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A 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet (a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és 
kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről) alapján 
a következők szerint lehet belső ellenőrt alkalmazni: 

 

A belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelmények 

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési 
tevékenységet az végezhet, aki 

a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, 
gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, 
okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan 
főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást 
végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé 
teszi, vagy 

b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, 
vagy 

c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és 

ca) okleveles pénzügyi revizori, 

cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői, 

cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri, 

cd) ellenőrzési szakelőadói, 

ce) okleveles könyvvizsgálói, 

cf) költségvetési ellenőri, 

cg) mérlegképes könyvelői, 

ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), 

ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi 
Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 

cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, 

ck) felsőfokú költségvetési, 
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cl) felsőfokú államháztartási, 

cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, 

cn) államháztartási ügyintézői, 

co) elektronikus információbiztonsági vezetői, 

cp) integritás tanácsadói vagy 

cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban 

szakképesítéssel, és 

az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves 
ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, 
illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. 

Ha a költségvetési szerv vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési 
szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság első számú vezetője a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy 
részére felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlati feltétel alól. 
Ez esetben a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első 
számú vezetője gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen 
mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez 
szükséges. 

A belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló szándékot a bejelentő a (2) bekezdés 
szerinti adattartalommal jelenti be az államháztartásért felelős miniszter részére, és a 
bejelentéshez csatolja a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumokat. A bejelentés 
benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót, nyomtatványokat, űrlapokat az államháztartásért felelős 
miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. 

A bejelentés tartalmazza 

a) a bejelentő 

aa) nevét, 

ab) születési nevét, 

ac) születési helyét, 

ad) születési idejét, 

ae) anyja születési nevét, 

af) lakcímét, 
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ag) értesítési címét, 

ah) telefonszámát, 

ai) elektronikus elérhetőségét és 

aj) nyilvántartási számát, ha már szerepel vagy korábban szerepelt a nyilvántartásban, 

 annak megjelölését, hogy a bejelentése a tevékenység megkezdésére, a nyilvántartott 
adataidban bekövetkezett adatváltozásra vagy a tevékenység megszüntetésére irányul, 

 annak megjelölését, hogy költségvetési szervnél, illetve köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál, vagy mindkettő esetében kíván belső ellenőrzési tevékenységet folytatni, 

 annak megjelölését, hogy a nevén és nyilvántartási számán kívül az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (6) bekezdése szerint mely 
adatának – lakcím, értesítési cím, telefonszám vagy elektronikus elérhetőség – 
nyilvánossá tételéhez járul hozzá, és 

 annak megjelölését, hogy a kapcsolattartás módjaként az elektronikus vagy a papíralapú 
ügyintézést választja. 

A bejelentéshez csatolni kell 

 a miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai 
végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, 

 a legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozat 
vagy a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot és 

 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot. 

A bekezdésében meghatározott végzettség alóli felmentés esetén az államháztartásért felelős 
miniszter a felmentést adó költségvetési szervre, illetve gazdasági társaságra korlátozza a 
tevékenység folytatását. 

A belső ellenőr az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: 
nyilvántartás) szereplő adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 
belül bejelenti az államháztartásért felelős miniszternek. A bejelentéshez csatolja az 
adatváltozást igazoló dokumentum másolatát. 

 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők, költségvetési szerv 
vezetők és gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzésére 
vonatkozó közös szabályok 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők és a költségvetési szervek 
vezetői és gazdasági vezetői számára szervezett továbbképzésen (a továbbiakban együtt: 
kötelező továbbképzés) való részvétel feltétele a kötelező szakmai továbbképzésben 
közreműködő szervezet és a továbbképzésre kötelezett között megkötendő képzési szerződés, 
amelyet a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj megfizetése, 
illetve térítésmentesség esetén a 7. § (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését 
követően küld meg a továbbképzésre kötelezett részére. 
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A továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam térítésmentesen vehető 
igénybe, egyéb esetben térítési díjköteles, amelynek mértékét a miniszter az Éves 
Továbbképzési Tájékoztatóban évente január 15-ig teszi közzé. 

A kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart. 

A sikeres ETF alapján kiállításra kerülő tanúsítványt a képzési szerződés beérkezését követő 
30 napon belül a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet megküldi a 
továbbképzésre kötelezett részére. A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő 
szervezet az ETF eredményét hivatalból figyelembe veszi a képzési szerződés elkészítése során. 

 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők kötelező szakmai 
továbbképzése 

A költségvetési szervnél továbbképzésre kötelezett belső ellenőr 

 legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő 
évben ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzésen, és 

 az a) pontban meghatározott képzés sikeres elvégzését követően legalább kétévente 
egy alkalommal ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére képzéseken 

vesz részt. 

A 15. § szerinti szintvizsgát követően a továbbképzésre kötelezett a továbbiakban az (1) 
bekezdés b) pontja szerint vesz részt az ÁBPE továbbképzést II. – belső ellenőrök részére 
képzéseken a szintvizsga sikeres letételétől számítva. Ha egy költségvetési szerv vezetője vagy 
gazdasági vezetője szerepel a belső ellenőrzést végzők nyilvántartásában, és emiatt 
továbbképzésre kötelezett, elegendő a belső ellenőrök részére meghirdetett képzéseken részt 
vennie, azzal teljesíti a költségvetési szerv vezetők vagy gazdasági vezetők számára előírt 
képzési kötelezettségét. 

A költségvetési szerv vezetők és gazdasági vezetők részére meghirdetett képzések nem 
fogadhatóak el a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők részére 
teljesítendő képzések kiváltására. 

 

A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer 
témájú továbbképzése 

Az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére 
kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági 
vezetői számára a kinevezést vagy megbízást követő évben esedékes. 

A költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői az (1) bekezdésben meghatározott 
képzés teljesítését követően legalább kétévente egy alkalommal ÁBPE-továbbképzés II. – a 
költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére szakmai továbbképzéseken vesznek 
részt. 
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A Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölést a költségvetési szerv vezetője az Éves 
Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett formanyomtatványon jelenti be a kötelező szakmai 
továbbképzésben közreműködő szervezet felé. 


