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Belső Ellenőrzési Kézikönyv Minta 2017. évi változásainak összefoglalója 

 

Jogszabály változás (a kézikönyv minta oldalszáma: 6.o.) 

272/2014. Korm. rendelet 185. § (1) Az irányító hatóságok, az igazoló hatóság, a közreműködő szervezetek és pénzügyi eszközök esetén az 

alapok alapját végrehajtó szervezet működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az 

Áht., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jogszabály változás ( 7. o.) 

272/2014. Korm. rendelet 185. § (1) Az irányító hatóságok, az igazoló hatóság, a közreműködő szervezetek és pénzügyi eszközök esetén az 

alapok alapját végrehajtó szervezet működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az 

Áht., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jogszabály változás (16. o.) 

A Bkr. 17. §-a rendelkezik a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítéséről, jóváhagyásáról, tartalmáról, felülvizsgálatáról: 

 

Bkr. 17. § (1) A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, 

valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső 

ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső 

ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által 

közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - 

kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső 

ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve 

vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, az irányított 

szervre külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell készíteni. Az 

irányító szerv vagy a kijelölt szerv vezetője által az irányított szerv 

vezetőjének egyetértésével jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv 

tartalmazza a (2) bekezdésében meghatározottakat az irányított 

költségvetési szervek vonatkozásában is. 

 (2) A belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza: 
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a) a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó eljárási 
szabályokat; 
b) a belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső 
ellenőrzési alapszabályt; 
c) a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan 
leírását; 
d) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, az alkalmazott 
iratmintákat; 
e) az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését; 
f) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság 
feltárása esetén alkalmazandó eljárást. 
(3) A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a belső ellenőrzési 
tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai 
kódex figyelembevételével végzik. 
(4) A belső ellenőrzési vezető köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet 
rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, 
módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt - szükséges 
módosításokat átvezetni. 

 

Jogszabály változás 22-23.o. 

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § -a szerint  

(1) Belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet, aki 
a) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles 
közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, amely a könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy 
b) gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy 
c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és 
ca) okleveles pénzügyi revizori, 
cb) pénzügyi-számviteli szakellenőri, 
cc) ellenőrzési szakelőadó, 
cd) okleveles könyvvizsgálói, 
ce) költségvetési ellenőri, 
cf) mérlegképes könyvelői, 
cg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), 
ch) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 
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ci) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, 
cj) felsőfokú költségvetési, 
ck) felsőfokú államháztartási, 
cl) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, 
cm) elektronikus információbiztonsági vezetői, 
cn) integritás tanácsadói 
szakképesítéssel, és 
az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy 
az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
(2) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője a felsőfokú iskolai végzettségűeknek 
felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlati feltétel alól, de ebben az esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a 
belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez 
szükséges. 
 

A szakmai gyakorlatra vonatkozó jogszabályi előírások:  (23.o.) 

 A Bkr. 15. § (9) bekezdése alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény akkor is alkalmazandó, ha a 
költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet. 

 A belső ellenőrökre vonatkozóan a Bkr. 24/A. § (1) bekezdése legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az 
adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlatot ír elő.  

 A vizsgálatvezetőre a Bkr. 33. § (1) bekezdése is határoz meg előírást, miszerint vizsgálatvezetőnek az jelölhető ki, aki legalább kétéves, 
jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

 A 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet szerint belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet, aki az 1/A § a) és c) pont szerinti esetben legalább 
két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv 
tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik  

 Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője a felsőfokú iskolai 
végzettségűeknek felmentést adhat a Bkr. 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlati feltétel alól, de ebben az esetben is 
köteles gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb 
ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.  

Belső ellenőrzési tevékenységet az folytathat, aki eleget tesz a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 7. §-ában meghatározott továbbképzési 

kötelezettségének.  

Ez a mondat, már a 2017-esben már nincs benne (25.o.) 

A feladatmegosztás a belső ellenőrök közötti munkamegosztást és együttműködést szabályozza. Munkakörök szerint írja elő az egyes 

ellenőrzést végző személyek, illetve a költségvetési szervezet vezetőjének végrehajtási, jóváhagyói és közreműködői felelősségeit. 
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Ezt a jogszabályt kivették a 2017-esből. (27.o.) 

 A belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése, valamint a folyamatos továbbképzésre vonatkozó alapelvek 
 

 

Bkr. 24. § (7) A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket 

naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel 

összhangba hozni. Ennek érdekében kétévente kötelesek szakmai 

továbbképzésen részt venni, és külön jogszabályban előírt esetekben 

vizsgát tenni. 

 

Külső szolgáltató bevonása  (27.o.)  + tartalom 

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek – azon, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek 
kivételével, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel határon 
átnyúló szolgáltatás keretében kívánják gyakorolni – meg kell felelnie a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső 
szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. 
(6) Az (5) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató (1) bekezdés szerinti bevonásának indoka olyan speciális szakértelem 
szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely 
más szakma, szakterület ismerete is. 
(7) Ha a költségvetési szerv a belső ellenőrzési tevékenység során külső szolgáltatót is igénybe vesz, a költségvetési szerv belső ellenőrei kötelesek 
a külső szolgáltatóval és a külső szolgáltató által rendelkezésre bocsátott személyekkel együttműködni. A külső szolgáltató vezetője a 
költségvetési szerv belső ellenőrei felett utasítási joggal nem rendelkezik. 
(8) Ha a minisztériumi belső ellenőrzéseket külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a 

Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a 

minisztériumot. Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés 

megkötésével egyetért. 

 

28. o. + tartalom 

Ezen kívül szükséges, hogy a cég képviseletében belső ellenőrzési tevékenységet végezni kívánó személy regisztrált belső ellenőr legyen, kivéve a 
Bkr. 16. § (6) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan speciális szakértelem szükségessége, 
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amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más szakma, 
szakterület ismerete is. 
 

A belső ellenőrzési tevékenység tervezése  ( 36. o.) + tartalom 

A tervezés alapelvei 
 

 

Bkr. 29. § (1) Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető 

kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves 

ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

(4) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító 

szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során 

elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső 

ellenőreként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső 

ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az ennek 

eredményeként elkészített stratégiai és éves ellenőrzési tervét az irányított 

költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. 

 
 
A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása (38.o. címcsere) 

 Az audit univerzum meghatározása (az új cím)  + tartalom 
 

A Bkr. 6. § (2a) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetőjének rendszereznie kell a költségvetési szerv folyamatait, kijelöli a folyamatok 

működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint az egyes folyamatokért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyeket, a 

folyamatgazdákat.  

Ha rendelkezésre áll a folyamatlista és kijelölésre kerültek a folyamatgazdák, akkor azt kell figyelembe venni, de természetesen a belső 

ellenőrzés mérlegelheti annak megfelelőségét és teljes körűségét, szükség esetén azt kiegészítheti, a saját céljainak megfelelően átalakíthatja, 

ahogy a stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv kialakítását jobban szolgálja a folyamatlista. A folyamatlistából bizonyos 

rendszereket, projektek kiemelhet, hogy a szervezeti célkitűzéseket minél jobban leképezze az audit univerzum.  

Amennyiben a folyamatok azonosítása nem történt meg, akkor a belső ellenőrzésnek kell az audit univerzumot meghatároznia. A belső 

ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a szervezet működési folyamataira koncentrál. A folyamatok a szervezet 

célkitűzéseinek elérése érdekében kerültek kialakításra és ennek érdekében működnek. Különösen fontos ezért a tervezés során figyelembe 
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venni a szervezet működési folyamatait, és azonosítani a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen 

felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért. 

 
Kockázatelemzés  ( 39.o.)  + tartalom 
Amennyiben a szervezet rendelkezik megfelelő integrált kockázatkezelési rendszerrel, a belső ellenőrzés figyelembe veszi az integrált 

kockázatkezelési rendszerben azonosított kockázatokat. A belső ellenőrzés az integrált kockázatkezelési rendszerben azonosított kockázatokat 

a saját értékelési szempontjainak, szakmai ítéletének megfelelően átértékelheti, azokhoz további kockázatokat azonosíthat. A szervezet által 

azonosított kockázatokból kiindulva határozza meg a lehetségese ellenőrizendő területeket, témákat. A stratégiai ellenőrzési tervben kell az 

egyes éves ellenőrzési tervekre eső ellenőrzési területeket felosztani, a kockázatok szintje és a szervezeti célkitűzésekhez való viszonyuk 

alapján. A belső ellenőrzésnek lehetőleg azt a területet kell kiválasztani ellenőrzésre, amely területen a leginkább segíteni tudja a szervezet 

hatékonyabb működését és a célkitűzések elérését. 

Amennyiben a szervezetnél nincs megfelelően működő integrált kockázatkezelési rendszer, akkor a belső ellenőrzésnek saját magának kell a 

kockázatelemzést elvégeznie, de ez nem azonos a kockázatok kezelésével. Ebben az esetben a kockázatelemzés célja, hogy azonosítsa, 

elemezze, rangsorolja és dokumentálja a szervezet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat, annak érdekében, hogy az 

éves ellenőrzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetőivel egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják. A 

kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez is. 

 

A Kockázatelemzési Kritérium Mátrix (KKM) elkészítése  (42.o.)  + tartalom 

Módszertan  

 

Kockázati tényező: 

 olyan tényező vagy körülmény, ami előidézheti a kockázatokat; 
 olyan helyzet, amely kedvez a kockázatok bekövetkezésének. 

 

 

A teljesség igénye nélkül példák kockázati tényezőkre: szervezet típusa, a szervezetnél lévő 

rendszerek komplexitása, a jogszabályi környezet komplexitása, teljesítménymutatók, a 

rendszerek fejlettsége, szervezeti stabilitás, folyamatok stabilitása, lényegesség, az emberi 

erőforrások szaktudása és tapasztalata, fluktuáció, panaszok száma, a kommunikáció 



7 
 

minősége, ellenőrzöttség, korábbi ellenőrzések tapasztalatai, informatikai rendszerek 

fejlettsége, kontrollok minősége, reputációs kockázatok, működési kockázatok, a szervezeti 

felépítés bonyolultsága, informatikai rendszerek komplexitása stb.  

 

Stratégiai ellenőrzési terv  ( 44.o.) jogszabály változás 
Bkr. 29. § (4) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést 

ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként végzett 

ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az ennek 

eredményeként elkészített stratégiai és éves ellenőrzési tervét az irányított költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. 

 

Éves ellenőrzési terv (és összefoglaló éves ellenőrzési terv) (47.o.) + tartalom 

 

Bkr. 31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai 

ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves 

ellenőrzési tervet. 

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a 

kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső 

ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 

(3) Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített 

területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell 

fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. 

(4) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés 

eredményének összefoglaló bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 

c) az ellenőrzések célját; 

d) az ellenőrizendő időszakot; 
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e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás 

meghatározását; 

f) az ellenőrzések típusát; 

g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 

i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 

j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 

k) a képzésekre tervezett kapacitást; 

l) az egyéb tevékenységeket. 

(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési 

szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat 

esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével 

módosíthatja az éves ellenőrzési tervet. 

(6) Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a 

költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető 

kezdeményezésére lehet végezni. Helyi önkormányzat esetén a képviselő-

testület is kezdeményezheti a tanácsadó tevékenység, illetve soron kívüli 

ellenőrzés végzését. 

(7)  Minisztérium esetében az éves ellenőrzési terv módosításának, 

illetve a soron kívüli ellenőrzés elrendeléséről szóló intézkedés – 

indokolással ellátott – tervezetét előzetes véleményezés céljából meg kell 

küldeni a Hivatal elnöke számára. A Hivatal elnöke az éves ellenőrzési 

terv módosítása esetén a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon 

belül, soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén pedig soron kívül értesíti 

a minisztériumot az álláspontjáról. Az álláspont közlésének 

elmaradására a 16. § (8) bekezdését kell alkalmazni. 
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Bkr. 29. § (4) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító 

szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést 

ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító 

szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként végzett 

ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső 

ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az 

ennek eredményeként elkészített stratégiai és éves ellenőrzési tervét az 

irányított költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. 

 

 

Jogszabály változás: (48.o.) 

 

272/2014. Korm. rendelet 187. § (1) A közreműködő szervezetek, az 

alapok alapját végrehajtó szervezet a finanszírozási megállapodásnak 

megfelelően és az igazoló hatóság belső ellenőrzési részlegei minden év 

november 15-ig, az európai uniós források felhasználásáért felelős 

miniszter és a Kormány európai uniós források felhasználásával 

kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által 

vezetett minisztérium minden év december 31-ig megküldik a – pénzügyi 

eszközök esetén pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó – éves 

ellenőrzési tervüket az annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt 

az államháztartásért felelős miniszter részére. A közreműködő szervezetek 

és az alapok alapját végrehajtó szervezet az éves ellenőrzési tervüket 

minden év november 15-ig az irányító hatóság részére is megküldik. Az 

éves ellenőrzési terv változását haladéktalanul meg kell küldeni az 

államháztartásért felelős miniszter részére. A közreműködő szervezetek és 

az alapok alapját végrehajtó szervezet az éves ellenőrzési terv változását 

haladéktalanul megküldik az irányító hatóság részére is. 

 

Az éves ellenőrzési terv módosítása ( 49.o.) + tartalom 
 
Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet. 
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Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. A soron kívüli 

ellenőrzések esetében csak akkor szükséges az éves ellenőrzési terv módosítása, ha az éves ellenőrzési tervben soron kívüli ellenőrzésekre 

tervezett kapacitás nem elegendő, és valamely más ellenőrzés helyett vagy rovására tudják beilleszteni az éves munkatervbe az új feladat 

végrehajtását. 

Az alábbi esetekben jellemzően nem szükséges az éves ellenőrzési terv módosítása: 

 az ellenőrzés tervezett kezdete vagy vége módosul; 
 az ellenőrzési napok számának növekedése, ha az a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás vagy tartalékidő, vagy más 

ellenőrzésekről történő átcsoportosítással megoldható; 
 az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek körének bővítésére kerül sor; 
 az ellenőrzendő időszak kibővítése vált szükségessé. 

A startégiai ellenőrzési terv és / vagy az éves ellenőrzési terv módosítását az éves ellenőrzési beszámolóban be kell mutatni az indoklással 

együtt. 

 

Adminisztratív felkészülés  (50.o.) 

( változás a tartalomban) 

<Ha a költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat egy személy látja el, a megbízólevelet a költségvetési szerv vezetője írja alá.> 

Az ellenőrzött szervezet vezetőjének értesítése ( 51.o.) + tartalom 
 
(8) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a költségvetési 
szerv vezetője alatt az irányított szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása esetén, ahol az irányító szerv belső 
ellenőre az irányított szerv belső ellenőreként jár el. 
 
 
Kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezések   :  (58 . o. ) jogszabály változás 
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Büntető Törvénykönyv (Btk.)  
A számvitel rendjének megsértése 
403. § (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán 
alapuló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy 
könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel 
a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy 
b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve 
ellenőrzését meghiúsítja, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Vesztegetés 
290. § (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet 
végző személynek vagy rá tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan 
előnyt, hogy a kötelességét megszegje, bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
Költségvetési csalás 
396. § (1) Aki 
a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből 
származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben 
tart vagy a valós tényt elhallgatja, 
b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos 
kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 
c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően 
használ fel, 
és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési 
kötelezettség elmulasztása 
397. § A gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre 
feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a felügyeleti vagy az ellenőrzési 
kötelezettség teljesítését elmulasztja, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a 
költségvetési csalást a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a 
gazdálkodó szervezet tevékenysége körében elkövesse, bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Sikkasztás 
372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal 
sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el. 
Hűtlen kezelés 
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376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó 
kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést 
követ el. 
Csalás 
373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy 
tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el. 
 

 
 
 
Az ellenőrzési jelentés tartalmi követelményei (67.o.) + tartalom 

 
Tekintettel arra, hogy Bkr 48. § b), ba), bb) pontja értelmében az éves  és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tartalmaznia kell a belső 
kontrollrendszer értékelését (elemenként is), javasolt minden ellenőrzési jelentés végén az adott ellenőrzési tárgykörben a belső kontrollrendszer 
öt elemének értékelése. Ezzel a módszerrel egyrészt minden ellenőrzési jelentésben elemenként, de ugyanakkor összefoglalóan bemutatásra 
kerülnek az adott tárgykörű ellenőrzés belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatai, másrészt a belső ellenőrzési jelentés  ezen 
belső kontrollrendszert értékelő része megfelelő alapot jelent az éves (összefoglaló éves) ellenőrzési jelentés összeállításához. 
 
Az ellenőrzés lezárása ( 70.o.) jogszabály változás 
 
272/2014. Korm. rendelet 185. § (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek az általuk az európai uniós támogatások 
vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzések lezárt ellenőrzési jelentéseit az ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul 
megküldik az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az igazoló hatóság részére. 
 
Az ellenőrzések nyomon követése ( 71.o.) + tartalom  

 

(3) Minisztérium esetében a miniszter a tárgyévet követő év február 28-áig a (2) bekezdés szerinti tartalommal írásban beszámol a Hivatal 

elnöke részére a minisztérium által a tárgyévben végzett belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. 

 

Utóvizsgálat  (72.o.) helyett Utóellenőrzés       +    tartalom 

Az utóellenőrzés az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot 

szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység 

vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott 

intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent. 
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Az ellenőrzési dokumentumokhoz való hozzáférés (77.o.) + tartalom 

Ezeket a hozzáférési kérelmeket a belső ellenőrzési vezetőnek kell jóváhagynia. Abban az esetben, ha a hozzáférési kérelem külső féltől 

érkezik,a Bkr. 44. § (3) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, 

hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az adatvédelemre vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével. 

Jó gyakorlat 

 

A belső ellenőrzési iratokba történő betekintést javasolt megfelelően dokumentálni, arról 

nyilvántartást vezetni. 

 

Elektronikus dokumentumkezelés 

Az ellenőrzési dokumentumokat (minden dokumentumot beleértve a megbízólevéltől a munkalapokon át a jóváhagyott ellenőrzési jelentésig és 

intézkedési tervig) nem szükséges papír alapon elkészíteni, amennyiben az elektronikus aláírás és iratkezelés feltételei biztosítottak az adott 

költségvetési szervnél. Ebben az esetben a BEK-ben rögzíteni kell ennek tényét, továbbá gondoskodni kell az adatok biztonságos tárolásáról 

valamint a megfelelő jogosultságok kiosztásáról is. 
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A tanácsadó tevékenység tervezése és végrehajtása ( 81.o.) + tartalom 
 

 

Bkr. 31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai 

ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves 

ellenőrzési tervet. 

…  

(4) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

… 

i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 

…  

(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési 

szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat 

esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével 

módosíthatja az éves ellenőrzési tervet. 

(6) Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a 

költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető 

kezdeményezésére lehet végezni. Helyi önkormányzat esetén a képviselő-

testület is kezdeményezheti a tanácsadó tevékenység, illetve soron kívüli 

ellenőrzés végzését. 

(7) Minisztérium esetében az éves ellenőrzési terv módosításának, 

illetve a soron kívüli ellenőrzés elrendeléséről szóló intézkedés – 

indokolással ellátott – tervezetét előzetes véleményezés céljából meg kell 

küldeni a Hivatal elnöke számára. A Hivatal elnöke az éves ellenőrzési 

terv módosítása esetén a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon 

belül, soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén pedig soron kívül értesíti 

a minisztériumot az álláspontjáról. Az álláspont közlésének 

elmaradására a 16. § (8) bekezdését kell alkalmazni. 
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37. § (1) A tanácsadó tevékenységre szóló felkérésnek - amely történhet 

szóban vagy írásban - tartalmaznia kell: 

a) a tanácsadó tevékenység tárgyát és célját; 

b) a beszámolás formáját és határidejét. 

(2) A tanácsadó tevékenység végrehajtása során nem kell alkalmazni a 

33. §-ban, a 35-36. §-ban és a 38-47. §-ban foglaltakat. 

(3) Ha a belső ellenőrzési tevékenységet teljes körűen külső szolgáltató 

látja el, akkor a tanácsadó tevékenységre szóló felkérést minden esetben 

írásban kell rögzíteni. 
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Mellékletekben történt változások összefoglalója 

 
KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX (181-182.O) (TARTALMI VÁLT.) 

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 
CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

1 (alacsony) 2 (mérsékelt) 3 (jelentős) 4 (magas) 

Értékelési kritérium #1 

Például: Pénzügyi hatás  

A kockázat hatása 

az éves költségvetés 

1%-nál kevesebb 

összeget tesz ki. 

A kockázat hatása 

az éves költségvetés 

2-24 %-át teszi ki. 

A kockázat hatása 

az éves költségvetés 

25-49 %-át teszi ki. 

A kockázat hatása az éves 

költségvetés több mint 50%-

át teszi ki. 

Értékelési kritérium #2     

Értékelési kritérium #3     

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 
VALÓSZÍNŰSÉG 

1 (alacsony) 2 (mérsékelt) 3 (jelentős) 4 (magas) 

Értékelési kritérium #1 

Például: Szervezeti változások  

4 évente vagy 

ritkábban fordul elő 

változás. 

 

Háromévente fordul 

elő változás. 

 

 

Kétévente fordul elő 

változás. 

Évente előfordul változás. 

Értékelési kritérium #2     

Értékelési kritérium #3 
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Ezt a szövegrészt a 2017-es BEK nem tartalmazza: (182.o.) 

A teljesség igénye nélkül példák kockázati tényezőkre: szervezet típusa, a szervezetnél lévő rendszerek komplexitása, a jogszabályi környezet 

komplexitása, teljesítménymutatók, a rendszerek fejlettsége, szervezeti stabilitás, folyamatok stabilitása, lényegesség, az emberi erőforrások 

szaktudása és tapasztalata, fluktuáció, panaszok száma, a kommunikáció minősége, ellenőrzöttség, korábbi ellenőrzések tapasztalatai, 

informatikai rendszerek fejlettsége, kontrollok minősége, reputációs kockázatok, működési kockázatok, a szervezeti felépítés bonyolultsága, 

informatikai rendszerek komplexitása stb.  

13. számú iratminta – Éves ellenőrzési terv  (190.o.) + tartalom 

Az éves ellenőrzési terv kötelezően kitöltendő mellékletei 

 

Az iratminta kitöltéséhez segítséget nyújt az „Útmutató a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési 

jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elkészítéséhez” c. dokumentum, amely az alábbi linken érhető el: 

http://allamhaztartas.kormany.hu/belso-ellenorzesi-szakmai-anyagok 
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Iratmintákban történt változások összefoglalója 

 

19 számú iratminta – Nyomtatvány interjú készítéshez (201.o.) - tartalmi változás 

 

INTERJÚLAP 

Ellenőrzés iktatószáma:  

Ellenőrzés címe:  

Ellenőrzési program vonatkozó pontja:  

Kereszthivatkozás:  

Ellenőrzött szervezet:  

Interjú alany(ok) neve, beosztása:  

Interjú készítés dátuma:  

Interjú készítés helyszíne:  

Interjú készítő neve:  

Az interjún elhangzottak összegzése: 

 

 

 

 

Az interjú során kért vagy átadott 

dokumentumok felsorolása: 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

Interjú készítő aláírása:  
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III. Közbeszerzések ellenőrzése (208.o.) 

kérdéssor 

Közbeszerzési szabályzat 

  Igen Nem 
Megjegyzés/ 

Dokumentum 

1. Van-e aktualizált, a költségvetési szerv vezetője által 

kiadmányozott közbeszerzési szabályzat? 

   

2. Megfelel-e a közbeszerzési szabályzat a jogszabályi 

előírásoknak? 

   

Közbeszerzési terv 

  Igen Nem 
Megjegyzés/ 

Dokumentum 

3. Rendelkeznek-e közbeszerzési tervvel?    

4. A közbeszerzési terv megfelel-e a jogszabályi 

előírásoknak? 

   

5. Az összeállításnál figyelemmel voltak-e a 

kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályokra? 

   

Közbeszerzés becsült értéke 

  Igen Nem 
Megjegyzés/ 

Dokumentum 

6. A jogszabályi előírásoknak megfelelően határozták-e 

meg a közbeszerzés becsült értékét? 

   

7. Elérte-e a közbeszerzés becsült értéke az uniós 

értékhatárt? 

   

Közbeszerzési eljárás 
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  Igen Nem 
Megjegyzés/ 

Dokumentum 

8. A jogszabályi előírásoknak megfelelően választották 

meg a közbeszerzési eljárás fajtáját? 

   

9. Megfelel-e a közbeszerzési eljárás folyamata a 

jogszabályi előírásoknak, illetve a közbeszerzési 

szabályzat rendelkezéseinek? 

   

10. Eredményes volt-e a közbeszerzési eljárás?    

Ajánlattevő 

  Igen Nem 
Megjegyzés/ 

Dokumentum 

11. Ajánlattevőnek minősül-e a pályázó?    

12. Az ajánlattevővel szemben fenn állnak-e az ajánlatkérő 

által meghatározott kizáró okok? 

   

13. Támaszkodtak-e az eszköz- és vagyongazdálkodási 

tervekre? 

   

Közbeszerzés ellenőrzése 

  Igen Nem 
Megjegyzés/ 

Dokumentum 

14. Ellenőrizték-e korábban a közbeszerzéseket? Ha igen, 

milyen szervezet és milyen megállapításokat tettek? 

   

15. Megfelel-e a közbeszerzés a közbeszerzési jogszabályi 

előírásoknak? 

   

INTÉZKEDÉSI TERV MINTA (224.o.) + 4 sor 
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Ellenőrzési jelentés 

iktatószáma: 
 

Ellenőrzés azonosító száma 

és címe: 
 

Ellenőrzési jelentés kelte:  

Intézkedési terv iktatószáma:  

Srsz. 
Megállapítás Javaslat Intézkedés Határidő1 Felelős 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Készítette: Jóváhagyta: Véleményezte: 
Dátum: Dátum: Dátum: 

   

                                                           
1 Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy 

éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető. 
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<ellenőrzött szerv, ill. 
szervezeti egység vezetője> 

<költségvetési szerv vezető> <belső ellenőrzési vezető> 
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21. számú iratminta – Ellenőrzések nyilvántartása (258.o.) + tartalom 
 

Ellenőrzés 
iktatószám

a 
/azonosítój
a 

Az 
ellenőrzött 

szerv, 
illetve 

szervezeti 
egységek 

megnevezés
e 

Ellenőrzé
s tárgya 

Vizsgál
t 

idősza
k 

Ellenőrzé
s típusa 

Ellenőrzé
s 

módszere 

Idő-
szükséglet 
(munkana

p) 

Résztvevő
k 

Ellenőrzé
s kezdete 

Helyszíni 
ellenőrzé
s kezdete 

Helyszíni 
ellenőrzé

s vége 

Ellenőrzés
i jelentés-
tervezet 

elkészítés
e 

Ellenőrzés
i jelentés 
lezárása 

        ter
v 

tén
y 

ter
v 

tén
y 

ter
v 

tén
y 

terv tény ter
v 

tény 

                  
                  
                  
                  
                  

 

 

Intézkedési terv 
készítés 

szükségessége 

Megállapítások 
száma 

Javaslatok 
száma 

Elfogadott 
javaslatok 

száma 

Az elfogadott 
javaslatokhoz 
kapcsolódó 

intézkedések 
száma 

Szervezeti 
integritást 

sértő 
esemény 
gyanúja 

Intézkedési 
tervet a 

költségvetési 
szerv 

vezetője 
jóváhagyta 

Intézkedési 
terv 

státusza* 

Az intézkedési terv 
teljesítésének dátuma 

         
         
         
         
         
         

*Minden egyes státuszváltozáskor a dátum megjelölésével fel kell jegyezni a nyilvántartásba az aktuális státusz 


