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248- l l202l. (03' l 7.) számű. szabályzata

Az Esztergomi Tankerülęti Központ
Belso Ellenőrzési Kézikĺinyve

I. Általános rendelkezések

Az tilamháztartásról szólő 2011. évi CXCV. törvény 69. $_ában foglaltak a|apjána költségvetési szerv
belsó kontrollrendszerének létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az Esztergomi Tankerületi
Központjának (a továbbiakban: Tankeľĺileti Központ) vezetője (Tankeľĺiletĺ Kiizpont |gazgatőja)
felelős. A belső kontrollrendszer keretében _ jelen kézikĺlnyvben rĺigzítetteknek megfelelően - a
Tankeľĺileti Központ lgazgatőja gondoskodik a belső ęllenőľzés kialakításáról' megfelelő
működtetéséről és fi'iggetlenségének biĺosításáról.

A belső ellenőrzési tevékenységet a Tankeľiĺleti Kłizpontban l fő részfoglalkoztatású belső ellenőr
látja el szervezeti egység kialakítása nélktil, aki _ a k<iltségvetési szervek belső kontrollrendszeréról
és belső ellenőrzéséľől szóló 37012011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.$ c) pontja alapján - egyben a
belső ellenőrzésivęzető. Tevékenységéta Tankerületi Ktizpont |gazgatőiairányitásávalvégzi.

1. A Szabályzat célja és hatálya

1 ' 1. A Szabályzat célja

1.1.1. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: Szabályzat) a Tankeľiileti Kiĺzpont
belső ęllenőrzés tevékenysége során alkalmazandó eljárási szabályokat tartalmazza.

LI.2. A Szabá|yzat célja, hogy az éůlanháńartásľól szóló 207I. évi CXCV. tĺirvény (a
továbbiakban: Áht.;, és a költségvetési szervek belső kontrollľęndszeľéről és belső
ellenőrzéséről szóló 37012011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkľ.)
alapjénmeghatározza aTznkerĺileti Központ belső kontrollrendsżerének kialakítására
és működtetésére vonatkozó kovetelmények érvényesüléséhez szükséges szabályokat,
valamint a bizonyosságot ađő és tanácsadó tevékenység eljárásrendjét.

1 . 1 .3. A Szabályzatot a belső ellenőrzési vezető 2 évęĺte kĺjteles felülvizsgálni és a szükséges
módo s ítá sok at átv ezetĺrj.

I.2. A'Szabáiyzat hatálya

ASzabńlyzat személyi hatźiyakitęťęd a Tankeľĺileti Kiizpontbelső ellenőri feladat- és hatáskörének
e|látástlra, valamint a Tankeľiĺleti Központ valamennyi iĺtézményére' kormánýisztviselőjére,
munkaválla|őjára, (köznevelési intézmény igazgatojára, kĺizalkalmazottjára, valamint a TankeľüIeti
Kiizponttal szerződéses vagy egyéb munkavégzésre iĺányuló jogviszonyban álló személyre (a
továbbiakban egyiittesen: foglalkoztatottak).

2. A Szabáiyzat jogi hátteľe és kapcsolódó belső ĺľányítási eszktizök

A Szabályzat jogi alapját az alt"ŕbi jogszabáIyok, közjogi szervezetszabtiyoző eszközcjk és belső
irźny itź.si eszkĺizök képezik:

2.I Ánt.

2.2 Bkľ.

2'3 a költségvetési szervnél és kĺiaulajdonban állrő gazdasági táľsaságnál belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásaról és kĺjtelezo szakmai továbbképzéséről, valamint a
kĺiltségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontľollrendszer témájit
kötelęző továbbképzéséről szőIő 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet,
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Ż.4 134120|6.(VL 10.)Kormányrendeletazállamiköznevelésiközfeladatellátásábanfęnntartóként
részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról,

2.5 6112016. (XII.29') EMMI utasítás a Klebelsberg Központ Szęrvęzeti és Műkĺidési
S zab ály zatáró 1 5 . $ (2\ b ekezdés e szeńnti középir ény itói eszközök,

2.6

2.7

A Tan keľületĺ Kiizpo nt Szervezeti és Működés i Szabá|y zata,

Egyéb, a Tankeľĺileti Ktizpont Igazgatőja által kiadott belső irányítási eszközök.

3. Éľtelmezőľendelkezések

3.1 A Szabályzat a|kalmazásában:

3. 1 . 1 . II.A: Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetę

3.I.2. II.A noľmák: A Belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nęmzetközinorĺľrái

3.1.3. Standardok: Magyarországi á|lanháztartási belső ellęnőĺzési standardok

II. Belső ellenőľzésĺ alapszabály (Charta)

A Belső ellenőrzési alapszabźúy a II.A által kiadott II.A noľmák, valamint az áIlamházlartásért fęlęlős
minisztęľ belső kontrollrendszer fejlesztésével, szabályozźłsával, koordinációjával és

harmonizációjával kapcsolatos feladataival összefiiggésben kiadott ajánlás a|apján készült.

A belső ellenőľzés fogalma, célia

A bęlső ellenórzés fiiggetlen' tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja,
hogy az ellenőrzött szewezet miĺködését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellęnőrz<itt
szervezet céljai elérésę éľdękében a belső ellenőrzés rendszeľszemléletrĺ megközelítéssel és

módszeľesen értékeli, illętve fejleszti azęl|enórzöttszervezet irányítási és belső kontrollľęndszeľének
eredményes ségét, gazďaságosságát és hatékonyságát.

Belső ellenőľzésĺ tevékenységľe vonatkozó standaľdok. előíľások

A belső ellenőľzési vezeto tevékenységét a vonatkoző jogszabályok, a nęmzetközi és a magyarországi
á||anhánartási belső ellenőrzési standardok, az źůlaĺnháńaľtásért felelős miniszteľ által kidolgozott
magyaroľszági źůlaĺľ'hélztartási belső ellenőrzési standaľdok és kozzétett móđszertani útmutatók,
valamint a vonatkozó szervezetibelső szabályzatokalapján, a kidolgozott és a Tankeľĺĺleti Kiizpont
Igazgatőja által kiadott, valamint Klebelsbeľg Ktizpont Elnöke által jőváhagyott Belső Ellenőrzési
Kézikcinyv (Szabáiyzat) szeńnt v égzi.

Belső ellenő rzési v ezetőľe vonatkozó etikai kódex

A belső ellenőľzési vęzeÍo a belső ellenőľzési tevékenységet az á|Ianhźúartásért felelós miniszter által
kiadott etikai kódex, illetve a Magyar Kormánýisztviselői kar á|tal jegyzett Hivatali Kóđex
rendelkezéseire figyelemm e| v égzi.

A belső ellenőrzési vezető belső ellenőľzéssel kancsolatos feladata

A belső ellenőrzés kiterjed a Tankeľĺileti Kiizpont valamerĺryi tevékenységére, kĹilönĺisen a
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az
eszkozokkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
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A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekébęn - többęk között _ információkat gyujt és éľtékel,
elemzéseketkészit, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a Tankerületĺ Központ[gazgatőja számára a
vizsgá|t folyamatokra vonatkozóan. Valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről,
eseményről, kontrollhiányosságról a Tankerületĺ Kiizpont |gazgatőját azonĺaltájékoztatja.

Bizonvosságot adó tevékenvség

A belső ellenőrzés elemzi, éľtékeli az irányitási folyamatokat és a belső kontrollręndszer kialakítását,
működését aszeńnt' hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan biztosítják-e a szęrvęzeti
célok megvalósulását.
E feladata körében a belső ęllenőrzés ęlsősorban:

a) elemzi és értékęli a belső kontrollrendszer műkĺjdését (a kontľollkömyezetet,
kockázatkezelést, kontrolltevékenységeket, az információáramlást és kommunikációt,
valamint a nyomon k<jvętés folyamatait), vizsgtůja eredményességét' hatékonyságát és
gazdaságosságé./-;

b) az e||enőrzés során megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz męg a
vízsgá|t folyamatokkal kapcsolatban a kockázaÍi téĺyezók' hiányosságok megszüntetése,
kiktiszöbĺjlése Vagy csĺjkkentése, aszabálýalanságok megelőzése, ílletve feltárása érdekébęn,
valamint a Tankerületi Kiizpont működése eredményességének növelése és a belső
kontrollrend szerek javítźlsa, továbbfej lesztése érdekében;

c) a bęlső ellenőrzési jelentések alapjáĺl megtett intézkedéseket nyomon koveti.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége köľében ellátandó feladatait részletesen aBl<r.2I
$ (2) bekezdésęhatźlrozza meg.

A belső ellenőľzés feladata annak vizsgálata., hogy az irányítási- és a v.ezetés által kialakított és
működtetett belső kontrollrendszer megfelel-e az alábbi kövętelményeknek:

a) A szęrvęzeti célkitűzések összhangban vannak a szęwezeti stratégiával'
b) A szęrvezęti folyamatok kialakításabiztositja a célkitűzések megvalósulását; a folyamatok

belső szabályozása teljes, naprakészségük biĺosított, a felęlősségek, feladatok egyértelműen
meghatáľozottak.

c) A kidolgozott progľamok, tervek és célkitűzések megvalósulnak.
d) A szervezeti célkltuzések elérését veszéIyeztetó kockázatokat a Tankeľületi Kiizpont

kockázatkezelési rendszere képes azonosítani, elemezni és azokat - a szęwęzęt
kockázatviselési hajlandóságának ťrgyelembe vételével _ megfelelően kezelni.

e) A Tankeľĺileti Ktizpont munkafolyamataiban a belső kontrollok kialakítása megfelel-e az
elvárásoknak, képesek-e a kockázatokból fakadó veszteségek méľséklésére és folyamatos
korszenĺsítésük biztosított-ę.

Í) Az alka|mazoÍtaktevékenysége megfelel a jogszabá.lyokban, szabźtlyzatokban és a vonatkozó
szerződésekben foglalt rendelkezéseknek.

g) Az eszkozokkel gazdaságosan, hatékonyan és eľedményesen gazdálkodnak, valamint a
vagyon me góvásáról megfelelően gondoskodnak.

h) Az egyes vezetők, szęwezeti egységek kozötti információáramlás, kommunikáció és
egyĺittmiĺködés megfelelő.

Đ Apénnlgyi-, irányítási- és operatív műk<jdésľe vonatkozó ađatok, információk és bęszámolók
pontosak' megbizhatóak és a megfelelő időben ľendelkezésľe állnak'

j) A szewezeti egységek vezetói a ľęleváns eseményekről és tevékenységekről rendszeres
jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak, amely által a kt'ilĺinböző szintiĺ
szęrvęzeÍi célok megvalósításának folyamata figyelemmel kísérhętő, valamint a felttrt
hiányosságok megszüntetése biztosított.
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Tanácsadó tevékenvség

A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységével támogatja a Tankerĺileti Kiizpont lgazgaltóját és a
szervezeti egységek vęzetoit a Tankerĺileti Kiizpont lgazgatőjĐ megbizása alapján. A belső
ellenőľzési vezető tt|ékoztatja Tankeľületi Központ |gazgatőjńt a bizonyosságot adó és a tanácsadó
tevékenység során feltáĺ, a belső kontrollrendszer hatékonyságának, minőségének javitására
vonatkozó lehetőségekről. A belső ellenőrzés - mint vezetőt támogató tevékenység - nem mentesíti
ugyanakkor a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illętve a belső
kontrollrendszert múkĺjdtessék. A belső ellenőr a szervezet belső kontrollręndszęľének javítása
érdekében javaslatokat tesz, de a javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése
t'lzttr őIag a vezetők fel elő s ségi köréb e tartozik.
A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenysége k<iľében:

a) végzi a pénzjgyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszęnĺbb és
hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadást;

b) szakértői támogatást nýjt a Tankeľĺileti Kiizpont |gazgatőjának és a szervezęti egységek
vęzetőinek a kocktnatkezelési és szabá|ýa|anságkezelési rendszeręk és a
teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;

c) tanácsadótevékenységetvégezaszervezętistrukturákracionalizálása,aváItozásmenedzsment
teľületén;

d) konzultációs és tanácsadó tevékenységet végez a Tankeľĺileti Ktizpont [gazgatőja részére a
szęrvęzeti stratégia elkészítésében;

ą tźtmogatja a Tankeľĺileti Ktizpont lgazgatőját és a szervezeti egységek vezętoit az ęgyęs
megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatáva|, kockázatáĺak becslésével
kapcsolatosan.

A felsoroltakon túlmenően tanácsadói tevékenység keľetében további feladatokat is elláthat, ha azok
megfelelnek a belső ellęnőrzés fiiggetlenségérę vonatkozó előíľásoknak.

Szervezeti fiiggetlenség

A belső ellenőrzés kialakításáról a Tankeľületĺ Ktizpontlgazgatőja gondoskodik. A belső ellenőrzés
kozvetlenül a Tankeľĺileti Kiizpont lgazgatójának aláręndeltęn, szervezetileg az ellenőrzott
területektől elkĺilönítetten helyezkedik ęl és végzi tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a
Tankerĺileti Központ |gazgatőiának adja át. A Tankeľületi Kłizpont lgazgatĺója tudtával és
jőváhagyźsával az ęlęktronikusan archivált formátumú jelentéseit tájékoztatási célból a Klebelsberg
Központ Belső Ellenórzési Főosztálya részére is megktildi.

Funkcionális füegetlenség

A belső ellenőrzés nem rendelkezhet semmilyery az ellenorzött tevékenység feletti hatáskörrel és nem
lęhęt az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása a szęrvezęt szabźiyzataiĺak,
rendszeľęinek, eljárásainak kidolgozásttba és végrehajtásába csak tanácsadási' véleményezési jelleggel
történhęt. A belső ellenőľ bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az állanháztaÍáséľt
fęlelős miniszter áItal kozzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó
tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

A belső ellenőrzési vezętő hatásköre az alábbiakła NEM te{edhet ki:
a) a Tankeľületi Ktizpontnak a bęlső ellenőrzési feladatai ellátáSán kívtil eső végrehajtási, vagy

irtnyítási tevékenységében való részvételre;
b) a Tankeľületi Központ és intézményei által alkalmazott munkatársak tevékenységének

irźtnyitására, kivéve, ha szakénőkként megbízást kaptak arra, hogy részt vegyenęk az
ellenőrzésben' vagy más egyéb módon segítsék a belső ellenőrzést;

ą a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül pénzugyi tľanzakciók kezdeményezésére,
vagy jóváhagyására.
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osszeférhetetlenség

Amermyiben belső ellenőrzési vęZeto a vizsgá|t szervezeti egység sztlmára ellenőrzési vagy
tanácsadási tevékenységet végęz, biztosítani kell, hogy e tevékenységek ne vezessenek
összęférhetetlenséghez.

Amennyiben a belso ellenőrzési vezetoi munkakór betöltése a szervezeten belülről történt, vagy más
költségvetési szęrvtől került áthelyezésrelátvételre a belső ęllenőrzési munkatárs, akkor az egyes
vizsgálatok ellenőri eľóforrásának tervezésénél, valamint az e|Ięnőrzések végľehajtása során kiemelt
figyelmet kęll fordítani az összeférhetetlenségi szabályok betartására a Bkľ. 20. $ (l) bekezdésének
éľtelmében az alábbiak szerint.

A belső ellenőľ, illetvę a belső ellenőrzési vezető tekintetében osszęferhetetlenség ál1 fęnn és ezért
nem vehet résztbizonyosságot adót tevékenységben, ha
- az ę|lęnorzott szerv, valamint szervezeti egység vezetójének vagy alkalmazottjának a Polgári
Törvénykönyvľől szóló törvény szerinti hozzátartozőja;
- korábban az ęl|ęnőrzött szerv, valamint szervęzęti egység - ide nem értve a belső ellenőrzési
egységet- tevékenységében részt vett, a jogviszony megszűnésétől számitott egy éven belĹil;
- az ęI|enórzéssęl éľintętt szakterĹilettel vagy szervezettę| közös, illetve kapcsolódó pľogľam vagy
feladat végrehajtásában közreműködött, a progÍam lezárását, illetvę a feladat elvégzését követő egy
éven belül, valamint az ę|Ięnorzott időszak tekintetében, amikor az ellęnorzott tertiletęn tevékenységet
végzett;
- az adott bizonyosságot adó tevékenység tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el.

A belső ellenőľzési vezet(j feladatai

A Tankeľülďĺ Ktĺzpont belső ellenőrzési felelősségi körébę tartozik:
a) Abelső ellenőrzési kézikönyv elkészítése.
b) Aĺnak biztosítása' hogy minden' a belső ellenőrzés hatáskörébe tartoző tevékenység, a jelen

Szabályzatban fęlsoroltaknak megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön.

ą A belső ellęnőľzési tevékenység fejlesztése, aĺnak biztosítása' hogy a tevékenység a
nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak, útmutatóknak és gyakorlatnak megfeleloen
kerĹiljön ęllátásra.

d) A kockázatelemzésen alapuló stľatégiai és éves ellenőrzési tervek kidolgozása, melyek
elkészítésekor a Tankeľĺileti Ktizpont vezetése által feltárt kockázati tényezőket is
figyelembe kellvęnni.

Đ A jóváhagyott éves ellenőrzési terv végľehajtása, iđeértve a Tankeľĺileti Kiizpont
Igazgatőjáłnak felkérésére végzett soľon kívĺili feladatokat is.

Í) Éves ellenőrzésijelentés elkészítésę.
g) Gondoskodás a bęlsó ellenőrzések ny1lvántartásáról, valamint az ellenőľzési dokumentumok

megőrzésétől és azok biztonságo s táľolásáľól.
h) A belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatok vonatkozásábal aZ adatvédelmi és

minősítętt adatok védelméľe vonatkozó előírások, belső intézményi szabályok betartása.
i) Amennyiben az ęIlęnőľzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve munkáltatói

intézkedés megindításáľa okot adó cselekmény, mulasztás vagy híányosság gyanílja meriil fel
a Tankeľĺileti Központ |gazgatőjának halađékta|antájékoztatása és javaslattétęl a megfelelő
eljárások megindítására.

j) Megbízatásával kapcsolatban vagy szemé|yére nézve összeférhetetlenségi ok felmerülése,
illetőleg tudomásra jutása esętén a Tankeľĺileti KiizpontLgazgatőja részéľe jelentés tétęlę.

k) Szakmai önképzés megszervezése, hogy megfelelő szakéľtelemmel és Íapasztalattal
r endelkezzen a j el en Szab á.Jy zatba n fo glalt követelmények t elj e sítés éhez.

l) A Tankeľĺĺletĺ Kłizpontnál működő fobb funkciók, valamint a szervęzetęn belüli új, vagy
átalakuló intézmények, feladatok és folyamatok, továbbá az ezek kialakításával'
működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos kockázatok értékelésę.
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Az Eszteľgomi Tankerületi Központ
Bęls<ĺ Ellen<ĺrzési Kézikönyve

m) A belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseinęk meghattroztsa, figyelemmel
kíséľése' a Tankerületi Központ Igazgatőjának tájékonatása a bęlső ellenőrzési tevékenység
mérhető célkitiĺzéseiró| és az azol<hoz mérten elért eredményekról.

n) A más szervezętek źůtal végzett ellenőrzések és a jogalkotók munkájának figyelemmel
kíséľése annak érdekében, hogy a belső ellenórzés a szervezet működését _ ésszerű
költségkihatás mellett - optimáli san lefeđj e.

A belső ellenőľzési vezetíj jogai és ktitelezettségei

A belső ellenőrzési vezető jogosult:
a) az e||enórzott szęrvęzęti egység helyiségeibe belepni, Íigyelemmel az ellęnőrzött szervezeti

egység biztonsági előírásaira, munkarendj ére;

b) az ę|Ięnórzött szervezeti egységnél az ęI|enorzés tźlrgyához kapcsolódó, minősített adatot,
iizleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a kozszolgálati alapnyilvántartásba és más
dokumentumokba' valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba bętekinteni a kiilĺjn
jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó
előírások bętartásával, azol<rőI másolatot' kivonatot, illetve tanúsítváný készíttetni, indokolt
esetben az ęredęti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten
átvenni, illetve visszaadni;

c) az el|enórzótt szęrvęzęti egység vezetőjétol és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban
információt kémi;

d) az ellenőĺzott szęwęzeti egység működéséve| és gazdtllkodásával összefüggő kérdésękben
infoľmációt kémi más szervektől, amermyiben létęzik kÍ'ilön bęlso ellenőrzési vezető, ugy az
ő jőváhagyésával;

e ) a vizsgá|atb a szakértő bevonását kezdeményezni.

A belső ellenőľzési vezető kiiteles:
a) ellenőrzési tevékenysége soľán aze||enórzési programban foglaltakat végľehajtani;
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenórzött szęrvęzeti egység vezetójét tájékozatni, és

megbízólevelét bemutatni;
c) objektív véleménye kialakításához elengedhętętlen dokumentumokat és körülményeket

megvizsgálni;
d) megál|apitásait, k<ivetkeztętéseit és javaslatait tárgyszeruen, a valóságnak megfelelően írásba

foglalni' és azokat elegendó és megfelelő bizonyítékkal alátźtmasztani;
e) az e|lenóĺzési jelentés tervezętęt az ę|lenorzött szervezeti egység vezetőjével egyeztetĺi,

ellenőrzési jelentést készíteni;

fl az ellenorzésijelentés lęzárását követően alezárt ellenőrzésijelentést a Tankerületi Központ
Igazgatőj źlnak átadni ;

Đ a Tankeľĺileti Központ lgazgatőja tudtával és jóváhagyásával az e|Ięnorzési jelentés
elektronikusan archivált vtůtozatźlt tźĄékońatási célból a Klebelsberg Központ Belső
Ellenórzési Főosztálya részérę megkĺildeni;

h) ellenőrzési megbizatásával kapcsolatban vagy személyére nézsĺe összeférhetętlenségi ok
tudomásáľa jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a Tankeľĺileti Ktizpont lgazgatőjának,
amelynek elmulasztásáért,vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggeltartozik;

Đ az eredeti dokumentumokat az ellenőľzés lezźrtsakor hiánýalanul visszaszolgźůtatru, illetve
amennyiben az ę||ęnorzés során büntető_, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljáľás
megindításáľa okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanűja merül fel, az eredeti
dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében a Tankeľĺileti Kłizpont
Igazgatőja tltjtn aZ ęllenőrzött köznevelési intézményltagiĺxézmény vezetőjének
j egyzőkönyv alapján átaďrĺ;

j) az ęIlęĺórzött szervezeti egységnél, illetve arurak részegységeiben a biztonsági szabályokat és

a munkaręndet figyelembe venni;
k) a tudomásara jutott minősített adatot, üzleti és gazdasźęi titkot megőńzni;
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248-1/202|. (03' l7.) sztłmű szabćiyzata

Az Eszteľgomi Tankerületi Központ
Belso Ellenőľzési Kézikönyve

l) az ęllęnórzési tevékenységet a kézik<inyvben (Szabályz^tban) meghatározott módon
megfelelően dokumentálĺi, az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásoIatokat - az
adatvédęlmi és a minősített adatok védelmére vonatkozó előírások behrtásával - az ellęnőrzés
dokumentác iőjához csatolni ;

m) ha az ellenőrzés soľán büntető_, szabálysértési' kártérítéSi, illetve fegyelmi eljárás
megindításáľa okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyantja mertilt fel,
haladéktalanul jelentést terni a Tankeľületi Ktizpont [gazgatőja ľészéľe.

Az e|lenőrzött szervezeti esysés ioeai és ktitelezettsései

Äz el|enőrzött szeľvezeti egység vezetője és alkalmazottai jogosultak:
a) a belső ellenőr személyazonosságának bizonyitására alkalmas okiratot, illetvę

megbízólevelének bemut atását kémi, eľnek hiźlnytbaĺ az egyittmúködést megtagadni;
b) az ęllenorzés megállapításait megismemi, azokra észľevételeket tenni, és az észrevételękľe

vá|aszt kapni.

Az ellenőrzöff szervezeti egység vezetője és alkalmazottai kiitelesek:
a) az ellenőtzés végrehajtását elősegíteni, együttműködni;
b) az belső ellenőrzés részére szóban vagy írásban a kért tájékońaÍtst, felvilágosítást,

nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a bętekintést biztosítađ, kérés esetén az eredeti
dokumentumokat - másolat és jegyzokönyv ellenében - a belső ęllenőrnek a megadott
hataľidőre átadn;

c) a saját hatáskörébe tartozőan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért
felelősökęt és a végľehajtás hatráľidejét feltüntető intézkedési tervęt készítęni' aZ
intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, illetve végrehajtatni, arról a Tankeľůileti
Kiizpont Lgazgatőját és a bélső ęllenőrt tájékoztatni;

d) a belső ellenőr számára megfelelő munkaköľülményeket biztosítani.

Beszámolás

A belső ellenőľzési vezęto kötelęs a Tankeľületi Központ [gazgatőja számára''
a) elkészíteni és megkĹildeni az éves, illetve az osszefoglaló éves ellenőrzési jelentéseket;
b) rendszeres időközönként tájékoztatást adni az éves ellenőrzési terv végrehajtásának

helyzetéről, az elvégzetÍ ellenőrzésęk eredményeiről, a tervtől való eltérés okairól, valamint a
belső ellenőrzés fęladatainak ęllátásához szükséges személyi (képzési) és táľgyi feltételek
meglétéról;

c) a Tankeľületi Ktizpont lgazgatőjának kérése esetén a más, ktilső szervęzet áItal végzett
ęllenőrzési tevékenységek' illętvę a nyomon kĺivetés (kockázatkezetés, szabtllyszerúségi_,
biztonsági-, jogi-, etikai_, kcimyezetvédelmi kéľdések, kiilső ellenórzések) vonatkozásábanaz
egységes szakmai értelmezést és az e feladatokat ellátó szervezetekkel, személyekkel a
megfelelő koordinációt biztosítani, valamint erľól a vezetést ľęndszeręsentájékoztaÍni;

d) az e|lenőrzési jelentést megkĹildeni a Tankeľületi Ktizpont lgazgatőja részére, ezzel
egyidejűleg a Klebelsberg Központ Belső Ellenorzési Főosztálya részére.

ilI. A belső ellenőľzósi tevékenység irányítása

A fiiggetlen belső ellenőrzés eredményes iľányítása, a belső ellenorzési ęľóforrások hatékony,
eređményes és gazđaságos felhasználása a belső ellęnőrzésivezętő a felelőssége. A belső ellenőrzési
vezetőnęk kell biztosítania, hogy oly módon irányítsa a fliggetlen belső ęllenőľzési tevékenységet,
hogy az műkodésével növelje a szewezete eredményességét. Ennek kapcsán a belső ellenőľzés
irtlnyításához kapcsolódó feladatok köZül kiemelt jelentőségűek a megfelelő humáneľőforrás-
gazdálkodás, a kĺilső szolgźĺ|tatő esetleges bęvonásával kapcsolatos feladatok, valamint a belső
ęllenőrzési tevékenység éľtékelésével összefi'iggő fęladatok.
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Az Esztergomi Tankerületi Központ
Belső Ellenőrzési Kézikönyve

1. Belsőellenőľihumáneľőforrás-gazdálkodás

A Tankeľĺileti Központ abelső ellenórzési tevékenységét kormánýisztviselő alkalmazásttvalláthada
e|. AZ egy fő belső ellenőr egyben a belső ęllęnőľzési vezetoi feladatokat is ellátja, a belső ellenőrzés
tevékenysége, feladatai és ahozzájlk kapcsolódó felelősség egy fő kezében összpontosul.

A belső ellenőľzési vezető kinevezése. felmentése. áthelvezése

Az irányítő szerv irźnyitása alátartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési vezetőj ét a kĺiltségvetési
szerv vezetoje nevezi ki, menti fel és helyezi át.
Kĺiltségvetési szervnél belső ellenőrzésivezetőnekaz nevezhętő ki, aki jogszabálybanmegllaÍtrozott,
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkęzik.

A belső ellenőľ ľegĺsztľációs kötelezettsége

A költségvetési szervnél éS kdztulajdonban állő gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet
végzők nyilvántartálsáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a kĺiltségvetési szervek
vezętőinek és gazdasźryi vezetőinek belső kontrollrendszer témĘu kötelező továbbképzéséről szóló
Ż212019. (XII.23.) PM rendelet tartalmazza.

A Tankeľületi Ktizpontnál belső ęllenőrzési tevékenységet csak regisztrált belső ellenőr végezhet.

Álláshelyen ellátandó feladatok. beosztási okiľat

A belső ellenőrzési vezeto és belső ellenőr által ellátandó feladatokat a Bkr. 21. $ és 22. $-ai, valamint
j elen S zab áIy zat határ ozzélk meg.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. torvény 86. $-a szeľint beosztási okirat határozza
męg az álláshelyen ellátandó ťeladatokat.

Helvettesítés

A belső ęllenőr nem helyettesíthető' Betegség, egyéb indokolt ok miatti tartós (több hónapig taľtó)
távollétę esętén másik tankęnileti kĺizpont belső ellenőrzési vezeIője, megbizásos jogviszony
formájában, kiilső szolgáltatóként helyettesítheti.

Eľtékelés

A Tankeľületĺ Ktizpontlgazgatőja felelős azért,hogy a belső ellenórzés folyamatos visszacsatolást
és éľtékęlést kapj on személyes telj esítményéről.
Az értékelési folyamat magźlban foglalja:

a) Az előzó évi tudás- és készségleltár, illetve fejlesztési tęrv felülvizsgálatät az ęlőre
meghatározott, fejlesztésre irányuló lépések teljesítésének éĺtékelése érdekében.

b) 
^ 

belső ellenőrzésí vezętó szakértelmének értékelését a tudás- és készségleltár, illetve
fejlesztési terv aktuális kitöltése soľán. A tervnek tartalmaznia kę|I az egyeztetett
fejlesztési lépéseket, amelyek az egyéni képzési terv kialakításának alapjául szolgálnak a
belső ellenőr tekintetében.

c) Az ellenórzéseket követő felmérések eĺedményeinek összegzését és elemzését.

A belső ellenőľzési vezető kötelező szakmaĺ továbbképzése. valamint a folvamatos továbbkéozése
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Az Esztergomi Tankerületi Kcizpont
Belső Ellenőrzési Kézikönyve

A kompetenciafejlesztés része a rendszeľes szakmai továbbképzés, mely lehetőséget biztosít az
ellenőrzés folyamatos fejlődésére. A kialakított éves kepzési terv a Tankeľĺĺletĺ Kiizpont [gazgatőja
által jőváhagyásra kerül. A képzési terv adattaľtalmára vonatkozóan jelen Szabáůyzat 1. számú
iľatm intáj a tartalmaz útmutatást.

A képzési terv megvalósításához szükséges idősziikségletet be kell tervezni az éves és a stľatégiai
ellenőľzési tervbe.

2. Kiilső szolgáItató bevonása

A belső ellenőrzési vezető jogosult
a/ ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy
á/ speciális szakértęlem szükségessége esetén

ki'ilső szolgáltató bevonására javaslatot teĺni a Tankeľĺileti Központ lgazgatĺójának.
A Tankerületi K<izpont Igazgatőja a belső ellenőrzési vezetőjavaslatának figyelembevétęlével dönt a
ktilső szolgáltató bevonásáról.

A ktilső szolgáltatónak a munkája soľán be kell tartania a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a
kapcsolódó nemzetk<izi éshazai ellenőrzési standardokat, illetve,,A belső ellenőrökre vonatkozó etikai
kódex'' előírásait és meg kellfęlelnie a Tankerületi Kiizpont belső ellenőrzési kézikonyvében foglalt
elváľásoknak. Amennyiben a kÍilső szolgáltató bęvonásával megvalósítandó belső ellenőrzési
tevékenység a kĺ'ilső szolgáltató, illetve munkatáľsainak nemzetbiztonsági ellenőrzését, illetve
vagyonnyilatkozat-tételét teszi szükségessé, a belső ęllenőrzési vezetőnek a kiilső szolgźůtatő
bevonására tettjavaslata kapcsán figyelembe kell vennię a ťenti kötelezettségek teljesítése által okozott
tobbletterheket, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges határidőket. Ezen kötelezeitség1ek)et a
kiilső szolgá|tatő szerződésébe is bele kell foglalni.

A ktilső szo|gáltatő munkájának felülvizsgálata soľán a belső ellenőrzési vezetőnek értékelnie kell az
e|végzett munkát.

A külső szoleáltatóval kiitiitt megállapodás elemei

Külső szolgźĺItatő igénybevétele esetén írásbeli szolgáltatói megállapodást kell kötni, mely
megállapodás formája megbizási, vagy vállalkozási szerzódés lehet attól fiiggően, hogy milyen céllal
kötik a megállapodást.

Részletesen meg kell határozni:

a) a teljesítendő szolgáltatźlsokat (beleértve a munka célját és hatókĺirét);
b) a kiilső szo|gáitatő tevékenységét meghattroző irányadó jogszabályokat, amelyek

ťrgyelembevételével kell a tęvékenységet végezni;
c) a megfelelő nyllvántartźlsokhoz és fizikai eszközökh<jz valő hozzáférést, az a|kalmazottakkal

való kapc so lattartást;
d) a megbízással kapcsolatos munkalapok, elkészült jelentések, munkaanyagok, stb'

tulajdonjogát és letétbe helyezését, illetve szükség szerint a szerzoi jogokľa vonatkozó
előírásokat;

ą a tevékenységekütemezését, a feladatok elvégzésének hatáľidejét;

Í) kapcsolattartás módját;
g) az egyittműködés rendjét: a megbiző szervezęt áIta| a kĹilső szolgáltató rendelkezésére

bocsátott/bocsátandó dokumentumok felsorolását , az információk átadására és felhasznáIźsára
vonatkozó előírásokat;

10



Az Esztergomi Tankerületi Központ
248-ll20Żl. (03. 17') számű szabályzata

Az Esztergomi Tankęrülęti Központ
Belsó Ellenőrzési Kézikönyve

h) a kiilső szolgáltató által készített ęllenőrzési program, jelentés Vagy munka|ap éltadását a
megbiző részéte (kinek, mikor, hány példányban);

Đ az e|késnj|t dokumentumok egyeztetésének, észrevételezésének rendjét;
j) aZ adatvéđelemről szóló rendelkęzésęket és azok betaľtásának kotelezettségét, a titoktartásľa

vonatkozó elvárásokat;
k) a d4azás mértékét és ütemezését.

3. A belső ellenőľzési tevékenység éľtékelése

A belső ellęnőľzési tevékenységet értékelő eljárások módszeręi/eszkozei a következők:
a) az (egyén|) teljesítmény értékelése;

b) a rendszeres időközönként (źital.ábarr évente egyszer' aZ éves ellenőrzési jelentés
elkészítésével párhuzamosaĄ végzett önértékelés;

c) a ľendszeres időközönként (legalább 5 évente) végzettkiilső minőségértékelés;
d) az álLantháztartáséľÍ felelós miniszter azon tevékenysége, eljárása, mel1mek kęľętében

ťrgyelemmel kíséri és vizsgálja a jogszabáIyok, irányelvek, módszeľtani útmutatók, valamint
a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzęÍkozi standardok atka|mazástú és végrehajtását (eseti
jellegű értékelés).

IV. A belső ellenőľzésĺ tevékenység teľvezése

1. A teľvezés alapelvei

Az el|enőrzés teľvezési folyamat soľán a ktivetkező kulcsfontosságú alapelveket kell kiivetni:

a) A tervezést folyamatokra és az azokban ľejlő kockázatokra kell alapozni
Az ęIlęĺórzési feladatok prioritásainak kidolgozása soľán a belső ellenőrzési vęzető a
folyamat alapú kockázaIelęmzés eredményeit felhasználva jtr el.

b) A teľvezésnek a jtivőbe kell tekintenie
A stratégiai ellenőrzési tervnek négy, míg az éves ellenőrzési tenmek egy évet kell
lefednię. A legmagasabbkockázatú folyamatokvizsgźúatát minél koľábbi időpontra kell
tervezni. Az ilyen folyamatokat megllatározott rendszeľességgel, 1 - 2 évęĺte újľa bele
kell foglalni az éves ellenőrzési tervbe.

c) A teľvezésnek folyamatosnak kell lennie
A tervęzés folyamatában mindvégig célszertĺ betartani a gördülő tęrvezés elvét. A
stľatégiai ellenőrzési tervet szükség szerint kęll fęlülvizsgálni. Ezzel pźrhuzamosan év
végén _ kockázatelemzés a|apján - el kell készíteni a kovetkező éwe vonatkozó éves
ęllenőľzési tęrvet.

d) A tervezésnek rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie
Az ęl|enőrzések tervezésének a Tankenileti K<izpontra és intézményeire/tagirtézményeire
ható vtitozźlsokhoz igazodnia kell. Előfordulhat, hogy azokaterülętek, amelyek egy adott
időpontban jelentős kockázatinak minősültek a továbbiakban már nem lesznek azok és
fordítva. Ezéĺt a szęwęzętkockázati struktúraját éventę éľtékelni, és az éves ellenórzési
terveket ennek megfelelően módosítani kell.

Ż. A teľvezés előkészítése

A tervęzés előkészítése magtlbanfoglalja a kockázatelemzést megelózo előkészítő lépéseket, valamint
magtft a kockázatęlemzést is.
A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzésivezetó:

a) elemzi a lailső és belső kontrollkömyęzętęt armak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési
tęrvezés soľán figyelęmbę veendő változásokat;
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b) éľtelmezi a szeÍyezet célkitűZéseit, beleértve a belső ellenőrzés céljait is;
c) azonosítja a folyamatokat, illetve az adott folyamat kányitźĺsáért' működtetésért felelős

személyeket, azaz a folyamatgazdtkat és a vezetőkkel egyeztet az egyes folyamatok - a
szeŰI ezet célkitűZé s eih ez v iszoĺy itott - fonto s s ágtr ól;

d) megvitatja a vęzętőkkel, mit vámak el a bęlső ellenőrzéstől;
e) a vezetőkkel kozosen meghatározza a belső ellenőrzési fókuszt.

A tervezés előkészítési folyamatát a belső ellenőľzési vezető irttnyítja.

3. Kockázatelemzés

A kockźuatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsoľolja és dokumentáIja a
szervezet folyamataiban és főbb szewezęti egységeinél létezó kockázatokat. A kockázat-
ęlemzés az e|só lépés ahhoz, hogy az évęs ellenőrzési tevékenységet a Tankeľületi Központ vezetőivel
egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fokusszal összehangolják. A kockázatelemzés
szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellęnőrzési tevékenységek (konkĺét ellenőľzések)
előkészítéséhez is.

A szervezet folvamatainak azonosítása és megéľtése

A kockázatelemzés első lépése a Tankeriileti Központ és intézményeiltagintézményei valamenĺyi, az
elemzésbę bevont fő- és alfolyamatainak meghatározása. A folyamatokban ľejlő fóbb kockázatok
azonosításának első lépéseként a belső ellenőrzésnek meg kell értenie a főbb folyamatokat. Ennęk
érdekében - a vonatkozó belső szabáIyzatok megismerését követően - a folyamatok fęlelőseivel
(folyamatgazdákka1), illetve amermyiben szükséges, a folyamatba bevont kulcsfontosságú
személyekkel interjúkat és munkamegbeszéléseket kell taľtani.

A működési folyamatok bęlső ellęnőrzési fokuszhoz viszonyított relatív jelentősége magas, közepes
és alacsony lehet, ami fiigg:

a) a belső ellenőľzési fokusz minden elemének relatív fontosságától (pl.: mi a legfontosabb
célkitĺĺzés);

b) a folyamatok relatív fontosságától (pl.: ez a Ío|yamat kritikus-e a céll<ltuzés eléľése
szempontjából).

Ezt az elemzést a Tankeľülęti Kcizpont vezetőivel, a folyamatgazđźkkalr, illetve a folyamatban érintett
kulcsszereplőkkel közösen célszęní elvégezni, konszenzusra kell jutni a folyamatok fontosságának
összęsített értékęlése tekintetében.

A kockázatelemzés elvégzéséról készített összesítő adattartalmźlra vonatkozóan jelen Szabáůyzat 2.
szám ú i ľatm intáj a tarÍalmaz útmutatást.

Kockázatok. kockázati ténvezők és a főbb kontľollnontok azonosítása. elemzése

Miután a belső ellenőrzési vęzęto viszonylag részletesen megismerte és megértette a fő- és
alfolyamatokat, azonosítania kell a folyamathoz kapcsolódó jelentős kockázatokat. A belső ellenőrzés
a saját szakmai véleményére támaszkođva felülbírálhatja a fo|yamatgazdák által meghatáľozott
kockázatokat' illetve azok mértékét.

Az a|ábbi, a bęlső ellenőľzési fókusszal és a folyamat jellegével összefiiggő kéľdésęk megválaszolása
segít a jelentős kockázatok azonosításában'

a) Melyek azok atényezók, amelyeknek jól kell működniük atlhoz, hogy a folyamat a céloknak
megfelelően funkcionálj on?

b) A folyamaton belül milyen hiba, gyengeség akadályozhatja a célok teljesítését?
c) Tartalmaz-e a folyamat eľędendően olyan feltételt, amely pénnigyi, vagy egyéb veszteséget

eredményezhet?
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A kontrollpontok a folyamatok végrehajtásáért felelős fo|yamatgazdák által kialakított olyan folyamat
elemek, csomópontok, ahol a folyamat eredményes működése szempontjából fontos kontroll vagy
ellenőrzési lépéseket valósítanak meg. A kockázate|ęmzés során a legfontosabb kontrollpontokat fel
kell támi, a belső ellenőrzésnek látnia kęll a kontľollpontok ľendszerét.

A kockázatelemzés végeľedménvének kialakítása

A kockázatelemzés végeredményének kialakításahoz a belső ellenőrzési vezetőnek <issze kell vetnie
az ęgyes folyamatok átfogó kockázate|ęmzését (a folyamatok kockźnatáről és a kontrollpontok
azonosításáról) a működési folyamatok jelentősége feltérképezésének és elemzésének eredményeivel
(a folyamatok jelentosége a belső ellenőrzési fokusznak a feltérképezésében). Az éľtékelés
végeredménye mutatja meg, hogy elsődlegesen mire irányuljonaz ellenóľzési eľóforrások elosztásaaz
ellenőrzés tervezési szakaszźtban.

4. Stratégiai ellenőľzési teľv

A stľatégiai ellenőrzési tervet a belso ellenőrzési vęzető kockázatęlemzés a|apjźln készíti el és a
Tankeľĺileti Kiizpont lgazgatőja hagyja jóvá. A stratégiai terv négy évre készül, a Tankeľĺileti
Ktizpont tevékenységi körét, sajátosságait és célkitűzéseit Íigyelembe véve.

A stratégiai tęrv nem konkrét ellenórzési feladatokat, hanem a belső ellenőrzés átfogő cél1aira, a
folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányáľa, pńoritásaiľa vonatkozó
összegzést lartalmaz. A belső ellenőrzési vezętó kockázatęle mzés alapjźn, összhangban a Tankerületi
Központ hosszú távu céIjaival, stratégiai tervet készít, amely meg!'nÍźtrozza a belső ellenőrzés irźnyait
és súlypontjait, a feladat'ellátáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a belső ellenórzésre vonatkozó
stratégiai fejlesztéseket' Az ellenőrzési célokat a Tankeľĺileti Központ cé|jaihoz igazítva kell
meghatáľozni.

A stľatégiai terv módosítása akkor válhat szfüségessé, ha valamilyen olyan esemény következik be,
amely alapjaiban vźůtońathatja meg a szervezęt műkodését és kockázatait. Ilyen lehet pl. a szervezet
áta|al<ltása, új feladatok megjelenése a szervezetnél, új első számú vęzętó éľkezése stb.

5. Éves ellenőľzési teľv (és tisszefoglaló éves ellenőľzési teľv)

osszhangban a stratégiai ellenőľzési tęrwel a belső ellenőrzési vezető összeállítja atźtrgyévet követő
évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, majd elektronikusan archivált változattútájékoztatás céljából
a Klebelsberg Központ Belső Ellenorzési Foosztálya részére megkiildi'

Eľőfoľľások elosztása

Az erőfonások elosztása az ellenőrzési tervek megvalósíthatőságának biztosítása szempontjából
kulcsfontosságu lépés. Egy tervezett ellęnórzés eľőforrás sziikségleteinek felmérése során a
következőket kell fi gyelembe venni:

a) az azonosított kockázatok jelentősége;

b) atervęzett ellenőrzés típusa;
c) az ę||enőĺzęndő tevékęnységek összetettsége;

d) a tevékenység kapcsán rendelkezésre álló ismeretek szintje;
e) a tevékenységekkel kapcsolatosan és a bevont ellenőrizendő tenileteken szerzett korábbi

el lenőľzés i tap asńalatok;

Í) az e|lenórzési vezető képzettsége,hozzáértése és szakmai gyakorlata.
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A tervezett ellenorzések elvégzéséhez szükséges ellenőń napok sztlma az eroforrás-sziikséglet
felmérés a|apjźlnbecsülhető meg. AZ ellęnőrzési kapacitás meghatáÍozásánéi figyelembe kellvenni az
ellenőľzési vezetó egyéb elfoglaltságait is. Az éves ęllenőrzési tervnek megfelelően elkészítendő
eľőforľás-felhasználás kimutatásáravonatkozóan jelen Szabályzat 3. számú iľatmintája 1artalmaz
útmutatást.

Az eIlenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően, valamint a kockázate|emzés eľedményeivel
összhangban kell megválasztani az ellenőľzés végrehajtásához sziikséges vizsgálati eljárásokat és
módszereket' Az éves ellenőrzési terv adattartalmára vonatkozóan jelen Szabáiyzat 4. szńmil
iľatmintája tartalmaz útmutatást.

A soron kívüli ellenőľzések szükségessége nem várt eseményekből adódik, így a soron kívüli
ellęnőrzések számát és erőforrás-sziikségletét az ę|Ięnórzési tervezés során nem lehet előre pontosan
meghatźtrozni. A soron kívüli ellęnőľzések elvégzésére ezért a rendelkezésre ál1ó éves ellenőrzési
erőforľás 10-30 o/o-źLt lehet elkiilöruteni az ellenőrzési tervezés során.

Az éves ellenőľzési teľv módosítása

Az éves ellenőrzési tervet a belső ęllenorzési vezęto a Tankerĺileti Kiizpont [gazgatójának
egyetértésével módosíthatj a.

Az éves ellenőľzési terv módosításának két legtipikusabb esete az e||enőrzés/tanácsadás elhagyása,
illetve új ellenőľzés/tanácsadás felvétele. Mindkét esetre jellemző, hogy vagy a Tankeľiileti
Ktizpont lgazgatőjának javaslata, vagy a bęlső ęllenőrzés kezdeményezése (pl. ellenőrzési
párhuzamosság elkerülése) alapján kęľül soĺ.

Soľon kíviili az az ętlenóľzés, amelynektárgya konkľétan nem határozhatő meg előre, de a tervben
kapacitást terveznek rá. Ezzel szemben teľven felĺilĺnek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és
a Soľon kívtili kapacitáson felül valósítanak meg (pl. egy tęrvęzętt ellenórzés helyett).

Az alábbi ęsętekben nem szükséges az éves ellenőrzési terv módosítása:
a) az ellenőrzés tervezett kezdete vagy vége módosul;
b) az ęllenőrzött szewezetí egységek körének bóvítésére kerĹil sor;
c) az ęllenőnzendő időszak kibővítése vált szükségessé,
d) az e|Ięnőrzési napok számának növekedése, ha az a soron kívtili ełlenőrzésekre tervezett

kapacitás vagy tartalékidő, vagy más ellenőrzésekľől torténő átcsoportosítással megoldható.

v. Abĺzonyosságotadótevékenységvégľehajtása

Az elleĺőrzések végľehajtása az éves ęllenőrzési tervben foglalt ellenőľzések módszęľes elvégzését
jelenti. Az ellenőrzés végľehajtásának legfőbb célja, hogy minden egyes ellenőrzĺitt folyamaton és
terülęten a főbb kockázatok kezelésére létrehozott kontrollok, megfelelősségét értékelje, valamint
megállapítsa, hogy a folyamatok az ęlvárásoknak megfelelően működnek_e' illetve megállapítsa' hogy
a szükséges kontrollpontok vagy folyamatok hiányosak-e.

A belső ellenőľzési vezętó kötelęs gondoskodniaz e||enőrzés összehangolt, azütemezésnek megfelelő
végrehajtásáről. Az ęllęnőrzésľe való fęlkészülés során meg kell hatérozni az ellęnorzés célját és
tétgyát, illętve meg kell vizsgźůni, hogy a megfelelő ellenőrzési erőforrások rendelkezésre állnak-e.
Ellenőrzési programot kell készíteni, amelynek adattartalmára vonatkozőan a jelen Szabáiyzat 5.
számú iľatmintája tartalmaz útmutatást.

1. Adminisztľatív felkészĺilés
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A megbízólevél elkészítése

A belsó ellenőľzési vezętót a Tankeľĺĺleti Kiizpont lgazgatőja az éves ellenőrzési tęrvben foglalt
feladatok végľehajtására megbízólevéllel ltltja el. Ameĺľryiben a Tankerületi alka|mazottja
szakértőként kijelölésre kęrül, illętvę ktilső szakérto bevonására kerúl soľ, ugy részére a Tankerületi
Ktizpont lgazgatőja á|tal a|áirt megbízólevél kerül tiaďásra.
Szakéľtőnek az ađott költségvetési szerv alkalmazottj a a 20. $-ban a belső ellenőrökre meghatározotÍ
osszeférhetetlenségi szabályok ťrgyelembevételével jel<ilhető ki.
A megbízólevelet jelen Szabályzat 6. számú iratmintája szeńnti szerkezetben és adattartalommal
kell elkészítęni. A megbízólevéllel egyidejíĺleg a belső ellenorzési vezető összeférhetetlenségi
nyilatkozatot is tęhet. Ennek adatarta|máľa vonatkozóan jelen Szabáiyzat 7. szńmű iratmintája
tartalmaz útmutatást.

Az ellenőľzött szervezeti egvség vezetőiének értesítése

Az ellenőrzés megkezdéséľől szóban vagy írásban étęsíteni kęll az ellenórzött szewezęti egység
vezetőjét. Ennęk kerętében a belső ellęnóľzési vezetó tájékońatźst aď az ellenőrzés céljáról és
formájáról, jogszabályi fe|hatalmazásľól' valamint az ellenórzés várhaÍő időtaĺamáról. Az értesítő
levél adattaľtalmtravonatkozóanjelen Szabályzat 8. számú iratmintája tartalmazútmutatást.

A helyszíni ellenőrzést aĺmak megkezdése előtt legalább 3 nappal szóban vagy írásban be kell jelenteni
az ellenőrzott szęrvezeti egység vezetőjének. Ennek kerętébęn a belsó ęllenőrzési vezető tájékońatást
ad az ellenőrzés során végrehajtandó feladatokról, valamint az e||enőrzés várható időtartamáról.

Az ęlőzetes bejelentést nem kell megteruri, ha az _ a rendelkezésre álló adatok alapján - meghiúsíthatja
az ęl|ęnórzés eredményes lefolytatásźú. Az előzetes bejelentés elhagyásáról a belső ellenőrzési vezętő
dönt. Az előzetes béjelentés elhagyásáról a belső ellenőľzési vęzętó á|talábaiakkor dönt, ha:

akockázatelemzés, vagy mintavételezés eredménye a|apjźn az e||ęnőnzęndő bizonylatok nem,
vagy csak hiányosan állnak rendelkezésre,
a vizsgá|at alá vont terület szervezeti integritást sértő ęsęmény' vagy csalás gyaniĺjźtban
érintett,
aZ ellęnőrizendő tevékenységért fęlelős vęzętó várhatóan meghiúsítja aZ ellenőrzés
eredményes lefolytatását.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a belső ellenőrzési vezető k<jteles az ę|Ięnőrzött szervezęti
egység vezetőjének vagy az őt helyettesítő személynek a megbízólevęlét bemutatni.

Az ellenőľzés időszükséeletének nvilvántaľtása

Az adott vizsgéůaItal töltött ellenőri napok számźtnak pontos vezetése azéľt fontos, mert jelzi a belső
ellenőrzési tevékenység hatékonyságát, segít a jövobeni ęllęnoľzési programok idosnikségletének
tervezésében, a belső ellenőrzés stratégiai fejlesztéséhez pedig alapul szolgál. Az ellenőri napok
vezetését már az ellenőrzésre történő felkésztiléssęl célszęríĺ megkezdeni és azt az e|Ięnórzés
valamennyi további fázisábarl (ellenőrzés végľehajtása,jelentésíľás) szükséges folytatni.

A belső ellenőrzési vęzető vezeti az aďott ęllenőrzés végľehajtásáľa foľdított munkaidő (napok)
eIszámolźĺsát, az ellenőri napok alapján az ellenőľzési nyilvántartásban az időszükséglet
ny1lvtntartásra vonatkoző részbenmegjlatźlrozza az ađott ellenőrzéshez felhasznált munkaidőt.

Ż. Az ellenőľzési pľogľam elkészítésének menete

Az ęllenorzési progľam összeállítása során a belső ellenőrzésivezetó összegyíĺjti a rendelkezésre álló
háttér információkat' meghatáľozza aZ ellenőľzés célkitűzéseit és tárgyát, az ellenónzendő időszakot,
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a sziikséges ęrőforrásokat, valamint az ellęnorzés módszereit. Az elkészült ellenőľzési programot a
belső ellenőrzésivezętóhagyja jővá és íqa alá.

Az ęllenórzési program előkészítésének lépései a következők:

a) A rendelkezésľe álló háttéľ-információk tisszegyíĺjtése
A belső ęllenőrzési vezeto megvizsgálja aZ ęllenorzött ťolyamathoz, szervezeti egységjlez,
illetve tevékenységhez kapcsolódóan rendelkezésre álló infoľmációkat.

b) Az ellenőrzés célkitűzéseĺnek véglegesítése
A belső ellenőrzés feladata, hogy az ellenőrzés tervezése során megfogalmazott ellenőrzési
célkitiĺzést véglegesítse. Az ellenőrzési célkitűzés arrnak tág megfogalmazźsa, hogy az
ellęnőrzés mire irányul. A céloknak a kockázatelemzés során azonosított kockázatok
j ellegzetességeit kell figyelembe Venni.

c) Az ellenőrzés táľgyának véglegesítése
Az ellenórzés táľgyának véglegesítése során a belső ellenórzés határozza meg, hogy az
ellęnőrzés mit foglaljonmagttba, mely fő- és alfolyamatokra, tevékenységekre irányuljon az
ęllenőrzés. Az ellęnőrzés tárgyának megllatározása akkor megfelelő, ha biztosítja, hogy a
belső ellenőrzési vęzętó az azonosított kockázatokat kezelni hivatott kontrollok
megfelelősségéről megalapozott véleméný tud alkotni és ahhoz kapcsolódóan megfelelő
bizonyítékot tud szolgáltatni.

d) Az ellenőľizendő időszak véglegesítése
Aze||ęnőrzés végrehajtásánaktervezésę soránki kell jelölni, hogy azadott ellenőrzés mekkora
időszakot ölel fel. A belső ellenőrzésjellemzőęn utólagos bizonyosságot adó tevékenység.

e) Az erőÍorrálsok helyes meghatározása
A belső ellenőrzési vezető ismételten megbizonyosodik arról, hogy a szfüséges eróforľások
elegendőek-e a meghatározottcélok eléľéséhęz. Avizsgálat lefolýatásźlhoz szükséges ellęnőri
napok végső megllatározása során minđ az ellenőľzés típusát és komplexitásźĺt, mind az
időkeretekęt és a bęlső ellenőrzési vezető tapasńa|atát, tudását éshozzáértését ťrgyelembe kell
venni.

fl Az ellenőrzés módszeľeinek meghatáľozása
Az e||enorzési módszerek az ellenőrzés során lefolytatott, illetve alkalmazott vizsgálati
technikák, eljaĺások' melyek az ellenorzés célkitűzéseinek, tárgyának, típusának, továbbá a
rendęlkezésre álló erőforrásoknak megfelelően kenilnęk kiválasztásra.

g) Azellenőrzési progľam íľásba foglalása
Amennyiben a belső ellenőrzési vezęto a fentieknek megfelelően megtervezte az ellenorzés
lefolytatását, azaz összegyújtötte a rendelkęzésľę álló báttér információkat, meghatározta az
ęllenőrzés célkitűzéseit és tárgyát, az e|lenőrizenďó időszakot, továbbá meghatározta a
szúkséges erőforľásokat, valamint az ęllęĺórzés módszereit, akkoľ mindezęket formálisan is
riigzitenikel| az ellenőrzési programban. Az ęllęnőrzési program aďattartalmára vonatkozóan
jelen Szabályzat 5. számrĺ iľatmintája 1.artalmaz útmutatást.

3. Az e|lenőrzés lefolytatása

A helyszíni munka az e||enőrzési pľogľam végrehajtását jelenti, amely az adott folyamat kockázatainak
és a hozzájuk tartoző kontrolltevékenységeknek a részletes ęlęmzéséhez, teszteléséhez vezet' majd
ezen kontrollok étékelésével zárul.
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A helyszíni munka fóbb feladatai a k<jvetkezők:

a) a ťolyamatok és tevékenységek részletes megismerése' megéľtése a folyamatgazdáVka|
folytatott interjúk, valamint az egyéh vizsgtůati technikák, módszerek alapján;

b) a kockázatok és azokhoz kapcsolódó kontrollok részletes, alapos megismeľése' megértése,
illetve avizsgźůati eljárások során azonosított további kockázatok felmérése;

c) a kontrolltevékenységek elemzése, tesztelése és étékelése;
d) az ellenórzési célkitűzéshez kapcsolódó ésszenĺ bizonyosság beszerzése az ellenőrzési

me gállrapitások l evoná s a érdekéb en;

e) az ellenórzótt vezetőkkel a folyamatos kommunikáció ferurtaľtása és értesítésük az ellenórzés
me gállapitásairól, j avas latairól.

Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsősorban az e|lenőrzés
tárgyához, cé|jához és időszakához kapcsolódó dokumentációk alapján a belső kontrollrendszer
értékelésévęl, valamint az ellenőrzési progľamban meghatáľozott ellenőrzési módszerek
alkalmazásával kell végrehajtani.

Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát a belső ellenőrzési vezętő - a ľendelkezésre álló
eszközökkel _ köteles megvizsgálni

Nyitó meebeszélés. kommunikáció az ellenőľziittekkel

A nyitó megbeszélésre általában a helyszíni munka első napján kerĹil sor az ellenőrzott területért
felelős vezetó és az ęllenőrzésben résztvevők ľészvételével.
A nyitó megbeszélés főbb céljai:

a) amegbiző|evelek bemutatása az ellenőrzött szewezet, szervezeti egység vezetőjének;

Ę taieuoztatts az ellęnőľzés célkitűzéseiro|, tárgyáről, az ellenőnzęndó időszakról és az
ellenőľzés módszereiról;

c) az ęI|ęnorzés megkezdéséhez szfüséges adatok, dokumentumok bekérése;

d) az ellęnórzőtt szewezetnél elvégzendő ellenőrzési munka időkereteinek meghatároztsa, a
szÍikséges inteľjúk, tesztelések, stb. ütemezése.

Az ellenőľzés megszakítása' felfiiggesztése

Az el|enőrzést a belső ellenőrzési vezető megszakíthatja:

a) ha soron kívüli vizsgálatot, vagy aZ ellenőrzési tervben nem ütemezett tanácsadó
tevékenységet kęll lefolytatni,

b) ha az ę|lenőrzést végző az e||enórzés lefolýatás á.ŕlan akadályoztatva van.

Az eIlenőrzést a belső ellenőrzési vezęto felfiiggesztheti, ha az az ellenórz<ittnél:

a) az ellenórzést érintő személyi vagy szervezęti vćitozás, Vagy elháríthatatlan ok,

b) a számviteli rend állapota,

ą a dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága,

d) az e||enőr zott szerv ezet, ill etve szęrv ezęti egys ég j o gs értő ma gatartá sa

az e|tęnorzés lefolytatás źi akadtiy ozza.
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A belso ellenőrzési vęzętő az ę||ęnorzés megszakítása, vagy felfiiggesztése esetén arról írásban
tájékoztatja az ę|Ienórzott szervezeti egység vezetojét. Egýttal felszólítja az ęllęnorzott szęrvęzeti
egység vezetojét az akadály megszüntetésére. A felfi'iggesztés kiértesítő levele adattartalmára
vonatkozóan jelen Szabá|yzat9. számú iľatmĺntája,miga belső ellenőrzésivezeto akadźiyoztatása
miatt kęzdęméĺyezett ellenőrzés megszakítása esetén kiértesítő levél adattarta|mára vonatkozóan a
j elen Szabály zat l0. szá m ú i ľatm intáj a tartalmaz útmutatást.

A megszakított, illetve felfiiggesztett ellenőrzést az elrendelése okául szolgáló akadéiy elhárulásától
számitott 30 napon belül folytatni kell, ermek időpontjáról a belső ellenóľzési vęzętó dönt és az
ellenőrzés folytatásáról írásban értesíti az ę|lenórzőtt szewezetí egység vezetojét.

Amennyiben az ę|lenőrzés végrehajtásának felfliggesztésére olyan indokkal keriil soľ' amely az
ellenőrzött szervezeti egység érdekk<iľébę tartozik (pl. a számviteli rend állapota, a dokumentáció és
nyi|váfiartźls hiányossáEa), a belső ellenőrzési vezető köteles írásban hatáńdőt megá|lapitani az
ellenőrzött tenilet vezetőjének az akadéiy megsziintetésére.

Az ellenőrzés megszakításáról vagy felfi'iggesztéséről a belső ellenőrzési vezetó egyidejűleg íľásban
táj ékońatj a a T a n ke ľĺi letĺ Kłizp o n t lgazgatőját.

Az ellenőľzés soľán büntető-. szabálvsértésĺ. kártéľítési" illetve fegYelmi eliáľás megindításáľa
okot adó cselekménv. mulasztás vagv hiánvosság feltáľása esetén alkalmazandó eliáľás

E kérdéskörbe a btintető-, szabálysértési' kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindításáľa okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása tartoz1k. Ezeket, a cselekményeket jelen
kézikönyvben, összefoglaló néven: integritást sértő eseményeknek nevezzik.

Az integritást sértő események kezęlésének cé|1a, hogy a kĹilönböző jogszabályokban és
szabtiyzatokban meghatározott előírások sénilésének' megszegésének megelozéséhez,
megakadályozásához hozzájźtru|jon, illetve azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállítása, hibák' hiányosságok, tévedésęk korrigálása, felelősség megállapítása, hathatós
intézkedések foganatosítása megtörténj en.

Amerľryiben a bęlső ellenőrzési vezętő vizsgálata során olyan súlyos hianyosság gyaníját észleli,
amelynek alapján jelentős negatív hatással fenyegető kockázat bekövetkezése valószínűsíthető, akkor
haladéktalanul kezdeményeznię kella folyamatgazdénéi a szükséges intézkedések megtételét, illetve
a Tankeľiileti Kiizpontlgazgatőjának késlekedés nélkĺ'il jelentést tesz. Ilyen esetekben nem várhat
a belső ellenőrzési jelentés, vagy tervezetének elkésniltéig. Súlyos hiányosság gyaniljának észlelése
esetén a belső ellenőrzési vezetőnek célszerű azonnal jegyzőkönyvet felvennie.

Ellenőrzési munkalapok

A belső ellenőrzési tevékenység során fęlhasznált dokumentumok kétfélék lehetnek:

A máľ meglévő, rendelkezésľe álló dokumentumoĘ mint például:
. az ellenőrzott szęrvęzetvizsgá|at alá vont folyamatainak, tevékenységének
ellenőrzési nyomvonalai;
. az ellenőrzött szervezettitaIavizsgálattttgyátképezó eljárásra vagy feladatra
vonatkozóan kialakított vagy alkalmazott eredeti okmány (vagy másolat), mint pl.
számviteli-péĺlnlgyi bizonylatok, szerzodések' nyilvántartások, hivatalos levelezések
dokumentumai, stb.;
o korábbiellenőrzésekrelevánsdokumentumai;
o jogszabályok, szabályzatok, stb., amelyek avizsgtiattárgytltképezó teľületet vagy
elj árást szab á|y ozzák;
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. az ellenőrzött szeÍvęzet általalkalmazott belső szabtůyzatok,vezetői utasítások,
kézikönyvek, íľásbeli iľánymutatások és eljáľások.

A belső ellenőľzési vezeto tútalkészitett munkalapok (a munkalapok adattarta|mtravonatkozóan jelen
Szabáůyzat 11. számú iľatmintája tartalmaz útmutatást), mint például:

. az ellenőrzött személyekkel folyatott tárgyalésrőL interjrľól készült munkalap;

. az ellenőrzött szervezęt múködésének folyamatleírása vagy folyamatábrája;

. azelvégzett tesztelés vagy egyéb vizsgálati eljárás leírása;

. az elkészített kérdőívek.

Az eLlenőrzési munkalapok elsődleges célja az ęl|ęnorzési jelentés-tervezetben/jelentésben (az
ellenőrzési jelentés-tervezet/jelentés adattartalmára vonatkozóan jelen Szabáiyzat tŻ. számrĺ
iľatmintája tartalmaz útmutatást) foglalt megti|apítźtsok és kĺjvetkeztetések alátámasztása. A
munkalapok az ellęnőrzés kezdętétől annak végéig a belső ellenőr által elvégzett munka
dokumentációjaként szolgálnak. A bęlső ellenőr által elkészített munkalapok összegezik az ellenőrzési
pľoglamban foglalt minden egyes lepés teljesítéséhez kapcsolódó kulcsfontosságú információkat. A
munkalapok az ę|Iętórzést felülvizsgáló személy vagy kiilső ellenőr számára is lehetővé kell, hogy
tegyék a munkafolyamatok és munkalépések végigkövetését, valamint meg kell' hogy teremtsék az
ellenőrzési program vonatkozó lépése, feladata, illetve a megállapítások és következtetések közötti
kcizvetlen kapcsolatot.

Az el|enőrzési munkalapok ręndszęrezése, formátuma és taľtalma az ellenőrzés jellegéből adódóan
eltérő lehet, azonban źitaltban a következő tényeket kelldokumentálniuk:

a) adott vizsgálatnak az ellenőrzési progľam szerinti végrehajtását;

b) a kontľollľendszer megfelelőségének és hatékonyságának vizsgźiatźlt és éľtékęlését;

c) a végrehajtott ellenőrzési eljárásokat, az osszeffitött információkat, a megállapításokat és

levont következtetésekęt;

d) az ę|lenőtzést lefolytató és az ellenőrz<itt teriilet kommunikáciőját.

Alapvető vizsgálatĺ eliáľások. technikák

Az ę||ęnőrzés során a belső ellenőľzési vezętőnek a megállapításai' következtetései, véleménye
kialakításához, az ezeket alátámasnő bízonyítékokmegszerzéséhez kĺ'ilönbozókozvetlen és közvętett
módszereket, továbbá az ezek révén megszerzett információk feldolgozását szolgáló logikai
eljárásokat, technikákat lehet és kell alkalmaznia.

Az alkalmazott vizsgálati eljárások és módszerek kiilonösen a következők lehętnek:

a) eljáľások és rendszerekszabźůyzatainak elemzése és értékelése;

b) pénzligyi, számvitęli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, progrcmok
elemzésę és éľtékelése;

c) folyamatok és rendszerek múködésének tesztelése;

d) dokumentumok és nyilvántaľtások vizsgálata;

e) közvętlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (inteĺjú, rovancsolás, szemle, kísérlet,
mintavételes vizsgálat);

Í) informatikai rendszeľtesztelési eljárások.

Az alapveto vizsgźiati eljárásokat, technikákat a jelen Szabtiyzat 4. sz. męlléklętetartalmazza.
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A bÍzonvítékok beszeľzése. nvilvántartása és a teliességi nvilatkozat

A bęlső ellenőľzési vęzetó kĺjteles megállapittlsait, következtetéseit és javaslatait tárgyszeríien, a
valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékokkal
alźúámasńani.

Az ellenórzés által nyilvántartott információnak és bizonyítéknak a következő szempontoknak kell
megfelelnie:

a) egy fiiggetlen,tájékozott személy ugyanazon következtetést vonja le belőle, mint amit a belső
ellenőľzési vezető tett (elégséges);

b) mérvadó és a lehetőségel<hez képest a szakmailag helyes módszęrek a|ka|mazásétn alapul
(megbízható);

c) logikai kapcsolatban ttJI azzal, aminek a bizonyítására iránylll (releváns és fontos).

Az ęl|enőrzés megállapításainak bizoĺyítására felhasználható ktilönĺisen:

a) az eređeti okiľat, amely a gazdasági esemény elsődleges okirata, bizonylata;

b) a másolat, amely az ęređęti okirat szöveghiĺ, hitelesített másolata;

ą a kivonat, amely az ęrędeti okirat meghatározott részének, részeinek szöveghű, hitelesített
máso1ata;

d) a tanúsítvány, amely több eredeti okiratnak az ęIlenőrzést végző által meghatározott
sz<ivegrészét és számszaki adatait tartalmazza;

e) aközos jegyzőkönyv, amely olyan tényállás igazolásáta szolgál, amelyľól nincs egyéb okirat,
de amelynek valódiságát a belső ellenőr és az ellenőrzott szerv, illetve szervezeti egység
illetékes vezetoje, alkalmazottja közösęn állapít meg és e téný aláírásukkal igazoljttk;

Í) a fénykép, videofelvétel,vagy más kép-, hang- és adatrógzitő eszköz, amely a|ka|mazhatő az
ellenőrzést végző által szemrevétę|ęzetthelyzet, állapot hiteles igazolásźlra;

g) a szakértői vélemény, amely a speciális ismeretękęt igénylő szakkérdésekben felkért szakéĺó
által adott értékelés;

h) anyi|atkozat, amely azel|enórzöttszewezet,illetve szervezeti egység alkalmazottjánakolyan
írásbęli, vagy szóbeli kijelentése' amely okirat hiányában, vagy meglévó okirattal ellentétesen
valamilyen tényállást kcjzöl;

i) a tĺibbęs nyilatkozat, amely tĺjbb személynek kĹilön-kiilön, vagy egytittesen tett ĺyilatkozata
lugy anazon t ényál lásró l ;

j) az inforrnatikai rendszerben rögzített, feldolgozott, orľtan lekérdezéssel paľaméterek, illętvę
szűrési feltételek beállításával nyerhető adat.

A belső ellenőľzési vęzető köteles az eređeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánýalanul
visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az ęllenőrzés során büntętő-, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény' mulasztás, vagy hiányosság gyaĺuja merül fel,
az eredeti dokumentumokat a szĹikséges intézkedések megtétele érdekében a Tankeľületi Kiizpont
Igazgatőjának j egyzokö ĺyv alapj éln é.ŕtadru.

Az ellenőrzés során a belsó ęllęnőrzési vęzeto kéľésérę az ę|Ięnőrzött szervezeti egység vezetője
kötelęs teljességi nyilatkozatot adni, amelyben az ęIlenorzött szervęzeti egység vezetóje igazo|ja,hogy
az elleĺórzött feladattal <isszefüggő, felelősségi koľébę tartozó valamennyi okmáný, illetve
információt hiánýalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. A teljességi nyilatkozat mintája je|erl
Szabáłly zat 1 3. szám ú i ľatmĺntában található.
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4. Az ellenőrzési jelentés

A belső ellęnőrzési vęzetó a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a
gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva, a belső ellenőrzési folyamat
legfontosabb termékeként, megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a
Tankeľületi Kiizpont lgazgatőja, valamint az ellenőrzott szervezeti egység azon tagai számára,
amelyek közreműkĺjdése a belső ellenőrzés álta| fe|tárt hiányosságok, hibák megszi'intetéséhez,
korrigálásához elengedhetetlen' A belső ellenőrzési vezętő az ęI|enorzés tárgyára vonatkozó
megźů|apítźlsait, következtetésęit és javaslatait ęllęnőrzési jelentésben rogzíti (az el|eĺorzési jelentés-
tervezet/jelentés adattartalmáľa vonatkozőaĺ jelen Szabá|yzat 1Ż. számű iratmintája tartalmaz
útmutatást). A megállapításokat, kcivetkeztetéseket és javaslatokat úgy kell lényegre törően és
világosan megfogalma zni, hogy

a) az ę||enórzött szervęzęti egység egészének működése, gazdálkodźsa,vagy az e|lenórzőtt
tevékenység obj ektíven értékęlhető legyen,

b) Vegye Íigyelembe a miĺködéssel, gazdálkodással, tevékenységgel kapcsolatos kockázatokat,

c) azok végrehajthatóak, teljesítésük pedig ellenőrizhető és számon kérhető legyen.

Az ellenórzési megállapítások olyan megfigyelések, tapasztalatok, észrevételek, melyek a vizsgá|t
folyamatok, tevékenységének működésére' a műkodés ',mikéntjére'' vonatkoznak. A
megállapításoknak mindig relevánsnak kell lerľriük az el|enőrzés célja, tárgya, a főbb ellenőrzési
feladatok szempontjából. A belső ellenőrzési vezetó köteles az ellęnőrzési jelentésben objektíven
szerepeltetđ minden olyan lényeges téný, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és
ellentmondást, amely biztosítja avizsgá|t tevékenységľől szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

Az áttekinthetőség érdękében mindęn ęllęnóľzési jelentésnek egy standaľd formátumot kell követnie,
amelyben az ęIlenőrzéshez kapcsolódó információk szerepelnek.
Az ę||ęĺőrzési jelentés vezętői összefoglalój źlban az ellenőrzés eredményét és a feltáľt hiányosságokat
összefoglaló éľtékelést kell adni.

A megállapítások" ktivetkeztetések és iavaslatok ľészletes ismeľtetése

A megállapítások az ellenőrzési tényállás ismeľtetésére szolgálnak, bemutatják a belső
kontrollrendszer esetleges gyengeségeit, a fęltáľt kockázatokat.
Éppen ezért amegállapítások:

a) pontosak és ellenőrzési bizonyítékokkal alátámasztottak;

b) az el|enórzési programra hivatkoznak,

c) jelentőségtik alapján sorba ľendezettek.

A jelentésben megfoga|mazott megállapítások és követkęztetések alapján a belső ellenőľzési
vezetőnek ajánlásokat, javaslatokat kell megfoga|maznia a fęlttlrt hiányosságok, gyengeségek
kijavításáľa, vagy éppen a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb működésre. A javaslatok
kapcsán jelölni szükséges, hogy azokintézkedést igényelnek-e, vagy esetleg már az ellenőrzés során
kijavításra keľültek.

Megállapítások rangsoľolása

Az ęIlenorzési jelentés megźů|apitásait célszerű a szerint rangsorolni, hogy milyen hatással vannak az
ellenőrzött tevékenységľe, beleértve a belsó kontrollľendszer gazđaságosságára, hatékonyságára és

eredményességére vonatkozó befolyásukat. A megállapítások és az adott megáIlapitáshoz tartozó
kockázatok rangsoľolásának összhangban kell lerľrie.
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a) Kiemelt jelentőségíĺnek minősĹil a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely
megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció Vagy szervezęti egység alapvetően
eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben
a szervęzętkockázati kitettségejelentos. Idę tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése,
a jogszabtiyi' illetve kormtnyzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett
gyakorlat szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szęrvezet jelentős
költségmegtakarítást érhetne el vagy hatékonyabban mtĺködhetne. A kiemelt jelentőségű
megállapítások azoĺnali intézkedést igényelnek a vezetés r észéro|.

b) Átlagos jelentőségűnek minősĹil a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely valamely
fontos cél vagy célkitiĺzés megvalósítást|thźltÍáltathatja, de azt nem akadéiyozza meg.

c) Csekély jelentőségíĺnek minősül a megállapitts,ha olyan téný taľ fel, amely beszámoltatást,
illetve korrekciós intézkedést igényel, de nem hźLtÍáltatjajelentősen a cél vagy célkitűzésęk
megvalósítását. Az ilyen tény ugyanakkor ľonthatja bizonyos mtĺveletek hatékonyságát és

minőségét.

A rangsorolásra példákat aSzabá|yzat 6. sz. melléklete tarlalmaz.

osszesített vélemény az ellenőľztitt teľtiletľől

A belső ellenőľzési vęzető ĺisszesített értékelést és véleméný ad az ellenorzött területról. A véleméný
a kovetkező öt kategóńa valamelyikébe lehet sorolni.

a) Megfelelő
Az ęllenőrzés ',megfelelőnek'' ítélt területei szinte minden tekintetbęn megfelelő belső
kontrollokkal rendelkezrrek, és minőségi teljesítméný mutatnak. A megállapítások alapvetően
nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerébęn.
Az el|ęnőrzési jelentésben k<izölt megá,LLapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokľa a
szęrvezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen teľületeken
gyakoľlott, hozzáértő munkaęľő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések
megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

b) Koľlátozottan megfelelő
Az ellenőrzés ,,korlátozottan megfelelónek'' ítélt területei a legtöbb tekintetben meg-
felelő kontrollokkal rendelkeznek' és elfogadható teljesítméný mutatnak. Bizonyos teriiletek
vonatkozásában a megállapítások azonbat arra utalnak, hogy a belső ellenőr-
zési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetbęn működtetik, illetve köve_
tik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetoje nem tesz megfelelő
koľrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ęllenőrzési rendszerben lényeges
hiányosságok alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén a|ka|mazott irányelvek és eljáľások
éitalában hatékonyak és az ellenórzési megállapítások általźhan olyan gyengeségekre utalnak,
amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkiil.

c) Gyenge
Az ellenórzés ,'gyengének'' értékelt tęľülętein a belső ellenórzési pontok, vagy folyamatok
rendszere több hiányosságot is mutat, vagy a szęrvęzeti egységek szintjén esetleg teljesen
hiányzik. A szervezeti egységek lehetséges pénnlgyi veszteségeinek kockázata nagy ezeken a
területeken. A teljesítméný a szervezeti egységvęzętői nem követik nyomon és nem feliigyelik
megfelelően, de az alka|mazott irányelvek és eljárások sem minden esetben elég hatékonyak
allhoz,hogy az ęllęnőrzési pont vagy folyamat műköđjön. Azonnali korrekciós intézkedésľę van
szükség, amit a tertilet vezetője részére készített rendszeres (p1.: havi) előrehaladási (státusz)
jelentéseknek kell kövętnifü .
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d) Kľĺtikus
Az el|eĺőrzés ,,kritikusnak'' ítélt teniletein a teljesítmény, illetve a mtĺködési feltételęk több fontos
Szempontból is hiányosságokat mutatnak. Ezeken a teriileteken az alapvető belső ellenőrzési
pontok, vagy folyamatok mríködéséről sem beszélhetünk és ezek a ľendszerek arnyira gyengék,
hogy a pénnlgyi veszteség kockázata magas (vagy az már be is kĺivetkezett). A szervezeti
egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások ilyen esetben megakadáIyozzák az
ellenőrzés teľületén kitíĺZott célok jelentos részének megvalósuláSát. A korľekciós intézkedést a
vezętés részérol szigoru (pl. heti) beszámoltatásnak kell követnie.

e) Elégtelen
Az ellenőrzés ,,elégtelenneľ' ítélt teriiletein a teljesítmény, illetve a miĺködési feltételek
elégtelenek, súlyosan veszélyeńetik a működést. Az ellenőrzési jelęntésbęn foglalt megállapítások
hozzál nem értő, illetve hanyag ügykezelésre, a vonatkoző tőrvények és jogszabályok kirívó
éslvagy ismétlődő figyelmen kívül hagyására, vagy a meghatáľozott kányelvektől és eljárásoktól
valő szándékos eltérésrę mutatnak rá' Mindez azt je|zi, hogy a szervezet kritikus helyzetbe került'
ami _ ha nem tesznek sürgősen intézkedésęket - végső soľon a szervezet iľánti bizalom teljes
elvesztésével és a szervezetiĺÍegnttlsának és életképességének a veszéIyeztetéséveljárhat.

Vezetői iisszefoglaló

A vęzetői összefoglalónak az ellenőrzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat kell kiemelnie,
úgy, mint a főbb megá||apítások, következtetések és javaslatok' valamint a vizsgźit tęľületľől,
folyamatról kialakított, osszesített vélemény. A vezetői osszefoglaló része az ellenőľzési jelentésnek.

A belső ellenőľzési ielentés. elkészítésééľt felelős szemplv

Az ęIlęĺőrzési jelentés elkészítéséért, annak tarta|máért, a levont következtetésekért és a kapcsolódó
javaslatokéľt, a megállapítások valódiságáéĺ és alátámasztásáért avizsgá|atotvégző belső ellenőrzési
vezető a felelős.
Mivel a belső ęllenőrzési vezeto felelőssége az el|enőrzési jelentéstervezet, majd az ęllętorzési j elentés
elkészítése' át kelltekintenie a munkalapokon szereplő , az el|enorzés során tett megállapításokat, majd
ezekľe a|apozva kell ęlkészít enie az ellenőrzési jelentés tervezetét'
Következő lépésként a belső ęllenórzési vezetőnek felül kell vizsgálnia az ellęnórzési jelentés
tęrvęzętét és az anrlak alapjául szolgáló munkalapokat, hogy megbizonyosodjon arról, minden
me gźilapitás és következt et é s ponto s é s bizonyít ékokkal me gfelelően altúámasńott.

A ielentésteľvezet megkĺildése egveztetésľe

A belső ellenőrzési vezető a jelentés-tervęzetét (Szabáiyzat |2. szá.lmű iľatmintája), illetve annak
kivonatát egyeú'etés céljából meglcrildi az ęl|ęnórzott szervęzęti egység vezetőjének, továbbá annak,
akire vonatkozóan a jelentés{ewezet megál|apitást, vagy javaslatot tarta|maz (érintetteĘ. Az
érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhęzvétę|étól szźmitott 8 napon belül kĺjtelesek
megktildeni a belső ellenőrzési vezetó részére, indokolt esetben ennélhosszabb, legfeljebb 30 napos
határidőt is megállapíthat. Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vęzeto erľrél rĺjvidebb
hataľidőt is megállapíthat

A jelentés-tęrvęzet megkiildésére vonatkozó kísérő lęvélben (Szabáiyzat 14. szálmű iľatmintája) fel
kell hívni az ęIlęnórzott Íigyelmét arra, hogy ahattndó elmulasztását egyetéľtésnęk kell tekinteni és a
nemleges vá|aszt is jelezni kell a határidőn belůl, továbbá' azthogy az észrevételek megkÍildésével
egy időben az érintetteknek lehetősége van egyeztető megbeszélés kezdeményezésére (a megismeľési
zár adék mintáj a a Szabály zat 1 5. szám ú ĺľatm intáj ában található).

Azészrevétel elfogadásáről,vagy elutasításáľól a belső ellenőrzési vezetó azészręvétęlęzési határidő
|ęjártáto| sztlmitott 8 napon belül az éńntetteknek írásbeli tźt1ékoztatást ad és indokolja az el nem
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fogadott észľevételękęt, vagy kezdeményezi aZ egyeńető megbeszélés osszehivźsát (az észrevétel
elfogadásáró|,vagy elutasításáról szóló válaszlęvél mntájátaSzabáiyzat 1ó. számú iľatmintája, míg
az egyeńeto megbeszélés kezdeményęzésére vonatkozó meghívó mintáját a Szabáiyzat 17. száműl
iľatmintája tarta|mazza). Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkĺinyvet kell készíteni, amely
tartalmazza a megbeszélés eredményét. Az egyeztető megbeszélés jegyzőkönyvét csatolni kell az
ellenőrzési jelentéshez' melyben be kell mutatni a fennmaradt vitás kérdéseket, álláspontokat.
Az elfogadott észrevételeket a belső ellenőrzésivęzęto ź'Ívezęti az e|Ienőrzésijelentés tervezetęn. Az
érintettek észrevételeit és a belső ellenőrzési vezętĺc észrevételekre adott vźůaszát csatolni keĹl az
ellenőrzés dokumentác íőj ához.

Az e||ęnőrzési jelentés tervezetben armak lezárásáig fęl kęll tüntetni a ,,Tervezet" szőt.

A jelentéstervezet egyeztetése töľténhet elektronikus úton is, amennyiben mindkét fél elfogadj a ezt a
lehetőséget és biztosított akézhezvétel megfelelő dokumentálása. Ily módon gyorsítható az egyeztetés
folyamata.

Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezętÍe, akkor a nemleges
válaszukkal együtt - amennyiben a jelentéstervezet megá|lapitásokat, vagy javaslatokat tarta|maz az
érintett szęrvęzeti egység vonatkozásáb an _ már az iĺltézkedési tervet is elkészíthetik és megkiildhetik
a bęlső ellenőľzési vezętő részére a megadott véleményezési határidőn belül.

Az ellenőrzés lezáľása

Egy adott ellęnőrzés akkor tekinthetó|eztrtnak, ha ajőváhagyott az ellenőrzésijelentést (vagy annak
kivonatát) az aTankerületi Ktizpont|gazgatőja megkÍildte az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti
egység részére (illetve annak, akire vonatkozóanmegállapítást vagy javaslatottarIa|maz);

A bęlső ellenőrzési vezetó az elfogadott észrevételek átvezetésével véglegesített ellenőrzésijelentést
(Szabáiyzat |2. számú iľatmintája), illetve armak kivonatát aIéńrásénal látja eI és megktildi a
Tankeľĺileti Központ lgazgatőja részére jővtlhagyás céljából.
A jóváhagyott ęl|ęĺórzési jelentés 1 példányát a Tankerületi Ktizpont lgazgatőja megktildi az
ellenőrzott szervęzęti egység részére (továbbá annak, akire vonatkozőanmegá||apítást vagy javaslatot
lartalmaz)' A kísérőlevélben (Szabályzat 18. számú iľatmintája) tájékoztatja a cimzeÍtekęt az
ellenőrzés |ezárésáről és szfüség esetén felkéri az ellenőrzottet az intézkedési terv elkészítésére.

Ajőváhagyott ęl|enórzésijelentés egy elektronikusan archivált példányát a belső ellenőrzési vezeto, a
Tankeľĺileti Ktizpont [gazgatő tudtával és hozzájtlrulásával, tájékoztatásra megki'ildi a Klebelsberg
Központ Bęlső Ellen őrzésí Főosztálya részér e'

Ameĺmyiben az ęllenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindításáľa okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fe|, az nem
befolyásolj a az ellęnőrzés lezár ástlt'.

A büntető-' szabálysértési, kártérítési, illetve munkáltatói intézkedés megindítására okot adó
cselekméný' mulasztást, vagy hiányosságot szabá|ýalanságnak neveznjk. A szabáIýalanság
valamely |étezó szabá|ýől (pl. jogszabály, belső szabéůyzat) való eltéľést jelent. Két csoportját
kiilĺinböztetjük meg:

a) szándékosan okozott szabźiýa|anság (pl. félrevezetés, csalás, komrpció);

b) nem szándékosan okozott szabá|ýa|anság (pl. figyelmetlenség).

A belső ellenőrzést végzőnek a szabtúýalanságok kiemelkedően súlyos eseteit' illetve azok
bekĺivetkezésének lehetőségét kell fęlismemię:
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a) az emben méltóság és egyes alapjogok elleni biĺncselekmények kategóriában (pl.: személyęS adattal
visszaélés, közérdekű ađattal visszaélés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás,
becsületséľtés);
b) a komrpciós biĺncselekmények kategóriában (pl.: vesztegetés' vesztegetés elfogadása, hivatali
vesztegetés, hivatali vesŻegetés elfogadása);
c) a hivatali bűncselekmények kategóriában (pl.: hivatali visszaélés);
c) akozbizalom elleni bűncselekmények kategóńában (p1: okiľattal visszaélés);
d) a vagyon elleni bűncselekmények kategóriában (pl: lopás' sikkasztás' csalás, hútlen kezelés' hanyag
kezelés);
e) a pénzmosás,

) a gazdá|kodás rendjét séľtő biĺncselekmények kategóriában (pl.: a számvitel rendjének megsértése,
g) a szellemi tulajdonjog elleni btĺncselekmények kategóriában (1i; szerzói vagy szerzői jogokhoz
kapcsolódó j ogok megsértése),
h) tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények.

A gazdálkodási rendet sértő, a személyi és anyagi felelősség megállapittlsa alapjául szolgáló
mulasztások, szabźůýa|anságok, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja ęsętén a belsó
ellenőľzési vezető köteles ellenőrzési jegyzokönyvet felverľri, amelyben foglaltakat az énttett személy
3 munkanapon belül köteles észrevételezni.

Intézkedési terv elkészítése" ióváhaevása és módosítása

Az intézkędési tęrv ęlkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekľől töľténő beszámoláséľt
az ęI|enorzott, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az
intézkedési tervnek tartalmaznia kęl| az ellęnőrzési javaslatokra készített intézkędések során
elvégzendő feladatokat, azok felęlőseit és a határidőket. Az irftézkedési terv mintája aSzabńlyzat 19.
számú iratmintájábah található.

Az intézkędési tervet a szükséges intézkedések végrehajttsáért felęlős személyek és a vonatkozó
hatáńdők megjelolésével kell elkészíteni. Az intézkęďési tęrvben az ęgyęs feladatokhoz kapcsolódó
határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat
jellege egy éven túl mutat' akkor részfęladatokat, illetve részhatáridőket kell meg!'ntározni, ahol
értelmezhető.

Az intézkedési tervet a |ezárt ęllenőrzési jelentés kézhezvételétő| szźlmitott 8 napon bęlül kell
elkészíteni és megkiildeni a Tankeľületi Lgazgatő és a belső ellenórzési vezetóje részéte.Indokolt
esetben a belső ellenőrzési vezetó javaslatára a Tankeriiletilgazgató ęnnél hosszabb, legfeljebb 30
napos határidőt is megállapíthat.

A Tankeľĺĺleti Központ lgazgatőja az intézkedési terv jóváhagyásáról az irÍézkedési terv
kézhezvétęléto| számított 8 napon belül_ a belső ellenőrzési vęzętő véleményének kikérésével- dönt.

Az intézkedési terv felülvizsgálatát követően a Tankeľületi Ktizpontlgazgatőja levélben értesíIi az
ellenőrzött szęrvęzeti egység vezetojét annak elfogadásáró|, vagy elutasításáról (Szabályzat 20.
számú ĺľatmintája). Elutasító döntés ęsetén az e|lęĺőrzött szervezeti egység vezetőjének új
intézkedési tervet kell készíteni.

Az eI|enórzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok
végľehajtására' legfeljebb egy alkalommal _ ahatźndó|ejártźt megelózően -hatánďó, ílletve feladat
módosítást kérhet a Tankeľületi Kiizpont lgazgatőjáłtól. A kérelem elfogadásźłrő|vagy elutasításáról
a Tankerĺileti Ktizpont lgazgatőja - a belső ellenórzési vezető véleményének kikérésével - dĺint, és
eĺľő|tájékoztatjaaz ellenőrzött szervezeti egység vezetójét és abelső ellenőrzési vezetőt is.
A kéľelem elbírálásának jogát a Tankerületi Ktizpont lgazgatőia étÍruházhatja a belső ellenőrzési
vezetőre, aki rendszeresen beszámol a határidő módosítási kéľęlmekľól és azok elfogadásáról vagy
elutasításáľól.
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VL

Az ellenőľzések nvomon ktivetése

Az ellenőrzések nyomon kiivetése

Az ę|lenőrzések nyomon kövętése az a folyamat, melynek keretében a költségvetési szerv belső
ęllenőľzése értékeli, hogy az ellenőrzött terület vezetői által az ellenőľzési jelentésben foglalt
megál|apitźlsok, következtetések és javaslatok kapcsán Végrehajtott intézkedései megvalósultak-e,
mernyire voltak megfelelőek, hatékonyak és időszenĺek. AZ ellenőrzési megállapítások nyomon
kĺivetésének elsődleges eszkozęi:

az intézkedési terv végrehajtásának figyelemmel kísérése;

utóellęnőrzés.

Az eLlenőrzött teľület vezetőjének az intézkędési tervbęn foglaltak megvalósításáról tájékoztatnia kell
a belső ellęnőrzési vezetőt (az iĺtézkedések nyilvántartástlra szolgáló kimutatást a Szabályzat Ż1.
számú iľatmintája, míg aĺmak végrehajtásaról szóló beszámoló elkészítésére vonatkozó felszólító
l evel et a Szab ály zat 22. szátmű i ľatm i n táj a tartalmazza) .

Az intézkedési terv végrehajtásának figyelemmel kíséľése

A tevékenység során a belső ellenőrzési vezeto éľtékeli, hogy az ellenőrzött terület vęzętői által az
ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, k<ivętkeztetések és javaslatok kapcsán végrehajtott
intézkedései megvalósultak-e, mennyire voltak megfelelőek, hatékonyak és iđőszęrtĺek.

Utóellenőľzés

A végrehajtott intézkedések hatékonyságát sziikség esętén utóellenőrzés keretében yagy a tertiletet
érintő következő ellęnőrzés során felül kell vizsgálni.

Az utóellęnőrzés az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja,
hogy a belső ęllęnőrzés bizonyosságot szerezzeĺaz elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról
atényről,hogyha azellęnőrzőtt szerv, illetve azęllęnőrzott szervezeti egység vezetóje nem' vagynem
az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket' továbbá meggyoződni arról,
hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati
tűréshatár alá csökkent.

Az utóellenőľzés hasonlít ahagyományos ellenőrzésre, azonban az ęLlęnőrzési célok és az ellenőrzés
tárgya szűkebb, csakaz ellenőrzési jelentésben leírt hiányosságokľa, valamint a kapcsolódó javaslatok
végrehajtására terjed ki.

Ha a bęlső ellenőrzés az utóellenőrzés soľán megál|apit1a, hogy a koľábbi ellenőrzés során feltárt
hiányosságok megszüntetése érdekében nem tĺjľténtęk meg a megfelelő lęések, akkor arról a
Tankeľĺileti Kiizpont lgazgatőját tájékoztatni kell.

vII. Beszámolĺĺs

A belső ęllenőrzési vęzęto az tilanhánarIásért felelős miniszter általkozzétętt módszertani útmutató
figyelembevételévęl készítí el az évęs ellenőľzési tervét, illetve azévęs ellenőrzésijelentését.

Az évęs (összefoglaló éves) ellenőrzési jelentés az alźlbbiakat tartalmazza:
a) a belso ellęnőrzés źital végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak

szerint:
aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése,
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ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályoző tényezok bemutatása,
ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollręndszeľ mtĺködésének értékelése ellenőľzési tapasztalatok alapján az a|źlbbiak
szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabtůyszenĺségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,

bb) a belső kontrollľendszer öt elemének értékelése
c) az intézkędési tervek megvalósítása.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vęzęto a felelős, amelyet jővtthagyásra

megkiild a Tankeľůiletĺ Kiizpont Igazgatójának.
A Tankerĺileti kiizpont [gazgatőja az évęs ellenórzési jelentést megkĺildi a Klebęlsberg K<izpont
Belső Ellenőrzési Főosztály vezetójének atárgyévet követő év február 15-ig.

vln. Az ellenőrzésĺ dokumentumokkal kapcsolatos előíľások

Az ellenőľzési munka dokumentálźsa a belső ellenőrzési vezęto tita| az ellenőrzési munka
végľehajtásáról készített, illetve az ellenőrzési munka soľán szerzett és megőrzött íľásos éslvagy
elektronikus dokumentumokban történik, amelyeket összefoglalóan munkadokumentumoknak
nevezünk. Az el|enőrzésekhez tartoző dokumentumok nyilvántartását ellenőrzési mappák képezik. Az
ellenőrzések ny 1lv ántaftására a Sza b á ly zat 23. szám ú i ľatm i n táj a szolgti

Az Altalános belső ellenőľzési mappa háttér információval szolrgźi a belső ellenőrzési vezeÍónek az
ellenőrzött szer:lezęti egységekről, folyamatokról' a belső kontrollrendszerről, a vonatkozó stratégiai
és operatív tervekről, jogszabályokról és belső szabá|yzatok<ről, módszertanokłő|, az esetleges egyéb
ellenőrzések eredményeiről, vagyis a rendszerrőI.Ezt a mappát folyamatosan aktualizálni szükséges.

Tartalmi elemei a következők:

o Stratégiaiopeľatívtervek'
o Szerzőđések, együttmúködési dokumentumok,
o A szervezęti egység tevékenységeinek, folyamatainak leírása,
o Jogszabályiháttér,belső szabályzatok, módszertanok,
o A belső kontrollręndszer egyes elemeit alátźImasńó dokumentumok (például: ellenőrzési

nyomvonal, folyamatábrák, Iĺrtegľált kockázatkezęlési eljárásrendjéről szóló szabtiyzat ,

Szęrvezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata, vezetői elszámoltathatóság
dokumentum ai, számv iteli elj árások szab ály ai, stb. )' )

o Szęwęzęti ábra a felelős személyek beosztásának és neveinek megjelölésével, valamint a
felelősségi körok bemutatásával,

o Korábbi ellenőrzési jelentések,
o Egyéb hasznos információk.

A Konkľét ellenőľzési mappa a munkalapokat tartalmazza. A munkalapok a bęlső ellenőrzés
birtokában vannak. Fontosságuk miatt azok biztonságos őrzésükről, valamint tartalmuk bizalmas
kezeléséról a belső ellenőrzésnek kell gondoskodnia.
Az e|lenőrzés soľán elkészített, vagy kapott munkalapokat így kell rendezni és iktatni, hogy az a
szükséges ęllęnőrzési információk, visszakeresését megkönnyítse. Ezért minden ellenőrzési
dokumentumot, ĺyilvźlfiartźlst az adott ęl|ęnorzésre vonatkoző mappźha kell lefuzĺi, illetve
elekÍronikus mappa esetén oda lementeni' A mappa adattartalmának nyilvántartásära szol'gtiő
iratmintát a Szab áůy zat Ż 4. szátmű i ľatm i ntáj a tartalmazza.
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Az el|enőrzési d o ku m e ntu m o kh oz v alő hozzáf éľ és

Az ellenőrzési mappa, belęéľtve az el|ęnőrzési munkalapokat, a belső ellenőrzés birtokában maľadnak
mind az ęllenőľzés végľehajtása során, mind pedig az e|Ięnőrzést követő időszakban. Biztosítani kell,
hogy a bęlső ellenőrzési vizsgálatok irataihoz va|ó hozzáférés illetéktelen Személyek számára nę

legyen lehetséges. Minden olyan kérést' amely ellenőrzési anyagokhoz valő hozzáférésre iľányul, a
belső ellenőrzésivęzętohöz kell címezĺi, aki felelős az e||enorzési dokumentumokhoz valóhozzáférés
felügyeletéért.

A Tankeľületi Kiĺzpont szervezęti egységének vezetője, vagy kiilső fél (pl. kiilső ellenorök) kéľhetik
az ellenőrzési iratokhoz (beleértve a munkalapokat, jelentéseket, terveket, egyéb iratokat stb.) való
hozzáférést, mert ez elengedhetetlen lehet az e||ęnőrzési megállapítások és javaslatok igazolásához
Vagy megmagyarázásźlhoz, illetve az ęIlęnórzési dokumentumok más célra történó felhasználásához.
Ezeket ahozzáférési kérelmęket a belső ellenőrzési vezetőnek kell jóváhagynia. Abban az esetben, ha
ahozztĺférési kérelem ktilső feltól éĺkezik, a költségvetési szerv vezetője _ a belső ellenőrzési vęzęÍő
véleményének kikérésévęl - dönthet úgy, hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy aĺmak kivonatát
nyilvánosságra vaw harmadik fél tudomására hozza az adatvédelemľe vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével.

A Tankerĺileti Kiizpontlgazgatőja- a belső ellenőrzési vezetó véleményének kikéľésével _ dönthet
úgy, hogy a lezźrt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vaąy harmadik fel
tudomására hozza az adatvéđelęmrę vonatkoző jogszabályok figyelembevételével.

Az ęllęnórzési iľatokat a belső ellenőrzésnek kęll megőriznie a Tankeľületi Kiizpont hatkezelési
szabályzatźtbąn meghatározott ideig' Az ę.llenőrzési iratokat biztonságos és védett helyen kell tárolni.

Ix. Tanácsadó tevékenység

A tanácsadó tevékenvség fogalma" elhatáľolása a bizonyosságot adó tevékenvségtől

Tanácsadó tevékenység a koltségvetési szęrv vezetoje részérę nyújtott olyan hozzáadott értéket
eredményezó szoIgáltatás' amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőľzési vęzető és a költségvetési
szerv vezetoje a megbízáskor kĺjzösen írásban vagy szóban határoz meg anélkt'il, hogy a felelősséget
magáravti|a|ná a belső ęllenőrzési vezető.

A bęlső ellenőrzési vezető nem fogadhat el olyan tanácsadói megbízást, amelynek célja olyan
kĺivetelmények megkeľülése' vagy eĺnęk mások számára történő lehetővé tétele, mely követelmények
fennállnának egy ellenőrzési feladat során.

A tanácsadó tevékenység kategóľiái a ktivetkezők:

a) Hivatalos tanácsadĺii megbízások: előre tervezettek, írásbeli megállapodás szükséges' akár
a bęlső ellenőr, akáľ kĺilső szoLgá|tatő végzi a tanácsadói tevékenységet.

b) Infoľmális tanácsadói megbízások: rutin tevékenység, mint pl. részvétęl állandó
bizottságokban, határidős pľojektekben, ad-hoc megbeszéléseken, véleményezés, valamint
rutinszerű információcsere.

c) Speciálĺs tanácsadói megbízások: részvétel agY, a szęrvęzętęt érintő speciális projekt
megvalósításának egyes szakaszaiban, pl. szervezętęk osszeolvadása' szétválása, más
szervezet által ęI|átott fęladatok átvétele, komplex rendszerek áta|al<ltása.

d) Sĺiľgősségi tanácsadóĺ megbízások: részvétel egy katasńrőfát, vagy más jelentős
költségvetési hatású eseméný kĺjvętő, a működések helyreállítástxa|, vagy fenntartásával
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foglalkozó munkacsoportban, melyet átmęnęti időszakra szóló segítség nyújtásával, speciális
és szokatlan hatáľidejiĺ feladattal bíztak meg.

A tanácsadó tevékenvségľe vonatkozó iľánvelvek

A belső ęllenőrzési vezetőnek a tanácsadó tevékenység elvállalása és végzése során az alábbiakľa kell
tekintettel lennie:

a) A tanácsadó tevékenység céljainak ĺisszhangban kell lęnniük a szervęzeti célokkal.
b) A tanácsadó tevékenységnekhozzźndott értéket kell teremtenie.
c) A belső ellenőrzés fi'iggetlensége, tárgyilagossága nem csorbulhat a tanácsadó tevékenység

végzése során.
d) Amernyiben a tanácsadó tevékenység soľán a függetlens ég, vagy a tárgyilagosság csoľbulása

feltételezhető, erről a Tankeľĺileti Központ lgazgatőiát tájékoztatni kell'
e) A belső ellenőrzési vezeto nem hozhat a Tankeľĺileti Ktizpontot érintő vezętói döntéseket.

A tanácsadó tevékenység végzése során a belső ellenőrzésivezętő nem vállalhat át az adott folyamat
kialakításával, irányításával, áta|al<ltásával stb. kapcsolatos vezetői felelősséget, feladatokat (ide
tartozik a szabályalkotásban, szabá|yzatok aktualizálásban való felelős részvétel is). A tanácsadó
tevékenység célja nem lehet bármelyszintű vezetói felelősség csökkentése.

Az ęIőzóekben felsorolt követelményeket a belső ellenőrzésnek mérlegelnie kell és csak abban az
esetben lehet elvállalnia a tanácsadőimegbizást' ha ęzekęt érvényesíteni tudja.

A tanácsadó tevékenvség teľvezése és végľehaitása

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza atanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást.
Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezętő a Tankeľĺileti Központ lgazgatójának
egyetértésével módosíthatj a.

Tanácsadó tevékenységet' illetve soľon kívüli ęllenórzést a Tankeľĺĺleti Ktizpontlgazgatő illetve a
belső ellenő rzési v ezető kezdeményęzésérę lehet végezni.
A tanácsadó tevékenységľe szóló felkérésnek _ amely tĺirténhet szóban vagy írásban _ tarta|maznia
kell:
a) atanácsadó tevékenység tárgyát és célját;
b) abęszźlmoléls formáját és határidejét.

Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljes könĺen kiilső szolgźůtatő |átja el, akkoľ a
tanácsadó tevékenységre szóló felkérést minden esetben írásban kell rögzíteni'
A belső ęllenőrzési standardoknak megfelelően a tanácsadó tevékenység funkciój át' meg kęll hatáľozni
az alapszabályban, illetvę a stľatégiai ellenőrzési tervben.
Az előre nem tęryezett tanácsadói megbízásokat a soron kíviili ellenőrzési kapacitás terhérę kell
elvégezn| illętve - ameĺmyiben elegendo kapacitás vagy szakértelem nem áll rendelkęzésľe - kiilső
szolgáltató bevonására kell javaslatot terľri, szükség esetén módosítani kęll az éves ellenőrzési tervet.
A belső ellenoľzési vezętő köteles nyilvántartélst vezetni valameĺnyi, a belső ellenőrzés áItaI elvégzett
munkáról és gondoskodni az ellenőrzési és tanácsadói tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok
megőrzéséről.
A tanácsadó tevékenység dokumentálása a belső ellenőrzési vezetó által készített, illetve a tanácsadói
munka során szerzett és megőľz<itt írásos és/vagy ęlęktronikus feljegyzésekben, dokumentumokban és
más adatformátumban történik, amelyeket összefoglalóan tanácsadói tevékenység
munkađokumentumainak nevezünk.
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Az Esztergomi Tankerületi K<izpont
248-1 12021. (03. l 7.) számű szabćúyzata

Az Esztergomi Tankerületi Ktizpont
Belső Ellenőrzési Kézikönyve

A tanácsad ói tevéke nysége eredményeiľől szóló tá i éko ztatáLs

A belső ellenőrzési vezetőnek tájékońatĺĺa kell a Tankeľületi Kiizpont lgazgatőiát a tanácsadói
męgbízás eľędményeiről. A tájékoztatás formai és taľtalmi követelményeit a tanácsadó tevékenység
v égzésére vonatkozó felkérés tarta|mazza.

A tanácsadĺi tevékenvség eľedménveinek hasznosítása. nvomon kiivetés

A tanácsadó tevékenység eredményeinek figyelemmel kísérésének célja egyfelől a javaslatok
hasznosulásának nyomon k<ivetése' másfelől a belső ellenőľzés által fękárt esetleges kockázatok,
kontroll-hiányosságok Ęavításának figyelemmel kísérésę. Mindemellętt a tanácsadói tevékenységek
eredményeinek nyomon követése kiegészító információkkal szolgźúhat a bęlső ellenőrzés számźra a
stratégiai és az éves tervezés folyamatában, a kocktnatosnak ítélt területek azonosításában, a
kockázatęlęmzés során.

A bęlso ellęnőrzési vezetőnek tanácsadó tevékenysége során a Szabályzat 25. számú (tanácsadói
tevékenység munkaprogramja), a26. számű (tanácsadói tevékenység elvégzéséről szóló beszámoló)
és a27. számrń (tanácsadói tevékenységek nyilvántartása) iľatmintáit kell alkalmazni.

x. A belső ellenőľzési tevékenység minőségét bĺztosító szabályok

A belső ęllęnőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárásoknak a követkęzőkrę kęll kiterjedniük:

a) anęmzętkozi standardoknak,amagyarországi állanháztartásibelső ęllęnőľzési standaľdoknak
és a belső ellęnőrokrę vonatkozó ętikai kódexnęk való megfelelés;

b) a belső ellenőrzési tevékenység alapszabźl|yának, céljainak, célkitűzéseinek, szabá|yzatainak
és elj árásainak megfelelőssége;

Đ hozzájáru|ás a Tankęnileti Központ belső kontrollrendszeľének fejlesztéséhez;

d) az alkalmazandó jogszabályok és egyéb ęlőírások betaľtása;

e) a legjobb gyakoľlatok elfogadása és alkalmazása;

Í) összességében annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési tevékęnység ad-ęhozzáadott értéket
és fejlesztĹe a szęwezet működését.

Folvamatos mĺnőségbiztosítás

A folyamatos minőségbiztosítás az eLlenórzések végľehajtásának, az ęgyęs ellenórzési folyamatoknak'
illetve a belső ellenőrzés teljesítményének folyamatos nyomon k<ivetése, felülvizsgálata.
A folyamatos minóségbiztosítás célja, hogy a belső ellęnőrzési tevékenység végzésére mindenkor a
vonatkozó standardok' jogszabályok, belső szabźiyzatok, és legjobb gyakorlatok alapján kerüljon sor.
A folyamatos minőségbiztosítás lehetővé teszi, hogy a belső ellenőr időben be tudjon avatkozni egy-
egy e|lenórzési folyamatba, ameruryibęÍ\aznematęrvęzętteknek (belső ellenőrzési terv, ellenőľzési
program), illetve nem a vonatkozó standaľdoknak, jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak
megfelelően kenilt végrehajtásra. A minőségbiztosítás keretében minden egyes ellenőrzés lezárását
kĺjvetően egy felmérőlapot (Szabályzat 28. számú iľatmintáját) kell az ellenőrzött szervezeti egység
vezetőjével és az ellenőrzésben résztvevő további személyekkel kitöltetni.

xL zĹR(o RENDELI(EZÉSEK
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Az Eszter gomi Tankęrületi Központ
248-l l202l' (03. l 7') sztmú szabtůyzata

Az Esztergomi Tankeľületi Központ
Belső Ellenőrzési Kéziktinyve

Jelen szabályzataKlebelsberg Köąpont elnökének jóvźŕĺragyásétt követő munkanapon lép hatályba.

Jelen szabályzathatá|yba lépésével egyidejiíleg az etáÍgykörben korábban kiadott 25l20I8. (VII. 30.)
szźlmí Belső Ellenőľzési Kézikĺinyv hatályát veszti.
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Az Esztergomi Tankerületi Központ
248- l 1202|. (03. 1 7.) számí szabźllyzata

Az Esztergomi Tankęľületi Központ
Belső Ellenőrzési Kézikönyve

MELLEKLETEK

Soľszám Megnevezés

1. MELLÉKLET Hatáskör mátrix

2. MELLÉKLET Kockázatelemzési móds Zertan

3. MELLÉKLET Kockázatok

4. MELLÉKLET Alapvető wzsgálati eljáľások, technikák

5. MELLÉKLET Az elleĺőtzési bizonyítékok előállításának folyamata

6. MELLÉKLET Megál|apitások, k<ivetkeztetések, javaslatok
(Megállapítások rangsorolása)

7. MELLÉKLET hatminták
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J: jóváhagyó; V: végľehajtó; K: kiizľeműkłidő

1 A szęrvezęt feladatai teljesítésének és döntésęi meghozatalának
támogatása a meglévő és javasolt működési folyamatok és
eljáĺások ellenőrzési környezetének állapotáról kialakított belső
és független vélemény nyújtásával.

V

2 A belső ellęnőrzési feladatok végrehajtása ?łzárő|ag szakmai
szempontok alapján a bęlső ellenőrzési alapszabályban és a
kézikönyvben lefektetętt, nemzetközi és hazai belső ęllenőľzési
standardoknak megfelelően.

V

3 A belső ęllenőrzés által végzett tevékenységek tervezése és
koordinációja.

V V K

4 A belső ellęnórzési kézikönyv elkészítése és felülvizsgálata. J V K

5 A belső ellenőrzés tevékenységéról rendszeres jelentés
készítése és megktildése J V v K

6 A belső ellenőrzés képviselete kĹilső szęrvek és szakéľtők felé. J V K

7 A belső ęllęnőrzési vezętő szakmai képzése és fejlesztése, aki
megfelelő tud'ással, képességekkel és gyakorlattal ľenđelkezik. V K

I A belső ellenőrzési vęzętő éves teljesítményének éľtékelése. J V K

9 Az éves ellenőrzési terv végrehajttsa, bęleértve a soľon kívüli
és terven felüli ellenóľzéseket is.

V K

10 Az e|lenórzések megállapításainak megkÍildése a szęrvęzęti
egység vezetője részére, beleértve a feltźlrt csalások és
szabáIýalanságokgyanújźlnakazonnali jelentését.

V V K

11 Minden befejezett ellenőrzésról nyilvántartás vezetése és

nyomon k<jvetése.
V K

12 Stratégiai ęllęnórzési terv elkészítése, aktuali zálása J V V K

13 Az éves tervezés előkészítése V K

Az Eszteľgomi Tankerĺĺleti Kłizpont Belső Ellenőľzési Kézĺkönyvének 1. melléklete
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t4 Az éves kockázatęlemzés elvégzése. J V K

15 A kockázatelemzés eredményével összhangban a stratégiai és
éves ellęnőrzési tervek elkészítése. J V K

T6 Az ęllęnór zéshez kap c solódó admi n isńr ativ feladatok ell átása,
pl. a megbiző|evé| elkészítése, az ellenőrzés megkezdéséről
szóló értesítő levél elkészítése és elktildése.

J V K

17 Az ellenőrzött területhez va9y folyamathoz kapcsolódó
ellenőrzési stratégia meghatélroztsa.

J V K

18 Az e|lenőrzés hatókörének meghat tlrozása, amely megfelelően
kielégíti az e|lenőr zés célkittĺzéseit. J V V K

19 Az e||ęnőrzési célkitűzések eléréséhez sztikséges erőforrás-
al lokáció me gltatár ozása.

J V V K

Ż0 Az ęllęnórzési pľogľam elkészítése. J V K

21 A helyszíni munka elvégzése, beleértve az interjfüat és a
folyamat vizsgálatokat, bizonyítékok gytĺjtését és
nyilvźntartását, illetve a dokumentációs iĺányelvekkel
összhangban a munkalapok fej lesztése.

J vllK

Ż2 A teljes ellenórzési folyamat során folyamatos kommunikáció
az ęllęnőtzött területtel (ellenőľzést mege|ozo éľtesítés, nyitó
megbeszélés, előrehaladási (státusz) megbeszélés, ztrő
megbeszélés).

J V K

23 Az ellenőrzési j elentés elkészítése. J V K

24 Az ęllenőrzési jelentés Iezélrása és megkĺildése. J vllK

2S Az intézkeďési tervek megvalósulásának nyomon kĺjvetése. V V K

26 Az ęIlenőrzést követő felmérő lap kiktildése, összegyűjtése és
éľtékelése.

J V K

27 A folyamatos minőségbiztosítási elleĺőrzó lista kitöltésę annak
biztosítása érdekébęn' hogy minden ellenőľzési lépést
elvégeztek.

J V K
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Az Eszteľgomi Tankerůileti Ktizpont Belső Ellenőrzési Kézikiinyvének 2. melléklete

Kockázatelemzési módszeľtan

A belső ellenőrzés tervezését megalapozőkocktzatelemzés során szęrvezeti folyamatokat
vettink alá átfogó elemzésnek és értékelésnek, valamilyen meghatározott
szempontrendszer (pl. folyamatokhoz rendelt kockázati tényezők elemzése, éľtékelése)
alapján.

A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy aZ egyes folyamatokban rejlő kockázatokat,
vagyis a kedvezőtlen vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének valószínűségét
méľlegelje és valószínűsítse. A folyamatokban rejlő kockázatokugyanis veszélyeztethetik
a működési célkitűzések, vagy a teljesítmény kritériumok eléľését, éppen ezért a
kockázatelemzés egyes módszerei a belső ellenőľzés teljes hatókörét érintően
alkalmazhatók.

Minden szervezetet egy meghatźrozott cél (vagy célok) érdekében hoztak létre, illetve
hogy mfüödésével egy meghatärozott célt (vagy célokat) szolgáljon. Ezek megvalósítása
vagy teljesítése során azonban olyan tényezok is szeľepet jéltszanak, amelyek
bekövetkezése és hatása bizonýalan. Bizonýalanságuk a szervezet működésének,
felépítésének összetettségéből, illetve a kömyezet (gazdasźryi, társadalmi, politikai,
természeti stb.) összetettségéből és kiszámíthatatlanvźůtozása1ból fakad.

A kockázatkezelés szempontjából akockázat azt a lehetőséget jelenti, hogy egy esemény
vagy intézkedés befolyásolj a a szervezet az.on képességét, hogy célkitűzéseit elérje.
Kockázatok egyaľánt eľedhetnek annak eshetőségéből, hogy a lehetőségeket nem
rea|izá,Ijźk, és annak lehetőségéből, hogy a hátrányos események bekovetkeznek.

Kockázati kategĺiriák

Egy terület tényleges vagy potenciális kockázatźnak értékeléséhez véleméný kell alkotni
az adott terület kulcsfontosságú tónyezőinek meghatározása és méľlegelése alapján,
amelyek az elvégzett tevékenységekkel, a Létezó kontľollrendszerekkel, múltbéli és
valószínűsíthető jövőbeli eseményekkel, a működési környezette| stb. kapcsolatosak. A
pénzigý és gazdasźlgi tényezok ebben a folyamatban á|talában nagyobb hangsúllyal
jelennek meg, hiszeĺ általábarl a pénzugyi kockázatot és a műveletek nagyságrendjét jól
jellemzik.
A vezetőség véleményét, megítélését Íigyelembe kellvenni aľra vonatkozőan, hogy mely
területeket kell nagy kockźzatíĺak tekinteni.
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Fő kockázati kategĺírĺák osztáIy ozása

Pénziigyi és gazdasági bevétel volumene, kiadások, készpénz összege,
likviditás és forgó- illetve tőkeeszközĺjk értéke, egyéb
befektetett erőforľások értéke, a mrĺvelet éľtéke a
szervezet számźlra.

Integľitási a vezetőség és a munkatáľsak személyes tulajdonságai
és éľtékei; szerepek és helyzetek; tisztesség,
megbizhatőság, motiváció; a belső ellenőrzéssel
szemben tanúsított hozzáállás, elszámoltathatóság és
kontľoll.

Tiiľténeti múltbéli veszteségek, hibák, szervezeti integritást
sértő esemény, kontroll vétségek stb. volumene,
gyakorisága és oka. Ez a fennállő aggályokat is
magában foglalja.

Műkiidési műveletek méľete, komplexitása, műszaki jellege,
láthatósága, érzékenysége, stabilitása; változás
mértéke és valószínűsége (a műveletekben'
munkatłáľsak személyében és folyamatokban); ľejlő
inherens kockázat; elhelyezkedés, delegálás

Kärnyezeti kÍ.ilső tényezok: pénzigý, gazđaságs, jogi stb.; a
kömyezet dinamizmusa; kapcsolódások más
ľendszerekhez, más műveletektől való fiiggés (pl.
informatika) ; vezetőség, közvélemény aggályai stb.

Belső kontľollhoz
kapcsolĺĎdó

a pľoblémák megelőzésére, észleléséľe és
korngálásźra, a ręndszeľek gyengeségeinek
kiemelésére és kijavíttłsźtra, a kellemetlen események
kezelésére és a célkitűzések elérésénęk elősegítésére
tęrvezett belső kontrollok megléte és
eredményessége.

Reputációs a közvéleményre gyakoľolt hatás

Kockázatok

A belső ellenőrzési terveket megalapozó kockázatelemzés során, a fő- és alfolyamatok
felmérése mellett, kulcsfontosságu lépés az egyes folyamatokhozkockázatok ľendelése,
majd ezen kockiŁatok értékelése.

Kockázatelemzés

A kockázat éľtékelése alapvetően a fent említett, kiilönféle tényezok kvalitatív
minősítésére alapul, amely a tapasztalatokľa és a rendelkezésre álló infoľmációkĺa
támaszkodó megítélést eredményez.

Kockázatelemzési modell

A kockázatelemzés célja megállapítani aZ egyęs rendszeľek kockźnatának mértékét,
feladata pedig megllatźlrozni aZ ellenőrzések gyakoľiságát. A magas kockázattl
rendszereket gyakľabban (például évente) kell ellenőnzni. Az ellenőrzések tekintetében
magas prioritású ľendszeľek beazonosításéthoz nemcsak a kocktĺzatértékelést kell
Íigyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is éľtékelni kell (pl. a vezetőség
kéľései stb.). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők súlya, illetve
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előfoľdulási valószíníĺsége és szervezetre gyakorolt hatása alapjźn kell elvégezni. Ebben a
modellben 12 olyan tényezo került megllatátrozásra, amely hatással van a rendszeľ
mfüödésére. A 12 tényező köziil az egyes folyamatok kockázata mértékének
megllatározásara elegendó az adott folyamatra leginkább hatással lévő 5 tényezőt
kiválasztani.

1. Belső kontrollok éľtékelóse
Valószínűség: 1-5
Súly:5

2. Y áitozáts/ Átszeľvezés
Valószínűség: 1-5
Súly:4

3. A rendszer komplexĺtása
Valószínúség: 1-5
Súly:4

4. Kiilcstinhatás más rendszeľekkel
Valószínúség: 1-5
Súly: 3

5. BevéteľKöltségszĺnt
Valószíntĺség: 1-5
Súly: 5

6. Külső szewezeteĘ ĺlletve paľtnerek által gyakoľolt befolyás
Valószínűség: 1-5
Súly:2

7.E|őző ellenőrzés óta eltelt idő
Valószínűség: 1-5
Súly:2

8. Vezetőség aggályai a rendszeľ műkiidését ĺlletően
Valószínűség: 1-5
Súly: 3

9. Pénziigyi szabálytalanságok valószínűsége
Valószínűség: 1-5
Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság
Valószínríség: 1-5
Súly: 3

11. Munkatáľsak tapasztalata és képzettsége
Valószínűség: 1-5
Súly:3

12. Erőforľások rendelkezésre állása
Valószínűség: 1-5
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Súly: 4

Kockázati téĺy ezók és alkalmazott súlyozás

Sz. Kockázatitényezo
Bekövetkezés
valószíntĺsége

Alkalma-
zott
Súlv

Pontha-
tár

1 Belső kontrollok értékelése 1-5 5 5 -25

2 Y źitozés l tltszerv ezés 1-5 4 4-20

J A rendszeľ komplexitása 1-5 4 4-20

4 Kölcsönhatás más ľendszeľekkel 1-5 a
-) 3-ls

5 Bevétel szinteVköltségszintek 1-5 5 5 -25

6. Külső szerv ezeteU paľtnerek által
gyakorolt befolyás

1-5 2 2-10

7 Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő l-5 2 2-r0

8 Vezetőség aeeályai l-5 J 3-15

9 P énzĹigyi szab áiytalans ágok
valószínűsése

l-5 4 4 -20

10. Szab ály ozottsáe és szabályosság 1-5 J 3-15

11 Munkatársak képzettsége és
tapasztalata

1-5 J 3-15

t2 Erőforrások rendelkezésľe állása 1-5 4 4-20

Ko ckźnat méľtéke : bekövetkezés valószínúsége * súly

A kockźnatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiaí és az éves ellenőrzési
terv elkészitéséhez, arni a ténylegesen rendelkezésrę állő erőforľásokat veszi figyelembe.

A stratégiai teľv meghatározzaazokat a rendszereket, amelyekre vonatkozőanakĺivetkező
négyéves időszakon belül ellenőrzéseket kell végľehajtani, ha az eńfo.rrásokat allokáltfü.
Évente, az éves teľwel és a megfelelő vezetőségi tagokkal egyeztetettvźůtoztatásokkal
ö sszhangban kell felülvi zs gźůni.

A Kockázatok azonosítása, éĺtékelése fbfolyamatonként kockźzatelemzési tźlblázatok
segítségével történik.

A belső ellenőrzési vezętőnek atapasztalatai és szakmai megítélése alapján értékelnie kell
az ęgyes kockźzati tényezok adott rendszeffe gyakorolt hatását. A belső ellenőľzési
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Vezetőnek ellenőńznie és értékelnie kell az ęredményeket, és ebbe javasolt bevonnia a
szervezeti egységek vezetőit, akik a vonatkozó rendszeľekéľt / folyamatokéĺt felelnek.

E szakasz végére minden rendszeľ kocklŁati tényezojének mértékét - magas' közepes,
alacsony _ meg kell állapítani. A kockźzate|ęmzés eredménye infoľmációval szolgál a
stratégiai és az éves ellenőrzési teľv elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló
eľőforrásokat veszi figyelembe.

Akockázatértékelést végző csoport tagai közösen értékelik, rangsoľoljfü a kockázatokat,
majd a felső vezetés meghatáľozza akockäzati ťuróképességet. Az é:rtékelt kockŁatokat
ezutánkell besorolni a három kategória közül valamelyikbe. (A tűľőképesség alattiakat az
alacsony, a tűrőképességet jelentősen meghaladókat a magas kockázatok közé helyezik e1.)

Az el|enőrzések alkalm azott gy akoľisá ga :

Magas prioritású rendszerek egy-két évente ellenőrizendő

Közepes prioritású ľendszeľek két-három évente ellenőrizendő

Alacsony pľioľitású rendszerek négyévente ęllenőrizendő
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Kockázati
kategóriák Kockázatok

Szakmai
feladatellátássaI
kapcsolatos
kockázatok

. A szakmai feladatellátást szabályoző belső szabályzatok,
utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú
tervekkel

. A szakmai feladatellátásr a vonatkozó belső szabáIyzatokat,
utasításokat nem taľtják be

. A szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabálý
követelményeket nem tartiák be

Szabá|yozásból és
annak változásából
eľedő kockázatok

r Egyes folyamatok nem kerĹilnek pontos szabźiyozźlsra a belső
eljáľásrendekbęn

. A jogr szabályozási, politikai-gazdaságtr' stb. környezeti
változásokat nem követik a belső szabályozások

l Az új feladato|<hoz, köľnyezeti változásokhoz kapcsolódó
belső szabźiyzatok egy általán nem készülnek el, csak
hiányosan készülnek el, vagy nem időben készülnek el

. A stľatégiai és éves műkodési' illetve költségvetési tervek
összeállítás źlhoz nem állnak rendelkezésre a teľvezést
befolyásoló jogi és egyéb szabá|yok

l Az előľe nem tervezhető jogi vagy belső szabálryozźsi
változások előre nem tervezhętő hatásokkal járnak

. A szakmai és adminisztrativ feladatokat befolyásoló szabályok
tul bonyolultak

. A szakmai és adminisztrativ feladatokat befolyásoló jogi vagy
belső szabályozási kömyezet túl gyakran változik, folyamatos
bizonýalanságot eredm ényezve ezzel

. Szabályozás és gyakorlat külĺjnbözik

. Eltérő jogszabály-értelmezés éslvagy alkalmazás az egyęs
intézményeknél

. Feladatok időbeli ütemezése és osszehangolása nem megfelelő

' Feladatok időbeli ütemezése és összehangolása nem megfelelő
r Lassú a szabźůyozás változásźtrő| szőlő infoľmáció áttiltetése a

gyakorlatba
. Szakmai szęrvezetek véleménye nem érvényesiil jogszabályok

változtatäsa soľán
. A Tankerületi Kĺizpont nem időben értesül a vonatkozó

szakmai jogszabályok teljes köréről l azok válrtozźsźlrőI
. Szakpolitikai stratégia kidolgozottsźłganem megfelelő /

pontatlan
. Szakpolitikai stratégia gyal<ran változik

A kooľdinációs és
kommunikáciĺĺs
ľendszeľekben ľejlő
kockázatok

. Az egyes szervezeti egységek közotti kooľdináció és
kommunikáció nem biztosított

. A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően
működnek

r A munkatáľsak nem kommunikálnak egymással, nem működik
a felülľől lefelé, illetve az alulről felfelé torténő kommunikáció

Az Eszteľgomi Tankeľĺileti Kiizpont Belső Ellenőľzésĺ Kézikłinyvének 3. melléklete

KOCKAZATOK
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. A munkatáľsak nincsenek tisztában a kifeló történő
kommunik álás szab ály aiv al

. Negatív sajtóvisszhan1 va1y a pozitiv kommunikáció
lehetősége nincs megfelelően kezelve

. PR, tájékoztatásra vonatko ző jo gszabályokat, szew ezeti
arculati elemeket nem ismerik vagy használiźl< előírásszerűen

Külső szeľvezetekkel
való
együttműkłidésben
rejlő kockánatok

r A tervezéshez, illetve a szakmai és adminisztratív feladatok
ellátásához szükséges adatokat, információkat a paľtnerek nem
bocsátj ák időben rendelkezésľe

r A paľtner szervezetektől érkezÍĺ adatszolgáltatás hiányos' nem
me gbízható, nem me gal apo zott

r A paľtner szęrvezetekkel folyatott kommunikáció nem
megfelelő

Szervezetelďpaľtner
ekvá|tozálsából
eredő kockázatok

r A paľtner szewezetek előre nem láthatő változásai negatívan
befolyásolj źlk a sza|<rrlai vagy adminisztľatív feladatok
ellátását

r A paľtner szervezetek vźůtozásairól nem értesiil időben a
szervezet, ami negatív következményekkel jár a szal<rĺlai vagy
adminisztľatív feladatok ellátására

Teľvezésből,
pénzügyi és egyéb
eľőfoľľások
ľendelkezésľe
állásábĺól eľedő
kockázatok

. A stratégiai és rövidtávti feladattervek, illetve a költségvetési
tervek nincsęnek összhangban a jogi szabá|yozási
előíľásokkal, a tulajdono si elvárásokkal, a cé|kituzésekkęl

. A stratégiai és rĺjvidtávú feladattervek, illetve a k<iltségvetési
tervek nem téľnek ki a terv végrehajtásához szükséges
erőforľásokĺa

. A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési
tervek nem számolnak a tervek végrehajtását akadályoző
kockázatokkal, a költségvetési terv nem tartalmaz tartalékokat

. A feladatok, erőfoľrások és kapacitások változźsát a
tervezésnél nem veszik figyelembe

. A költségvetési források esetleges csökkenését, az előte nem
lź"Íhatő pénzügyi krízisek bekövetkezésének l ehető ségét nem
veszik figyelembe atervezés során

. A szakmai és adminisztrativ fęladatok ellátásának erőforrás
szükséglete (pénzügyi, ťlz1kai, egyéb) nem biztosított, vagy
nem a megfelelő mennýségben és minőségben biztosított

. Napi kifizetésekhez nem a megfelelő soľon áll rendelkezésre a
forrás

. Források nem állnak rendęlkezésre a kifizetés időpontjában

. A likviditási előrejelzés nęm megfelelő (késik, pontatlan)

. A betervezett kötelezettségvállalás nem valósul meg
Az irányitási, a belső
kontľollrendszeľben
ós a belső
ellenőrzésben ľejlő
kockázatok

. A TankerĹileti Központ szetvezeti egységeinek vezetői
nincsenek tisztában a stľatégiai és rövid távú célokkal

. A Tankerĺ'ileti Központ szervezeti egységeinek vezetői nem
motiváltak

. A Tankeľületi Kĺizpont szervęzętĹegységeinek vezetői nem
mutatnak etikus magataľtást munkájuk során

l Atervezést, mfüödóst, beszámolást' stb. befolyásoló
tulajdonosi döntések nem születtek meg, vagy a szervezet
taeiai számära nem ismertek
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. A belső kontrollrendszer egyes elemei hiányoznak a
Tankęrületi Központ szeruęzeti egységeinél, vagy nem
megfelelően működnek

. A koľábbi ellenőrzések során tett javaslatokat a Tankerületi
Központ vezetősége nem hajtotta végľe vagy az intézkedések
nem hatékonyak

r Egyes folyamatokat hosszabb ideje nem ellenőriztek
r Egyes folyamatokra vonatkoz őarl, a korábbi ellenőrzések

súlyos hibfüat tártak fel
. A projektek előľehaladását gátló tényezől<ről azinformácio

késve Vagy nem jut e| az intézkedésľe alkalmas szintre
. Rendhagyó tigyek nagy számďkomplexitása miatt nehéz a

nyomon követés
. Jelentéstételi határidők elmulasztása
. Jelentések hiányosan, késve keľülnek ĺisszeállításra
. J el entéstétel i, adatszo| gáltatási kötel ez ett s ég hatándejét nem

tartják be
. Szakmai tapasztaLat hiánya a munkatársak köľében
r Biztosítékok meglétének ellenőrzése nem kellően alapos /

elmarad
. A helyszíni elleĺorzésen feltárt problémák nyomon követése

nem megfelelő
. Helyszíni ellęnórzés indokolatlanul köt le kapacitásokat
. Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása

elmarad
. Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása

nem kellően részletes / alapos
. A helyszini ellenőrzések koordinálása az e|Ienórzést végzők

között nem megfelelő
. Soron kívĺili helyszíni ellenőrzés veszélyezteti az ellenőrzési

teľv bętartását
. Helyszíni ellenőrzések kockázatelemzése nem megfelelő
. A helyszíni ellenőrzés nem tárja fel. az igazi problémákat
. A helyszíni ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése /

visszacsatolása nem megfelelő
r Nem vagy nem megfelelően ellenőrzik a kozbęszerzési

kötelezettséget
l Az ellenőrzésen feltrárt problémák nyomon követése nem

megfelelő
. Szeruezeti integritást sértő esemény eljáľásrendje nincs l

hiányos
l Szervęzeti integritást sértő esemény kezelése nem megfelelő
l Szervezeti integritást sértő esemény nyilvántartása nem teljes

koru, az információk/adatok felvitele késedelmes
. Szervezeti integritást sértő események eljárásľendje nem

megfelelő
l Szervezeti integritást sértő eseményeket nem időben tźrják fel,

az e|járás elhúzódik
. Csak EU-s l hazai ellenőľző szervek tárjźlk fel a

szabźiytalaĺságot
. A Szeľvezeti integritást sértő esemény tényének megállapítása

és annak kezelése, szankcionálása nem egységes
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. Valós szervezeti integritást séľtő esemény gyanú eljaľás nélkĺil
zárll

. Követeléskezelés eredménýelen / elhúzódík

. Minőségileg kifogásolható tervek műszaki és időbeli
nehézségeket okoznak a végľehajtás sorĺĺn

. Formális kontrollok lassítják a folyamatot
r A tervezés elhúzódik, ahiányzó engedélyeket nem szerzikbe

vagy hosszú időt vesz igénybe
. Projekt végľehajtásához szükséges foľrások nem állnak

rendelkezésre időben és összegben
r Nem elég részletes vagy pontatlan műszaki tervek

költségtullépéshez vezetnek
. Közbeszęrzési ajaľ/.ati dokumentáció nąn megfelelő minőségú
. Kőzbęszerzési eljáľás elhrizódik
. Megtámadják a lefolytatott közbeszerzési eljárást
r Komrpció veszélye aközbeszerzésben
. Közbeszęrzésrevonatkozó minőségbiztosítási és szabályossági

javaslatokat nem veszik figyelembe
. Szerzodéseket nem taľtják be
. Vállalkozói szerzođések nem megfelelőek

Humánerőforľás_
gazdálkodásban
rejlő kockázatok

. A szakmai és adminisztrativ feladatok ellátására nem á1l

ľendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás
. A renđelkezésľe á11ó munkaeľő nem rendelkezik megfelelő

vé gz etts é ggel és/vagy sz akmai tap asztalattal
. Új munkatársak bętanítására nincs megfelelő kapacitás, idő
. A munkatársak elkötelezettsége, loj alitása, munk abirása,

motiváltsága nem megfelelő
. A Tankertileti Központ munkatáľsai nem azonosulnak a

szęrv ezeti etikai szabályokkal
. A munkatársak feladat- és felelősségi köľe nem kellően

részletes/m egllatźrozott, nem megfelelően elhatiíľolt' nem
megfelelően kommunikált

. A munkatársak, illetve a vezetők-beosztottak közötti
kommunikáció nem megfelelő

l Avezetok szakmai és etikai megítélése nem megfelelő
. A munkaerő-felvételnek nem megfelelő a gyakorlata, ęzźital

nem biztosított a minőségi munkaerő, megfelelő időben
töľténő rendelkezésre állása

. A Tankeĺületi Központ motivációs és béľpolitikái nem
készültek el, hiányosak, nem megfelelőek' nem illeszkeđnek
az aktuźiis szęrvezeti célokhoz

. A Tankeľületi Kĺizpontnál nincs kialakult képzési rendszer
vagy elavult, esetleg',diszkľiminatív''

. A Tankertileti Központ nem ľendelkezik
teljesítménymenedzsment rendszerrel vagy a kialakított
rendszer nincs összhangban a stratégiai és rovid távú
célkitűzésekkel

r Magas fluktuáció
. Új munkatáľsak felvétele korlátozott
. Munkatársaknak nincs megfelelő kapacitásuk a feladatok

végrehajtásaľa
l Szewezeti bizonýalanság (p1. várható átalakulás, megsztĺnés)
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. Szakértők közbeszeręztetésę ęlhúzódó folyamat

. A munkavégzéshez sztikséges technikai l ťtz1kai erőfoľrások
nem állnak megfelelően ľendelkezésľe

. osszeféľhetetlenségi követelmények telj esítése nehézségekbe
ütközik

A megbízható
gazdálkodást és a
pénzkezelést
befolyásolĺi
kockázatok

l Az egyes szakmai vagy adminiszffatív intézkedéseknek a
kiadásokľa gyakorolt hatását nem megfelelően mérik fel

. Nem megfelelő a szewezet likviditásmenedzsmentje

. A Tankerületi Központnál nem kialakult vagy nem megfelelő
a közb eszerzési ľendszer

. A pénzkezeléssel kapcsolatosjogi és belső szabá|yozási
előírások betartása nem biztosított

. A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előíľásokat nem
tartják be

l Az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok
végľehajtása során nem tĺiľękednek a költségek
minimalizálásáľa

. A Tankerületi Központ nem rendelkezik kontrolling, illetve
teljesítményéľtékelési rendszerľel

. A TankęrĹileti Központnźi acélok és az elért eređmények
éľtékelése rendszeręs időkozönként nem történik mee

Számviteli
folyamatokkal
kapcsolatos
kockázatok

. A Tankenileti Kozpont nem ľenđelkezik megfelelő számviteli
nyilvántartási rendszeľľel

. A Tankerületi Központ beszámolási ľendszere nem
megbizhatő

. A Tankertileti Kĺizpont nem tesz időben eleget abeszámolási
kĺitelezettségeknek

. A TankęrĹileti Központ nem követi folyamatosan nyomon a
könywezetéss el kapcsol ato s j o gi szab áiy ozási előíľások
vźitozź.sait

. A könywezetés informatikai támogatottsága nem męgolđott
Műkłidésből'
üzemeltetésből eľedő
kockázatok

. A Tankerületi Kozpont nem ľendelkezik flz1kaĺ biztonsági
tervekkel és előírásokkal

. A Tankęrületi Központ nem rendelkezik beruházási, fejlesztósi
tervekkel, illetvę a tervek nem aktualizźůtak, azok
felülvizsgálata nem biztosított

. A Tankeľületi Központnál a vagyon' az eszközok megfelelő
műkodtetése és állagmegóvása nem biztosított

l Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a Tankerületi
Központon belül

. A Tankerületi Kĺizpontnál a vagyon' az eszkozok megóvását
szoleáJ,ó biztonsáei előírások nem kertilnek betartásra

Az iratkezeléssel,
iľattárazással
kapcsolatos
kockázatok

. A Tankerületi Központ nem rendelkezik pontos, naprakész
iratkezelés i és irattźrazási rendszeľrel

l Aziratttlrazás ťĺz1kai, biztonsági követelményei nem
megoldottak

. A nyilvántartási rendszeľek nem megfelelőek, nem
naprakészek' Vagy ahozzźférési korlátok nem működnek

Infoľmatikai
ľendszeľekkel,
valamint
adatkezeléssel és

. A Tankerületi Kĺizpont nem ľendelkezik infoľmatikai
stratégiai terwel

. A Tankerületi Központ nem rendelkez1k informatikai
biztonsági és katasztrófa terwel
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aĺlatvédelemmel
kapcsolatos
kockázatok

. A szakmai, illetve aĺlminisztratív folyamatok támogatására a
szükséges időpontban nem á1l rendelkezésre informatikai
alkalmazás

. A Tankerületi Központ infoľmatikai alkalmazásai elavultak

. A Tankeriileti Központ hardver ellátottsága nem megfelelő
l Az informatikai alka|mazások nem felelnek meg a

biztonságo sság követelményének
l Az aľchiválási rendszerek egyźůtalźn nem vagy nem

megfelelően mfüödnek
r Egyes infoľmatikai alkalmazások nęm kompatibilisek más, a

Tankerületi Központ által alkalmazott informatikai
ľendszeľekkel

. A Tankeľületi Központ ađatkezelése és adatvédelme nem felel
meg a iosi és belső szabályozási előírásoknak.
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AzEsztergomi Tankeľĺĺletĺ Központ Belső Ellenőrzési Kézikiinyvének 4. melléklete

Alapvető vizsgálati eljárások' technikák

1. Megfigyelés

Kéľdésfelvetés (interiú" táiékoztatás. kéľdőívek. felméľések. fĺókuszcsonort-inteľirú)

A kérdésfeltevés (inteľju, tájékońatáskérés) az eLlęnorzött szervezeti egységen belül vagy kívül,
meghatározott személyektől történő információgýjtés. Az információgyĺjtés kóre az írásban
bekért hivatalos válaszoktól a személyekkel folytatott beszélgetések alapján szerzett informális
közlésekig terjedhet. AtĄékoztatáskérés történhet a szęrvęzeti egységen belül vagy kíviil, szóban
vagy írásban.

Az interjú és tájékoďatáskérés a szervezeti egység illetékes munkatársainak kikérdezését, a
válaszok kiértékęlését, megfelelő ellenőrző kérdések feltevését és adott esetben az információk
megerősítését is jelenti.

A tájékoztatáskérés speciális, de kiemelten fontos esetei az ellenőrzött szęrvęzęti egység
vezetésétől bekért teljességi nyilatkozat és a szükséges tanúsítványok.

A belső ellenőľzési vezętő a folyamatgazđáld<atés a folyamatban résztvevő más munkatársakkal
interjúkat készítenek a folyamatok és kockázatok elemzése céljából. Az interjúknakazacé|ja, hogy
elmélyítsék ismereteiket a folyamatokról, tevékenységekről, kockázatokról és vonatkozó
ellenőrzési pontokról. Az interjú a|apjána belső ellenőľzési vezetó a folyamatot leírhatja szĺiveges
magyarázatok vagy lailönboző folyamatábrák használatźxa|, majd ismereteit bővítheti a
folyamatok részletes átvizsgáIása során, amikor:

. a folyamatot miĺködés közbęn vizsgźi1a;

. egy vagy tobb tranzakciőt végigkĺivet a teljes folyamatban, annak kezdetétől avégéig.

A hatékonyság érdekében fontos, hogy a belső ellenőrzési vęzetó feljegyezzenés felmérjen minden
olyan, az interjúk éslvagy folyamat-vizsgálatok során fęltáľt, beazonosított kockázatot és
ęllenőľzési pontot vagy folyamatot (kontrollt), amely az eredeti kockázatelemzésbęn még nem,
Vagy nem kellő részletességgel szeľepelt.

A siker érdekében azinteĄut gondosan kell előkészíteni és felépíteni. Az alapos felkészülés _ így
például (ameĺmyiben megoldható) az ellenőrzőlisták kidolgozása segít aZ interjú
hat ékonysá gának max im alizálásáb an.

Az intequalaĺľryal törekedni kell' az őszintę és nyílt légköľtĺ kommunikációra. A kĺ'ilĺjnbĺjző
kéľdéstípusokat és alkalmazásuk korülményeit a kövętkezőkben foglaljuk össze:

- Nyílt - megválaszolandó kéľdések _ ezek a kéľdések a hogyan, miért' hol, mikor és mi
kérdőszavakkal kezdődnek, és új, még nem ęlemzett információ gýjtésére szolgálnak.
Általába.' szélesebb területet fednek le, és tobbfaj taválaszadást tesznek lehetővé, mint a záĺi
kérdésęk.

- Zárt kéľdósek _ ezek egy kérdéssor végén lehetnek hasznosak, konkľét tények begffitése
éľdekében (igeďnem).

- Teszt- és éľtékelő kérdések - ęzęk révén konkľétabb információ gyĺjthető be, és
ęllenőrizhető a tudás és tapasztalat mélysége. Segítségükkel az inteĄualany tudásának
hiányosságai is feltárhatók valamęly terÍileten vagy témźban, igy jelentős információt
jelentenek az ellenór munkájában.

Tanácsos az intequk lefolytatása soľán elkeľülni az alábbiakat:
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Tiibbszłiľiis' ismétlőĺlő kéľĺlések - ezęk azt a benyomást keltik, hogy a kéľĺlęző nem igazźtn
ismerí a problémákat és nincs tisztában vele, hogy milyen kérdésekrę keręs választ. A
kérđéseket megfelelően meg kell tewezni, át kell gondolni.
Iľányító vagy sugalmaző kéľdések _ ezekkel általábaĺ nyomás gyakorolható az
interjúalanyra, hogy egy bizonyos módon válaszoljon. Általuk talán olyan válaszok
nyerhetők, amelyeket a kérdezó hallani kíván, ęzek azonban mégsem tekinthetők kellő
bizonyítéknak.
Homályosan megfogalmazott kéľdések _ a kérdezónek pontosan kell meghatároznia a
keresętt információt, és azt, hogy mit kíván megtudni.
Hĺpotetĺkus kéľdések _ ezek révén csak hipotetikus válaszok nyerhetők, amelyek szintén
nem használhatók fel megfelelő bizonyítékként.

A pontos visszaemlékezés érdekéb en az inter1ilk során elhangzottakat j egyzetelni kell' és az interjut
követően azt alehető leghamarabb dokumentálni kell. Ha a szóbeli inÍbrmáció ki'ilönösen fontos a
vizsgálat szempontjából, az interjuról készült írásos feljegyzést az inter1űalarľryal meg kell
erősíttetni.

Kéľdőívek' kéľdéssoľok' felmérések

A kéľdőívek egy konkrét témára vonatkozó információk megszerzését szolgáló kéľdéssort
Iartalmaznak Abban az esetben, ha interjfü lefolytatása a megkérdezęttęknagy sztlma miatt nem
lehetséges, az inforunációgytĺjtés fontos eszközei lęhetnęk a kérdőívęk. Gyakran használják fel
ęzęket a szolgáLtatáls minőségének megítéléséľe vagy a szo|gálÍatásnýjtás javítási lehetőségeinek
felmérésére. A kérdőíveket úgy kell felépíteni, hogy az adotthelyzet igényeinek megfeleljenek.
Leginkább az a|źlbbi köriilrrrények esetén rnegfelelő alkalmazásuk:

a) ha az információgyĺjtésre fordított időt és kĺiltséget minimalizálni kell;
b) ha az információ másképp nem áll ľendelkezésľe;
c) ha az e||ęĺőr a szervęzęt eľósségeit és gyengeségeit próbálja beazonosítani;
d) ha a cél a szolgźůtatás minőségének felmérése az Ĺigyfelek által adott szempontok a|apján.

A kéľdőív szerkezete kozvetlen hatással van a b eszerzett információk minőségére , és ezért a gondos
meglervezése kiilönösen fontos. A kérdőívęk kitöltése egyszerű kell, hogy legyen annak
érdekében, hogy az esetleges válaszaďők ne vonakodjanakazokat kitölteni. Nagyobb a kit<jltési
hajlandóság' ha a kérdóívet bizalmasan kezelik, a válaszadók nem azonosíthatók.

Kéľdéssoľok képezik a kérdőívęk gerincét. Három terĹileten, az anyagi erőforrás- és
vagyongazdálkodás, emberi eľőforrás-gazdálkodás és a közbeszęrzések ellenőrzésének
témakörébęn megfogalmazott kérdések biztosíthatnak kiindulás alapot a kérdőívek elkészítésére.

Felméľés végzése új vagy szabványosított információk begýjtésének hasznos módszere lehet
mind minőségi, mind mennyiségi szempontból. Felméľés segítségével egy ellenőrzési területen
számos válaszaďő kérdezhető meg. A legfőbb mennyiségi felmérésí módszerek a postai (saját
kitöltésű) kéľdőívek, a személyes interjúk és a telefonos interjfü. A felmérések hasznosak új
ismeretek és napľakész információk beszerzéséné|, ugyanakkoľ azokat nagy gonddal kell
megtervezni, felépíteni és kivitelezni, ha hasznos és megbízható információkat akarunk nyerni.

Fókuszcsoport_inteľi ú

A fókuszcsoport-inteľjú, mint ellenőľzési technika olyan ernbercsoport - gyakran egy szewezet
szakértő munkavállalóinak, de előfordulhat, hogy a szervęzęt ügyfeleinek csopoľtja - akiket egy
meghatározott téma vagy probléma megvitatásźlra választanak ki. A fókuszcsoport ideális mérete
az irányított megbeszélésęk esetén 7-8 fő. Gyakľan hasznźújélk fel őket olyan típusú információk
g1.rĺjtése soľán, és olyan eredmények megalapozására, amelyek esetén a válaszadók
véleményüknek saját megfogalmazásukkal adnak hangot.
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Folvamatábrák

Folyamatábľák révén egy szervezeten belül konkrét folyamatokról vagy tevékenységekľől
gytĺjthető információ. A folyamatábra vizuális segédeszköz atranzakciők folyamatáb an az egymást
követő lépések leképezéséhez egy szervezeten vagy eljźlrttson belül. Egy folyamat kĹilönboző
részfolyamatainak, illetve egy tevékenység ľésztevékenységeinek folyamatźlbrźn történő
megjelenítése lehetővó teszi, hogy akjzárőlag a folyamat, tevékenység főbb jellemzőire, lépéseire
összpontosíthassunk oly módon, hogy ezeket ktilĺin-kiilön és egymással való összefiiggésükben is
vizsgálhatjuk. A folyamatábľák szintén segítik az ellenórzés során alkalmazandó módszertan
megfervezését, igy például annak eldöntését, hogy melyek a folyamat kritikus (kockázatos)'
kontrollokat igénylo elemei' és hogy ęzęket vizsgálva alka|mazzon-ę a belső ellenőr például
felmérést vagy osszehasonlító módszereket.

2. Elemzés

Elemző eliáľások

Az elemzés a vizsgá|t tevékenységľe, kérdésre vonatkozóan megfelelően csopoĺtosított elemeket
egymással összehasonlítja, bemutatja avizsgált folyamatok alakulásábantapaszta|ható általĺános
tendenciákat, feltűnő eltéréseket, és ezekre magyarázatokat keres, ok-okozati összefüggéseket tár
fel. Az eIemző eljárások olyan technikák, amelyek adatok kĺizötti összefüggések tanulmányozására
szolgálnak, azt vizsgálva, hogy az összefiiggések valósak' vagyis reálisak, elfogadhatók-e.

Az elemzés tárgyát képezó adatok lehetnek péttz.lgyi és nem péĺlnlgyi ađatok, sztlrmazhatnak
ktilső és belső forrásokból. Általánosan az ęlemzo eljárások úgy jellemezhetők, rrunt az adatok
vizsgá|ata abból a szempontból, hogy azok visszaigazolják-e az e||eĺlőrzött szervezeti egységról,
tevékenységeiről szerzett ismereteket.

Ezeknek az e|jźtrásoknak az alkalmazása azon a feltételezésen alapul, hogy az ęllenőrzött
információk, adatok között valamilyen összefiiggés van, és ęhhez társu| az a fę|tételezés is, hogy a
meglévő összefiiggések várhatóan folytatódnak, továbbľa is fernállnak.
Az ę|ęmző eljarások körébę sorolható technikák magukban foglalják azoknak a változásoknak a
tanulmányoztsát, amelyek az adott költségvetésben, üzleti tervben, beszámolóban, tételben stb. a
mege|őzó időszakokhoz képest kövętkeztęk be, annak megítélését segítik elő' hogy az ęĹlenorzott
év számadatai elťo gadhatóak_e.

Elemzésękkel lehet megvalósítani:
. a költségvetés, üzleti terv, bęszámoló stb. adatainak összehasonlítását az évkozi adatok

vagy részösszegek alapján várt ęrędményekkel;
. a k<jltségvetés, üzleti terv' illetvę a beszámoló stb. adatai belső összefliggéseinek

tanulmányo zását több évre vonatk ozőan;
l egyszerű számításokat vagy számítások sorozatát a költségvetés, az ijzleti terv, a

beszámoló, azok egyes területei és az egyes tételek becslésére;
r a normatívák, teljesítménymutatók és a tényleges adatok alakulása kĺjzĺjtti összefüggések

tanu|máĺyozását;
. apéĺlzjgyi és nem pénziigyi információk közötti összefiiggések tanulmányoztséú.

Az ę|ęmzó eljárások elvégzéséhez számos technika áll ľęndelkęzésre' amelyek az egyszeru
cisszehasonlító módszerektől a komplex elemző módszęrekig terjedhetnek. Általánositva, az
elemző eljárásoknak két fó típusa van:

. az összęhasonlító elemzés, amely kĺjzvetleniil és nyíltan osszehasonlítja a költségvetés,
üzleti terv, a beszámoló, az elszámolás stb. ellenőrzés alá keľülő számadatát egy másik
információval, valamint

. a modellező elemzés, aminek keretében az ellenőrnek kiegészitő vtitozőkat kell
felhasználnía ał'lhoz, hogy elfogadható várt értéket állítson fel.
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A,z. elemzn eljáĺások legfontosahb ĺépései źiltalában az a1źthbiak:
. az ellenőrzendő adatokra hatő tényezők azonosítása;
. megbizonyosodni a megfelelő adatok megszerezhetőségéról;
. kialakítani az ellenőľzendó adatra egy várt értéket (hipotézis_felállítás);
. összehasonlítania avélrt éĺtékęt az ęIleĺorzött értékkel;
r magyarázatot kérni a vezetéstől a toleľálható eltérést meghaladó ktilönbségekľe;
. megvizsgá|ní a magyarázatot egy megfelelő, fiiggetlen bizonyítékkal szembesítve,

valamint
. ha szükséges' felülvizsgálni az előzętęs feltételezésekęt és megismételni a folyamatot;
. levoĺuri a kĺjvetkeztetést.

Az e|emző eljárások megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az adatok teljesek, ezért
az ađatok forrását gondosan mérlegelni kell. Ideális az,ha az eLlenőrzésre kerülő adatok vźrhatő
éľtékét a kiszámításukhoz használt forrástólteljesen ktilonálló és független fonásból vezetik le. Ha
a belső ellenőrzési vezetó ugyanabból a forrásból vęszi az adatokat, feľĺráll a veszélye, hogy
tévęsen éilapitja męg az ęlemzó elj árásból meríthető megbizhatóság fokát.

Ha az ę(emzo eljáľások a más úton szerzett információknak ellentmondó eľedményeket mutatnak,
meg kell vizsgálni az ezt elidéző körülményeket, okokat és magyarázatukła megfelelő
bizonyítékokat kell szerenlj. Az elęmző eljárások źitalźlban csak jelzik az informźrcióban rejlő
lehetséges ellęntmondásokat. Gondosan mérlegelni kell ezért, hogy az elemző eljárások
alkalmasak_ę az ellenorzés céljainak megvalósításához szükséges bizonyítékok megszerzéséhez.

Statisztikai elemzés

A statisztikai elemzés gyakran alkalmazott eszkóz pl. azokban az esetekben is, amikor idősorok
vizsgéiatához, tendenciák meghatározásához vagy összehasonlításokhoz, kiilönböző ađatok
kĺjzötti, a véletlen által is befolyásolt összefüggések kimutatásához szfüséges az adatok elemzése.
Más esetekben nem lehetséges vagy nem volna gazđaságos a sokaság egészének vizsgźiata. Ekkor
a sokaságbólvett egy vagy több minta adatainak elemzése alapjáĺfoga|mazhatunk meg a sokaság
egészére vonatkozóan is ésszenĺ bizonyossággal érvényes állításokat vagy hipotéziseket. A
statisztika központi kérdése azadatgyujtés, szervezés, bemutatás és elemzés. A személyek,tárgyak
vagy tevékenységek (a ,,populáció'' - sokaság) egy konkrét csoportjának jellemzőit vizsgálva, egy
mintát választunk ki, és a minta jellemzői a|apján a vizsgá|t sokasági változók (mint pl. a
hibaarány) értékére vonatkozó becslést adhatunk. A statisztikai elemzés biztosíthatja, hogy az
ellenőrzési megźůlapitásokat és következtętéseket aIźltámasztó adatok elemzése és értelmezése
helýálló.

Dokumentumok vizsgálata. elemzése

Az irott anyagok az eLlenorzéshez felhasznált információk fontos forrását jelentik, és a legtöbb
v izs gálati elj árásnak r észét kép ezi azok v izsgálata.

A belső ellenőľzési vęzetó _ egyebek kozt _a következő dokumentumokat vizsgálják:
. munkapľogľamok' stľatégiaitervek,feladattervek;
. belső utasítások, szabéiyzatok, iránymutatások, stb.;
. kinevezési okiľatok, megbiztsilvállalkozási szerződések;
. pľojelĺ:tdokumentumok;
. levelezések;
. feljegyzések;
. jegyzőkönyvek;
. pénnigyikimutatások;
. számlélk,bizonylatok;
r éves beszámolók, jelentések;
. korábbi belső ellenórzési jelentések, egyéb jelentések'
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A dokumentum-alapú bizonyítékok fó fonását az ę!|ęnőrzott szervezęti egység nyilvántartásának
és dokumentumainak vizsgá|ata, tanulmányozása jelenti. A dokumentumokból való
információgyűjtés ľendszerezett kell' hogy legyen, és az ellenőrzés megállapításainak
alátźtmasńását kell, ho gy szolgálj a.

Esettanulmánvok

A teljesítmény-ellenőľzés esetében az esettanulmány hatékony módja az információk
beszerzésének, elemzésének és bemutatásának. Az esettanulmányok, események, tranzakciók vagy
ťlzikai értelemben |étęző dolgok egy ľeprezęntatív mintájának részletes vizsgálatát jelentik a
program yagy a tevékenység egészének megismerése érdekében. Ez a módszer a kĹilönböző
szolgáltatások hatékonyságának felméréséľe összpontosít azáltal, hogy esetmintákat elemez a
tevékenység pontos menetének megismerése érdekében.

osszehasonlító elemzés

Az összehasonlító elemzés célja annak megáilapítćlsa, hogy lehetséges-e az ellęnorzott szerv egyes
folyamatai működésének vagy teljesítményének javítása más szervezetek bevált gyakorlataival
töľténő összehasonlítások alapján. osszehasonlítás végezhető a szęwezeteĺ belüli más
részlegekkel vagy egységekkel kapcsolatban, vagy más releváns kiilső szervęzetekke| az országon
beliil vagy kiilfijldön. A cél annak megállapítása, hogy a máshol bevált gyakorlattal
összehasonlítva lehetséges-e egy adott folyamat, tevékenység fejlesztése' javítása. Ez a mődszęr
segítheti a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség javítását és a megtakarításokat szolgáló
lehetőségek azonosítását. Átfogó, nem ľészletkérdésekre koncentráló összehasonlítás végezhető
oly módon, hogy azonos funkciót ellátó szęrvezetek ađatait vetik össze.

Amennyiben teljesítmény_összehasonlító elemzést végez a belső ellenőrzésivezetó, számos mérést
és mutatót használhat a teljesítményęk összehasonlítása céljából, mint pl. a termelékenység, az
egységköltség és a szolgáltatás minőségę. Az <isszehasonlító elemzés módszeľ alkaLmazása
ösztonözheti a szervezętet arra, hogy teljesítményén javítson. Az összehasonlítások során azonban
meg kell bizonyosodni arról, hogy:

. hasonló szervezetęk kerülnek összehasonlításra (a nagy szervezetek ugyanis eltéró
köriilmények között működnek, mint a kisebbek' és cisszehasonlításuk egyenlőtlen lerne);

a az adatok begytíjtésének módszere következetes;
. aZ ellenőrzcitt szervezeteknek nincs arľa lehętőségĹik, hogy a kedvęző összęhasonlításokat

elfogadják, mig az elmarasztalókat ęlutasítsák.
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Költség_haszon elemzós

A költség-haszon ęlemzés akózgazdasági értékelés legátfogóbb formája. Célja, hogy pénziigyi
szempontból számszenĺsítse egy-egy javaslat, kezdeményezés költségeinek (ráfordítások) és a
hasznainak (eredmények) nagy részét, idęéľtve azokat is, amelyekre vonatkozóan a piac nem nyújt
kielégítő mércét a gazdasági érték meghatározásában. Az ún. ,,priori'' (ex-ante) költség-haszon
elemzésnek á'lta|źban becslésekre kell korlátoződrua, mig az eseméný követően elvégzett ún.
,'posteńori'' (ex-post) elemzés már a tényadatok birtokában végezhetó. Az ex-post teljesítmény
elemzés esetén hasznos lehet az ex-ante ktiltség-haszon becslés vizsgáIata annak megállapítása
céljából' hogy a tényleges kĺiltségeket az eIért hasznokkal összevetve még mindig éľtékaľányos
befektetést jelentenek-e. A becsült kĺiltségszint túllęésének vagy a kívánt hasznok el nem éľésének
okai a teljesítmény-ellęnőrzés részeként vizsgálhatók.

3. Tesztelés

Tételes tesztelés (vagv kiizvetlen. ľészletes vizssálatok)

A tételes tesztelés az ellenórzött szervezet kimutatásaiban, kcinyvelésében - területęnként -
cisszesített egyedi adatok, tranzakciók súlypontozott ellenőrzési kritériumok szerinti vizsgá|atát
jelenti.

A tételes tesztekkel az e||enőr arról bizonyosodik meg, hogy a gazďasági, pérľnigyi mtíveleteket
szabályosan hajtották_e végre, és helyesen vették_e nyilvántartásba.

Ä pénzügyi traĺzakciókból kĺizvetlenül nem levezethető információk, adatok (pl. taľtozások és
követelések' egyes vagyonváltozások, forľások) tételes tęsztelése a vonatkozó kĺinyvelési tételek
egyeđi vizsgéůatźwal oldható meg. Előfordulhat (alapvetően a vagyontfugyak köľébeĄ, hogy az
ellęnőrzött időszakban sem pénztigyi tranzakció, sem könyvelési művelet nem érintette. az
ellenőrzęndő adatokat, információkat. Ezért tételes vizsgá|at alá vonásuk valamilyen állományi
(analitikus) nyilvántartás segítségével történhet.

A tételes tesztek csak az egyedi művelętekrę, traĺ:zakciőkľa, adatokra értęlmezhetők, a banki
pénzforgalom <isszęsítętt miĺvęlętęire, illetőleg a fiôkönyvi kĺinyvelésben alkalmazott (bér-,
pénztár-, Vegyes stb.) feladásokra nem.

A tételes tesztek köre kiterjedhet az adott időszak valameĺnyi traĺuakciójtra, a tételek lÜÜo/o-ára'
A bizonyítékok megszerzéséhez azonban erre általában nincs szükség. A teljes könĺ tételes
vizsgálatokat csak azokon a specifikus kockázatoknak kitett terülęteken célszenĺ végrehajtani' ahol
azodatartoző tételekjellege és összege heterogén, és száma semtúljelentős.

Az egyedilegvizsgá|anďó tételek körébe tartozhatnakajellegtik és éľzékenységük (lényegességük)
a|apjźn jelentős' ťontos tételnęk minősített adatok, tranzakciók. Ezeknek a tétęleknek a
megkĺ'ilönböztetett kezelését az indokolja, hogy magas bizonyosságot kell elérni megítélésüknél.
További csoportot alkotnak az űn. nagy tételek, amelyek összegszerű nagyságuk miatt egyedileg
is okozhatnak lényeges hibás állítást, illetőleg - mintavétel a|ka|mazása esetén _ torzithatják az
ellenőrzési tapasztalatok, eredmények kiétékelését'

EgYedi tesztelés

Az egyeditesztęlés célja, hogy meghatátozzaa konkrét tranzakciók vagy tevékenységek vonatkozó
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelőségét. Az egyedi tesztęlés kiterjed a
kiválasztott folyamat, ftanzakciő mélységi ellenőrzésére, összevetve azokat az
alapdokumentumokkal és más vonatkozó információkkal. Ezen ellenőľzés célja, hogy a vizsgá|t
egyedi folyamat, tranzakciő pontosságával és érvényességével kapcsolatban lehetővé tegye
következtetések levonását, illętve hogy a műkĺjdtetett kontľolltęvékenységek minőségét felméľje.
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Az egyedi tesztek ellenőrzési programja jellemzően úgy épül fel, hogy az alábbi szempontok
telj esülését vizsgá|ja.

Kľitérium Egyedi teszt jellemzői

A tevékenység
szabályszenísége

Egy aktuálisan végrehajtott tevékenység ellenőrzése, hogy az megfelel-
e a vonatkozó jogszabályoknak.

A pénzügyi és
egyéb
nyilvántartások
teljessége

Annak ellenőrzése, hogy a pénntgyi és egyéb információs rendszerek
minden vonatkozó részletet nyilvántaľtanak_e.

A múktidés
valóssága

Annak ellenőrzése, hogy a pénzugyi és egyéb rendszerekben
nyilvántartott tevékenységeket ténylegesen elvégezték-e.

A tevékenység
mérése

Annak ellenőrzése, hogy a trarzakciók ĺisszege megfeleló bázisra
alap ozll a lett-e ki számolva.

Értékelés Annak ellenőrzése' hogy az eszkozoket és más elemeket a pénzljgyi
nyilvźntartásokban megfelelő értéken vezették-e be.

Létęzés Annak ellenőrzése, hogy az eszközök és más elemek ténylegesen
léteznek_e.

Tulajdonlás Annak ellenőrzése, hogy a nyilvántaľtott eszközök ténylegesen az
ellenőrzött szewezet tulajdonában vannak-e, illetve azokat megfelelően
használják-e

Az inputok és
outputok
minósége

Aĺľrak ellenőrzése' hogy az inputok és outputok minőségileg
megfelelőek_e.

Belső kontľoll tesztelése

A belső kontľollok, illetve a kockázatok megismerésére alapozva az ellenőrĺik értékelik, hogy az
egyęs kontrollok milyen hatékonyan csökkentik, vagy eredményesen kezelik az adott
kockázatokat. Ebben a tekintetben az ellenőr<jk feladata kĺilönĺjsęn:

r Ą beazonosított kontrollokat közvetlenül akockázatokhoz kapcsolni;
r Ą kontrollok hatékonyságát felmérni a kockázatok megelőzése, feltárása és csokkentése

tekintetében;
r Ą kontrollok j e||emzóit felmérni (p1. IT vagy manuális kontrollok);
. Felmémi, hogy azę||ęnórzési pont vagy folyamat akockázatot hatékonyan csökkenti_e, ha

ez az egyet|en kontroll, amire támaszkodni lehet;
. Felmérni, hogy az adott ellenőrzési pont vagy folyamat csak akkoľ hatékony-e, ha más

kontrollokkal együtt miĺködik;
. Azonosítani és feljegyezni azon tertĺleteket, amelyek a folyamatot és a vonatkozó

kontrollok hatékonyságát befolyásolják (pl.: ismétlődő vagyhiányzó kontľolleljáľások).

A belső ellenőľzési vezetőnek a kontrolleljárások felmérése során folyamatosan keľesnie kell a
választ az alábbi kérdésekre:

. ,,Mi hibásodhat meg a folyamatban?''

. ,,Milyen intézkedések biztosítják, hogy a folyamat nem hibásodik meg?''

. ,,Ezek az intézkedések megfelelőek-e arra, hogy a kockázatot elfogadható szintre
csökkentsék?''
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Az belsci ellenőrzésí vezetőnęk kiemelt figyelmet kell foľĺlítania arra a köriilményre, hogy az esetek
többségében több kontrolltevékenység is létezik az adott kockázat csökkentésérę. Ebben az esetberr
a belső ellenőľzési vezető feladata az, hogy a kontrollok kornbinációját értékelje aľľrak
meghatározása érdekében, hogy azok hatékonyak-e, vagy a kevésbé fontos folyamattevékenységek
felesleges kontrolltevékenységei miatt tapasztalható-e a hatékonyság csökkenése.

A belső kontrollok tesztelését - amennyiben a kontrollrendszęr megfelelőségének értékęlése nem
azellenórzéskifejezett célja- csakabbanazesetbencélszenĺ éslvagy sztikséges elvégezni,haaz
ellenőr valószínűsítette a kontrollľendszerben az eređményes ęszközök és eljárások létezését és azt
is, hogy errólaz eredményes működésről teszteléssel meg lehet győződní.

Az ellenórzött szervezet tevékenységének, belső kontľollrendszerének alapos ismeretében és
magas belső kontrollbizonyosság esetén a tételes tesztek száma lényegesen csökkenthető, de
ilyenkor is végre kell hajtani meghatározott, minimális mennyiségű alapvető vizsgá|ati eljárást (pl.
mintavételezéssel).

Az ellenőrzött szervezet tevékenységének, belső kontrollrendszerének nem megfelelő ismeretében,
illetőleg amikoľ alacsony a belső kontrollok eredményes miĺkĺidéséből szárĺnaző bizonyosság, az
alapvető vizsgéiati eljárásokat, ktilönösen az adatok, trallzakciók tételes tesztelését kell
kiteť edtebben végľehajtani.

Az adatok' tranzakciók mintavétellel történő tételes vizsgá|atának eredményességét
nagymértékben elósegíti a belső kontľollok tesztelése. Az e|lerlőrzési eljárások kombinált
a|kalmazástyal állapítható meg az egyes hibák, szęrvęzęti integľitást sértő események, valamint a
gyenge teljesítmény és a belső kontrollrendszer hiányosságai k<jzötti közvetlen' ok-okozati
összefüggés. Ez lehetőséget nyújt az e||ęnőrzott szervezętnęk a belső kontrollrendszere javitására
javaslatot adni, amely kedvezó hatást gyakorolhat a működés szabtůyszeruségére és a
teljesítményekľe.

Ha az ellenőľzés közvetlen célja a belső kontrollrendszer mrĺködésének értékelésę, a
kontrolleljárások tesztelése ellenorzési bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a kontrolleljáľások
nem előzik meg, vagy nem tárják ťo1 a működés hiányosságait.Ezekaé| az e||enőrzéseknél a belső
kontrollrendszer gyengeségeinek hatására a vonatkozó ellenőrzési bizonyíték megszerzéséhez
szükség |ęhęt az alapvető, ľészletes vizsgálati eljáľások (tételes tesztelés vagy mintavételezés)
lefolytatására is.

Ha a belső kontľollokľa vonatkozó tesztek eredményei azt mutatjźtk, hogy a kontrollok nem
teljesítik céljaikat, akkoľ az éńntett traĺuakciők'ra, ügyekre nézve fennáll a lényeges hiba,
szęrvezeti integritást sértő esemény vagy gyenge teljesítmény kockźnata.

A tęsztelés célja arľrak meghatározása, hogy a jelentős kockázatok kezelésére szolgálő
kontrolltevékenységek miĺködése megfelel-e az ęlváľásoknak. A belső ellenóľzési vezętő eĺnek
érdekében:

a) Azonosítja, mely kontrollokat kelltesztelni a következők figyelembevételével:
- Hatékonyság biztosított: a kontrolltevékenységet fel kelljegyezĺi, detesń'elni nem kell;
- Hatékonyság biztosított, de csak más kontľollokkal egyiitt: minden releváns

kontľolltevékenységet tesztelni kell;
- Hatékonyság nem biztosított: tesztelni kell a kontľolltevékenységet.

b) Meghatározza atęsztęIés jellegét, a tęsztelési technikákat;
c) Meghatározza,hogy milyen nagyságú mintát kell alkalmazni atęsńęlés soľán.

A kontrolleljárások tesztelése során alapvető, hogy vźůaszt kapjunk a következő kérdésre: "A
kockázat bekcivetkęzhet-e a megfelelően miĺködő kontroll mellett?''
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Bármely tesztelés elvégzése soľán a belső ellenőrzési vezetőnęk elegendő és megbízható
bizonyítékot kell szereznie annak igazo|ástlra, hogy a kontrollok a szándékoltnak megfelelően
műk<jdnek-e. A dokumentációnak megfelelő bizonyítékkal kell szolgálnia atlhoz, hogy a
munkalapokat feliilvizsgá|ő meghattlrozhassa, hogy mit teszteltek és a tesztelésnęk mi vo|t az
eredménye.

A belső kontľollľendszeľ kulcsfontossású elemeinek tesztelése

A szewezęt belső szabályzata1kban egyértelműen, kĺivetkezetesęn és kellő részletezettséggel kell
szabáIyozni a szabályszerű és hatékony feladatvégzés rendjét, a kapcsolódó jog_ és felelősségi
kĺiröket, eljáľási szabályokat.

A belső szabályozási elemeket az ellenőľnek általában abból a szempontbólkell értékelnie, hogy
azok:

r teljes kĺinĺen Árta|mazzák-ę a szervezet kompetenciźĄába utalt szabályozási feladatokat;
. cisszhangban vaĺnak_e a jogi szabályozással, alkalmasak-e a szabá'lyoző funkció

bet<iltésére;

' a feladatok végĺehajtásával kapcsolatos hatás- és felelősségi köľoket megfelelően
meghatározták-e;

' a végrehajtás nyomon követése, a felügyeleti funkciók és az ellenőrzési pontok kęllően
kiépítettek-e és múködésük folyamatosan eredményes-e.

A belső kontrollľendszeľ kulcsfontosságú elemei a következők:
. az alapitő okiľat (alapszabáIy),
r a SzeĺVezeti és míĺkĺidési szabáIyzat,
. a gazdźllkodási szabtiyzat,
. a gazdasági szervezet ügyrendje,
l a számvitel szabá|yozása,
. apérn)gyijogkörök szabályozása,
. a kockázatkezelés, a bęlső kontrollrendszeÍ, azonbelül a bęlső ellenórzés szabá|yozása,
. az infoľmatikai rendszerek szabéůyozása,
. ellęnőľzésinyomvonal.

A belső kontrollľendszer kulcsfontosságú elemeit jellemzőęn az ęzek tárgyźtt képezó tigyletekből,
tranzakciókból vagy tevékenységekből vett minta segítségével lęhet tesztelni. A mintavétel
módszerének és az elvégzett tesztek jellegének lehetővé kell tęrľriük, hogy az ellenórzés
bizonyítékokkal támassza a|á a belsó kontrollrendszer folyamatos, következetes és eredményes
működését.

A kulcsfontosságú kontrollok megfelelőségi tesztjeinek kiértékelése eredményeként rögzíteni kell
minden feltáľt hiányosságot, ktilönösen azt, ha:

. a rendszer kialakításának (előzetes) értékęlése soľán nem sikerült azonosítani a
kulcsfontosságú kontľollokat a potenciális működésbeli hibákra vonatkozóan;

' a kontrollok tesztje feltárta, hogy a kulcsfontosságú kontrollok nem folyamatosan,
következetesen és/vagy eredményesen működnek;

' nincs lehetőség - az adott ellenőrzés keretei közĺitt - a kulcsfontosságú kontrollok
működését az e|lenőrzott időszak teljes időtaľtanára éslvagy minden helyen tesztelni.

A belső kontľollľendszer eredményességéról a bęlső ellenőrzési vezetó jellemzően a kovetkező
három általános k<ivętkeztetés valamelyikét foga|mazza meg;

Kiváló: a belső kontrollrendszer felepítése és működése (a kontrollkömyezet és a
kontrolleljárások) megfelelnek a legmagasabb szinttĺ elvárásoknak és a szabályozásoknak
a működésbęli hibák megelőzése és feltárása, kijavítása tekintetében.
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Jó: a belső kontrolleljárások kisebb (tolerálható mértékii) hiányosságokkal elégítik ki az
eredményességi elváľásokat a műkĺidésbeli hibák megelőzése és feltárása, kijavítása
tekintetében.
Gyenge: a belső kontrollľendszer működésében túl sok hiányosság fordul elő ahhoz' hogy
megbizhatőnak lehessen azt minősíteni'

Tesztelésĺ technikák

A főbb tęsztelési technikák - melyek a|kalmazhatók mind a rendszer alapú-, mind a közvetlęn
vizsgálati megközelítésęk esetében egyaránt - a következők:

Bizonylatolás (dokumentumok tttvizsgá|ása): a tételek végigk<ivetése
alapdokumentumig a kontrolleljáľások működésének bizonyitásźlhoz.

az

Újľaértékelés: a meglévő kontrolleljárások újbóli értékelése, az ellęnorzés
eredményeinek, illetve az alka|mazottak által elért eredmények és avezetók által megtett
intézkedések összehasonlítása.

Számítás (átszámítás, tńjľaszámítás)z az alapbizonylatok és a könyvelési nyilvántartások
számszaki felülvizsgálattlbő| á11 (p1. a forrásadatok és a számviteli nyilvántartások
aritmetikai helyességének ellęnőľzése), vagy pedig ĺinálló számítások elvégzését jelenti.
Ez a rész|ętęs ęllęnóľzési eljárások egyik legfőbb módszere, minthogy az ezze| szętzętt
bizonyíték általában me gbízhatő .

Megfigyelés: valamely, mások éita| végrehajtott tevékenység, eljárás ťrgyelemmel
kíséľését jelenti (pl. a szewezeti egység által végrehajtott leltározźson való részvétel).
Ezzel a módszerrel a belső ęllenőrzési vezető egyrészt a ťlzikai formában |étező dologról,
másľészt a műkodő eljárásokról, folyamatokról szerezhet be információt, valamint
segítséget ĺylljt azaľra vonatkozó adatok beszęrzéséhęzazis,hogy a dolgozók a megfelelő
eljárásokat kĺjvętik-e. A pontos megfigyelés révén elsó kézbőI pľóbál meg véleméný
alkotni a vizsgá|t tevékenységről vagy viselkędésľól. A folyamatok miĺködés közbęni
megfigyelése elegendő és hitęles ismeretet biztosít számźlra a problémáknakaz eLlenorzött
tenilettęl történő megvitatásához. Figyelembe kell azonban venni' hogy egyetlen
megfigyelés a|apjén nem vonható 1ę következtetés hosszabb időszak soľán bekövetkezett
eseményekľe vonatkozóan.

A tevékenységek k<izvetlen megfigyelése soľán a követkęzőket kell figyelembe venni:
- A megťrgyelést úgy kell végezti, hogy a gyakorlatban ténylegesen tapasztalhatő

tényeket állapítsuk meg és rögzítstik; S nem azza| a céllal, hogy valamilyen előzetes
elméleti jellegű feltevést igazoljunk vagy elvessünk.

- A kĺjzvetlenül érintętt dolgozóknak történő bemutatáskor a belső ellenőrzési vezeto
körültekintően magyarázza eI, hogy mit próbál elémi a tevékenység megfigyelésével.

- A belső ellenőrzési vezetőnek törekednie kell arra, hogy a napi munkavégzést, illetve a
dolgozók tevékenységétne zavarja meg' ne akadźńyozza. A megfigyelők megpróbá|jéLk
megérteni a folyamat résztvevoinek szerepét, és a tevékenységről belső ismereteket
szerezniméghozztl úgy, hogy közben objektív megťrgyeló szerepüket megőrzik.

- Minden megfigyelést gondosan dokumentálni kell, mivel kulcsfontosságú
információként szolgálhat.

- Vegyük figyelembe a dolgozók általazt követőentett informális megjegyzéséket, hogy
a belső ellenőrzési vezeto megnyeľte bizalmukat (de vigyázrunk arra az esetre, ha
egyszeľűen panaszkodnak). A megszerzett információkat alapos elemzés alá kell vetni.

Nem valószinu, hogy ezzę| a módszerľel a belső ellenőrzési vęzęto elegendő
bizonyítékhoz juthat, de hasznos lehet például a belső kontľolleljárások teszteléséhez.
Megbízhatósttgźtt maga az el|enorzés ténye koľlátozhatja, mert hatást gyakorolhat a
tevékenység végzésének mőďjfua.
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Célszeru, ha a belső ellenőrzési vęzętó a szemľevételezés és a megfigyelés eredményeit
(tapasńa|atait) a munkadokumentumokban tĺiľténó feĹjegyzés mellett az ellenórzött
szervezęti egység do|gozőjával egytitt aláírt dokumentumban (kĺizös jegyzőkönyvben)
is rögzíti.

Analitikus eljáľások a felhasznált adatokra való rákérdezés technikája nagyon
hatékonyan használható nagy mennyiségrí traĺuakciő és adat esetében; használható
trendek, statisztikai irányvonalak meghatározására, hatáselemzésre és a minta
kiválasztáshoz, illetve a végrehajtott kontľoll, valamint a tesztelési folyamat
hatékonysá g énak i gazolástlr a'

Szemle (szemľevételezés): irányulhat dokumentumľa, bizonylatra' nyilvántartásra vagy
egyéb tárgyiasult eszköz<jkľe (építményekre, készletekľe). A bizonyíték megszerzésének
egyik legáltalánosabban a|kalmazható eszköze, amit egyarántjól lehet hasmálni a belső
kontrollok tesztęlésénél és a ľészlętes tartalmi vizsgálatoknál. A tárgyi eszközök
szemrevételezése nýjtja például a leginkább megbizhatő ellenoľzési bizonyítékot azok
|étęzéséról.

Visszaigazo|ász az ellenőrzött szęrvezęti egység nyilvántartásaiban talélható információk
megerősítésére szoIgźú. Visszaigazolással ellenőrzésibizoĺyiték szętęzhető, pl. a vevői és
a szźilitői egyenlegeknek, a bankszámlaegyenlegeknek és hitelállományoknak' egyes
szęrződések tartalmának, iđegen helyen tarolt készletek meglétének vagy a pęręs ügyek
állásának megeľósítéséľe. A visszaigazolás szélęs k<irben' ugyanakkoľ nagy koľtiltekintés
męllett alkalmazhatő ęszkoz. Alkalmazása esetén a belső ellenőrzési vezetőnek ki'ilönös
figyelmet kell foľdítaniaarTa,haaszęwęzeten kívúli kiilső felekkel kommunikál, hiszęn a
belső ellenőrzés a|apesetben nem terjed ki a szervezet uz|ętfęleinek, partnereinek
ellenőrzésére. Ilyen esetben a kommunikáció csak információkérés,tájékozódás lehet.

osszehasonlítás: két vagy t<ibb dokumentum, fizikálisan létęző tétęl, illętvę adat közötti
azonosságok és eltéľések vizuális vagy elektronikus eszközökkęl toľténő meghatározćsa.
Tipikus formája a péĺtzigyí ađatok egymás kĺizötti vagy a péĺrnłgyi és a nem pénziigyi
adatok, tételek kozötti összefiiggések elemzése. Az összehasonlítás révén szerzett
bizonyíték megbizhatősága döntően a vizsgált összefliggés valószinuségétól és a
felhasznált adatokľa vonatkozó kontrolleszkozök létezésétől, illetvę megfelelő
mtĺködésétől fiigg.

Rovancsolás: Az ellenőrzést végző személy jelenlétében a felelős személy valamit
megszámlál. Legtipikusabb példája a pénńánovancs.

Kísérlet: Valamilyen mesterséges folyamat tudatos előidézése ellenórzési célból. Műszaki
j ellegű ellenőrzéseknél j ellemző.

4. Mintavételi eljárások

A mintavétel a tételes vizsgálati eljárások elvégzésének egy speciális eszkőze, amikor a belső
ellenőrzés a vizsgálandó adatállományból kiválasztott tétęlek tesztelésévęl nyeľt megállapításokat
vetíti ki a teljes adatállományra.

Mintavétel alkalmazé.sźtra minden ellenőrzésnél szükség van, ahol átfog6 értékęlést kell adni az
ellenőrzés ttlrgyátől (pénzügyi elszámolásról, belső kontrollrendszerrot, teljesítményről stb.)
megbízhatősági és/vagy megfelelőségi szempontból, és az elvárt bizonyosság ęléľéséhez nincs
szükség a műveletek, adatok teljes könĺ tesztelésére.

I

I
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Az ellenőrzési mintavétel megtervezésénél az egyes ellenőrzési célokat, a mintavétel
alapsokaságát, valamint a minta méretét kell figyelembe venni. A mintát úgy kell kiválasztani,
hogy az reprezentálja a mintavételi alapsokaságot.

Az ellęnórzés soľán elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot kell szeľezni. A minta tételeit
úgy kell kiválasztania, hogy azok a vizsgźiat célja, irányultsága, kritériumai szempontjából
me gfel elően j el|emezzék, r epr ezentálj ák a mintavételi sokas ágot'

A mintába kenilt elemek ellenőrzési célok szerinti vizsgźiata után a mintavételi eľedmények
értékelése keretében elemezni kell a míntában feltárt bármilyen hibát, amerĺryiben lehetséges (pl.
statisztikai mintavétel alkalmazása esetén) ki kell vetíteni azokat a teljes sokaságra, újra kell
értékelni a mintavételi kockázatot.

A mintavétel egysége a mintavétęl céljától fligg. A mintavétellel kapcsolatos bizonýalanság
mértékét a belső ellenőr a minta méretének nĺivelésével,vagy -halétezik ilyen - egy hatékonyabb
mintavételi eljarás alkalmazźsával csökkentheti. A minták kiválasztásánál figyelembe kell venni
azt is, hogy a mintavételezést megelőzően az alapsokaságból ki kell emelni tételes ellenőrzésre a
nagy és a jelentős tételeket, így a mintáknak a maradék sokaságot kell ľąľezentálnia.
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AzEsztergomi Tankeľületi Kiizpont Belső EllenőľzésÍ Kéziktinyvének 5. melléklete

Az ellenőľzési bizony ítékok előállításá nak folya mata

Az ellenőrzés fő feladatai, kérdései
(az el|eĺőrzés célja és tźlrgya alapján)

Hogyan működnek az
ellenőľzcitt folyamatok?

Hogyan kellene műkcidniük az
ellenőrzött folyamatoknak?

o Eredményességi, hatékonysági,
gazdaságossági kritériumok

o Normák
o Kulcsfontosságú

teljesítménymutatók

lnformációk, adatok

Megfigyelések

Írfoľmációk, adatok elemzése

Ellenőrzési
kritériumok

Ellenőrzési megállapítások

Ellenőľzési bizonyíték

Egyéb
bizonyítékok

\

Kovetkeztetések

Javaslatok
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Az Eszteľgomĺ TankeľĺiletÍ Kiizpont Bels Ellen rzési Kézikiinyvének 6. melléklete

MegállapításoĘ kiivetkeztetések és javaslatok

lgen

lgen

lgen

kozepes

alacsony

ma8as

Az Utalványozási Szabályzat
egységes szerkezetben tortén

kialakítása, a jelentésben
részletezett hiányosságok

felszámolása.

Az érvényesítés, utalványozás,
ellenjegyzés gyakorlatában fokozni

szĹikséges a folyamatba épített,
valamint a vezet i ellen rzést.

Az aláírásijog gyakorlásakor az
el irányzat helyzetér l

dokumentum átadása'

Jogosulatlan
kifizetések, illetve

hatásk<jr t llépések
kovetkezhetnek be.

A folyamatba épített
és a vezet i

ellen rzés hiányában
szabálytalan
kifizetések

kcivetkezhetnek be.

Nincs el irányzat
nyilvántartás, ennek

kovetkeztében az
el irányzatok

felhasználása sem
kovethet nyomon.

Átlagos
jelent ségĹĺ

Csekély
jelent ség

Kiemelt
jelent ség

Az Utalványozási Szabályzat
nem alkot egységes

szerkezetet, továbbá hiányos.

Meg llapít s #7

A kiadási, valamint a bevételi
bizonylatok érvényesítése,

utalványozása, ellenjegyzése
nem minden esetben a

vonatkoz szabályzatnak
megfelel en tcirténik.

Meg llapít s #2

A kotelezettségvállalás,
utalványozás pénz gyileg nem

alátámasztott.

Meg llapít s #3
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Az Eszteľgomi Tankeľületi Kŕizpont Belső Ellenőľzési Kézĺkönyvének 7. melléklete

IRATMINTAK

1. száműiratminta

2. szálmíiľatminta

3. számuiratminta

4. számuiratminta

5. számiĺiratminta

6. számi:'iratminta

7- számuiratminta

8. számuiľatminta

9. számuiratminta

10. szám,íiľatminta

11. számuiratminta

12' számuiratminta

13. szálmuiratminta

14. száműiratminta

15. számis iratminta

16. számlliratminta

I7. számu iratminta

18. számú iratminta

19. számuiratminta

20. számuiratminta

2I. számuiratminta

22- szźtműiratminta

23. számíiratminta

24. számlliratminta

25. számlliratminta

26. számíiratminta

27. számí iratminta

28. szźlmuiratminta

Egyéni képzési terv

Kockázatelemzés összesítése

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásélhoz sztikséges kapacitás megállapítása

Éves ellenórzési tęrv

Ellerrőrzési program

Megbízólevé1

Összeferhetetlenségi nyilatkozat

Értesítő levél

Kiéľtesítő lęvél ellenőrzés felfliggęsztéséľől

Kiértesítő levél ellenőrzés megszakításáról

Munkalap (belső ellenőr által készített)

Ellenőrzési j elentés/j elentés-tervezet

Telj ességi nyilatkozat

Kísérőlevél ellenőrzési jelentés-tervezet megkrildéséhez

Megismerési záradék

Válaszlevél észrevételekre

Meghívó r ea|ízálő értekezletr e

Kíséľőlevél lezárt ęl|ęnórzési jelentés megktildéséhez

lntézkedési terv minta

Iĺrtézkedési terv elfogadása

Intézkedések nyilvántartása

Fęlszólítás intézkędési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítésére

Ellenórzések nyilvántartása

Ellenőrzés nyilvántaľtó mappa

Tanácsadói tevékenység munkaprogramja

Tanácsadói tevékenység elvégzéséľől szóló beszámoló

Tanácsadói tevékenység nyilvántartó mappa

Ellenőrzést követő felmérő lap
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1. számú iľatminta - Egyéni képzésĺ terv

EGYÉNI xnpzÉsl TERV

belső ellenőr ľészéľe

Jóváhagýa (tankerületi központ igazgatőia):

Dátum:

Aláírás

Tevékenység #1 (pl.: Nemzetközi Belső Ellenőri
oklevél megszerzése)

Tevékenység #2
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Kapcsolat a

stratégiai
terwelés

éves
ellen rzési

terwel
(e!len rzés

gyakorisáea)

Kapcsolat a

stratégiai
terwelés

éves
ellen rz si

terwel
(ellen rzés

gyakorisága)

KocKÁZATl
BEsoRotÁs
(l-alacsony,
2-k zepes,
3-magas)

KocKÁzATl
BEsoRoLÁs
(l-alacsony,
2_kÖzepes,
3-magas)

Kockázati pontok
stily*val szín ség

Kockázati pontok
stily*val szín ség

5.

(1-s)

Val szín0ség - kockázat terjedelme (1-5)

5

(1-s)

Bek vetkezés val színĺĺsése (1-5l

4.

(1-s)

4.

(1-5)

3.

(1-s)

3

(1-s)

2

(1-s)

2.

(1-s)

1.

(1-s)

1

(1-s)

Releváns kockázati tényez k
f folyamatonként

Stilyok

r rolYAľvtłĺor
f folyamat

# folyamat

# folyamat

# folyamat
Releváns kockázati tényez k

f folyamatonként
Srllyok

f folyamat
# folyamat
# folyamat
# folyamat

l.

1.

2

3

1.

2

3

2. szám iľatminta - Kockázatelemzés łisszesítése
Kockázatelemzés iisszesítése - 20xx. év

Ellen rzés
gyakorisága

4 évente

2-3 évente

Kockázati
pontok

min sítése

alacsony

kozepes

Kockázati
pontok
száma

Kockázati Pont=

StÍlyok x Val színiĺség
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Soľsz Megnevezés
Atlagos

munkanapok
száma ł Íő

Lótszńm
(f,ő)

Ellenőľi napok szĺma
łĺsszesen (Atlagos

munkanapok szĹma x
Létszám)

I Bľuttó munkaiđő
) Kieső munkaidő (3)+(4)+(s)

3. Fizetett ünnepek

4. Fizetett szabadság (átlagos)

5. Átlagos betegszabadság

6. Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapaciĺás): (1)-(2)

7 T erv ęzett el lenőrzések vé grehaj tása (pl. 60 %)

8. Soron kíviili ellenorzés (p1. 10-30%)

9. Tanácsadói tevékenység (p1. 10%)

10. Képzés (pl. 10%)

11 Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)

12 Összes tevékenység kapacitásigénye: (7)+(8)+(e)+(1 0)+(1 1)

13. Az éves ellenőľzési terv végľehajtásához szĺikséges: (6) vs. (12)

t4. Taľtalékidő

Ha a rendelkezésre ólló
kapacitás több, mint

amennyi a terv
végrehajtásóhoz

sziikséges

15. Kĺilső szakértők (speciális szakéľtelem) igénybevétele

Ha a terv
végľehajtasához

specióIis sząkértelem
szüĺrséges

16.
Ideiglenes kapacitás kiegészítés (kĺilső szolgáltató
által)

Ha a ľendelkezésre ólló
kapacitós nem elegendő
a terv v é gr ehaj t as ához,
akkor küls ő szolgdltató

igénybevételét keĺĺ
tervezni

3. számú iľatminta - Az éves ellenőľzési teľv végľehajtásához szükséges kapacitás megá||apítása
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4. számrĺ iľatminta - Eves ellen ľzési teľv

Az éves ellen rzési terv a iogszabálvi el írásoknak mesfelel en az alábbiakat tartalmazza :

a) Az ellen rzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.
b) Az ellen rzési tervet megalapoz elemzések és a kockázatelemzés eredményének osszefoglal bemutatása.
c) A bĺzonyosságot ad tevékenységhez rendelkezésre áll és a szĹikséges ellen ri kapacĺtás tervezése (a tervadatokat kérjĺJk

a Mellékletekben bemutatni).
d) A tervezett feladatok felsorolása, lehet leg az alábbi táblázatos forma felhasználásával:

e) A tanácsad i tevékenységhez, a soron kívtili ellen rzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szĺ.ikséges
kapacitás tervadatokat kérjtik a Mellékletekben bemutatni.

L szám melléklet: Létszám és er forrás
2. szám melléklet: Ellen rzések
3. számr1 melléklet: Tevéke

ad

ć)sszesen:

Azonosított kock zati tényez k
(itt elegendćj a kockázotelemzési
dokumentum vonotkoz pontjat

megodni)

Az
ellen rzés

tĺpusa

Az ellen rzi5tt
szerv, szervezeti

egység

Az ellen rzés
tervezett
temezése

Az
ellen rzésre

fordítondo
kopacitás

(ellenĺirinap)

Sorszám
Az ellen rzés célja, m dszerei,

ellen rizend id szak
Az ellen rzés

t rgya

Dátum

<koltségvetési szerv vezet >

Dátum

<bels ellen rzésivezet >

J váhagyta:Készítette:
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...'..Tankerületi Központ
<Iktatószám:>

ELLENORZESI PROGRAM

<Ellenőľzés címe> cím íí ellenő rzéshez

I. Az ellenőrzés szervezéséľe vonatkozó adatok

5. számű iľatmĺnta - Ellenőľzésĺ pľogľam

Név / megbizőlevél száma

Név / megbizőlevé| száma

Név / megbizőlevél száma

Név / megbiző|evél száma

65



II. A vizsgálat szempontjaĺ

< Bels
ęllen rzési
vezeto>

< Bels
ellen rzési
vęzď >

<Bels
ellen rzési

vezęt >

1. <Ellen ľzési. lépés / alkalmazott
m dszer(ek)>
2. <E1len rzési lépés l a|kalmazott
m dszer(eĘ>
3. <Ellen rzési lepés l alkalnazott
m dszer(eĘ>

1. <Ellen rzési lépés l alkaLmazott
m dszer(eĘ>
2. <Ellen rzési lépés / alkalmazott
m dszer(eĘ>

1. <Ellen rzési lépés / alkalmazott
m dszer(eĘ>

A. <Ellen rzési részfeladat>

A.1. <Ellen rzési részfeladat>

A.2. <E|lenoruési részfeladat>

B. <Ellen rzési részfeladat>

B.1. <Ellen rzési részfeladat>

Név: <Bels ellen ľzésĺ vezét >

Aláíľás:
Dátum
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6. számú iľatminta - Megbízólevél

Esztergomi Tankerületi Käzpont
<Iktatószám:>

MEGBÍZÓr,nvnr,
Megbízom <Név, beosztás> belső ellenőrzési vezetőt l szakértot (regisztrációs száma, szolgálati
igazolvänyának, illetve amennyiben szolgálati igazolvánnyal nem ľendelkezik a
személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításľa alkalmas igazo|vźnyźłnak
szálmźú), hogy a <Ellenőrzött szęrvęzeti egység nęve>-nźlV-nél az

<Ellenőrzés címe>tárgyban

<ellenőrzés típusa> belső ellenőrzést végezzerl, a

20xx év ... hó ... nap -tól - 20xx év ... hó ... nap -ĺg teľjedo időszakban.

Az ellenőrzés célja...

A belső ellenorzés lefolytatásáľa a 20xx. évi Éves ellenĺjrzési teru l a szewezet első számú
vezetójénekjavaslata alapján keriil sor, soron kívüli / terven felüli ellenőrzéskéntl.

Fent nevezett személy a megbizés tárgyéú illetően információt kéľhet, az ellęnorzött szewezeti
egység helységeibe beléphet, minden vonatkozó ügyiratba betekinthet, azt ahelyszínről elviheti,
arról másolatot készíthet. A belső ellenőr a helyszíni ellenorzés megkezdésekoľ köteles bemutatni
a megbíző levelét az el|enorzőtt szervezeti egység vezetőjének

Az ellenorzés sorĺín a belso ellenőr a vonatkozó jogszabályok - kĺilönös tekintettel az
źůlaĺlhánartásról szóló Ż0l1. évi CXCV. tĺirvényľe' valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszerétol és belso ellenőľzésérol szóló 37012011. (xII.31.) Korm' rendeletre -, és a
<ellenőľzést végzó szervezęti egység nevę> Belső ellenĺjľzési kézikönyvének vonatkozó
iránymutatásai szeńnt jáľ el.

Jelen megbíző|evél20xxév ... hó ... nap -ig érvényes.

Név: < tankeľületi központ igazgatőja>

Aláíľás
Dátum:

Bélyegzőz

l Értelemszerűen' attól fiiggően' hogy tervezett vagy soron kívüli ellenőrzésról van-e szó.
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7. számú iľatminta - Összeféľhetetlenségi nyilatkozat

osszľľľnHľľľTLENsEGI NYILATKoZAT

Alulírott <teljes név, lakcím, sziil. hely, idő>, mint a <szervęzet> belso ellenőre kijelentem, hogy
a <x/20xx.> iktatószámú <Ellenőrzés címe> ellenőľzésben való részvétel kapcsrĺn a költségvetési
szervek belso kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérol szóló 37012011. (xľ. 31.) Korm.
rendelet 20. $_ának (1) bekezdésében meghattlrozott ĺisszeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

,20xx. év.... hó .....nap.

Belső ellenő rzési v ezeÍő

Előttiink, mint tanúk ęlőtt:

aláirás
<olvasható név>

állandó lakcím:

személyi igazolv ány száma:.

aláirás
<olvasható név>

állandó lakcím:

személyi igazolv ány szttma:
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ossznľľnnľľnľr,nľsÉGl NYILATKoZAT

Alulírott <teljes név>, mint a<szetvezet> belso ellenoľe kijelentem, hogy a <xl2lxx.> iktatószámú
<Ellenőrzés címe> ellenőrzésben való részvétel kapcsán a költségvetési szervek belso
kontrollrendszeréról és belső ellenorzéséről szóló 37012011. (xII. 3l.) Korm. renđelet 20' $-ának
(1) bekezdésében meghatátozott összeferhetetlenségi okok az alábbiak tekintetében áll fenn.

A <szervezeti egység megnevezése> vezető1ének vagy alkalmazotdźnak a Polgári
Törvénykönywol szóló 2013' évi V. törvény 8:1. $-a szerinti közeli hozzátartozőja vagyok,
igy ezen szervezeti egység tekintetében nevezett személy foglalkoztatásának időtartama
alatt bizonyosságot adó tevékenységet nem láthatok el;

a

o

a

<dátum>_ig a <szęÍvezeti egység megnevezése> vezetójének munkáltatói jogköre alá
tartoztam, így a fenti dátumtól számított egy éven belül, (dátum)-ig nevezett szervezeti
egység tekintetében bizonyosságot adó tevékenységet nem végezhetek;

az e|lenőnzendő <szakterĹilet megnevezése> szakterülettel vagy <szęrvezeti egység
megnevezése> szeryezeti egységgel közös, illetve kapcsolódó progÍam vagy feladat
végľehajtásában mfüĺjdtem közľe <dátum>-ig, így a program <dátum>-i lezträsát, illetvę
a feladat <dátum>-i elvégzését követo egy éven belül, <dátum>-ig nevezett
szakterülęt/szęrvezeti egység tekintetében bizonyosságot adó tevékenységet nem
végezhetek.

..', 20xx. év.... hó .....nap.

Belső ellęno rzési v ezető

Előttiink, mint tanúk előtt:

aláirás
<olvasható név>

állandó lakcím:

személyi igazolvźny száma:

a|áiľás
<olvasható név>

állandó lakcím:

személyi igazolv źny szźtma:'
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8. számú iľatminta - Eľtesítő tevét

Esztergomi Tankeľületi Központ<Iktatószám:> 
ÉnľnsÍľo mvÉl

<Név>
<beosztás> asszony/úľ részéľe

<szervezeti egység neve>

Táľgy: Eľtesítés ellenőľzés / helyszínĺ ellenőrzés megkezdéséről

Értesítem, hogy a <szetvezet és a belso ęllenorzési egysége neve>2Oxx. ... hó
... hó ... nap -ig az<E|lenőrzés címe> tárgyban ellenőrzést fog végezni.

.. nap -tól - 20xx.

Az e|lenł5ľzés típusa: ...
Az ellęnőrzés célja annak megállapítása, hogy ..

Abelső ellenorzés lefolytatásáľa a2Oxx. évi Éves ellenőľzési tęĺv l atankeľületi igazgatőjavas|ata
alapján keriil sor, soron kívüli / terven fęlüli ellenőrzésként2. A vizsgálat során a belső ellenorzési
vezető a költségvetési szeľvek belső kontrollrendszerérol és belső ellenőľzéséról szóló 370l20IL
(xII. 31') Korm. ľendelet szabályai és a <szervezet neve> Belso ellenorzési kézikonyvének
vonatkozó előírásai szerint jár el. A belso ellenorzési vezetó megbízólevél|el igazolja magź"Í.

Tájékoztatom,' hogy a belso ellenórzéssel <belső ellenorzési vezetó neve> binam meg
(Elérhetőségek felsorolása).
Kérem, hogy a <Ellenőrzött szewezeti egység> részérol az ęllenorzés koordinálásával megbízott
személyról és elérhetoségéról <x> napon belÍil tájékoztatni szíveskedjen. A nyitó megbeszélésre
<helyszín>, <dátum>-áďén <x> órakor kerül sor.
Továbbá kérem, hogy szíveskedjék az ellenőrzés munkatársai részére ľendelkezéséľe bocsátani a
vizsgálathoz sztikséges alábbi dokumentumo(ka)t:

Az illetékes munkatársakkal való konzultáció lehetővé tételérol, valamint a vizsgálat
lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutásról is gondoskodni szíveskedjenek.

Köszönettel:

Keltezés

<belső ellenoľzési vezető és Tankertileti Központ lgazgatő neve és aláirása>

2 Éńelemszenĺen, attól fiiggóen, hogy tervezett vagy soron kívüli ellenőrzésről van-e szó.
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9. számú iratmĺnta - Ellenőľzés felfiiggesztése

Eszteľgomi Tankeľületi Központ
<iktatószám:>

ELLENonzns FELFt}GGESZTÉSE

<Név>, <beosztás> asszony/úľ részére
<szeľvezeti egység neve>

ellenoľzési vizsgálatot20 xx. .........hó'.....naptól felfĺiggesztem'

Egyuttal felhívom figyelmét, hogy a ... akadáIy elháľítását végezzékel

A felfiiggesztett ellenőrzést, az elľendelése okául szolgáló akadály elhárulásától számított 30 napon

belül folytatni fogjuk. Ennek pontos idopontjáról a késóbbiek során íľásban értesítem.

A döntćs indoklása:

A költségvetési szervek belső konľollrendszeréről és belső ellen<ĺrzéséró| szôlő 370l20IL

(xII.31.) Ko1'. rendelet 38. $ (2) bekezdése alapjźn adtam helyt.

Az ellenőrzést a belső ellenőrzési vezetőfelfiiggesztheti, hą az ellenőrzottnél

a) az ellenőrzést érintő személyi vagł szervezeti változás vagł elháríthatatlan ok,

b) a számviteli rend óllapota,

c) a dokumentóció és a nyilvóntartások hiónyossága, vagł

d)a az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egłség jogsértő magatartása az ellenőrzés foĺytatását

akaddlyozza.

(a felfiiggesztés okának indoklásául szoleáló pont meqtartása. a továbbiak törlése)

...,20xx. .hó ....nap

Tisztelettel:

<belső ellenőrzési vezeto >

-19.
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10. számú ĺľatminta - Eľtesítés ellenőľzés megszakításáľól

Eszteľgomi Tankeľületi Ktizpont
<iktatószám:>

nnľn sÍľn s nr-,r,Bľonzns MEGsZArÍľÁsÁnol
<Név>, <beosztás> asszony/űľ ľészéľe

<szervezeti egység neve>

Ezĺton tájékoztatom, hogy a költségvetési szervek belső kontľollrendszeľéről és a belso

ellenőrzésľol szóló 37012011. (xII.3l) Kormányľendelęt 38. $ (1) bekezdésében leírtak figyelembe

vételével:

,,Az ellenőrzést a belső ellenőrzési vezető megszakíthatja, ha

a) soron kívüli vizsgálatot vagl az ellenőrzési tervben nem ütemezett tanácsadó tevékenységet

kelĺ lefolyatni, vagł

b) a vizsgólatvezető vagł a belső ellenőr az ellenőrzés lefolytatásóban akadályoztatva van. "

hivatkozott szźtmű xxx pontjában lęírtak szerint, a ...'./20xx sztlmu, .............:.

tárgyú ellenorzés belső ellenőrzési tevékenységet 20xx. . ' .....hó...nap-tól 20xx. . ....hó ...nap_ig a

...miatt megszakítom. (éves rendes szabadság, továbbképzés stb)

Abelső ellenőľzési tevékenységet abelső ellenórzési vezetőŻ0xx.......hó ....nap_án folýada

....,20xx. .hó....nap

Tisztelettel

<belső ellenoľzési vęzetó >
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Ellenőľzés
iktatószáma:

Ellenőľzés címe:
Munkalap
ľefeľenciaszáma:

Ellenőľzött tevékenység, folyamat vagy szeľvezeti egység neve: Dátum:

cél Készítette:

Megállapítás:

Azon osított kockázatok:

osszegzés és kiivetkeztetések:

Forrás és
módszeľ leírása:

Bizonyítékok listáia: Refeľenciaszám:
1

Ż'

3.

Készítette: Aláíľás:
Dátum:

Felülvizsgálta: Aláírás:
Dátum

Felülvizs gálati megiegyzések:

11. számrĺ ĺľatmĺnta - Munkalap

73



|2. szálmű i ľatm inta _ Ellenőrzési j elentés/j elentés-tervezet

Eszteľgomi Tankeľĺileti Kiizpont
<iktatószám:>
<ellenőľzés azonosító száma:>

ELLENORZESI JELENTES/JELENTE S.TERVEZET

<Ellenőľzés címe> címiÍ vizsgálathoz

<Keltezés>

ktizpontNév: <tankeľĺileti
ieazsatőia'>

Aláíľás:
Dátum



I. Az ELLENonzľs sznRvnzÉsÉnn voNATKozi łnłľox

il. VEZETOI OSSZEFOGLALO

A vizsgálat soľiáĺr felmértük és értékeltfü <Ellenőrzéstátgya és terjedelme>.

<Mintavételezés esetén a mintavétel módja, a minta mérete és a minta által bińositott ellenórzési
lefedettség bemutatása.>

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott
véleméný formálhassunk.

Annak megźúlapítása volt, hogy

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és
belső ellenőrzésérol szólć;3701201l. (xII. 3l.) Korm.
rendelet

Név / megbizőlevé| sztlma

Név / megbizőlęvéI sztlma

Név / megbizólęvéI száma

Név / megbizőIevél szttma

Név / szervezeti egység / időintervallum

Név / szervezeti egység / időintervallum

Név / szervezeti egység/ időintervallum

Főbb megállapításaink a következők:
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A megállapítások és ajavaslatok ľészletes leírása az ellenőrzésijelerrtés további ľészében ta|álhatő.

Az e|lenőrzési jelentést az e|Ieĺőrzött teľületek vezetőivel egyeztettfü, melyról készÍilt jegyzőkönyvet
mellékelem' (Az egyeńeto (zárő) megbeszélést követően esetlegesen fennmaradt vitás álláspont
ismertetése).3

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményĺink a vĺzsgált teľĺiletľől, illetve folyamatokról
tĺsszességébena:

ilr. FOBB MEGALLAPITASOK ES JAVASLATOK
<Ellenőľzés címe> címíĺ vizsgálathoz

Iv. nÉszr'nrBs MEGÁLLAPÍTÁSoK

<Az ellenórzési jelentés ezen fejezete szolgál az e|Ienőrzési tényállás ľészletes ismertetésére, amelyben
be kell mutatni az ellenórzés soľán tett megállapításokat, következtetéseket, a belső kontľollrendszer
esetleges gyengeségeit, a felttlrt kockázatokat, valamint az ęzekęt alátétmasnő ellenőľzési bizonyítékok
felsoľolását.

A ,,Részletes megá1lapítások''-nak az adott ellenőrzésre vonatkozó ęllęnőľzési pľogram feląítését
célszeľiĺ követnie.

Keltezés

Aláíľás:
Név: <belső
vezetłj>

ellenőrzési

3Abban az esetben' ha volt egyeztetó megbeszélés.

4 Bkľ. 41. $ (4) bekezdése alapján Az ellenórzési jelentés vezetői összefoglalójában az e|lenőrzés eredményét és a feltáľt
hiányosságokat összefoglaló értékęlést kell adni.
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13. számú iľatminta - Teljességi nyilatkozat

TELJESSEGI NYILATKOZAT

Alulírott, (név, beosztás), büntetójogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a <szervezeti egység neve, áťvevő belso ellenor neve> számźra átadott
dokumentumok' leg|obb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok,
információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy az
átadott dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

., 20xxév ...' hó........ nap

Az ellenorzött egység vezetője
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14. számú iľatminta - Kíséľőlevél ellenőľzési jelentés-tervezet megküldéséhez

Eszteľgomi Tankeľületi Kiizpont
<iktatószám:>

ELLENoRZESI JELENTÉs-ľľnvľ zI.T MEGKÜLDÉSE

<Név>, <beosztás> asszony/úr ľészéľe
<szeľvezeti egység neve>

Tárgy: Ellenőrzési jelentésteľvezet egyeztetése

Tájékoztatom, hogy a belső ellenőrzés az éves ellenoľzési terve ütęmezéséneks éslvagy az
ellenorzési programnak megfeleloen elvégezte az <E||enórzés címe> címiĺ ellenőrzést' amelyről a
j elentés-terv ezetet ezÚton megkiildöm egyeztetésľe.
Tájékoztatom, hogy a jelentést elĺlzetesen egyeztetttik <név, beosztás>-val, akit az ellenőrzés
koordinálásáva|bizott meg. Az elozetes egyeztetés során éľdemi véleményeltérés nem merült fel.6
Az et|enorzés főbb megállapításait és javaslatait az ellenorzési jelentésteľvezet <X> oldalán
található v ezetói összefo glaló tartalmazza.
Kérem' hogy a jelentéstervezette| kapcsolatos véleményét a jelentéstervezet kézhezvételétől
számitott < 8> napon7 belül ľészemľe megkiildeni szíveskedj ék.
A költségvetési szervek belso kontrollrendszeréről és belso ellenőľzéséről szóló 37012011. (XII.
31.) Korm. rendelet 42. $ (6) bekezdése alapján amennýben az érintettek nem tesznek érdemi
észľevételt a jelentéstervezętre, akkor a nemleges válaszukkal együtt - amennyiben a
jelentéstervezet megźilapításokat vagy javaslatokat tarta|maz az érintett szervezeti egység
vonatkozásában _ mźtr az intézkedési tervet is elkészíthetik és megkĺ.ildhetik az ellenorzést
szervezęti egység részéte a megadott véleményezési határidőn belül.
A költségvetésí szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenórzésérol szóló 370lŻ0I1. (XII.
31.) Korm. ľendelet 42. $ (5) bekezdése értelmében felhívom a figyelmét, hogy a hatándo
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidon belül,
valamint az észtevételek megkĺildésével egy időben lehetősége van a 43. $ (1) bekezdése szeľinti
egyeztetó megbeszélés kezdeményezésére.
Keltezés

<belső ellenőľzési vezeto neve>

5 A felesleges rész tĺirlendő.
ó A felesleges rész tĺirlendő.
7A Bkr. 42. {| (3) bekęzdésę értelmébęn indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál
hosszabb' legfeljebb 30 napos hatáńdőt is megál|apíthat, illetve a (4) bekezdés alapján soron kívüli ellenőĺzés esetén a
belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatáĺozottnál rövidebb határidőt is megállapíthat.
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15. számú iľatminta _ Megĺsmeľési záradék

zÁnłonr
a

<< az ellenórzés címe >>

Kijelentem, hogy az ellenőrzési jelentéstervezet taľtalmát megismertem, egy példányát átvęttem.

A költségvetési szervek bęlső kontľollrendszeréről és bęlső ęllenőrzésér<íl szóló 370/201rl. (XII. 3l.) Korm'
ľendęlęt éľtęlmébęn nýlatkozom, hogy

- észręvétęlt kívánok tenni, és azt a jeleĺtéstęrvezęt kézhęzvétę|étől számított 8 napon belül
megküldöm az ellęĺőrzést végzó szervezet vezetőjének,

észrevételt nem kívánok tenni.

Tudomásul veszem' hogy az észręvétęlęzési határidő elmulasztása a jelentéstervezet megállapításaival,
kövętkeztetéseivel és javaslataival való egyetértésnek minősül.

<<Helység>>, 20xx. <<hó>> <<nap>>

ęllęnőrzött szęrvęzęti egység vezetoje
ph.
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16. szĺmú iľatminta - Válaszlevél észľevételekľe

Esztergomi Tankeľületĺ Központ
<iktatószám:>

VALASZ ESZREVETELEKRE

<Név>, <beosztás> asszony/úľ részére
<szeľvezetĺ egység neve>

'...n érkezett, .... ...... iktatószámí, .'.vizsgálatľól
készített ellenórzési jelentéstervezetre tett észľevétele tfugyź,ů,an a következőkľől tájékoztatom:
A Költségvetésí szeľvek belső kontrollrendszeľéľől és belso ellenőrzéséről szóló
370lz0l1.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 4Ż. $-ában foglaltak szerint:

(7) Az észrevétel elfugadásóról vagĺ elutasításáról a belső ellenőľzési vezető dont, amelyről
az észrevételezési határidő lejártától számított 8 napon belĺil az érintetteĺłlek írásbeli
tájékoztatást ad és indokolja az el nemfogadott észľevételeket vagł kezdeményezi a 43.

$ (1) bekezdése szerinti megbeszélés osszehívósát.
(8) Az elfugadott észrevételeket a belső ellenőľzési vezető átvezeti az ellenőrzési

jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit, illene a belső ellenőrzési vezető válaszát
cs atolni kell az ellenőrzés dokumentóc iój ához.

Hivatkozással a fentiekre, észrevételeire az alábbi vźůasú" adom:

.... javaslati pont:

., 20xx.'.......hó ....nap

Tisztelettel:
B el so elleno tzési v ezető
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17. szám iľatminta - męhív realiizál éľtekezletre

Eszteľgomi Tankeľiileti Kiizpont
Iktat szám

Az ellenorzési anyag meglár gy alź,sźlt
a. indokoltnak tartom
b. nem tartom indokoltnak

.., 20xx. ......h ....nap

igazgat',

......ellen ľzésr l sz l 
'

Meghívand k:

Kĺizpont:

igazgat :

belso ellenorzési egység:

ellenorz tt egység vezetoje

ellenorzésen részt vett:

Aze|lenĺxzésianyagmeglźrgyalźlsáravezet i
éľtekezlet megtartását rendelem el.

Id pont:

, 20xx. ........h ....nap

igazgat''

;,MEGHIVO
.szám Ellen ľzési Jelentés megtáľgyalásáľa

Intézmény:

intézmény vezet je:

intézmény v ezeto helyettese:

ellenorzésen részt vett:
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18. számú iľatminta - Kíséľőlevéllezárt ellenőrzési jelentés megküldéséhez

<szeľvezet neve>
<iktatószám:>

ELLENonznsr JELENTBs nĺĺcrtir,nÉ sn

<ellenő rzés t v égző ktiltségvetési szeľv vezetőj e>
<beosztás> asszony/úľ részéľe

<szervezeti egység neve>

Tá ľgy : Lezárt ellenőľzési j elentés m egküldése

Tájékoztatom, hogy az éves ellenorzési terv üteĺnezésének és az ellenorzési programnak
megfeleloen a belső ellenĺjrzés elvégezte az <El|enőrzés címe> című ellenőľzést, amelytól az
egyeztetett, lezárt el|enorzési jelentést ezúton megkiildöm.

Kéľem szíves intézkedését, annak érdekében, hogy a BkÍ.44. $ (1) bekezdésének megfelelően a
jelentés megktildésre kerüljön az érintettek <érintettek felsorolása> részére, és ezzel egyidejrĺleg
kéľje fel az érintetteket azintézkędési terv elkészítésére.

Kérem, hogy a mellékelt feljegyzés(eke)t egyetéľtése esetén a|áimi szíveskedjen.

Keltezés

<belso ellenőrzési vezetó neve és a|áírása>

Mellékletek: lezártellenőrzésijelentés
intézkedési terv minta
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19. szĺm iľatminta - Intézkedési terv

!NTÉzKEDÉstTEBV MINTA

8Az intézkedésitervben az egyes feladatokhoz kapcsol d határid ket rigy kell meghatározni, hogy azok számon kérhet ek legyenek. Amennyiben a feladat
jellege egy éven t l mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatárid ket kell meghatározni, ahol értelmezhet .

Ellen rzési jelentés iktat száma:
Ellen rzés azonosít száma és címe:
Ellen rzési jelentés kelte:
lntézkedési terv iktat száma

L
2

3

5

6

7

8

Felel sHatáridtí8lntézkedésJavaslatMegállapítás
Srsz

Dátum

<bels ellen rzésivezet >

Dátum

<koltségvetési szerv vezet >

Dátum:

<ellen rzott szerv, ill. szervezeti egység
vezet je>

VéleményezteKészítette: J váhagyta
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20. számú iľatminta - Intézkedési terv elfogadása

Eszteľgomi Tankerületi Központ
<iktatószám:>

INTEZKEoasr TERV ELFoGAnÁsł
<Név>, <beosztás> asszony/úľ ľészéľe

<szervezeti egysóg neve>

Táľgy: Intézkedési teľv elfogadása / el nem fogadása

Tájékoztatom, hogy az<Ellenorzés címe> című ellenőrzés vonatkozásában megkiildött intézkedési
tervet elfogadom / nem fogadom el.

Az el nem fogadás indoka: <néhány mondatban kifejwe>' Kéľem, hogy a módosított intézkedési
tervet a kézhęzvételtő számított <8 napon belül> szíveskedjék megktilđeni.g

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Bkr. 46. $ (1) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezeti
egység vezetoje az intézkędési tervben meghatározott egyes feladatok végľehajtásáről az
intézkedési teryben meehatáľozott leeutolsó hatáľidő leiáľtát követő 8 napon belül íľásban
beszámol a tankerületi központ igazgatőja részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul
megktildi a belső ellenőrzési vezetoje részére is. A beszámolő tartalmazza a megtett intézkedések
r<ivid leírását, a végľe nem hajtott intézkeđések okát és esetlegesen a 45. $ (5) bekezdése a|apján a
hatándő, illetve feladat módosítási kérelmet.

A 45. $ (5) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az ellenórzőtt szervezeti egység vezetője az
intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végľehajtására, legfeljebb egy alkalommal _ a
hatźndo lejártát megelozően - határido, illetve feladat módosítást kérhet a tankerületi központ
igazgatőjától. A kéľelem elfogadásáľól vagy elutasításáról a tankerületi központ igazgatőja - a
belső ellenorzési vezető véleményének kikéľésével _ dönt, és errol tájékoztatja az ęl|ęnőrzoIt
szervezeti egység vezetojét és a belső ęllenőrzési vezetőt is.

Keltezés

<tankerĺileti központ igazgató neve>

9Amennyiben nern került elfogadásra.
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INTEZKEDE SEK NYILVANTARTASA

2l. szám iľatminta - Intézkedések nyilvántartása

8.

A vonatkoz
intézkedési terv
j váhagyásának

id pontja

7

A vonatkoz
intézkeđési

teľv
ĺktat saĺma

6

A javaslat
alapján el íľt

ĺnt zkedés

5

Ellen ľzési
javaslat

4.

Intézked st
ĺg nyl

megállapítás

3

Az
ellen rzés

táľgya
(címe)

2.

Azellen rz tt
szeľvezeti egység

męnevezese

1

Ellcn ľzés
iktat száma /

ellen rzes
azonosffiďjelontés

kelte/jelent s
iktat száma

lđ
N
utL
ar)

1

Ż.

4

16.

Megiegyzés

15.

A nem
teljes lés

kapcsán tett
lépések

T4

A határid ben
végre nem

hajtott
intézkedések

oka

t3

Megtet intézkedés r vid
Ieírása

IŻ.

Az ĺntézkedés
teljesítése
(dátum /
NEM)

11

M dosítás
(leíľás / NEIVÍ)

10

Az intézkedés
vĘľehajtásának

határideje

9

Az int zkedés
felel se (beosztrĹs

s szervezeti
egység)
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22. számű iľatminta
felszólítás ĺntézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítéséľe

Eszteľgomi Tankeľületi Kiizpont
<iktatószám:>

FELHIVAS INTEZKEDESI TERV VEGREHAJTASAROL SZOLO
BEsZÁMoLÓ ELKÉsZÍľľsÉnp

<Név>, <beosztás> asszony/úľ ľészéľe
<szervezeti egység neve>

Aköltségvetési szervekbelső kontrollrendszeréről és belső ellenorzéséről szóló 370lŻ0l1 (xII.31.)

Korm. rendelet (Bkr.) 46.$ (1) bekezdésének éľtelmében:

,,Az ellenőrzott szervezeti egłség vezetője az intézkedési tervben meghatározott egłes feladatok

végrehajtásáróĺ az intézkedési tervben meghatórozott legutolsó hatdridő lejdrtút követő 8 nűpon

beliłl íľúsban besłúmol a tankerĺileti központ igazgatója részére, és ezen beszámolót egłúttal

tájékoztatósul megh)ldi a beĺső ellenőrzési vezetője részére.is.

Az ęllenórzott szervezetiegység/koznevelési inténĺényltagsntézményintézkedési tervében vállalt

határidői elteltek, azonban az intézkedési terv megvalósulásáról szóló beszámolási

kiitelezettségének nem tett eleget.

Kéľem, hogy haladéktalanul készítsék el a beszámolót, melyet az idézett jogszabály

éľtelmében a belső ellenőrzési vezetőnek is meg kell küldeni.

A Bkr. 46.$ (2) bekezdésének éľtelmében ,,a beszómoló tąrtalmazza a megtett intézkedések rovid

Ieíľásót, avégre nem hajtott intézkedések okát...".

Budapest' 20xx. ...........hó ....nap

Tankerület Igazgatőja
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ténytervténytervténytervténytervtényterv

23. szám iľatminta _ Ellen ľzések nyilvántartása

*Minden egyes státuszváltozáskor a dátum megjel lésével fel kell jegyezni a nyilvántartásba az aktuális státuszt.
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Ż4. számű iratmĺnta - ellenőľzés nyĺlvántaľtó mappa

ELLENonzns NYILVÁNTARTo MAPPA

Ellenőľzés száma:

Ellenőľzés címe:

Ellenőľzést véeezte:

Iktatószám Dátum Megiegyzés

Előadói ív

Minőségbiztosítási ellenőľzési lista

Ellenőľzés nyilvántaľtása

Megbízólevél

Ellenőľzési pľogľam

Osszeféľhetetlenségĺ nyilatkozat

Ellenőľzésĺ lĺsta

Ellenőľzés felfiiggesztése

Ellenőľzés megszakítása

Ellenőľzés folytatása
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Iktatószĺm Dátum Megiegyzés

Jelentéstervezet

Jelentéstervezet megküldése

Végleges ellenőrzési jelentés

Intézkedési teľv

Ellenőľzést ktivető felméľőlap

Beszámolás intézkedés végrehajtásáról
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25. számú iľatminta _ Tanácsadóĺ tevékenység munkapľogľamja

Eszteľgomi Tankeľĺileti Kłizpont
<Iktatószám:>

TANÁCsADoI TEVEKENYSÉG MUNKAPRoGRAMJA
<F'eladat megnevezése>

Jogszabályi felhatalmazás: A költségvetési szervek belső kontrollľendszęréľől és belső
ellenőrzéséľól szóló 37012011. (xII. 31.) Korm. rendelet

Tanácsadói tevékenység célkitíízései:

Tanácsadói tevékenység hatókiiľe:

Tanácsadói tevékenység végľehajtásának módszeľe:

Tanácsadói tevékenység végľehajtásához szĺĺkséges kapacitás
kompetencia:

Tanácsadói tevékenység teľvezett időigénye (munkanap):

Teľvezett ĺitemezés:

Beszámolő l záľó dokumentu m elkészítésének hatáľidej e:

Megiegyzések:

es szakéľtelem,

o

a

a

Név: [belső ellenőľzési vezető]

Aláíľás:

Dátum:

'. ," i...,.), t, t ; l.,,
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26. számú ĺľatmĺnta - Tanácsadói tevékenység elvégzéséľől szóló beszámoló

Esztergomi Tankeľĺileti Ktizpont
<iktatószám:>

TANÁCsADÓI TEvEKENYsEG frLvftGzÉsÉnoĺ, szoĺo
BEsZÁMotÓ

<Feladat megnevezése>

<Keltezés>
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I. A TANÁcsADiI TEvEKENYsEG sZERvEZÉsÉnn voNATKozÓ łnłľor
Jogszabályi felhatalmazász A koltségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és belső
ellenőľzéséľől szóló 370/2011. (xII. 31.) Korm. rendelet

Tanácsadĺói tevékenység célkĺtűzései:
a

a

Tanácsadóĺ tevékenység hatóköre:

Tanácsadĺóĺ tevékenység végľehajtásának módszeľe:

Tanácsadói tevékenység végľehajtásához szĺĺkséges
kompetencĺa:

Tanácsadói tevékenys ég terv ezett' id őigénye (m un kanap) :

Teľvezett ĺitemezés:

Beszámolő l záľó dokumentum elkészítésének hatáľidej e :

kapacĺtás es szakéľtelem,

II. VEZETOI OSSZEFOGLALO

A feladat soľán felmértĺik és értékeltfü <Tanácsadói tevékenység tárgya és terjedelme>.

Meg vagyunk gyózodve arról' hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy
megalapozott véleméný formálhassunk.

III. F'ÓBB MEGÁLLAPÍľÁsox És ĺłvłsLAToK

A legfontosabb megállapításokat és a feladat eredményeképpen megtett javaslatokat lényegre
törően kell megfog almazni.

Iv. RESZLETES MEGÁLLApÍľÁsor

A ,,Részletes megállapítások''-nak az adott feladatra vonatkozó program felépítését célszenĺ
k<ivetnie.

<Keltezés>

Név: [beosztásl

Aláíľás:
Dátum:
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27 . számű i ľatmĺnta - Tanácsad ĺii tevékenysé g nyÍlvánta ľtĺi mappa

TANÁCsADÓI TEVÉKENYSEG NYILvÁNTARTÓ MAPPA

Tanácsadás száma:

Tanácsadás címe:

Tanácsadást végezte:

Iktatószám Dátum Megiegyzés

Előadói ív

Tanácsadĺói tevékenység nyilvántaľtása

Megbízólevél

Felkéľő levél tanácsadásľa

Tanácsadóĺ pľogľam

Válasz megküldése tanácsadói felkéľő levélľe
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28. számú iratmĺnta _ Ellenőľzést kłivető felméľő lap

ELLENonzľsľ rovnrÓ FELMÉRo r,łľ

Az alábbi kérdőív egy ell,enőrzést követő felmérés, melyet az el|enőrzótt tenilet képviselői minden
egyes ellenőrzés elvégzése után kitöltenek. A kéľdőívben az Ön<jk á|ta| szolgáltatott információk
jelentős segítséget nyújtanak a belső ellęnőrzés fejlesztése, célkitűzéseinęk ęlérése éľdekében a
jövőbeni ellenőrzések során. Kéťük értékelje, hogy véleménye szerint az aďott területen a belső
ellenőrzés hogyan teljesítette munkáját. Kéťük, fejtse ki javaslatait vagy észrevételeit, amelyek
segíthetnek bernünket munkánk magasabb színvonalú elvégzésében.

Kéľjük, juttassa vissza a felméľést a belső ellęnőrzési vęzętő részére 20xx. év ..... hó ... nap -ig.

Köszönjük segítségét!

Ellenőrzés megnevezése:
Ellenőrzés száma:
Ellenőrzés kezdete:
Ellenőrzés vége:
Belső ellenő rzési v ezetó
Ellenőrzésbęn részt vettek:

Dátum:

<belső ellenőrzési vęzętó>

Az alábbĺ kéľdések mindegyikénél
kéľjĺik' jelölje meg a legmegfelelőbb

választ.

a

Lv

6l
6l
o!
6l

,h

a0
6l .oĘ I

đJ

E!NĘq)
ZE

OJ

tr
\0)

Észrevételek / javaslatok

I

A belső
ellenorzés
ismertettę.

ellenórzési vęzętő az
célkitűzéseit világosan 1 2 J 4 5 N/A

2.
Az ellenórzés eľedményeit (elentés)
időbęn ellaildte'

1 2 J 4 5 N/A

J
Megfelelő tájékońatást kapott az
ellenőrzés előrehaladásáról.

I Ż J 4 5 N/A

4.
Megfelelő magyarázatoÍ kapott az
elvégzett munkáról és annak céliáról.

I 2 -t 4 5 N/A

5

A belső ellenőrzési vezető a
folyamatok jobbításáĺa vonatkozó
javaslatokat tett a felmerült problémák
megoldására.

1 2 J 4 5 N/A

6

A belső ellenőrzési vęzętő a

folyamatok hatékonyságának,
eredményességének és
gazdaságosságának n<ivelésére
vonatkozó javaslatokat foga|mazoll
meg.

1 2 -t 4 5 N/A
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7
A belső ellenőľzési vezető által teĺ
javaslatok épitó jellegűek és
vésrehaithatók voltak.

1 2 J 4 5 N/A

8

A belső ellenőrzési vezeto megértette a
vizsgźł|t folyamatnak, illetve az On
tevékenysésének i ellęmzőit.

1 2 J 4 5 N/A

9

A belső ellenőrzési vezetó megéľtette a
vizsgált folyamatok kritikus,
kulcsfontosságú kérdéseit, melyek
sztiksésesek a célkitűzések eléréséhez.

1 2 J 4 5 N/A

10
A belső ellenőrzési v ezetó azonosította
a kulcsfontossású kocká zatokat.

1 2 J 4 5 N/A

11.
A belső ellenórzési vezető megértette
az on stratégiájźú és kulcsfontosságú
prioritásait.

I 2 J 4 5 N/A

12
A belső ellenőrzési vezetó fogékony
vo|t azon problémáira és igényeiľe, és
p ozitív hozzáá||ást tanúsítottak.

1 2 3 4 5 N/A

13
A belső ellenőrzési vezető elfogadta és

ťelhasználták az Ö.', illetve
munkatáľsai i avaslatait'

1 2 J 4 5 N/A

I4
A belső ellenőľzési vęzetó felismerte
és jelezték a kontľoll pontokkal vagy
folyamatokkal kapcsolatos kérdéseket.

1 Ż J 4 5 N/A

15
A belső ellenőrzési
męsfelelően kommunikált.

vezetó
I 2 ) 4 5 N/A

16.
A belső ellenőrzési vezető biza|mal
keltett az ön vezetőiben és kivírrták
azok elismerését.

1 2 3 4 5 N/A

17.
A belső ellenőľzési vezeto a feladatra
fęlkészült volt.

1 2 J 4 5 N/A

18.
hdokolt volt az információk és
anyasok bekérése.

I Ż J 4 5 N/A

I9 A napi tevékenységek megszakítása _

ameĺľryire lehetséges _ minimális volt.
1 2 3 4 5 N/A

20.
Az cisszes hozzáaďott érték, amít a
belső ellenőľzés nyújtott az oo
részlegének.

1 2 3 4 5 N/A
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