmel rendelkező külső értékelők, Bíráló
Bizottsági tagok felderítése/elérhetősége/megtartása nehéz
Megfelelő szakértelemmel rendelkező külső értékelők
finanszírozására nem áll rendelkezésre elegendő forrás
Bíráló Bizottság civil tagjainak alkalmazása túlzott
adminisztrációt követel
Projektben érintett szakértő vesz részt az értékelési folyamatban
A munkavégzéshez szükséges technikai/fizikai erőforrások
nem állnak megfelelően rendelkezésre
Összeférhetetlenségi követelmények teljesítése a rendelkezésre álló
KSZ-erőforrásokkal nehezen megoldható (pl. kifizetési folyamat)
A végrehajtásban közreműködő szervezeti egységek közötti
munkamegosztás nem megfelelő
Az egyes szakmai vagy adminisztratív intézkedéseknek a
kiadásokra gyakorolt hatását nem megfelelően mérik fel
Nem megfelelő a szervezet likviditásmenedzsmentje
A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő a
közbeszerzési rendszer
A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások
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betartása nem biztosított
A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be
Az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok
végrehajtása során nem törekednek a költségek
minimalizálására
A szervezet nem rendelkezik kontrolling,
illetve teljesítményértékelési rendszerrel
A szervezeti célok és az elért eredmények értékelése rendszeres
időközönként nem történik meg
A szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli
nyilvántartási rendszerrel
A szervezet beszámolási rendszere nem megbízható
A szervezet nem tesz időben eleget a beszámolási
kötelezettségeknek
A szervezet nem követi folyamatosan nyomon a
könyvvezetéssel kapcsolatos jogi szabályozási előírások
változásait
A könyvvezetés informatikai támogatottsága nem megoldott
A szervezet nem rendelkezik fizikai biztonsági tervekkel
és előírásokkal
A szervezet nem rendelkezik beruházási, fejlesztési tervekkel,
illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem
biztosított
A szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése
és állagmegóvása nem biztosított
Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül
A szervezeti vagyon, eszközök megóvását szolgáló
biztonsági előírások nem kerülnek betartásra
A szervezet nem rendelkezik pontos, naprakész iratkezelési
és irattározási rendszerrel
Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak
A nyilvántartási rendszerek nem megfelelőek, nem
naprakészek, vagy a hozzáférési korlátok nem működnek
A szervezet nem rendelkezik informatikai stratégiai tervvel
A szervezet nem rendelkezik informatikai biztonsági és
katasztrófa tervvel
A szakmai, illetve adminisztratív folyamatok támogatására
a szükséges időpontban nem áll rendelkezésre informatikai
alkalmazás
A szervezet informatikai alkalmazásai elavultak
A szervezet hardver ellátottsága nem megfelelő
Az informatikai alkalmazások nem felelnek meg a
biztonságosság követelményének
Az archiválási rendszerek egyáltalán nem vagy nem
megfelelően működnek
Egyes informatikai alkalmazások nem kompatibilisek más,
a szervezet által alkalmazott informatikai rendszerekkel
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belső szabályozási előírásoknak
A zárással kapcsolatos határidőket nem tartják be
A záráshoz benyújtott pénzügyi és szakmai
projektdokumentáció hiányos, hiánypótlások száma nagy
Zárás során nem derül fény a szabálytalanságra, azt csak
egy későbbi EB audit deríti fel
EB audit által feltárt szabálytalanságok nyomán új
visszafizetési kötelezettség keletkezik
Zárást megelőzően feltárt elhúzódó szabálytalansági/
visszafizettetési eljárás késlelteti a zárást
A folyamatban lévő szabálytalansági ügyek lezárása nem
történt meg a zárásig
A zárás során feltárt nagyszámú szabálytalansági eljárás késlelteti
a zárást
Túl sok szabálytalansági/követeléskezelési eljárás késlelteti a
programszintű zárást
Fenntartási időszak feladatai nem egyértelműek
Fenntartási időszak végén az indikátorok teljesülése kétséges
A fenntartási időszakkal kapcsolatos projektjelentések nem
vagy nem határidőben érkeznek be
A fenntartási időszakkal kapcsolatos projektjelentések nem
vagy nem határidőben érkeznek be
A fenntartási időszakban feltárt szabálytalanságok kivizsgálása
nem megoldott
A fenntartási időszakra vonatkozó helyszíni ellenőrzések
nem valósulnak meg
Az IH/KSz részéről a teljes projektdokumentáció határidőig
történő megőrzése, a projektanyagok visszakereshetősége nem
megoldott
A kedvezményezettek részérő a teljes projektdokumentáció
határidőig történő megőrzése, a projektanyagok
visszakereshetősége nem megoldott
Maradványösszegek kezelése nem megfelelő
Előleg/visszatartás kezelése nem megfelelő
EMIR, FAIR és IMIR rendszer zárás modulja nem támogatja a
zárási folyamatok hatékony lebonyolítását
az EMIR-ben vagy a FAIR-ben vagy az IMIR-ben az
indikátorok nyomon követése a projekt fenntartási
időszakban nem
megfelelően történik, az EMIR-t, a FAIR-t és az IMIR-t
nem megfelelően töltik
A záróegyenleg nem kerül átutalásra a határidők elmulasztása miatt
EMIR , FAIR és IMIR szabályzatok hiányosak, hibásak
Elvárások megfogalmazása az intézményrendszer részéről
pontatlan/hiányos
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üzemeltetésével
kapcsolatos
kockázatok

 Rendszerfejlesztés nem megfelelő hatékonysága, a















rendszerfejlesztés nem elégíti ki megfelelő időben és minőségben az
új igényeket (pl. fejlesztő munkatársak fluktuációja miatt)
Egyes modulok hiánya, nem teljes körűsége
Tesztelői kapacitás nem megfelelő
Oktatás nem megfelelő minősége, hiánya
EMIR, FAIR és IMIR jogosultság-kiosztás és visszavonás
lassú, rugalmatlan
EMIR, FAIR és IMIR működése lassú/nem folyamatos (leállások),
ami veszélyezteti a határidők betartását
Adatkapcsolat más rendszerekkel (pl. OTMR, cégbíróság, NAV)
nem megfelelő
Fejlesztési igények szűrése, rangsorolása nem megfelelő
Nem megfelelő funkció és hatáskör elválasztás a fejlesztő és a
felhasználók között (pl. nem fejlesztői feladatokat fejlesztő végez)
Az egyes modulok nem megfelelően illeszkednek a
folyamatok követelményeihez
Felhasználók nem használják ki az egyes funkciókat kellő mértékben
Indokolatlanul párhuzamosan működő rendszerekkel
való összekapcsolás nem megoldott
Fejlesztésekhez kapcsolódó minőségbiztosítás hiánya
Nem biztosítanak elegendő pénzt a fejlesztések megfelelő időben
történő végrehajtásához

Tanácsadói tevékenység:

A belső ellenőrzéssel szembeni elvárások átalakulásával a belső ellenőrtől magas
szintű, a szervezet alaptevékenységére vonatkozó szakmai hozzáértést és tudást
várnak el a szervezet vezetői, ennek a tudásnak a kiaknázásra törekszenek, és nem
csak az ellenőri jelentésekben. A szervezet vezetésének fel kell ismernie, hogy:




a belső ellenőrzés kellő átlátással bír a szervezet egészén, folyamatain,
meg tudja őrizni a kívülállóságát azáltal, hogy nem vesz részt ezekben a
folyamatokban,
ugyanakkor a szervezet részét képezi, és mint ilyen nagyon fontos helyi
ismeretekkel rendelkezik.

Egy jó belső ellenőrzés rendelkezik a „külső szakértő” megfelelő rálátásával a
szervezetre, és rendelkezik egy olyan többlet-tudással, amit a szervezet belső
ismerete ad.
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Alkalmazott Kockázatelemzési modell:
Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján
összefoglalóan kell elvégezni. Ebben a modellben 12 olyan tényező került meghatározásra,
amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell
végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását
(súlyként kifejezve).
1. Belső kontrollok értékelése
1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) Gyenge
Súly: 5
2. Változás/ Átszervezés
1) Stabil rendszer, kis változások
2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások
Súly: 4
3. A rendszer komplexitása
1) Nem komplex
2) Közepesen komplex
3) Nagyon komplex
Súly: 4
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2) Közepes mértékű
3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
Súly: 6
6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
Súly: 2
7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
1) 1 évnél kevesebb
2) 1-2 év
3) 2-4 év
4) 4-5 év
5) 5 évnél több
Súly: 2
8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
1) Alacsony szintű
2) Közepes szintű
3) Magas szintű
Súly: 3
9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
1) Kicsi
2) Közepes
3) Nagy

Súly: 4
10. Szabályozottság és szabályosság
1) Kicsi
2) Közepes
3) Jelentős
Súly: 3
11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége
1) Nagyon tapasztalt és képzett
2) Közepesen tapasztalat és képzett
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya
Súly: 3
12. Erőforrások rendelkezésre állása
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.

Kockázati tényező

Kockázati
tényező
terjedelme

Alkalma
-zott
Súly

Ponthatár

1.

Belső kontrollok értékelése

1–3

5

5 – 15

2.

Változás/átszervezés

1–3

4

4 - 12

3.

A rendszer komplexitása

1 –3

4

4 - 12

4.

Kölcsönhatás más rendszerekkel

1–3

3

3-9

5.

Bevételszintek/költségszintek

1–3

6

6 - 18

6.

Külső szervezetek/partnerek által
gyakorolt befolyás

1-3

2

2-6

7.

Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő

1–5

2

2 - 10

8.

Vezetőség aggályai

1–3

3

3–9

9.

Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége

1-3

4

4 – 12

10.

Szabályozottság és szabályosság

1–3

3

3–9

11.

Munkatársak képzettsége és
tapasztalata

1-3

3

3-9

12.

Erőforrások rendelkezésre állása

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43

1–3

4

4 - 12

MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133

A belső ellenőrnek a tapasztalata és szakmai megítélése alapján értékelni kell az egyes kockázati
tényezők adott rendszerre gyakorolt hatását. A kockázati tényezők és súlyaik kiszámításának,
valamint a rendszerek prioritási besorolásának leegyszerűsítésére szoftver is alkalmazható (pl.
Microsoft Excel). A belső ellenőrzési vezetőnek ellenőriznie és értékelnie kell az eredményeket,
és ebbe javasolt bevonnia a szervezeti egységek vezetőit, akik a vonatkozó
rendszerekért/folyamatokért felelnek. E szakasz végére minden rendszer kockázati tényezőjének
mértékét – magas, közepes, alacsony – meg kell állapítani.
Példa a belső ellenőrzés vezetője által alkalmazott gyakoriságra:
Magas prioritású rendszerek

évente ellenőrizendő

Közepes prioritású rendszerek

kétévente ellenőrizendő

Alacsony prioritású rendszerek

négyévente ellenőrizendő

A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv
elkészítéséhez.
A kockázati szempontok mérése
Az alábbi táblázat a kockázati szempontok mérésének módszerét mutatja be. Minden egyes
kockázati szemponthoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszámot rendel a súlyosságnak
megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). Ez a kockázat mérési eljárás a belső
ellenőr szakmai értékítéletén alapul, amelyet az értékelése időpontjában a rendelkezésére álló
információk, valamint a szakértelme és szakmai gyakorlati ismeretei alapján végez el.
Súlyozás
A bemutatott modell abból a feltételezésből indul ki, hogy bizonyos kockázati szempontokat
nagyobb súllyal kell számításba venni az összesített kockázati érték kiszámításánál, mint más
szempontokat. A belső ellenőrnek minden egyes esetben a saját szakmai döntésének
megfelelően kell a súlyozási értékeket megállapítania.

Használatos iratminták
Ellenőrzési program
<Szervezet neve>
<Iktatószám:>
ELLENŐRZÉSI PROGRAM

<Ellenőrzés címe> című
ellenőrzéshez

I. Az ellenőrzés szervezésére vonatkozó adatok
Az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti
egység:
Az ellenőrzés tárgya és célja:

Ellenőrzött szervezet(ek) vagy
szervezeti egység(ek):
Az ellenőrzés típusa:
Ellenőrizendő időszak:
Ellenőrzés tervezett időtartama:
Jelentéstervezet elkészítésének
határideje:
Jelentés véglegesítésének tervezett
határideje:
Időigény (ellenőri munkanapok
száma):
Vizsgálatvezető:

Név/megbízólevél száma
Név/megbízólevél száma

Az ellenőrzésben közreműködő belső
ellenőrök (és/vagy szakértők):

Név/megbízólevél száma
Név/megbízólevél száma

