
Belső ellenőr; belső ellenőrzés 

34. § (1) A belső ellenőr a tankerületi igazgató közvetlen irányításával látja el tevékenységét.  

(2) A belső ellenőrzés kiterjed a Tankerületi Központ valamennyi tevékenységére, különösen a 

költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az 

eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára. 

(3) A belső ellenőr 

a) végzi a belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységét, 

b) elkészíti, és rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálja, és a jogszabályok, módszertani 

útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt a szükséges módosításokat átvezeti, összeállítja 

a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, megszervezi, irányítja, 

nyomon követi az ellenőrzési terv megvalósulását, végrehajtását, 

c) tájékoztatja a tankerületi igazgatót az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való 

eltérésekről, 

d) vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítését, működését, jogszabályoknak és 

szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és 

eredményességét, 

e) büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, 

mulasztás vagy hiányosság gyanújának felmerülése esetén a tankerületi igazgatót, a tankerületi 

igazgató érintettsége esetén a Központ elnökét – haladéktalanul – tájékoztatja, javaslatot tesz a 

megfelelő eljárás megindítására, 

f) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, amelynek keretében önértékelést ad a belső ellenőrzés 

minőségéről, tárgyi és személyi feltételeinek alakulásáról, 

g) javaslatot készít a tankerületi igazgató felé a Tankerületi Központ tevékenységét és 

munkaszervezetét érintő szabályozó rendszer szükséges módosítására, 

h) gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az államháztartásért felelős miniszter 

által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével olyan nyilvántartási rendszert alakít 

ki és működtet, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján 

készült intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti, 

i) a belső ellenőrzési tevékenység minőségének fenntartása, javítása érdekében éves képzési tervet 

állít össze, 

j) gondoskodik a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott, a belső ellenőrzési tevékenység 

minőségét biztosító eljárások alkalmazásáról. 

(4) A belső ellenőr a megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve felmerülő 

összeférhetetlenségi okról köteles haladéktalanul jelentést tenni a tankerületi igazgatónak, amelynek 

elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 


