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BELSŐ KONTROLLRENDSZER 
 
 
I. Az államháztartási kontrollrendszer  
 
Az államháztartási kontrollrendszer 2011. január 1-jét követően külső ellenőrzésből, kormányzati 
ellenőrzésből és a költségvetési szervek szintjén megvalósuló államháztartási belső kontrollrendszerekből 
épül fel, illetve 2012. január 1. naptól a szabályozási háttér is teljes mértékben megújult. 
 
Az új Áht. VIII. fejezetében a 61.§ (1)-(4) bekezdéseiben rendelkezik az államháztartás ellenőrzési 
rendszeréről.  
 
Ezek végrehajtási- és részletszabályait az eddigi államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19) 
Korm. rendeletet (Ámr.) és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 
rendeletet (Ber.) 2012. január 1-jével leváltó – egységes jogszabály – a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) összesíti. 
 
A 2011-ben bevezetett hármas felosztás továbbfejlesztésre került, melynek értelmében 2012. január 1-től az 
államháztartási kontrollok három szintjét különböztetjük meg: külső (törvényhozói), kormányzati szintű 
és szervezeti szintű. A külső (törvényhozói) ellenőrzést az Állami Számvevőszék végzi. Az államháztartás 
kormányzati szintű ellenőrzése a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv és 
a kincstár által valósul meg. Szervezeti szinten az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg. 
 
II. Az államháztartási belső kontrollok koncepciója  
 
A belső kontrollrendszerek (és ezen belül, ezzel párhuzamosan a belső ellenőrzés) szabályozásának 
koncepciója egy háromszintű struktúrában vázolható fel. Ez tulajdonképpen egy „szabályozási piramis”, 
amelyen keresztül, felülről lefelé haladva, egyre bővebben kerülnek kibontásra az egyes belső kontroll 
elemek, ahol tehát a törvényi (új Áht.) szabályozástól kiindulva, a kormányrendeleti (Ávr. és Bkr.) szinten 
keresztül fokozatosan juthatunk el a gyakorlati útmutatókig. 
 

 
Forrás: http://allamhaztartas.kormany.hu 
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A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek 
alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és 
a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.  
 
A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső ellenőrzést és belső 
ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 
 
III. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ (1)  bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles 
a Kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső 
kontrollrendszerének minőségét, különös tekintettel az alábbiakra: 
 
- Kontrollkörnyezet 
- Integrált kockázatkezelési rendszer 
- Kontrolltevékenységek 
- Információs és kommunikációs rendszer 
- Nyomon követési rendszer (monitoring) 
 
1. Kontrollkörnyezet: 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben: 
 
- világos a szervezeti struktúra, 
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
- átlátható a humánerőforrás-kezelés. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 
szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen 
aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési 
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely 
tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési 
folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. A költségvetési szerv vezetője 
köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A költségvetési szerv vezetőjének 
felelőssége érvényre juttatni a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és 
elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az 
egyéni érdekekkel szemben (integritás). 
 
2. Integrált kockázatkezelési rendszer: 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során fel kell mérni 
és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint 
meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok 
teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. 
 
3. Kontrolltevékenységek: 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek 
biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, különösen az alábbiak 
vonatkozásában: 
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- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság 
miatti visszafizettetések dokumentumait is), 
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú 
megalapozottsága, 
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések 
szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, 
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) 
kontrollja. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban legalább az 
alábbiakat szabályozni: 
 
- engedélyezési és jóváhagyási eljárások, 
- az információkhoz való hozzáférés, 
- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz), 
- beszámolási eljárások. 
 
4. Információ és kommunikáció: 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy 
a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve 
személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy 
azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan 
meg legyenek határozva. 
 
5. Nyomon követési rendszer (monitoring): 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a 
szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A költségvetési szerv monitoring 
rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, 
valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés 
kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását. A 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről külön kormányrendelet rendelkezik. 
 
Budapest, 2017. április 26. 
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