
V. számú melléklet 
 

JOGSZABÁLYKIVONAT 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 

A helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere 

119. § (1)  A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó 
költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság 
illetékes szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
kincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a 
közreműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik. 

(2) A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban 
részesülő önkormányzat vagy társulás köteles a támogatást nyújtó, a támogatás 
lebonyolításában részt vevő és a támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni. 

(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert 
működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

(4) 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. 

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző 
év december 31-éig hagyja jóvá. 

(6) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes 
szabályokat jogszabály tartalmazza. 

 
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

47. Belső ellenőrzés 

70. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének 
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző 
személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül 
alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az 
irányító szerv belső ellenőrzést végezhet 

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan 
a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában 
meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a 
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a 
közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a 
költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem 
vonható be. 



 

(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél 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. 

(4) Aki költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet kíván végezni, köteles az 
erre irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerint az államháztartásért felelős miniszter részére 
bejelenteni. Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az végezhet, aki 
cselekvőképes, büntetlen előéletű, nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység 
vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban 
előírt végzettséggel és gyakorlattal. 

(4a) Az ellenőrzés során a büntetlen előéletet igazoltnak kell tekinteni akkor is, ha a 
kérelmező munkáltatója igazolja, hogy a kérelmező jogszabály alapján büntetlen előélethez 
vagy nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakörben dolgozik. 

 (5)  Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására 
jogosult személyekről vezetett nyilvántartás tartalmazza az érintett 

a) természetes személyazonosító adatát, 
b) nyilvántartási számát, 
c) lakcímét vagy tartózkodási helyének címét, 
d) értesítési címét, 
e) telefonszámát, 
f) elektronikus elérhetőségét, 
g) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének számát, a kiállító intézmény nevét és 

a kiállítás keltét vagy a szakirányú végzettség alóli felmentést igazoló dokumentum 
meglétére vonatkozó utalást, 

h) egyéb képesítéseinek megnevezését, az ezen képesítést igazoló oklevél vagy 
bizonyítvány számát, a kiállító intézmény nevét, a kiállítás keltét, 

i) a szakmai gyakorlat időtartamát vagy a gyakorlat alóli felmentést igazoló 
dokumentum meglétére vonatkozó utalást, és 

j) a kötelező szakmai továbbképzésen történő részvétel idejét. 
(5a) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás az (5) bekezdés b), és g)-j) pontjában 

meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatok közül a belső ellenőr nyilvántartási száma, 

neve és választása alapján az (5) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott adatainak egyike 
nyilvános, ezen adatokról bárki tájékoztatást kaphat. A nyilvántartásba vételt végző 
szervezet a nyilvántartásban szereplő belső ellenőr nyilvános adatait honlapján 
nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról a nyilvántartásba vételt 
végző szervezettől bárki tájékoztatást kaphasson. 

(7)  A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vétel szabályait 
meghatározó jogszabályban foglaltakat vagy a kötelező továbbképzési kötelezettségre 
vonatkozó feltételeket nem teljesítő személyt törli a nyilvántartásból, illetve a tevékenység 
gyakorlásától eltiltja. A nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a 
nyilvántartásba vételt végző szervezet a törlést követő tíz évig megőrzi. 

(7a)  A (7) bekezdés szerinti tevékenység végzésétől történő eltiltás - e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben foglaltak szerint - legfeljebb három évre szólhat. 

(7b)  Az a természetes személy, aki 
a) a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, 
b) b) a belső ellenőrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeinek nem felel meg, 
c) a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült vagy 



d) a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való 
eltiltás alól nem mentesült, nem végezhet a (7) bekezdés szerinti tevékenységet. 

(8) A belső ellenőri tevékenység bejelentésére a nyilvántartásba bejegyzett adatok 
módosítására és törlésére irányuló eljárásért az államháztartásért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

2009. évi CXXII. törvény 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

 
1. § E törvény alkalmazásában 
a)  köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, 
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, 
többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-
külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik. 
 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet szabályozza a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek belső 
kontrollrendszerét és belső ellenőrzési tevékenységét. 
(2) E rendelet hatálya kiterjed 
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3. §-ában 

felsoroltakra az állam és a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt 
köztestületek kivételével, 

b) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetére, 

c)  
d) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre - a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1) 
bekezdésének a hatálya alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a 
Magyar Nemzeti Bank és annak felügyelete alá tartozó gazdasági társságok kivételével - 
és 

e) jogszabály alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére és belső 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat alkalmazó más szervre, szervezetre. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 
2. § E rendelet alkalmazásában 
a) belső ellenőr: a költségvetési szervnél teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott vagy 

polgári jogi jogviszony keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy; 
b) belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 
irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát; 
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c) belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a 
költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó 
személy. 
 

3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere 
 

3. § A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet 
minden szintjén érvényesülő - megfelelő 

a) kontrollkörnyezet, 
b) integrált kockázatkezelési rendszer, 
c) kontrolltevékenységek, 
d) információs és kommunikációs rendszer, és 
e) nyomon követési rendszer (monitoring) 
f) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 

4. § A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy 
a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 

szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség követelményeivel, 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 
működésével kapcsolatosan, és 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. 

5. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszerét - a szervezeti sajátosságok 
figyelembevételével az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatók alkalmazásával kell kialakítani és működtetni. 

(2) A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső 
ellenőrzést, kormányzati szintű ellenőrzést végző szervek és a belső ellenőrzési 
tevékenységet végzők által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 

6. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, 
amelyben 
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. 
(2) 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. 

(2a)  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). 

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a 
költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési 



folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely 
tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és 
ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

(4)  A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő 
események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. 

(4a)  A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza: 
a) a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, 
b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, 
c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, 
d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, 
e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, 
f) az alkalmazható jogkövetkezményeket, 
g) a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat 

eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és 
h) a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított 

eljárási szabályokat. 
(5)  A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, 

amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás 
érvényesítésének biztosítására. 

(6)  A költségvetési szerv vezetője a belső kontrollrendszer koordinálására belső kontroll 
felelőst jelölhet ki. Belső ellenőr belső kontroll felelősnek nem jelölhető ki. Ha van a 
szervezetnél kijelölt integritás tanácsadó, akkor a belső kontroll felelős és az integritás 
tanácsadó közötti együttműködést és feladatmegosztást egyértelműen meg kell határozni. A 
belső kontroll felelős feladata a költségvetési szerv vezetője és a folyamatgazdák támogatása 
a belső kontrollrendszer kialakításában és fejlesztésében. 

7. § (1)  A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert 
működtetni. 

(2)  Az (1) bekezdésben előírt tevékenység során 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. 

(3)  Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt 
kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az 
ágazati útmutatókat is. 

(4)  A költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására 
szervezeti felelőst jelöl ki. Belső ellenőr szervezeti felelősnek nem jelölhető ki. Ha a 
költségvetési szerv integritás tanácsadót foglalkoztat, akkor az integrált kockázatkezelési 
rendszer koordinálásával kapcsolatos feladatokat az integritás tanácsadó látja el. 

(5)  A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer 
koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel. 

8. § (1)  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. 

(2)  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). 

(3) Az (2) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését 
biztosítani kell. 
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a 
felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni: 

a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 
b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 
c) beszámolási eljárások. 

9. § (1) A költségvetési szerv vezetője olyan információs és kommunikációs rendszert alakít 
ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak 
az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 

(2) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, 
hogy azok hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek, a 
beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. 

10. § A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok 
megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek 
keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív 
tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állhat. 
 

7. A költségvetési szervek belső ellenőrzése 
 

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit. 
(2) A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési tevékenységet szervezeti egység 

létrehozásával biztosítja, amely közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének alárendelve 
végzi a munkáját. Ha a belső ellenőrzési szervezeti egység kialakítása a költségvetési szerv 
számára a költségvetési szerv tevékenységének jellege, mérete és összetétele alapján 
aránytalan terhet jelent, és a belső ellenőrzési feladatok ellátását nem befolyásolja 
hátrányosan, - az irányító szerv vezetőjének jóváhagyásával - egy fő belső ellenőr is 
elláthatja. 

(3) Belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, legalább 
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó 
követelményt akkor is alkalmazni kell, ha egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet. 
 

(9) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok 
társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a 
képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja 

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári 
jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; 

b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi 
szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr. 

 
(11) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok 

társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a 
képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja központilag egy, kijelölt 
költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egysége is. 



 (12) A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső 
ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító 
szerv által kijelölt szerv látja el. 
 

17. § (1)  A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók 
figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős 
miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta alkalmazásával - kidolgozott és a 
költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

(1a)  Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv 
által kijelölt szerv látja el, az irányított szervre külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell 
készíteni. Az irányító szerv vagy a kijelölt szerv vezetője által az irányított szerv vezetőjének 
egyetértésével jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza a (2) bekezdésében 
meghatározottakat az irányított költségvetési szervek vonatkozásában is. 

(2) A belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza: 
a) a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó eljárási szabályokat; 
b) a belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési 

alapszabályt; 
c) a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását; 
d) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott iratmintákat; 
e) az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését; 
f) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén 
alkalmazandó eljárást. 

(3) A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a belső ellenőrzési tevékenységet az 
államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzik. 

(4) A belső ellenőrzési vezető köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de 
legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, 
illetve egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni. 

 

8. A szervezeti és funkcionális függetlenség elemei, valamint az összeférhetetlenségre 

vonatkozó előírások 

 
18. § A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv 

vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 
függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron 
kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 
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 
nem vonható be. 

 
 
 



9. A belső ellenőrzés feladata 
 

21. § (1) A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden 
tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, 
felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való 
gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

(2) A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata: 
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 
valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 
érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a 
belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 
intézkedéseket. 

(3) A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: 
a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e 
a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; 

b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi 
elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 
ellenőrzése; 

c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve 
működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni; 

d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által 
végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, 
illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg; 

e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek 
megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt 
adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul. 

(4) A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: 
a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 
b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 
c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 
továbbfejlesztésében; 

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 
f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének 

növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 
költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

 
 



10. A belső ellenőrzési vezető feladata 
 
22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata: 

a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a 

költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - 
jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon 
követése; 

c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 
irányítása; 

d) az ellenőrzések összehangolása; 
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége 
esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a 
megfelelő eljárások megindítására; 

f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője 
számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően; 

g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban 
foglaltak szerinti összeállítása. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető köteles: 
a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által 

közzétett módszertani útmutatók; 
b) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének 

döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos 
tárolásáról; 

c) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a 
költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és 
gondoskodni annak megvalósításáról; 

d) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való 
eltérésekről tájékoztatni; 

e) kialakítani és működtetni az 50. §-ban meghatározott nyilvántartást; 
f) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi 

és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, 
hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék. 

(3) A belső ellenőrzési vezető megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve 
összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a 
költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért 
fegyelmi felelősséggel tartozik. 
 

15. A belső ellenőrzés tervezése 
 
29. § (1) Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket 
a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

(4)  Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve, az irányító szerv által 
kijelölt vagy törvény, kormányrendelet által gazdasági szervezetének feladatai ellátására 
kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell 
terveznie az irányító vagy kijelölt szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként 
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végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzési tevékenységek tervezésébe, amelyeket irányító vagy 
kijelölt szerv belső ellenőreként lát el, be kell vonnia az ellátott szervet, továbbá az ennek 
eredményeként elkészített stratégiai és éves ellenőrzési tervét az ellátott költségvetési szerv 
vezetőjének kell jóváhagynia. 

30. § (1) A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a 
szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 

tekintetében; 
f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési 

gyakoriságot. 
(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni. 

31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja 
a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján 
felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 
alapulnia. 

(3) Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves 
ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn 
belül ellenőrizni kell. 

(4) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 
a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 

összefoglaló bemutatását; 
b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c) az ellenőrzések célját; 
d) az ellenőrizendő időszakot; 
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenőrzések típusát; 
g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
k) a képzésekre tervezett kapacitást; 
l) az egyéb tevékenységeket. 

(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének 
egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a 
képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet. 

(6) Tanácsadó tevékenységet illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, 
illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. Helyi önkormányzat 
esetén a képviselő-testület is kezdeményezheti a tanácsadó tevékenység, illetve soron kívüli 
ellenőrzés végzését. 

32. § (1) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a 
költségvetési szerv vezetőjének. 



(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre 
vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére a tárgyévet 
megelőző év november 30-ig.  

(4) Helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a 
képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 
 


