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Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 

2021. évről  
 

Az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdésében rögzítettek 
szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert 
működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
 

A (4) bekezdés értelmében a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - 
a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A 
helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 
szervek ellenőrzéséről is. 
 

Az államháztartási kontrollok rendszerének elemeit törvényi szinten a 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) határozza meg, amely az államháztartás valamennyi alrendszerére kiterjed.  
Az Áht. felhatalmazása alapján az államháztartási kontrollok rendszere elemeire vonatkozó 
részletszabályokat a törvény, és a kormányrendeletek tartalmazzák. 
 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-a értelmében az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak 
szerint: 

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; 
ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása; 
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az 

alábbiak szerint: 
ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok; 
bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; 
c) az intézkedési tervek megvalósítása. 

 

A Bkr. 49. § (3a) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési 
jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, 
legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti 
jóváhagyásra. 
 

A belső ellenőrzés vizsgálatai során előtérbe helyezte az átláthatóság biztosítását, a közpénzek 
felhasználása szabályosságát a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a 
Képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlásával is példát 
mutasson. A tett megállapítások a vezetés céljainak megvalósításához kívántak hozzájárulni.  
 

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez a Pénzügyminisztérium 2021. 
augusztusában kiadott útmutatójában foglaltak is figyelembevételre kerültek.  
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A 2021. évi belső ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető az éves 
ellenőrzési tervet kockázatkezeléssel alátámasztottan elkészítette, melyet Püspökladány 
Városi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadott.  
 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési munka 
hatékonyságának javítása érdekében  - figyelemmel a  42/2020. (VIII.27.) és 69/2020. (IX.24.) 
önkormányzati testületi határozatokban foglaltakra is – 2021. évben utóellenőrzéseket 
rendelt el arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi 
ellenőrzések által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából 
elkészített intézkedési terveiben foglaltakat.  A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak 
a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek 
rendezettségének javulásához.  

A 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv az alábbi ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó volt:  
 

I. ) A belső ellenőrzési feladatok az alábbiakban kerültek meghatározásra:  

 

1. sz. ellenőrzés: 
 

Az ellenőrzendő szerv:                 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ   Idősek 
Bentlakásos Otthona (Püspökladány, Kiss Ferenc utca 
1/3.)  

 

Az ellenőrzés tárgya:   a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása   

 

Az ellenőrzés célja:  annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok felszámolása megtörtént-e  

 

Az ellenőrzés típusa:   utóellenőrzés 

 

Ellenőrzendő időszak:   2020. év  

 

Az ellenőrzés módszerei:  a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok 
felszámolására tett intézkedések tételes 
visszaellenőrzése  

2. sz. ellenőrzés: 
 

Az ellenőrzendő szerv:                 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 
főzőkonyhái, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó 
Szervezete főzőkonyhái 

 

 Az ellenőrzés tárgya:            a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása   
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Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:  annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok felszámolása megtörtént-e
    

Az ellenőrzés típusa:   utóellenőrzés  
 

Az ellenőrzendő időszak:   2020. év  
 

Az ellenőrzés módszere:          a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett 
intézkedések tételes visszaellenőrzése  

3. sz. ellenőrzés: 

 

Az ellenőrzendő szerv:                     Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal                          
(Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.)      
                                                         

Az ellenőrzés tárgya:            a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása   

 

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:  annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok felszámolása megtörtént-e
    

Az ellenőrzés típusa:   utóellenőrzés  
 

Az ellenőrzendő időszak:   2020. év  
 

Az ellenőrzés módszere:          a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett 
intézkedések tételes visszaellenőrzése  

4. számú ellenőrzés: 

 

Az ellenőrzendő szerv:  Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény (Püspökladány, 
Bajcsy Zs. u. 8.sz.)   

 

Az ellenőrzés tárgya:            a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása   

 

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:  annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok felszámolása megtörtént-e
    

Az ellenőrzés típusa:   utóellenőrzés  
 

Az ellenőrzendő időszak:   2020. év  
 

Az ellenőrzés módszere:          a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett 
intézkedések tételes visszaellenőrzése  
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5. számú ellenőrzés: 

 

Az ellenőrzendő szerv:  Püspökladány Város Önkormányzata  (Püspökladány, Bocskai 
u. 2. sz.)  

Az ellenőrzés tárgya:            a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása   

 

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:  annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok felszámolása megtörtént-e
    

Az ellenőrzés típusa:   utóellenőrzés  
 

Az ellenőrzendő időszak:   2020. év  
 

Az ellenőrzés módszere:          a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett 
intézkedések tételes visszaellenőrzése  

 

II. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. §  a.) pontja)  

 

Belső ellenőrzés keretében kerültek végrehajtásra a 2021. évi munkatervben 
kockázatelemzéssel alátámasztott ellenőrzési feladatok a Püspökladányi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál, valamint az önállóan működő intézményeknél.  
 

Alapvető cél volt, hogy a hibás lépések, nem előírásszerű teljesítések esetén megakadályozásra 
kerüljenek a hibás folyamatok, megelőzve a nagyobb hibák bekövetkezésének lehetőségét.  
 

A tartalmi követelmények tekintetében elmondható, hogy az ellenőrzési megállapításokat 
körültekintő tájékozódás és elemzés alapozta meg. Az ellenőrzési feladatok ellátása során az 
időszakban rendelkezésre álló ismeretek, információk adatok birtokában az adott időszakban 
hatályos jogszabályi rendelkezések és belső szabályzatok alapján kerültek megítélésre az 
ellenőrzés alá volt témakörök. A megállapítások a tények adatok, körülmények objektív 
mérlegelésén alapultak. Abban az esetben, ha a belső ellenőrzés szükségesnek ítélte, a 
vezetés számára kiegészítő tájékoztatás  történt. Szabályozási hiányosság, a működési 

folyamatban feltárt hiba esetén a jelentés tartalmazta a belső ellenőr javaslatát a kijavításra. A 
főbb megállapításokat és az egyes megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokat az adott belső 
ellenőrzési jelentés minden esetben tartalmazta. Az ellenőrzési jelentésekben a jobb és 
hatékonyabb működést segítő észrevételek, javaslatok mellett a pozitív megállapítások is 
rögzítésre kerültek.  

Az intézkedést igénylő megállapítások, javaslatok vonatkozásában a belső ellenőrzési vezető 
felé a belső ellenőrzés javaslattal élt  az intézkedési terv elkészítésének előírására,  az 
intézkedésekre jogosult vezetők számára. 
 

 

I/1.  Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések 

indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága (Bkr. 48. §  aa.) pontja) 
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A 2021. évi munkatervben 5 ellenőrzési feladat került meghatározásra, és a Képviselő-Testület 
részéről elfogadásra. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése maradéktalanul 
megtörtént.  
 

Terven felüli ellenőrzés végrehajtására két esetben került sor:  

- A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal HB/11-TÖRV/0639-6/2021.sz. megkeresése a 
Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat beadványa tárgyában, valamint  

- Az Állami Számvevőszék EL-3214-149/2021. sz. „Az önkormányzati intézmények 

ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények 
integritásának monitoring típusú ellenőrzése” során feltárt szabálytalanságok 
végrehajtása tárgyában 

 

I/1.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 

jelentések száma és rövid összefoglalása: 

 

Egy ellenőrzés vonatkozásában: a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál súlyos 
szabálytalanságot állapított meg a belső ellenőrzés az alábbiak szerint:  
ü 2020. január 31-én kelt Együttműködési megállapodásának – mely Püspökladány Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint a Püspökladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete között köttetett -  7.2. pontjának értelmében 
kötelezettségvállalás 100 000 Ft felett csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a 
pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően lehet. Előzetes kötelezettségvállalásként 
Megrendelő készült, minden esetben a megrendelést elfogadó az egyik képviselő nevével 
azonos nevű személy volt. Írásszakértőnek van módja megállapítani, hogy a két aláírás 
közötti azonosság fennáll-e.  (minden esetben rendezvény-szervezésekhez kapcsolódó 
megrendelések és vásárlási előleg-felvételek engedélyezőjeként) 

   Az Országos Bírósági Hivatal Közadatkeresőben– mely a 2011. évi CLXXXI.   
törvény 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles – az érintett Egyesület Elnöke a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese, tagjai pedig szintén a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai közül került ki. Az Egyesület székhelye 
Püspökladány, Gárdonyi Géza utca 2.sz., a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
székhelye.  
 

 

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 

48. § ab) pont) 

 

Püspökladány Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzés megfelelően működött, a 
funkcionális függetlenség biztosított volt, a belső ellenőrzés feladatával kapcsolatos előírások 
maradéktalanul érvényesültek, a belső ellenőrzési vezető rendszeres megbeszéléseket 

folytatott a belső ellenőrrel, a belső ellenőrzés eljárási és végrehajtási rendje megfelelt a 
hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.  
 

Az elvégzett munka minőségét a belső ellenőr megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés 
lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő 
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vezérfonala), az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások 
helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok 
jelentik.  

 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők nem merültek fel.  
 

A belső ellenőr az elvárt minőségben látta el feladatát. Az ellenőrzött területek vezetői és 
munkatársai a kellő segítséget, információt, szükséges dokumentumokat biztosították.  
 

A belső ellenőrzés a munkavégzés során segítő szándékáról biztosította az ellenőrzötteket.  
A belső ellenőr által tett megállapítások minden esetben a hatályos jogszabályi előírásokban 
és a helyi szabályozásokban rögzítettek figyelembevételével történtek. 
Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatására minden ellenőrzéshez 
kapcsolódóan, személyes egyeztetés megtartása mellett került sor. Az ellenőrzöttek 
egyetértettek a belső ellenőrzés megállapításaival, észrevételt nem tettek.  
 

Az ellenőrzés a helyszíneken, és adatbekérés útján, az ellenőrzés tárgyához, céljához és 
időszakához kapcsolódó dokumentumok alapján, a belső kontrollrendszer értékelésével, 
valamint az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával 
történt.  
Az adatbekérés útján kapott információk valódiságáról a belső ellenőr minden esetben 
meggyőződött.  
 

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága: 

  

A belső ellenőrzési feladatot 2021. évben Püspökladány Város Önkormányzata a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően külső vállalkozó bevonásával látta el, polgári jogi viszony 
keretében. Ennek keretein belül a belső ellenőrzési feladatokat egy fő végezte, aki rendelkezik 
pénzügyminisztériumi belső ellenőri regisztrációval. A belső ellenőr regisztrációs száma 
5112032. A belső ellenőr szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkezik - figyelemmel az Áht. 70. § (4) – (5) bekezdésében foglaltakra -szakmai gyakorlata, 

tapasztalata ezen a területen meghaladja a 20 évet. Továbbképzési kötelezettségének 
rendszeresen eleget tesz.  

 

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének 

biztosítása (Bkr. 18 – 19. §-a alapján) 

A belső ellenőrzési tevékenység a költségvetési szerv vezetőjének (Jegyző) közvetlenül 
alárendelve került ellátásra, a jelentések közvetlenül részére kerültek megküldésre.  

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőr funkcionális függetlenségét, mind:  

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján, 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 
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d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése során; 

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 
összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 
bevonásra nem került.  

A belső ellenőr a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában 
nem vett részt.  

A belső ellenőr tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan és 
tárgyilagos volt.  Munkáját önállóan végezte, az ellenőrzési terveket kockázatelemzésre 
alapozva állította össze. A belső ellenőr ellenőrzési programja szakmai megítélésének 
megfelelően került összeállításra. Önállóan kerültek rögzítésre a megállapítások, 
következtetések és javaslatok az ellenőrzési jelentésekben.  

I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) 

A belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető, valamint az ellenőrzött intézmények vezetői, 
dolgozói tekintetében összeférhetetlenség nem áll fenn.  Erről a belső ellenőr az egyes 
végrehajtott ellenőrzések során a nyilatkozatát írásban megtette. 

I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása (Bkr.25.§ a)-
e) pontok) 

A belső ellenőr vonatkozásában biztosított volt az ellenőrzött szerv, szervezeti egység 
helyiségeibe a belépés – figyelemmel a szervezeti egységek biztonsági előírásaira, 
munkarendjére. Az ellenőrzött szerveknél, illetve szervezeti egységeknél az ellenőrzés 
tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a 
közalkalmazotti alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba a betekintés biztosított volt, figyelemmel a külön 
jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó 
előírások betartására. A szükséges adatokról, bizonylatokról a belső ellenőrzést végző 
másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttethetett, indokolt esetben az eredeti 
dokumentumokat másolat hátra hagyása mellett, jegyzőkönyvben rögzítetten átvehette, 
illetve azokat hiánytalanul visszaszolgáltatta. Szükség esetén az ellenőrzött szerv, illetve 
szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt 
kérhetett és kapott. Vizsgálatba szakértő bevonását a belső ellenőrzés nem kezdeményezte. 

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.  
A belső ellenőrzés információ-ellátottsága csorbát nem szenvedett.  
 

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása  
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Az elvégzett belső ellenőrzésekről, a Bkr. 22. és 50. §-ában rögzített nyilvántartás vezetéséről  

a belső ellenőrzési vezető  (jegyző) gondoskodik, aki  az ellenőrzési dokumentumok és adatok 

szabályszerű, biztonságos tárolását is biztosítja.  

 

I/2/a) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

 

Alapvető cél, hogy a vizsgált területek vonatkozásában feltárásra kerüljenek a működési 

rendszerben levő hibák, hibalehetőségek.  

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítséget nyújtson a 

vezetés számára a döntéshozatalban, tárja fel a szabálytalanságokat, hívja fel a figyelmet a 

hatályos jogszabályi előírásokban foglaltak maradéktalan betartására.  

A belső ellenőrzési és belső kontroll standardok ajánlásai alapján a belső ellenőrzés tanácsadó 

jellegére, az elemző munkára 2022. évben is hangsúlyt kíván fordítani.  

Továbbra is hangsúlyozni szükséges az ellenőrzések preventív, segítő jellegét. A 

vizsgálatokban a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, - amennyiben 

lehetséges - hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek. 

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során előrelépések történtek arra vonatkozóan, hogy 

az ellenőrzések - az ellenőrzési célok és irányok összhangja érdekében - a hivatalvezetés 

munkavégzése során felhasználhatók legyenek. 

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)  

 

Abban az esetben, ha a Hivatal dolgozói, a GESZ vezetője és munkatársai, valamint az 

önállóan működő intézmények vezetői, munkatársai igényelték a segítséget, a belső ellenőrzés 

soron kívül rendelkezésre állt, és kellő segítséget nyújtott.   

 

A belső ellenőrzési vezető (Jegyző) külön felkérése alapján a belső ellenőrzés tanácsadói 

tevékenységet nem végzett.  

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése, ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 

48. § b) pont) 

 

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48 § ba) pont)  

 

A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapítások, 

következtetések és a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatok, valamint az egyéb 

kontrollrendszert érintő jelentős javaslatok az alábbiakban foglalhatók össze:  

 

1. sz. ellenőrzéshez kapcsolódóan: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 

Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Idősek 

Bentlakásos Otthona utóellenőrzése  

 



9 

 

Az ellenőrzés célja volt annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalt 

intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési 

tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e. 

Az utóellenőrzés az 1/2020. sz. belső ellenőrzési jelentésében feltárt hiányosságok kapcsán 

megfogalmazott, intézkedést igénylő megállapításokra és javaslatokra készített, a belső 

ellenőrzési vezető és a belső ellenőr részére megküldött intézkedési tervben foglalt feladatok 

megvalósításának ellenőrzésén, illetve értékelésén túl az ellenőrzési jelentésben rögzített, de 

pontokban nem részletezett hiányosságok felszámolására  is kiterjedt. 

Az intézkedési tervben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, valamint 

megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az ellenőrzés során feltárt hibák, 

hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a 

szabályszerű működés és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E 

kockázatok feltárásával az utóellenőrzés fokozza a fegyelmet és igazolja, hogy a közpénzzel 

való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem lehet kitérni.  

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre, adatra, amely a belső ellenőrzéshez 

kapcsolódó jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a program 

végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges. 

A bentlakásos intézményben személyes helyszíni ellenőrzés lefolytatására nem volt lehetőség 

az Intézményvezető kifejezett kérésére, a pandémiás helyzetre tekintettel, ezért azon pontok 

esetében, ahol a helyszíni ellenőrzés keretében személyes egyeztetés lett volna szükséges 

(gyógyszerkészletek, textíliák, munka-védőruházat stb.), ott a rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok álltak a belső ellenőrzés rendelkezésére, valamint a gazdasági ügyintézővel a 

Szent István u.33. sz. alatti hivatali helyiségben kerültek átbeszélésre az egyes folyamatok, 

bekért dokumentumok.  

A belső ellenőrzés megállapította, hogy néhány pont esetében intézkedtek a hiányosságok 

felszámolásáról, több pont esetében azonban intézkedés nem történt.  

Az ellenőrzési jelentés 32 ponthoz kapcsolódóan vizsgálta a hiányosságok felszámolását, 

melyből 8 pont esetében a feltárt hiányosságok felszámolásáról intézkedtek, 7 pont esetében 

intézkedés nem történt, okafogyottá vált az intézkedés 2 esetben, 9 esetben részben 

végrehajtott feladat volt megállapítható, 6 pont esetében megtett intézkedéseket a belső 

ellenőrzés tudomásul vette. 

  

Következtetés:  

Az ellenőrzés gyengének értékelt területein a belső ellenőrzési pontok, folyamatok rendszere 

több hiányosságot mutat, illetve hiányzik. A teljesítményt a szervezeti egység vezetői nem 

követik nyomon és nem felügyelik megfelelően, az alkalmazott irányelvek és eljárások nem 

minden esetben elég hatékonyak ahhoz, hogy az ellenőrzési pont, folyamat működjön. 

Azonnali korrekciós intézkedésekre van szükség a hiányosságok felszámolása érdekében.  

Javaslat: 
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A feltárt hiányosságok maradéktalan felszámolása az ellenőrzési jelentésben részletezettek 
szerint.  

2. sz. ellenőrzéshez kapcsolódóan: Püspökladányi Egyesített Óvodai 
Intézmény főzőkonyhái, Gazdasági Ellátó Szervezet főzőkonyhái 
2020. évben elvégzett belső ellenőrzésének utóellenőrzése 

 

Összességében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményt érintően a belső ellenőrzés 
megállapította, hogy néhány pont esetében intézkedtek a hiányosságok felszámolásáról, 
néhány pont esetében azonban intézkedés nem történt.   

Az Óvoda a selejtezést végrehajtotta, mivel azonban a felleltározott készletek és a GESZ 
intézményt érintő nyilvántartása több tételt érintően eltért, az egyeztetés elmaradt, így a 
kiselejtezett féleségek nyilvántartásból történő kivezetése sem történhetett meg. 
Összességében a leltár nem támasztotta alá az analitikus nyilvántartást, ami 
mérlegvalótlanságot eredményez már évek óta.  A belső ellenőrzés által javasoltakat e 
tárgykörben az Óvoda végrehajtotta, ezért részéről végrehajtott feladatnak minősítette a 
belső ellenőrzés ezeket a pontokat.  

Összefoglalóan – az Óvodát érintően – 31 pontban kerültek megállapításra a hiányosságok, 
melyből 14 pont esetében intézkedés történt, 6 pont esetében nem intézkedtek, részben 
végrehajtott feladat 10 pont esetében történt, egy esetben a tett intézkedés tudomásulvételre 
került.  

A NÉBIH a belső ellenőrzés hatékonyság-vizsgálatát követően a Katica és a Napfény Óvodák 
esetében végzett élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 
szempontok szerint értékelést, és a műszaki hiányosságok mellett a szakmai ismeretek 

hiányát, nem kellő odafigyelést és megfelelő munkavégzést is megállapította, mely a 
minősítés eredményében is visszatükröződik.    

A Gazdasági Ellátó Szervezetet érintően összességében a belső ellenőrzés megállapította, 
hogy néhány pont esetében intézkedtek a hiányosságok felszámolásáról, néhány pont 
esetében azonban intézkedés nem történt.   

Összefoglalóan az észerevételezett 23 pontból 12 pont esetében intézkedés történt, 8 pont 
esetében nem intézkedtek, 2 pont vonatkozásában részben intézkedtek, egy esetben a tett 

intézkedés tudomásulvételre került.  

A NÉBIH a belső ellenőrzés hatékonyság-vizsgálatát követően a Kollégium Konyha és a 
Petőfi Konyha esetében végzett élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

minőségi szempontok szerint értékelést, és a műszaki hiányosságok mellett a szakmai 
ismeretek hiányát, nem kellő odafigyelést és megfelelő munkavégzést is megállapította, 
néhány esetben ismétlődő jelleggel, mely a minősítés eredményében is visszatükröződik.    

Az ellenőrzés gyengének értékelt területein a belső ellenőrzési pontok, folyamatok rendszere 
hiányosságot mutat, illetve hiányzik. Az alkalmazott irányelvek és eljárások nem elég 
hatékonyak ahhoz, hogy a folyamat megfelelően működjön. Azonnali korrekciós 
intézkedések megtétele szükséges.  

Javaslat: 
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A feltárt hiányosságok maradéktalan felszámolása az ellenőrzési jelentésben részletezettek 
szerint.  

3.sz. ellenőrzéshez kapcsolódóan: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósítása 

 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
felszámolására  intézkedtek, egyetlen pont esetében részben történt intézkedés. (A 

telefonhoz kapcsolódó hátralékok (készülék vásárlás illetve forgalma) nagyságrendje 
jelentősen csökkent, az egyéb hátralékosok vonatkozásában további intézkedések megtétele 
szükséges.) 

Egyéb, további intézkedést igénylő javaslatok az alábbiak voltak:   

1.) A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője Szerep településen 
jegyzői feladatokat lát el, így teljesítés igazolóként Szerep község vonatkozásában az 
aljegyző felhatalmazása,  

2.) A pénztáros figyelmét felhívni az Áfa törvény 163. § -ában foglaltak maradéktalan 
betartására (számla ésszerű időn belüli kiállítása),  

3.) a pénztáros által vezetett kéziraktári nyilvántartás naprakészségére, 
4.) a pénztáros figyelmét felhívni arra, hogy az előleggel történő elszámolás 30 napon 

belül meg kell, hogy történjen, ellenkező esetben – figyelemmel az Szja törvény ide 

vonatkozó rendelkezéseire – kamatkedvezményből származó jövedelme keletkezik 
az érintett félnek,  

5.) a felvett előleg nagyságrendje és a tényleges elszámolás közötti összhang 
megteremtése.   

 

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.  
 

4.sz. ellenőrzéshez kapcsolódóan: Püspökladányi Egyesített Óvodai 
Intézménynél  2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása   

 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
felszámolására intézkedések történtek, néhány pont esetében azonban még további 
intézkedések szükségesek. A főző-és tálalókonyhák vonatkozásában a korábbi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok felszámolását a belső ellenőrzés az átszervezés okán az 
Intézményben nem vizsgálta. A GESZ átfogó ellenőrzése során fog sor kerülni a feltárt 
hiányosságok felszámolásának visszaellenőrzésére – többek között az Intézményt érintően is.  
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Összefoglalóan – az Óvodát érintően – 27 pontban kerültek megállapításra a hiányosságok, 
melyből 13 pont esetében intézkedés történt, 3 pont esetében nem intézkedtek, részben 
végrehajtott feladat 4 pont esetében történt, 7 esetben az intézkedés nem releváns. 

Egyéb, további intézkedést igénylő javaslatok:  

1.) Az Áhsz. 50. §-ának (1) bekezdésének megfelelve el kell készíteni az 
Intézményre vonatkozóan a számviteli politikát. A számviteli politika 
a számviteli törvény 14. §-ának (5) bekezdése szerinti szabályzatokból 
és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő 
dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért, 
módosításáért az Áhsz. 31. §-ának (1) bekezdése szerint a szerv 
vezetője a felelős. Ezért külön-külön a szabályzatok elkészítését tartja a 

belső ellenőrzés indokoltnak a jogszabályi előírások tiszta megfelelése 
okán. 

2.) 2020.december 31-i állapot szerint az 1 éven túli lejárt tartozás még 
mindig magas  (1 488 209 Ft), további intézkedések megtétele 
szükséges. Az ellenőrzött időszakot érintően felszólító levelekkel nem 
találkozott a belső ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei elfogadható teljesítményt 
mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy 
a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, 
illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetője nem 
tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben 
lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.  

 

5.sz. ellenőrzéshez kapcsolódóan: Püspökladány Város 
Önkormányzatánál  2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása  (Civil szervezetek támogatása tárgykör 
vonatkozásában 2020. évi támogatással történő elszámoláson keresztül) 

 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
felszámolására  részben intézkedtek, illetve további intézkedések szükségesek.   

A tételes elszámolások során tett megállapítások:  

Összességében 44 civil szervezet volt támogatott, 74 támogatási szerződés került megkötésre  
2020. évben. A 74 támogatási szerződésből 38 esetben az elszámolás a támogató célja szerinti 
felhasználást tükrözte, 4 támogatott szervezet elszámolása nem volt elfogadható,  és 7 
támogatott szervezet elszámolása részben felelt meg a támogató céljának.  

25 esetben a támogatott nem vette igénybe a támogatást.  

A korábbi ellenőrzés során 6 pontban észrevételezte a belső ellenőrzés a hiányosságokat, 
melyből 2 esetben a feltárt hiányosságok felszámolásáról intézkedtek, 4 esetben pedig 
részben végrehajtott feladatként volt minősíthető az Önkormányzat intézkedése.  



13 

 

1/2021. sz. soron kívüli ellenőrzés Az Állami Számvevőszék EL-

3214149/2021. sz. „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az 

önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények 
integritásának monitoring típusú ellenőrzése” során feltárt 
szabálytalanságok végrehajtása tárgyában elrendelt belső ellenőrzés  

 

 A vizsgálat során felmértem és értékeltem, hogy az Állami Számvevőszék által lefolytatott 
ellenőrzés által feltárt és megállapított szabálytalanságokra az Intézmény vezetője a 
szükséges intézkedéseket megtette.  
 

Az 1. pontban észrevételezetteknek megfelelve (Bkr. 6. § (2) bekezdése) az Intézmény vezetője 
2021. évben gondoskodott olyan szabályzatok kiadásáról, folyamatok kialakításáról és 
működtetéséről a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
átlátható, szabályszerű, szabályozott, hatékony és eredményes felhasználását.  
 

A kontrolltevékenység része a döntések dokumentumainak elkészítése, tervezés kötelezettségvállalások, 

szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a döntések célszerűségi, gazdaságossági, 

hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a döntések szabályszerűségi szempontból 

történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolása, megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás.  

 

Az eredményesség annak a követelménye, hogy a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó 

körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti 

különbség a lehető legkisebb mértékű legyen, vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.  

 

Gazdaságosság annak a követelménye, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás vagy 

ráfordítás az elérhető legkisebb legyen, a jogszabályban meghatározott, vagy általánosan elvárható 

minőség mellett.  

 

Hatékonyság annak a követelménye, hogy a nyújtott szolgáltatások, az ellátott feladat más 

eredményének értéke, vagy az azokból származó bevétel a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a 

felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásokat, ráfordításokat.  

 

A 2. pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézmény vezetője elkészítette az 
Intézmény  számviteli politikáját 2021. évben.  A számviteli politika átdolgozására tett 
javaslatot a belső ellenőrzés, hogy a keretszabályok mentén az intézmény sajátosságaihoz 
igazodó szabályszerű könyvvezetés, illetve a beszámoló elkészítése biztosított legyen. 
 

A 3. pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézmény vezetője elkészítette az 
eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát 2021. évben. A szabályzat 

kiegészítését javasolta a belső ellenőrzés. A javasolt kiegészítésekkel a szabályzat a szervezet 
működési sajátosságaihoz igazodva a beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásául szolgálhat.   
 

A 4. pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézmény vezetője a Számv.tv. 14. § (5) 
bekezdés b) pont és az Áhsz. 50. § (1) bekezdés előírásai figyelembevételével elkészítette az 
eszközök és források értékelési szabályzatát a 2021. évben. A szabályzat megfelel a hatályos 
jogszabályi előírásokban foglaltaknak, a belső ellenőrzés intézkedést nem javasolt.  
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Az 5.) pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézmény vezetője figyelemmel a 
Számv.tv. 14. § (5) bekezdés d) pont és az Áhsz. 50. § (1) bekezdés előírásaira, elkészítette a 
pénzkezelési szabályzatát.  
A pénzkezeléssel kapcsolatos eljárásrend a Gazdasági Ellátó Szervezet pénzkezelését is több 
ponton részletezi, az Intézmény vonatkozásában a pénzkezelés rendje kiolvasható a 
szabályozásból. Az anyagi felelősségi nyilatkozatok az érintett pénzkezelők vonatkozásában 
aláírásra kerültek.  
A 6.)  pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézményvezető a Számv.tv. 161. § (1) 
és (4) bekezdés és az Áhsz. 51. § (2) bekezdés előírásai figyelembevételével elkészítette a 
számlarendet 2021. évben.  
Tartalmában a számlarend megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.  
A számlarend meghatározza az alkalmazott főkönyvi számlákat, azok tartalmát, azok 
bizonylati alátámasztásának rendjét és ezzel biztosítja a beszámoló elkészítését. A számlarend 
alapvető feltétele az átlátható és elszámoltatható gazdálkodásnak. 
 

A 7.) pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézményvezető az Ávr. 13. § (2) 
bekezdés b) pont előírásainak megfelelve belső szabályzatban rendezte a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet 2021. évben.  A javasolt kiegészítésekkel  
biztosítottak a beszerzések szabályozott lebonyolításának, a közpénz felhasználás 
átláthatóságának a feltételei.  
 

8.) Az Intézményvezető az általa tett teljességi és hitelességi nyilatkozatában rögzítettek 
figyelembevételével a Bkr. 6. § (4) bekezdés előírásának megfelelve szabályozta a szervezeti 
integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét a 2021. évben 

A javasolt intézkedések megtételét követően megteremtésre kerülnek azok a szervezetben 
felmerülő és a szervezeten belül bekövetkező integritást sértő események kezelésének alapjai.  
 

B.)  
Az 1. ) pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézményvezető a 2021. évben  
készített olyan belső szabályozást, ami tartalmazta, hogy az intézmény dolgozója munkájával 
összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, egyéb előnyök esetén milyen 
magatartást tanúsítson. 
A kiegészítéssel biztosítottak az Intézmény csalásmentes, etikus működésének feltételei.  

A 2.) pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézményvezető a 2021. évben készített 
olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírja, hogy a dolgozója hogyan járjon el, ha 
munkájával összefüggésben ügyféllel, panaszossal, érdekérvényesítővel kommunikációt 
folytat, kapcsolatot tart fenn. A kiegészítésekkel biztosítottak az Intézmény csalásmentes, 
etikus működésének feltételei.  

A 3.) pontban észrevételezettekhez kapcsolódóan az Intézményvezető 2021. évben készített 
olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírja, hogy a beérkezett közérdekű 
bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell tekinteni. 

Az Intézményvezető a közérdekű bejelentések és panaszok kezelése tárgyában elkészített 
szabályzata 9. pontja fentieket rögzíti.   
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A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Intézmény vezetője az Állami Számvevőszék EL-

3214-149/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levelében rögzített szabálytalanságokhoz 
kapcsolódóan intézkedett, ott ahol a belső ellenőrzés ezt nem tartotta kielégítőnek, azokhoz a 

területekhez kapcsolódóan javaslattal élt.  
 

Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei elfogadható teljesítményt 
mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy 
a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, 
illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetője nem 
tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben 
lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan 
gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók. 
 

A feltárt hiányosságok felszámolása, a hatékonyabb munkavégzés biztosítása érdekében 
javasolta a belső ellenőrzés: 

1. ) a számviteli politika átdolgozását,  
2. ) az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 

szabályzatának kiegészítését,  
3. ) a beszerzések lebonyolításának rendjére vonatkozó belső 

szabályzat kiegészítését,  
4. ) a szervezeti integritást sértő események eljárásrendjének 

kiegészítését, integritás tanácsadó kijelölését, a munkavállalók 
konkrét feladatát, felelősségét, beszámoltathatóságát a 
szervezeti integritást sértő események megelőzésére 
munkaköri leírásukban rögzíteni,  

5. )az intézmény dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, 
kapott ajándékok, utazások, egyéb előnyök vonatkozásában 
elkészített szabályzat kiegészítését az 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 6. § (10) bekezdésével,  

6. ) a munkájával összefüggésben ügyféllel, panaszossal, 
érdekérvényesítővel kommunikációt folytató dolgozók 
eljárásrendjével kapcsolatos belső szabályozás kiegészítését.  

 

  2/2021. sz. soron kívüli ellenőrzés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
HB/11-TÖRV/0639-6/2021. sz. megkeresése a Püspökladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat beadványa tárgyában 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-e az 5/2021. (III.31.) sz. határozattal került 
elfogadásra. A függelékének pontosítása szükséges a személyi változások okán, illetve 
szerepeltetni kell a nemzetiségi önkormányzat éves programját. A programot az elnök terjeszti 
a tárgyévet megelőző év december 31-éig elfogadásra, melyről a testület minősített többségű 
határozatot hoz. 
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A Püspökladány Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
megkötött Együttműködési megállapodás kiegészítése szükséges az információ-áramlás, 
szolgáltatás kapcsolattartás tárgykörére, módjára vonatkozóan.  
 

A gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok elkészítése szükséges az ellenőrzési jelentés 
részletes megállapításaiban rögzítettek szerint.  
A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget kell tenni, figyelemmel 
az Info törvényben foglaltakra.  
 

A Gazdálkodási szabályzat módosítása szükséges, mert az elnök egy személyben látja el a 
kötelezettségvállalói, utalványozói és teljesítés-igazolói feladatokat. Figyelemmel az Ávr. 57. 
§ (4) bekezdésében foglaltakra, a belső kontroll nem biztosított.  
 

Az integritás-szemlélet érvényesülésének értékelése során megállapította a belső ellenőrzés, 
hogy az átláthatóság, az etikai követelmények nem érvényesültek. A közpénzek felhasználása 
nem volt szabályszerű, gazdálkodása nem átlátható, a korrupció megelőzése nem volt 

biztosított.  
 

A képviselő-testületi döntések vonatkozásában a 2020. évet érintő rendezvényeket az elnök 
saját hatáskörében elfogadta. (a pandémiás helyzet okán volt lehetősége saját hatáskörű 
döntésre) Szükséges lett volna a képviselő-testületi tagok véleményének kikérése is.  
2021. évi rendezvények megtartását érintően – nyílt ülésen – a tagok a beszámolót nem 
fogadták el.  
 

Összességében megállapítható, hogy sem elnöki, sem képviselő-testületi döntés nem született 
a rendezvények megtartásáról és az ahhoz szükséges fedezet biztosításáról.  
 

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)  

 

A belső kontrollrendszer a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában foglalja 
mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, 
amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek céljai eléréséhez, 
megelőzze, vagy feltárja és korrigálja a célok elérését akadályozó eseményeket. A belső 
kontrollrendszer hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet a tevékenységét szabályos és hatékony 
módon folytassa, biztosítva a vezetés politikájának érvényesülését, a vagyon védelmét, a 
nyilvántartások teljességét és pontosságát, és mindezekről pontos, időbeni információkat 
nyújtson a vezetés számára.  
A standardok kidolgozásának két fő célja:  

Ø egyfelől rendszerbe foglalni a belső kontrollokkal kapcsolatos kötelezettségeket, el-
várásokat, javaslatokat;  

Ø másfelől megerősíteni egyes, az államháztartási rendszerben már meglévő 
kötelezettségeket, felhívni rájuk a figyelmet.  
 

1. Kontrollkörnyezet  

 

Kontrollkörnyezet tényezői:  
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben  



17 

 

a) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,  

b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,  

c) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,  

d) átlátható a humánerőforrás-kezelés,  

e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és 

elősegítése.  

 

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani 

és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, 

szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  

 

A Bkr. előírása szerint a költségvetési szerv vezetője rendszerezi a költségvetési szerv 

folyamatait, kijelöli a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a 

folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt (a továbbiakban: 

folyamatgazda).  

 

Az integritás megköveteli az alkalmazottaktól, hogy mind formailag, mind szellemében 

tartsák be az ellenőrzés szakmai szabályokat és az etikai normákat, alkalmazkodjanak a 

szervezet alapértékeihez. Ismerjék fel az integritást veszélyeztető tényezőket, eseteket, 

legyenek tisztában azok mérséklésének lehetőségeivel. Az etikai kultúra szervezeti szintű 

kialakításának alapját a vezetői példamutatás jelenti. A vezetőkkel szemben így további 

követelményként jelentkezik, hogy munkájuk során közvetítsék az etikus magatartás 

fontosságát, a döntéshozatalban a szakmaiságot, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot 

képviseljék, elismerjék az etikus magatartást, ugyanakkor megfelelő válaszokat adjanak az 

Etikai Alapelveket veszélyeztető esetekre.  

 

2. Integrált kockázatkezelési rendszer: 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események 

kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.  

 

A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, 

melynek keretében fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében 

rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes 

kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének 

folyamatos nyomon követésének módját.  

 

Az elszámoltathatóság fontos eleme a nyilvánosság. Ezt támogatja az Info törvény, amelynek 

célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, 

hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a 

közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és 

terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.  

 

3. Kontrolltevékenységek: 
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A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, 

melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és 

erősítik a szervezet integritását.  

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a 

szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok 

kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:  

a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való 

elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),  

b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi 

szempontú megalapozottsága,  

c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, 

valamint  

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás). 

 

A kontrolltevékenységek ellátását a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden 

működési területén biztosítani kell.  

A költségvetési szervek vezetőinek feladata a szervezeten belül a kontrolltevékenységek 

kialakítása, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak 

eléréséhez. Részben biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést 

(szerződések, kifizetések, kötelezettségvállalások), más területeken viszont hathatós 

intézkedéseket kell foganatosítani.   

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi 

szempontú megalapozottságát a belső ellenőrzés szúrópróbaszerűen vizsgálta, és 

megállapította, hogy a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi 

ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása illetve 

ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása, a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás kontrollja részben biztosított volt.  

 

A kontrollokkal szemben általános követelmény, hogy azok legyenek 

 • a célhoz illeszkedők,  

 • egyszerűek, érthetőek és könnyen végrehajthatók, 

 • költség-hatékonyan működtethetők,  

 • erősek, de ne korlátozzák a tevékenységet.  

 

4. Információ és kommunikáció: 

 

A kommunikációs rendszer kialakításakor, és működtetése során figyelemmel kell lenni arra, 

hogy  

• abban minden olyan adat és információ megjelenjen és kerüljön feldolgozásra, amely 

alapvetően szükséges a költségvetési szerv irányítása és ellenőrizhetősége 

szempontjából,  

• az információ, és az azt áramoltató kommunikációs csatornák és eszközök egymást 

kiegészítő tényezők, bármelyikben meglévő gyengeség vagy hiányosság negatívan hat 

a másik minőségére.  
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A szervezetek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben foglalt előírások szerint közérdekű és személyes, bizalmas adatokat 

kezelnek. Az adatkezelés módjának előírásait az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

kell, hogy tartalmazza.  

 

Az információs és kommunikációs rendszer alkalmas arra, hogy objektív módon tájékoztatást 

nyújtson.  

Részben törekedtek arra, hogy olyan rendszereket alakítsanak ki és működtessenek, amelyek 

biztosították, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékesekhez.  

 

A működés egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenység, a feladatkiadás és a 

feladat elvégzésének dokumentálása. Ezért kiemelt szerepe van a kívülről, az irányító 

szervektől, üzleti partnerektől, ügyfelektől érkezett, és a szervezeten belül keletkezett, az 

ügyintézés különböző fázisaiban tett intézkedések módját, formáját és tartalmát rögzítő iratok 

nyomon követésének. Az iratok kezelésének eljárásrendjét Iratkezelési szabályzat határozza 

meg. 

 

5. Monitoring:  

 

A szervezetek monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló 

folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül 

működő belső ellenőrzésből áll. 

A monitoring rendszerrel szemben általános követelmény, hogy az legyen alkalmas: 

• belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos 

információk biztosítására,  

• a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának 

figyelemmel kísérésére,  

• a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és 

mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére,  

• a belső ellenőrzés ellenőrzési tapasztalatai hasznosításának értékelésére. 

 

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:  

A belső kontrollrendszerek életciklusuk alatti működését folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni ahhoz, hogy értékelni lehessen a rendszerek működését. A folyamatos monitoring 

lényegében beépül a szervezet normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, 

magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint 

más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. 

A monitoringnak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési megállapításokat és javaslatokat 

megfelelően hasznosítsák, és azonnal tegyék meg azok alapján a szükséges intézkedéseket.  

A belső kontrollrendszerek monitoringja rutintevékenységek, külön értékelések, vagy e kettő 

kombinációja révén valósul meg, oly módon, hogy:  

• a folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollelemre, és 

magukban foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan tevékenységek 

megakadályozására létrehozott, de nem hatékony, és nem kellően eredményes belső 

kontrollrendszerrel szembeni fellépést.  

• a külön értékelések gyakorisága és terjedelme elsősorban a kockázatok értékelésétől, 

és a folyamatos monitoring eljárások eredményességétől függ. A belső kontroll 
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hiányosságait a vezetés megfelelő szintjére kell jelenteni, hogy ezáltal biztosítani 

lehessen azt, hogy a belső kontrolleljárások teljesítik a megcélzott eredményeket, az 

előzetesen meghatározott módszerek és eljárások alapján.  

• a specifikus külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének 

kiértékelésére irányulnak, és céljuk biztosítani, hogy a belső kontroll, az előre 

meghatározott módszerekkel és eljárásokkal elérje a kívánt eredményeket.  

 

A felsorolt megoldásokon kívül a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában 

a belső ellenőrzés is, amelynek jogszabályokban rögzített alapvető funkciója, hogy segítséget 

nyújtson a vezetésnek a belső kontroll eredményességének monitoringjához.  

 

Célrendszer indikátorok monitoringja:  

A vezetés által kitűzött célok elérését szolgáló feladatok teljesítésének mérésére kidolgozott 

indikátorok (mutatószámok), a tevékenység során különböző irányban és mértékben 

változnak. A vezetésnek folyamatosan látnia kell, hogy a teljesítmények a szándékaiknak 

megfelelően, vagy attól eltérő módon alakulnak. Ezért folyamatosan kontrollálniuk kell, hogy 

a kitűzött célok teljesítése hol tart, a teljesítés mérését biztosító indikátorok megfelelőek-e a 

teljesítménykövetelmények meghatározására, mérésére, értékelésére. A költségvetési szerv 

vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének 

minőségét. (Bkr. 1. sz. melléklete) 

 

A költségvetési szerv vezetője évente beszámolót készít: 

• a belső és külső ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az 

ellenőrzési munka minőségének megítéléséről,  

• az intézkedési tervek nyomon követésének rendszeréről, a javaslatok és intézkedések 

nyilvántartásának gyakorlatáról,  

• az intézkedési tervekben előírtak megvalósításának helyzetéről, az intézkedések esetleges 

elmaradásának okairól,  

• a vezetés által az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére tett javaslatokról.  

 

Olyan monitoring rendszert működtettek, amelyben a tevékenységek nyomon követhetősége, 

átláthatósága nem volt teljes körűen biztosított.  

Az utóellenőrzések az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai 

szabályai, az ellenőrzési programban foglalt értékelési szempontok szerint kerültek 

végrehajtásra. Az utóellenőrzés megállapításai a rendelkezésre álló, illetve rendelkezésre 

bocsátott dokumentumok alapján kerültek megfogalmazásra. 

Az ellenőrzött szervezetek/területek intézkedéseinek hatására részben javult a gazdálkodás 

átláthatósága és elszámoltathatósága, a feltárt hibák kijavításának hiánya azonban az 

utóellenőrzések során is megállapítható volt, melyek felszámolására további intézkedések 

megtétele szükséges. 

 

Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)  

 

Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírásokat a Bkr. 45-47. §-a rögzíti.  

A belső kontroll rendszerek működtetése során – a gyakorlati munkavégzéshez kapcsolódóan 

- kifogásolásra kerültek azok a területek ahol a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzés fokozása szükséges ahhoz, hogy a hibák, hiányosságok felszámolása megtörténjen, 




