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----A BKR 13. § (1)
bekezdése tételesen
felsorolja azokat a
szerveket, melyek
külső ellenőrzést
végeznek. A
Kormányhivatal
által végzett
ellenőrzés ugyan
nem szerepel mint
külső ellenőrzést
végző szerv, de a
Tankerületi
Központ a külső
ellenőrzések

-----

Az ÁSZ által tett javaslattal kiegészített számviteli politikát a KPTK elkészítette, s
Az ÁSZ által tett javaslattal kiegészített számviteli
azt jóváhagyásra megküldte a középirányító Klebelsberg Központnak. A
politikát a KPTK elkészítette, s azt jóváhagyásra
jóváhagyást követően a 2/2021. (IX. 16.) számmal kiadásra került a Közép-Pesti
megküldte a középirányító Klebelsberg Központnak. A
Tankerületi Központ számviteli politikája
jóváhagyást követően a 2/2021. (IX. 16.) számmal
kiadásra került a Közép-Pesti Tankerületi Központ
Az integrált kockázatkezelési rendszer tartalmazza a figyelemfelhívó levélben
számviteli politikája
foglaltakat (TK/198/03916-1/2021. Kockázatok azonosítása, integrált
kockázatkezelési rendszer)

2021. szeptember 30

2021. szeptember 16

14.

A figyelemfelhívó levélben foglaltakra vonatkozóan megtett intézkedésről szóló
tájékoztatást az ÁSZ megkapta. Erről az EL-2719-456/2021. iktatószámú, 2021.
december 2-án kelt levél megküldésre került a Tankerületi Központ részére

TK/198/01139-2/2021

TK/198/01139-2/2021
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KK hatáskörébe tartozik

A számviteli politikájában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (4)
bekezdés előírása alapján rögzítésre kerülnek azok a gazdálkodóra jellemző
A számviteli politikájában a számvitelről szóló 2000.
szabályok, előírások, módszerek, amelyekkel a Tankerületi Központ
évi C. törvény 14. § (4) bekezdés előírása alapján
meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából
rögzítésre kerülnek azok a gazdálkodóra jellemző
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak
szabályok, előírások, módszerek, amelyekkel a
Tankerületi Központ meghatározza, hogy mit tekint a
A Közép-Pesti Tankerületi Központ a figyelemfelhívó levélben foglaltakat a
számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából
370/2011. (XII.31.) kormányrendelet szerinti kialakított integrált kockázatkezelési
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek,
rendszerében a szervezet tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal
költségnek, ráfordításnak
összefüggő kockázatok között szerepelteti, és a Bkr-ben foglalt előírásoknak
megfelelően kezeli.

KK hatáskörébe tartozik

A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó
kontrolltevékenység a 2020. január 1. és
2020. június 30. közötti időszakban nem
volt szabályszerű a 30 ellenőrzött
tankerületi központ esetében, mert a
–
kifizetéseket megelőzően az ÁVR 57. §
(1) bekezdésében előírtak ellenére nem
rendelkeztek ellenőrizhető okmányokkal
a személyi kiadások teljestésének
jogosságáról, összegszerűségéről

A számviteli politikájában a számvitelről szóló 2000.
A számviteli politikájában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (4)
évi C. törvény 14. § (4) bekezdés előírása alapján
bekezdés előírása alapján rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemző
rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemző
szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel a Tankerületi Központ
szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel a meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából
Tankerületi Központ meghatározza, hogy mit tekint a
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak
számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek,
A figyelemfelhívó levélben foglaltakat a 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet
költségnek, ráfordításnak
szerinti kialakított integrált kockázatkezelési rendszerében a szervezet
tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között
szerepeltesse, és a Bkr-ben foglalt előírásoknak megfelelően kezelje

A figyelemfelhívó levélben foglaltakat a 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet
szerinti kialakított integrált kockázatkezelési rendszerében a szervezet
tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között kell
szerepeltetni, és a Bkr-ben foglalt előírásoknak megfelelően kell kezelni

A Tankerületi Központ számviteli politikájában a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 14. § (4) bekezdés előírása ellenére nem rögzítette azokat a gazdálkodóra
jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy
mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából kivételes nagyságú
vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak
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tekint a számviteli elszámolás, az értékelés
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bevételnek, költségnek, ráfordításnak
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Szervezeti egység: Közép-Pesti Tankerületi Központ
Év: 2021.

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Teljesítés igazolással ellátott
utalványrendelet került
bevezetésre a bér kifizetések
utalványozására

---------

dr. Házlinger György
Tankerületi igazgató
 Amennyiben egy javaslat több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.
 A 8. oszlopban azokat a megállapításokat kell feltüntetni, amelyek intézkedést vonnak maguk után.
 A 13. oszlopban az intézkedés felelősének beosztását és a szervezeti egységet kell beírni.
 A 14. oszlopban az intézkedési tervben szereplő, az intézkedés végrehajtására vonatkozó határidőt kell szerepeltetni. Törekedni kell a konkrét dátum kijelölésére, kerülni kell a „folyamatos” megjelölést, illetve a nem konkrét
dátumokat.
 A 15. oszlopban a módosított határidőt és/vagy feladatot kell megjelölni, attól függően, hogy mire vonatkozott a módosítás, illetve amennyiben nem volt semmilyen módosítás, „NEM” jelzéssel kell ellátni.
 A 16. oszlopban, ha az intézkedés végrehajtása megtörtént, a dátumot, ha nem történt meg akkor „NEM”-et kell beírni.
 A 19. oszlopban az intézkedés nem teljesülése kapcsán tett lépéseket kell rögzíteni pl. felelősségre vonás; új felelős kijelölése.
 A 20. oszlopban van lehetőség egyéb, az intézkedéssel kapcsolatos bejegyzésekre. Itt érdemes feltüntetni például az éves bontásban vezetett nyilvántartások esetén, a következő évi nyilvántartásba való átvezetést.

