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A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ELEMI  
BESZÁMOLÓJA PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI)  

ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 
 

 

BEVEZETÉS 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési technológiájának, metodikájának korszerűsítése kere-
tében nyilvánvalóvá vált, hogy a zárszámadás ellenőrzési rendszerét át kell alakítani, és al-
kalmassá kell tenni arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek, és az Európai Uniós elvárások-
nak megfelelően mondjon véleményt a fejezetek teljes körét érintően költségvetési beszámo-
lójuk megbízhatóságáról. (Ezek a követelmények az INTOSAI ellenőrzési sztenderdjeire és 
EKA útmutatóra épülő, annak megfelelő módszertan kidolgozását tették szükségessé.) 

Az ÁSZ az Egyesült Királyság Számvevőszékével kötött szerződés értelmében a NAO 
financial audit ellenőrzési modelljét adaptálta a hazai viszonyokra és elkészítette a központi 
költségvetési szerv elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszer-
tanát.  

A módszertan alapján a számvevő véleményt alkot arról, hogy az ellenőrzött szervezetnél az 
éves elemi költségvetési beszámolót minden lényeges szempontból a vonatkozó beszámoló 
készítési elveknek megfelelően állították-e össze, a pénzforgalmi kimutatás, illetve az éves 
beszámoló nem tartalmaz lényeges téves állításokat, hibákat. A bevételek és kiadások telje-
sítése, a tranzakciók kezdeményezése, lebonyolítása megfelel-e az előirányzatokra vonatko-
zó törvényi előírásoknak és más törvényekben, jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

Az éves költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadás (a fejezetek költségvetési beszámoló-
ja) a költségvetési szervek (intézmények) elemi beszámolóinak, a fejezeti kezelésű előirány-
zatok elemi beszámolóinak összesítését, valamint a nemzetgazdasági elszámolásokat fedi le. 
A fejezetek költségvetésében jelentős arányt és összeget képviselnek a fejezeti kezelésű elői-
rányzatok, melyek „financial audit” típusú vizsgálata a zárszámadás ellenőrzése során egyre 
nagyobb teret nyer, és 2004. évben ellenőrzésük teljes körűvé válik. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok a fejezet felügyeletét ellátó szerv szabályozási hatáskörébe 
utalt és kezelésére bízott bevételek és kiadások; a feladatfinanszírozás körébe vont, illetve az 
e körbe nem tartozó előirányzatok. Az előirányzatokról a fejezetek összevont, elemi beszá-
molót készítenek, ugyanakkor a zárszámadás során a Parlamentnek törvényi soronként is 
beszámolnak az eredeti és módosított előirányzatok és a teljesítési adatok alakulásáról. 
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A fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének célja a –
tartalmi és formai szempontból meghatározott – számvevői vélemény kialakítása arról, hogy 

• 

• 

az ellenőrzött fejezetnél a fejezeti kezelésű előirányzatokról készült pénzügyi kimutatá-
sokat minden lényeges szempontból a vonatkozó beszámoló készítési elveknek megfe-
lelően állították-e össze, biztosítja-e a megbízható valós képet; 

a fejezeti kezelésű előirányzatokat a költségvetési törvényben, jogszabályokban, illetve 
a döntésre jogosult által meghatározott célra használták fel, a kiadások és bevételek rea-
lizálása megfelelt-e más vonatkozó törvények, jogszabályok előírásainak. 

Az ellenőrzési cél megvalósításához, ahhoz, hogy a számvevő véleményt tudjon alkotni a 
fejezeti kezelésű előirányzatok összességéről készült beszámoló szabályszerűségéről, meg-
bízhatóságáról a pénzügyi (szabályszerűségi) vizsgálatot előirányzatonként kell elvégezni. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok elemi beszámolójának pénzügyi (szabályszerűségi) ellen-
őrzéséhez kidolgozott módszertan a központi költségvetési szerv elemi beszámolója pénz-
ügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertanára épül, amit speciális ellenőrzési eljárá-
sok, megoldások egészítenek ki. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok sokrétűsége miatt a jelenleg kialakított módszer a fejezeti 
kezelésű előirányzatok egyre szélesebb körére történő kiterjesztése során szerzett tapasztala-
tok alapján módosulhat. 
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I.  
A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK  

FELADATRENDSZERE, A KEZELŐ SZERVEZET  
TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGISMERÉSE 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatok körébe tartozó előirányzatok 

• központi beruházások, 

• fejezeti kezelésű támogatási célprogramok (megszűnt elkülönített állami 
pénzalapok), 

• ágazati célelőirányzatok, 

• nemzetközi segélyekből, támogatásokból finanszírozott feladatok (PHARE, 
SAPARD, ISPA, világbanki segélyek), 

• fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő, az EU Közösségi vívmányai átvételé-
ről szóló Nemzeti Program (ANP), 

• társadalmi szervezetek, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági 
társaságok támogatása, 

• fejezeti tartalék. 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatok körének újra rangsorolása – az új prioritások, kötele-
zettségek alapján – a tervezés időszakában évente megismétlődik. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok célja, a felhasználás útja, a döntési csomópontok, a 
feltételezett kockázatok eljárásonként eltérőek lehetnek.  

A számvevőnek a vizsgált fejezetnél meg kell ismernie 

• a fejezeti kezelésű előirányzatok körét, tartalmát, célját, 

• külső környezetet (szabályozási környezet, ágazatpolitika stb.), 

• a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos eljárási rendet, a 
pénzügyi lebonyolítás és beszámoltatás rendjét (pl. pályáztatás rendszere, tá-
mogatási- és együttműködési szerződések, az elszámoltatás cél- és jogszerűsé-
ge, az analitikus nyilvántartások rendszere), 

• az előirányzatot kezelő pénzügyi, szakmai szervezet feladatait, működését, 
szabályozottságát. 

 

A beszámoló ellenőrzéséhez a számvevőnek olyan mélységű és mértékű ismeretekkel 
kell rendelkeznie a fejezeti kezelésű előirányzatokról, a kezelő szervezeti egység tevé-
kenységéről, amelyek segítségével be tudja azonosítani azokat az eseményeket, módsze-
reket, amelyek megítélése szerint lényeges hatással lehetnek a fejezeti kezelésű elői-
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rányzatok beszámolójára, az ellenőrzésre, a megállapítások megtételére. A számvevő 
ezt az ismeretet használja fel az eredendő kockázat, részben pedig a belső kontroll koc-
kázat megítéléséhez. 

A számvevőnek a költségvetési törvényben (továbbiakban: Kvtv.) elfogadott fejezeti 
kezelésű előirányzatokat törvényi soronként kell feltérképeznie. 

Az eredeti előirányzatok és azok évközi módosításait, beleértve az előző évi maradvá-
nyok tárgyévi igénybevételét, valamint a tárgyévi előirányzatok maradványát a felké-
szülés időszakában a számvevőnek meg kell ismernie. 

A fejezeti kezelésű előirányzat feladat rendszere és a kezelő szervezet tevékenysége 
megismerésének elemei: 

1. A tevékenység megismerésének főbb elemei: 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatok irányítási-szabályozási környezete 

 

• a fejezeti kezelésű előirányzatokat jelentősen érintő többször módosított 
törvények és jogszabályok, a költségvetési gazdálkodást érintő sajátos jogo-
sítványok (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.), a 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
(Ámr.), a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Szt.), a 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól és az 1995. évi XL. törvény a közbeszer-
zésekről (Kbt.)), 

• az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzatok helye a fejezet feladatrendsze-
rében, 

• a fejezeti kezelésű előirányzatokat igénybevevők köre, illetve a felhasználás 
irányultsága: államháztartáson kívül, államháztartáson belül (fejezeten be-
lül, fejezetek között), 

• a jelentéstételi kötelezettség, a beszámoltatás rendszere (kiterjed-e a fejeze-
ten kívüli felhasználásra), 

•     a fejezet saját jogszabálya(i), belső szabályzata. 
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Az előirányzatokat kezelő szervezet feladatrendszere és belső viszonyai 

• a fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezet felépítése, a gazdálkodás 
megszervezésének módja (számviteli és kontroll rendszerek), 

• a költségvetés nagyságrendje, szerkezete, a saját bevételek (pl. pályázati díjak), 

• a pénzügyi helyzet, az előirányzat maradványok alakulása, 

• a külső segélyforrások, támogatások igénybevétele. 

 

2. A tevékenység megismerésének forrásai: 

A megismerés legfontosabb forrásai: 

• az ellenőrzött előirányzatok kezelésének rendjét érintő törvények, jogszabályok, 
alapokmányok, 

• a kezelő szervezet által készített dokumentumok, jelentések, az előző időszak be-
számolói, vezetői levelei, a belső szabályzatok (SZMSZ, számviteli politika, az 
előirányzatokat kezelő szervezet ügyviteli rendje, munkaköri leírások stb.), 

• a külső és a belső  ellenőrzések jelentései, 

• a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendje, 

• a vizsgált időszakra vonatkozó adatbázis a Magyar Államkincstár Rt-től (MÁK), 

• az ÁHH eljárási rendje, ellenőrző szerepe a központi beruházásoknál és a feladat-
finanszírozásba vont előirányzatoknál, 

• az ellenőrzött szervezeti egység vezetőivel, munkatársaival készített interjúk.  

 

A számvevő kellő mélységű információk, ismeretek birtokában lesz képes a prob-
lémákat megismerni, elvégezni a kockázatbecslést, súlyozni tudja a vizsgálati célo-
kat, meg tudja ítélni a lényeges tényeket és azok összefüggéseit, illetve az eljárások 
jellegének, mértékének, ütemezését optimálisan megválasztani, és a bizonyítékokat 
értékelni. 

A számvevőnek már az ellenőrzési munka tervezésekor meg kell határoznia a kriti-
kus vizsgálati területeket, kiválasztania az eljárásokat a beszámolóban esetlegesen 
előforduló jelentős hibás állítások feltárásának céljából, illetve azért, hogy mérsé-
kelni tudja annak kockázatát, hogy azok rejtve maradnak az ellenőrzés során. 

A kellő ismeretek a számvevői munka hatékonyságát nagymértékben növelhetik. 

3.  Dokumentálás 

A számvevő a felkészülés időszakában megszerzett valamennyi információt (tanúsít-
ványok, munkalapok és más információk) összegzi és dokumentálja. 
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A számvevőnek a megszerzett ismeretek alapján, annak igazolására a feladatterv el-
készítése előtt, a fejezeti kezelésű előirányzatot szakmailag kezelő és a pénzügyi le-
bonyolításért felelős szervezeti egységek vezetőivel célszerű konzultálni és annak 
eredményét is dokumentálni. 

Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése tekintetében a pénzügyi, 
számviteli és a szakmai lebonyolítás elválik, el kell végezni a szakmai lebonyolító 
szervezeti egység működésének, szabályozottságának vizsgálatát és kockázatbecslé-
sét is. 

 

 

 6



 

 

II. 
A SZÁMVITELI ÉS A BELSŐ IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI 

 RENDSZER MEGISMERÉSE 

(belső kontroll rendszerek) 

 

Az ismeretek megszerzése folyamatos tevékenység. Az ellenőrzés előkészítési szakaszában 
kellő mélységben kell megismerni a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésének fejezeten be-
lüli szabályozását, a belső kontroll rendszerek működését, az ellenőrzési eljárások jellegének 
és terjedelmének meghatározásához. 

A fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezet nem önálló költségvetési szerv, így önál-
ló SZMSZ-el nem, de önálló ügyrenddel és munkaköri leírásokkal rendelkezik. A fejezet 
szervezeti és működési szabályzata, valamint az ügyrendek és munkaköri leírások meg-
határozzák a feladat- és hatásköröket, a felelősséget továbbá a beszámoltatás rendjét.  

A számvevő a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásához kapcsolódó belső kontroll 
rendszerek megismerésével képet alkot 

 

 

• a külső- és belső szabályozók (törvények és más jogszabályok, utasítások)  követ-
kezetes érvényesüléséről, alkalmazásáról (a feladatfinanszírozásba vont előirány-
zatokkal kapcsolatos eljárási rend érvényesüléséről, a közbeszerzési törvény betar-
tásáról). 

• a fejezeti kezelésű előirányzatok sajátosságainak megfelelően kialakított számviteli 
nyilvántartások minőségéről, megbízhatóságáról, megfelelő időben történő elkészí-
téséről,  

• a kezelő szervezet gazdálkodásának szabályszerűségéről, 

• és ezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének szabályszerűségéről, 
a célnak megfelelő felhasználásáról. 
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A belső kontroll rendszerek működése, eredményességének megítélésénél a számvevőnek 
figyelembe kell vennie a vezetők viszonyulását a belső kontroll rendszerekhez, ezért célsze-
rű áttekinteni: 

•  az irányítási, szabályozási környezetet, 

•  a belső egyes elemeinek összehangolását, és annak vezetői felügyeletét, 

•  a különböző eljárások és hatáskörök kialakítását, a szakmai és pénzügyi kezelő 
szervezetek feladatainak, munkamegosztásának részletes meghatározását, 

•  a számviteli nyilvántartások rendszerének zártságát, és azok fizikai elérhetőségé-
nek behatárolását stb. 

 

A belső kontroll rendszerek megismerése után a számvevőnek meg kell határozni a lényeges 
hibák és szabálytalanságok előfordulásának lehetőségét, meg kell becsülni a belső kontroll 
kockázatot (ezek vonatkozhatnak előirányzatokra és csoportokra, de előirányzaton belüli 
eltérő eljárási rendekre), és ki kell választani azokat az eljárásokat, amelynél az ellenőrzési 
kockázat az elfogadhatóan alacsony szintre szorítható. 

1. A belső kontroll rendszerek megismerése 

A belső kontroll rendszerek elemei: 

• a fejezeti kezelésű előirányzatok sajátosságait tartalmazó számviteli politika, az 
adatfeldolgozás módja, 

• a feladat-, jog- és felelősségi körök meghatározása, elkülönítése (engedélyező, 
jóváhagyó szakmai és pénzügyi teljesítésigazolás), 

• a számszaki és számviteli eljárások (a kezelő szervezetek közötti egyeztetési 
rend, folyamat kialakítása), 

• a személyi feltételek, 

• a folyamatba épített és a felügyeleti ellenőrzés (kiterjed-e a fejezeti kezelésű elő-
irányzat fejezeten kívüli felhasználására. 

 

 

Az ellenőrzési módszerek megválasztását nagymértékben befolyásolhatja a pénzügyi, 
számviteli információk feldolgozásának módszere, a technikai támogatottsága, továbbá 
az alkalmazott és működő belső ellenőrzés is. 

A fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezet által alkalmazott számítástechnikai 
környezet gyengeségei negatívan befolyásolhatják a számviteli nyilvántartások megbíz-
hatóságát, az adatok elérhetőségét és ez által a beszámoló megbízhatóságát. 

A számvevőnek olyan mértékben kell megismernie a számviteli rendszert, hogy értel-
mezni és azonosítani tudja. 
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• a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos ügyletcsoportokat (pl. az előirányzat-
ok fejezeten belüli és kívüli átadása, a pénzeszközök államháztartáson belülre és kí-
vülre történő átadása – átvétele, a saját bevételek nyilvántartása), 

• az ügyletek kezdeményezési módját és idejét (pl. a pályáztatási rendszert, a támogatá-
si előlegek elszámoltatásának, nyilvántartásának rendszerét, a szerződéskötések rend-
jét), 

• a beszámolót alátámasztó számviteli nyilvántartásokat, dokumentumokat, és a költ-
ségvetési számlákat (pl. a fejezeti kezelésű előirányzatok analitikus nyilvántartásának 
helyét, rendszerét, kapcsolódását a főkönyvi könyveléshez, a vezetői információs 
rendszerhez, a könyvelési és egyéb dokumentumok megőrzésének rendszerét), vala-
mint 

• a számviteli és a beszámoló készítés rendszerének folyamatát, 

• a kincstári adatszolgáltatást (az előirányzati és pénzforgalmi), valamint a számviteli 
nyilvántartás adatainak egyezőségének biztosítására hivatott eljárási rendet, és a 
pénzügyi kimutatásokat.  

 

A kockázatot hordozó tranzakciók típusai: 

• Rutin ügyek: a nagyszámban előforduló, periodikusan ismétlődő, objektíven mérhe-
tő, azonos módon feldolgozott ügyletek (pl. fejezeti kezelésű előirányzatokból a 
szerződés szerinti rendszeres, azonos összegű támogatások utalása. Az utalásokat 
azonban ettől függetlenül tételesen is célszerű lehet vizsgálni, pl. névcsere, nem he-
lyes bankszámla száma). 

• Nem rutin ügyletek: a nagyságrendjük vagy jellegük miatt a szokásostól eltérő, il-
letve ritkán előforduló ügyletek (pl. eseti támogatási szerződésekhez kapcsolódó el-
számolások, pénzeszköz átadás-átvételhez kapcsolódó elszámolások). 

• Számviteli becslés: a közzétételre kerülő éves költségvetési beszámolóban szereplő 
minden olyan összeg, vagy tétel, amely csak közelítő számítással támasztható alá, 
egyedi megfontolás alapján (fejezeti kezelésű előirányzatoknál ez általában nem 
vagy csak igen ritkán fordul elő). 

A számszaki, számviteli eljárási szabályok keretében ellenőrizni kell azt, hogy csak 
engedélyezett tranzakciók kerüljenek könyvelésre, feldolgozásra, a könyvelés a számvi-
teli alapelveknek megfelelően történjen. Vizsgálni kell a bizonylatok alaki, tartalmi he-
lyességét, meg kell győződni arról, hogy az egyeztetések megtörténtek, a könyvelési té-
telek bizonylatokkal alátámasztottak, valamint a főkönyvi kijelölés (kontírozás) és a 
rögzítés ennek megfelelően történt. 

A belső kontroll rendszerek minden elemének tartalmaznia kell a napi tranzakciók lebo-
nyolításának és elszámolásának felügyeletét az arra felhatalmazott személyek által. 

A belső kontroll rendszerek felmérésekor figyelembe kell venni a rendszer belső korlát-
jait, amelyek pl. 

• a belső kontroll rendszerek többsége jellegéből adódóan rutinfeladatra irányul, 

• fennáll az emberi hibák lehetősége (gondatlanságból, figyelmetlenségből az utasítá-
sok félreértéséből vagy megítélésbeli tévedésből), 
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• a belső kontroll rendszer kijátszásának lehetősége fennáll azáltal, hogy ha a fejezeti 
kezelésű előirányzatot szakmailag kezelő szervezeti egység vezetése vagy munkatár-
sa összejátszik a szervezeten belüli, vagy kívüli személyekkel, 

• fennáll annak lehetősége, hogy a belső kontroll rendszerért felelős személy visszaél-
het beosztásával, 

• lehetősége van annak, hogy bizonyos eljárások az időközben bekövetkezett változá-
sok miatt már nem megfelelőek, ezért romlik a helyzet az eljárások betartásában. 

A belső kontroll rendszerek megismerése során a számítógépes környezetben a szám-
vevőnek fel kell mérnie: 

• a vizsgálandó területen vertikálisan és horizontálisan milyen funkciókban és mérték-
ben alkalmaznak számítógépes feldolgozást, 

• az alkalmazott ellenőrző eszközök megfelelően biztosítják az adatfeldolgozás és az 
adatok pontosságát, 

• a számítógépes adatfeldolgozás összetettségét, a számítástechnikai programok által 
előállított adatok alkalmazásának mértékét, 

• a számítógépes rendszerek nagyságát (lehetnek olyan körülmények, hogy pl. nincs 
elegendő munkaerő, ezért az operátor és a programot kezelő munkavállaló munkáját 
nem lehet szétválasztani), 

• az adatok érzékenységét, az adatvédelmi kötelezettségeket, 

• a vezetői ellenőrzés ellenőrzési nyomvonalának problémáját (pl. téves KTK kódok 
miatt történő helyesbítéseknél adatok összevonása vagy nem megfelelő fejezeti keze-
lésű előirányzatra történő könyvelés helyesbítése). 

Amennyiben az adatok és az adatfeldolgozás hitelessége és pontossága meggyőzően bi-
zonyított és a bizonyítottság mértéke megfelel a folyamatban lévő ellenőrzés követel-
ményeinek, a belső ellenőrző eszközöknek a teljes és részletes vizsgálatára az ellenőrzés 
keretében nincs is szükség. 

Ilyen esetekben azonban be kell szerezni informatikai szakvéleményt, vagy a számve-
vőnek önállóan át kell tekinteni az általános vezetési kérdéseket (szervezeti, informati-
ka biztonság politika, folytonosság, információ-technológiai eszközök működése) és 
szakmai kérdéseket (a hozzáférés logikai és fizikai eszközei, a műveletek engedélyei, a 
rendszerprogram, a programok karbantartásának és fejlesztésének eljárásai, az adat és 
adatbázis kezelés, az adatátvitel és az alkalmazott hálózat). 

2. A belső kontroll rendszerek megismerésének eszközei 

A belső kontroll rendszerek megismerésének elsődleges eszközei:  

• belső szabályozás, 
• az információkérés,  
• a pénzügyi és számviteli rendszerfolyamat megfigyelése, a pénzügyi és szakmai 

kezelőknél, 
• a dokumentumokba való betekintés, illetve általában, 
• az előzőek kombinációi.  
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A megismerési folyamatban segítik a számvevőt a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő 
szervezettel kapcsolatosan szerzett korábbi ellenőrzési tapasztalatok (beleértve a belső 
kontroll rendszerek működése korábbi tesztelésének az eredményeit is), amelyek a kö-
vetkezőkkel egészülnek ki: 

 

• a fejezeti kezelésű előirányzatot szakmailag kezelő szervezet és a számviteli 
nyilvántartást, pénzügyi lebonyolítást végző szervezeti egység vezetőinek és a 
munkafolyamatot végző alkalmazottak kikérdezése, valamint hivatkozások az 
írásos anyagokra, pl. munkafolyamatok szabályozása, munkaköri leírások, fo-
lyamatábrák; 

• a belső kontroll rendszerek által előállított dokumentumok és nyilvántartások 
megtekintése; 

• a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának megfigyelése, ide értve a számí-
tógépes nyilvántartások megszervezését, a bizonylatok feldolgozásának folya-
matát és a folyamatba épített vezetői ellenőrzést. 

 

A belső kontroll rendszerek működésének megismerése segíti a számvevőt abban, hogy 

 

• az ellenőrzés szempontjából meghatározza a belső kontroll rendszerek kulcsele-
meit; 

• felmérje a belső kontroll rendszerek minőségét, megbízhatóságát (milyen mér-
tékben támaszkodhat azokra ellenőrzése során). 

 

3. Dokumentálás 

A számvevőnek a belső kontroll rendszerekről szerzett ismereteit dokumentálnia kell. 

Minél összetettebb a fejezeti kezelésű előirányzat működésének belső kontroll mecha-
nizmusa, illetve minél teljesebb körűek az ellenőrzés eljárásai, annál kiterjedtebbnek 
kell lennie a számvevő által készített dokumentációnak, amely több évre szóló informá-
ciókat szolgáltat az ellenőrzéshez. 
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III.  
LÉNYEGESSÉG - BIZONYOSSÁG - KOCKÁZAT 

A számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának ellenőrzése megtervezése-
kor abból kell kiindulnia, hogy az Állami Számvevőszék vállalja, hogy 95%-os bizonyos-
sággal győződik meg a fejezeti kezelésű előirányzatról készített elemi beszámoló megbízha-
tóságáról. 

A financial audit keretében (törvényi soronként) kell a számszerű adatok (az előirányzatok-
kal és azok teljesítésével kapcsolatos adatok) és a szöveges értékelés ellenőrzését elvégezni. 
A kapott információk különböző szinten és módon döntések alapjául szolgálhatnak, így pl. a 
következő évi költségvetés tervezése, az előirányzat-maradványok jóváhagyása a meghatá-
rozott célra kapott támogatásokkal kapcsolatos elszámolások tekintetében. 

Ezért fontos, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokról készült beszámoló ne tartalmazzon 
olyan téves állításokat, amelyek lényegesen befolyásolhatják a döntéshozókat. A beszámo-
lóban előforduló téves állítások értékük, jellegük és összefüggéseik szerint lehetnek lénye-
gesek. 

Azt a határértéket, amelyet meghaladóan a fejezeti kezelésű előirányzatról készített beszá-
molóban szereplő téves állítások összességükben már félrevezetően befolyásolnák a döntés-
hozókat lényegességi küszöbnek nevezzük. Az általános lényegességi küszöböt –tekintettel 
a beszámoló pénzforgalmi szemléletére – a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási főösszegé-
nek és az érzékenységet kifejező százalékszám szorzataként kell megállapítani. Az Állami 
Számvevőszék által központilag kialakított lényegességi küszöb értéke 2%. 

1. Specifikus lényegességi küszöbök meghatározása  

Előfordulhat, hogy a számvevő az Országgyűlés vagy a közvélemény szempontjából külö-
nösen érzékenynek minősíti az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzat valamely adatát. 

Specifikusan érzékeny adatok lehetnek a fejezeti kezelésű előirányzatnál: 

• az egyes előirányzat-csoportok, előirányzatok, ha azok a költségvetési beszámolót 
hasznosítók számára kiemelten fontosak, így pl.: pénzeszközök átadása-átvétele, elő-
irányzatok átadása-átvétele, a fejezeti vagy általános tartalékból juttatott összegek; 

• a saját bevételek összege, ha az a kiadások fedezete szempontjából jelentősnek, illet-
ve a kapcsolódó költségvetési befizetési kötelezettség számottevőnek ítélhető. 

A számvevő a vizsgálatot vezetővel közösen kezdeményezheti az ellenőrzésért felelős-
nél (főcsoportfőnök), hogy – az általános lényegességi küszöb mellett/helyett – „speci-
fikus” lényegességi küszöb is megállapításra kerüljön. 

A jelleg szerinti lényegesség leggyakrabban szabályszerűséget érintő hibákra vonatkoz-
tatható, a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő speciális eljárások (pl. a közbeszerzési 
eljárás megkerülése). 
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Egy téves állítás (hiba, mulasztás) fontos lehet előfordulásának körülményei vagy jelle-
ge miatt (pl. átadott-átvett pénzeszközökkel történő elszámolás nem megfelelő bizony-
latolása vagy az elszámolás elmaradása). 

A javasolt specifikus küszöbértékek a 0,5%-tól 5%-ig terjedő lényegességi sávban he-
lyezkedhetnek el azzal, hogy a lényegességi küszöbértéke nem haladhatja meg a 2%-os 
szintet.  

2. A kockázatok értékelése 

Az ellenőrzési kockázatnak három összetevője van. 

• Eredendő kockázat (Inherens Risk): a gazdasági események csoportjainak a 
lényeges hibás állításra való fogékonysága függetlenül attól, hogy létezik és 
működik-e belső kontroll. Az előirányzatot kezelő szerv által nem befolyásol-
ható. 

• Belső kontroll kockázat (Control Risk): annak a lehetősége, hogy az ellenőr-
zött fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezet belső kontroll rendszerei 
nem képesek megelőzni vagy feltárni a lényeges szabálytalanságot vagy téve-
dést. Csökkenthető a belső kontroll javításával. 

• Feltárási kockázat (Detect Risk): annak a veszélye, hogy a számvevő nem tár 
fel, a fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezet belső kontroll mechaniz-
musai által nem korrigált lényeges szabálytalanságot vagy tévedést. Az ellen-
őrzési eljárások terjedelmének növelésével csökkenthető. 

 

A számvevőnek a fejezeti kezelésű előirányzatról előirányzatonként készített „Előirány-
zatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatlap” (beszámoló) tételeire megbontva 
kell értékelnie az eredendő és a belső kontroll kockázatokat, és az értékelés alapján kell 
megterveznie azokat az ellenőrzési eljárásokat, amelyek megítélése szerint alkalmasak 
arra, hogy az ellenőrzési kockázat ne haladja meg az 5%-os mértéket. 

A belső kontroll rendszereket a megbízhatóságuk szempontjából minősíteni kell az 
alábbiak szerint: 

• jó: a belső irányítási és szabályozási eszközök és eljárások az összes előforduló 
kockázatot megfelelően kezelik és feltételezhetően kevés kivételtől eltekintve 
eredményesen működnek; 

• elfogadható: a belső irányítási és szabályozási eszközök és eljárások bizonyos 
mértékben alkalmasak az összes előforduló kockázat kezelésére, és esetenként 
hibásan működnek; 

• gyenge: a belső irányítási és szabályozási eszközök és eljárások nem minden 
kockázatra terjednek ki és gyakran hibásan működnek. 

 

 13



 

2.1. Kockázatbecslés 

A számvevőnek a kockázatbecslést a vizsgált fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő 
szervezet működésének, belső kontroll mechanizmusainak ismeretében, a korábbi pénz-
ügyi ellenőrzésekből vagy más vizsgálatokból származó tapasztalatokat is felhasználva 
kell elvégeznie. 

A kockázatbecslés célja meghatározni és dokumentálni: 

• a lényeges szintű téves állítás speciális kockázatát, amely befolyásolja a fejezeti 
kezelésű előirányzatokról készült beszámoló megbízhatóságát, a vonatkozó szabá-
lyok betartását; 

• az Áht. 24. § (4) bekezdésében, valamint a 49. § o) pontjában adott felhatalmazás 
alapján jogosult vezetők lépéseit ezen kockázatokkal kapcsolatban; 

• a vezetők intézkedéseinek függvényében a számvevő ellenőrzési lépéseit bármilyen 
fennmaradó kockázattal szemben, amit nem csökkentettek megfelelő szintre. 

 

A kockázatbecslést a számvevőnek az ellenőrzés megtervezése és a feladattervének el-
készítését megelőzően kell elvégeznie. 

A kockázatok felmérésekor a számvevőnek az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzatot 
kezelő szervezetre adaptált munkalapokat kell használni, amelyek előre meghatároznak 
néhány kockázati tényezőt azok közül, amelyek a főbb kockázat-felmérési kategóriák-
ban szóba jöhetnek. Az előre elkészített munkalapokat (űrlapokat) a felmérés alkalmá-
val pontosítani kell a ténylegesen előforduló, feltárt speciális kockázatok leírásának és 
későbbi minősítésének dokumentálása miatt. 

A vezetés lépései többnyire a következő kategóriákba sorolhatók: 

• az elkerülés (az előirányzat kezelője nem kezd bele kockázatos tevékenységbe); 

• a diverzifikáció (a kockázatot szétterítik); 

• az elfogadás (számolnak a következményekkel); 

• a kockázat csökkentésére megtett intézkedések, a magas szintű kockázatok kezelé-
sére; 

• a kockázat áttétele (pl. szerződéses partnerekhez); 

• a kontroll (a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának kockázatcsökkentő sza-
bályozása, irányítása). 
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2.1.1. Az eredendő kockázat becslése 

Az eredendő kockázat egy tranzakciónak vagy egy rendszernek olyan belső sajátossága, 
amelyet nem lehet befolyásolni, így az eredendő kockázat konstansnak tekinthető. A kü-
lönböző évek ellenőrzései során ugyanannak a rendszernek az eredendő kockázatát csak 
akkor lehetséges másképp megítélni, ha a rendszerben változások történtek.  

Ahhoz, hogy a számvevő megbecsülje az eredendő kockázat mértékét, értékelnie kell a 
fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezeti egység működésének környezetét és az 
ellenőrizendő tételek jellemzőit. 

Az eredendő kockázat értékelésénél a fejezeti kezelésű előirányzatoknál specifikus koc-
kázatok lehetnek: 

• az előirányzat felhasználás több fejezetnél történik, illetve az államháztartáson kí-
vül, 

• pénzügyi folyamatok kihelyezése, 

• szervezeti megoldás, 

• szakmai hozzáértés. 

 

2.1.2. A belső kontroll kockázat becslése 

A belső kontroll kockázat annak kockázata, hogy a belső kontroll rendszerek valamely 
hibát nem előznek meg, tárnak fel vagy javítanak ki. A belső kontroll kockázat szintjét 
tehát a belső kontroll rendszerek kiépítettségének, működésének eredményessége de-
terminálja. A belső kontroll kockázat befolyásolható, a belső ellenőrzési rendszer haté-
konyágának javításával csökkenthető. A fejezeti kezelésű előirányzatról készített be-
számoló ellenőrzése is a belső kontroll kockázat csökkentése irányában hat, miután fel-
tárhat a belső kontroll rendszerekben gyengeségeket és hiányosságokat és azok kiküsz-
öbölésével a rendszer megbízhatóbbá válik. 

• az elmúlt időszakban a kezelő szervezet gazdasági folyamataival kapcsolatban fel-
merült problémákat rendezték-e, 

• a dokumentumokat a rendszer végig követi-e, a tranzakciókhoz kapcsolódó anya-
gok teljes körűek-e, 

• átláthatók-e a folyamatok. 

• más források bevonása esetén ezek elkülönített kezelése biztosított-e. 

A számvevő akkor értékelheti megbízhatónak a kontrollokat (más kifejezéssel a belső 
kontroll kockázatot alacsonynak), és építhet rájuk, ha a belső kontroll rendszerek isme-
retében kielégítően biztos abban, hogy azok az ellenőrzött időszak egészében eredmé-
nyesen is működtek. Ennek igazolására indokolt áttekinteni a megismerés során begyűj-
tött pozitív bizonyítékokat is (azokat a példákat, amelyek a hibák és szabálytalanságok 
felfedését és kijavítását tényszerűen mutatják, pl. vegyes bizonylatok). 
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Az értékelést az előkészítési szakaszban elégséges a fejezeti kezelésű előirányzatról ké-
szített beszámoló szempontjából meghatározott kontroll eljárásonként elvégezni, előtér-
be helyezve azokat a követelményeket, amelyek a költségvetési beszámoló szempontjá-
ból mérvadóak (a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség, a számviteli alapelvek, 
az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályi előírások). 

2.1.3. A feltárási kockázat meghatározása 

A feltárási kockázatot az Állami Számvevőszék 5%-ban deklarálta. Ez azt jelenti, hogy 
a számvevőnek 95%-os bizonyosságot kell szereznie a fejezeti kezelésű előirányzatok 
beszámolói megbízhatóságának minősítéséhez. A feltárási kockázat az eredendő kocká-
zattal és a belső kontroll kockázattal együtt alkotja az ellenőrzési kockázatot. 

Az eredendő kockázatot és a belső kontroll kockázatot (együttesen a lényeges téves állí-
tások kockázatát) egy adott időben adottságnak vehetjük, a feltárási kockázat azonban 
az alapvető eljárások terjedelmének növelésével csökkenthető. Az ellenőrzési kockázat 
5%-os szintre szorítását a feltárási kockázat még elfogadható szintjének meghatározásá-
val és az ehhez szükséges alapvető ellenőrzési eljárások tervezésével és végrehajtásával 
lehet elérni. 

3. A bizonyossági modell alkalmazása 

A kockázat értékelésénél és a bizonyossági modell alkalmazásánál a központi költség-
vetési szerv elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszerta-
na ide vonatkozó eljárási rendjét (III. fejezet 3. pont) kell alkalmazni. 

A számvevőnek bizonyosságot kell szereznie arról, hogy a fejezeti kezelésű előirányzat-
ról – előirányzatonként – készített beszámoló megfelel a követelményeknek, vagyis a 
megadott szempontok szerint teljes körű és megbízható adatokat, információkat szolgál-
tat a felhasználók számára.  

Az Állami Számvevőszék által deklarált 95%-os bizonyosság eléréséhez szükséges el-
lenőrzési bizonyítékok összegyűjtése szelektív ellenőrzési eljárásokkal, az ellenőrzés 
megfelelő időzítésével és terjedelmével biztosítható.  

Az ellenőrzési bizonyosság három forrásból tevődik össze: 

 

• eredendő bizonyosságból; 

• belső kontroll bizonyosságból és 

• feltárási bizonyosságból. 

 

A megismert tények és körülmények birtokában a számvevőnek minden speciális koc-
kázatnak kitett tételre vonatkozóan állást kell foglalnia arról, hogy a költségvetési be-
számoló állításainak helytállóságát veszélyeztető eredendő és belső kontroll kockáza-
tokkal szemben mennyiben építhet a belső kontroll környezet és eljárások eredményes 
működésére. 

 16



 

A bizonyossági szinteknek együttesen a 3-as számértéket el kell érniük. Az ellenőrzési 
kockázat és az ellenőrzési megközelítés összefüggései alapján: minél kisebb a belső 
kontrollok megbízhatósága, minél kevésbé építhet rájuk a számvevő, annál nagyobb fel-
tárási bizonyosságot kell elérnie az alapvető ellenőrzési eljárások (elsősorban a tételes 
tesztek) alkalmazásával. 

Speciális kockázat és a számvevő számára nem ismert vagy gyenge minősítésű belső 
kontrollok esetén, pl. fókuszált (maximális mértékű) tételes tesztelésre van szükség. 
Azokon a területeken, melyek nem jelentenek speciális kockázatot a belső kontrollok 
működésénél és a tételes ellenőrzésekkel szemben is alacsonyabb szintű bizonyossági 
követelmény támasztható. 

A belső kontrollok megbízhatóságának a modellben alkalmazott értékét a belső irányí-
tási és szabályozási rendszer környezetének és eljárásainak minősítése a következők 
szerint határozza meg: 

 

• a nem ismert vagy gyenge minősítésű (nem eredményes) belső kontrollok (bi-
zonyossági értékük: 0); 

• a speciális kockázatnak kitett területek elfogadható-jó minősítésű belső kont-
rolljai (bizonyossági értékük maximálisan: 2,3); 

• a speciális kockázat hiányában, az elfogadható-jó minősítésű belső kontrollok 
(bizonyossági értékük maximálisan: 1,3). 

 

A belső kontroll bizonyosság értéke jó minősítés esetén sem haladhatja meg a 2,3-es, il-
letőleg az 1,3-es szintet, mert minimális ellenőrzésre a beszámoló minden tételére vagy 
ügyletcsoportjára szükség van. Tehát attól függetlenül, hogy a kontroll kockázat és az 
eredendő kockázat milyen mértékű, a számvevőnek minimális szintű tételes ellenőrzést 
kell előirányoznia. 

A modellben szereplő tételes ellenőrzések szintje a következő: 

 

• minimális (értéke: 0,7),(ha a belső kontroll bizonyosság maximális), 

• fókuszált (értéke: 3,0),(speciális területek fókuszált ellenőrzése), 

• sztenderd (értéke: 2,0) (ha a belső kontroll bizonyosság nulla), 

• tételes ellenőrzést mindig kell végezni. 
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A bizonyosság megszerzéséhez szükséges tételes ellenőrzések a következők szerint mo-
dellezhetők: 

 

A bizonyos-
ság forrásai 

Speciális kockázatok esetén Speciális kockázatok hiányában 

  

 

Nem támasz-
kodik a kont-

 

 

Tételes teszte-
ket tervezzen 

és hajtson 
végre 

Olyan kontrol-
lokra vonatkozó 

zen és hajtson 

csökkentik a 
feltárt kockáza-

tokat 

Minimális tételes 
ellenőrzést ter-

son végre 

Kontrollokra tá-
maszkodó ellenőr-

kalmazzon 

Olyan kontrollokra 
vonatkozó teszte-
ket tervezzen és 
hajtson végre, 

amelyek igazolják 

bízhatóságát 

Minimális tételes 
ellenőrzéssel ter-

vezzen 

 

 

 

Sztenderd mér-
tékű tételes 
ellenőrzést 

tervezzen és 
hajtson végre 

Eredendő bi-
zonyosság 

0.0 
nulla 

0.0 
nulla 

1.0 
maximum 

1.0 
maximum 

Belső kontroll 
bizonyosság 

0.0 
nulla 

2.3 
maximum 

1.3 
maximum 

0.0 
nulla 

Feltárási (téte-
les) bizonyos-
ság 

3.0 
fókuszált 

0.7 
minimális 

0.7 
minimális 

2.0 
sztenderd 

Ellenőrzési 
(összes) bizo-
nyosság 

 
3.0. 

 
3.0 

 
3.0 

 
3.0 

zési stratégiát al-teszteket tervez-

végre, amelyek 
rollokra 

a számvitel meg-
vezzen és hajt-
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IV. 
 MEGTERVEZÉSE AZ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

 

A számvevőnek meg kell terveznie a fejezeti kezelésű előirányzatokról készült beszámoló 
megbízhatósági ellenőrzésének végrehajtását, ki kell jelölnie azokat a fejezeti kezelésű elői-
rányzatokat, amelyek a beszámoló megbízhatósága szempontjából meghatározóak, különös 
figyelmet érdemelnek, valamint a kapcsolódó ellenőrzési eljárásokat. 

A tervezési munka terjedelme függ az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzat eredeti elői-
rányzatának nagyságától (volumenétől és összetettségétől)  az ellenőrzés összetettségétől és 
a számvevőnek a kezelő szervezettel kapcsolatosan szerzett tapasztalataitól, valamint a tevé-
kenység ismeretétől. 

Az ellenőrzési eljárásokat 

• a fejezeti kezelésű előirányzat céljának, működésének ismeretében; 

• a belső kontroll rendszerek ismeretében; 

• a kontroll eljárásonként elvégzett kockázatbecslés alapján és 

• a lényegességi küszöbérték figyelembevételével 

kell megtervezni.  

A helyszíni ellenőrzés hatékony végrehajtásának megtervezését az előkészítés során begyűj-
tött és dokumentált információkra és megbízható becslésekre kell alapozni.  

 

A tervezés folyamatának szakaszolása: 

1. Az ellenőrzési célok közötti súlypontozás 

Az ellenőrzés célja, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokról készített beszámolóban 
foglalt állítások megfelelnek-e a számviteli alapelveknek, továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzatok (programfinanszírozás körébe vont és a nem programfinanszírozás körébe 
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok) felhasználását szabályozó egyéb jogszabályi 
előírásoknak. 

A fejezeti kezelésű előirányzatról készített beszámolóban szereplő állításokat a követ-
kező szempontok szerint kell megítélni: 

• Létezés: a beszámolóban szereplő tételeknek a könyvvezetésben és a valóságban is 
megtalálhatóknak, fellelhetőknek kell lenniük. 

• Valódiság és egyedi értékelés: az eszközöket és a kötelezettségeket egyedileg kell 
rögzíteni és a számviteli szabályoknak megfelelően, folyamatosan kell értékelni.  
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• Teljesség és bruttó elszámolás: a beszámolóban szerepeltetni kell valamennyi bevé-
telt és kiadást, ami a költségvetési évben realizálódott. A bevételek és a kiadások, il-
letve a kötelezettségek és a követelések egymással szemben nem számolhatók el. 

• Világosság, következetesség és összemérés: a beszámolónak áttekinthetőnek, érthe-
tőnek és a hatályos jogszabályok szerinti rendezett formájúnak, az elemi költségve-
téssel azonos szerkezetűnek, azonos felépítésűnek kell lennie. A költségvetési évben 
ténylegesen teljesített kiadásokat és ténylegesen befolyt bevételeket kell számításba 
venni az előirányzat-maradvány megállapításánál. A bevételeknek és a kiadásoknak 
ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok felmerültek. 

• Szabályszerűség: a költségvetési gazdálkodást, beleértve az előirányzatok módosítá-
sát és teljesítését, valamint a folyamatos könyvvezetést és a fejezeti kezelésű elői-
rányzatról készített beszámoló elkészítését a költségvetési évben hatályos jogsza-
bályok szerint kell folytatni, illetőleg teljesíteni. 

• Vállalkozás folytatásának elve: a beszámoló készítésénél figyelembe kell venni a 
költségvetési évben bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat. A költségvetési 
beszámolóban a feladatok végrehajtásának úgy kell megjelennie, hogy az biztos ala-
pot adjon a jövőbeni pénzügyi tervezéshez. 

• Lényegesség: a beszámoló szempontjából lényegesnek minősül minden olyan in-
formáció, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló ada-
tait felhasználók döntését. 

• Folytonosság: a beszámoló nyitó adatainak meg kell egyezniük az előző év megfele-
lő záróadataival. Az eszközök és a források értékelése csak a törvényben meghatáro-
zott szabályok szerint változhat. 

A különböző ellenőrzési célok eltérő jelentőségűek lehetnek, ezért szükséges a célok 
közötti súlypontozás: 

 

• az egyes területeken a jelentős, közepesen jelentős és az alacsony jelentőségű ellenőrzési 
célok meghatározása, a kockázatok alapján; 

• a beszámoló szintjén a – lényegesség alapján – a kritikus ellenőrzési célok megjelölése. 

 

Az egyes ellenőrzési célok közötti súlypontozás tehát az ellenőrzési célok jelentőség 
szerinti csoportosítását jelenti. A számvevőnek a súlypontozást a költségvetési beszá-
moló egészére és területenként (fejezeti kezelésű előirányzatonként) a tevékenység és 
a belső kontroll rendszerek ismeretében, továbbá a kockázatbecslés, valamint a lénye-
gesség figyelembevételével kell elkészítenie. 

A tervezés során kialakított súlypontok (kritikus és jelentős ellenőrzési célok) az ellen-
őrzés során folyamatos mérlegelést igényelnek, mert a vizsgálat eredménye alapján más 
jelentős célok is megfogalmazódhatnak. 
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2. Az ellenőrzési eljárások meghatározása 

Az ellenőrzési feladat végrehajtásához – a szükséges bizonyosság megszerzéséhez – a 
számvevőnek fejezeti kezelésű előirányzatonként kell meghatározni az alkalmazandó 
vizsgálati eljárásokat, azok összetételét és terjedelmét különös tekintettel a felhasználás 
irányultságára (államháztartáson belüli, illetve államháztartáson kívüli felhasználásnál) 
és a fejezet elszámoltatási rendszerére.  

Az ellenőrzési megközelítés az eljárások jellegének tervezett összetételének és terje-
delmének meghatározását jelenti. 

Az ellenőrzési eljárások alaptípusai: 

• belső kontroll rendszerek tesztelése: a fejezeti kezelésű előirányzatról készített 
pénzügyi kimutatásokban lévő állításokat alátámasztó belső kontrollok (ellenőrzések) 
folyamatos és eredményes működésének vizsgálata (a tesztelést a fejezeti kezelésű 
előirányzatot szakmailag kezelő (felügyelő) szervezeti egységek ügyrendjében fog-
laltak végrehajtására is ki kell terjeszteni); 

• elemzési eljárások: a számla egyenlegek alátámasztása különböző mutatószámok és 
trendek összehasonlító elemzése vagy elfogadhatósági vizsgálata által lehet alkal-
mazni; 

• adatok tesztelése: a hat ellenőrzési módszer (összehasonlítás, számítás, visszaigazo-
lás, megtekintés, megfigyelés és kikérdezés) közül egy vagy több alkalmazása egy 
adott egyenleg vagy tranzakció alátámasztására. 

Az elemzési eljárásokat és az adatok tesztelését összefoglalóan alapvető vizsgálati el-
járásoknak nevezzük. 

A számvevő a kockázatbecslésre alapozott feltárási kockázat mértékének megfelelően 
határozza meg, hogy milyen ellenőrzési megközelítést alkalmaz. 

Minél alacsonyabb a feltárási kockázat elfogadható szintje, annál nagyobb mértékben 
kell az ellenőrzési bizonyosságot alapvető vizsgálati eljárásokkal megszervezni, ezen 
belül is nagyobb súllyal szerepeljenek az adatok tesztelései, növelni kell a mintanagysá-
got (pl. a fejezeti kezelésű előirányzat államháztartáson kívüli átadásánál, az átadott elő-
irányzat elszámoltatásánál amennyiben a szerződésben nem, vagy nem a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően került meghatározásra az elszámolás módja). 

Az összefüggések fordított irányban is igazak, tehát ha a feltárási kockázat elfogadható 
szintje magasabb, akkor az alapvető vizsgálati eljárások terjedelme, illetve a mintanagy-
ság csökkenthető.  

Amennyiben a lényeges hibás állítások kockázatát a számvevő magasnak ítéli meg, meg 
kell vizsgálnia, hogy az alapvető vizsgálati eljárások terjedelmének kiterjesztésével biz-
tosítható-e a feltárási kockázat – és rajta keresztül az ellenőrzési kockázat – elfogadha-
tóan alacsony szintje. 
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Az ellenőrzési megközelítés lehet:  

 

• Rendszerbázisú megközelítést akkor célszerű alkalmazni a számvevőnek, amikor a 
belső kontroll rendszerek ismeretében a kockázatbecslés során egy adott területhez 
magas helyett közepes vagy alacsony szintű belső kontroll kockázatot rendelt és en-
nek megfelelően az ellenőrzési eljárásaiban belső kontroll rendszerek tesztelései is 
szerepelnek. 

Azoknál a fejezeti kezelésű előirányzatoknál, ahol jellemzően a rutin ügyletek domi-
nálnak (pl. a szerződés szerint a pénzeszköz átadása azonos időszakonként és ösz-
szegben történik, a pénzeszköz-, előirányzat átadása egy összegben a feladat átválla-
lásával együtt történik) és a számvevő meggyőződött arról, hogy a kontroll rendsze-
rek eredményesen működnek rendszerbázisú megközelítést célszerű alkalmazni. Eb-
ben az esetben az alapvető vizsgálati eljárások aránya alacsonyabb és ezen belül na-
gyobb arányban szerepelnek az elemző eljárások. 

• Alapvető vizsgálati eljárásokon alapuló megközelítést kell alkalmaznia a számve-
vőnek, amikor a belső kontroll rendszerek ismeretében a kockázatbecslés során egy 
adott területhez magas feltárási kockázatot rendelt (alkalmazható a nem rutinügyle-
tekhez). Ennek megfelelően az ellenőrzési bizonyosság megszerzését teljes mérték-
ben alapvető vizsgálati eljárások végrehajtásával kell tervezni (pl. előleg utalás ese-
tén, a fejezeti kezelésű előirányzat szakmai és pénzügyi kezelése szétválik és a pénz-
ügyi szervezet csak a pénzügyi fedezetet igazolja). 

A tervezés során az ellenőrzési megközelítést minden területhez hozzá kell rendelni. 
Az ellenőrzési megközelítés meghatározása még nem jelenti az elvégzendő feladatok 
pontos kijelölését, mert azt az ellenőrzési munkaprogramban kell meghatározni. 

3. Mások munkájának felhasználása 

A számvevőnek már a tervezés szakaszában fel kell mérnie azt, hogy az ellenőrzés so-
rán mennyiben van lehetősége, illetve szüksége külső szakértők (más ellenőrök vagy 
informatikusok, jogászok, műszaki szakértők stb.), vagy/és a felügyeleti (fejezeti) belső 
ellenőr(ök) munkájának a felhasználására. A külső jelentések számításba vételekor 
mérlegelni kell a jelentések megbízhatóságát és megfelelőségét. A jelentések felhaszná-
lását befolyásolhatja az is, hogy a külső ellenőrzés vizsgálati módszere megfelel-e a 
nemzetközi, illetve az Állami Számvevőszék előírásainak. 

Az ellenőrzési feladat tervezésének szakaszában a belső ellenőr(ök) és más ellenőrök, 
szakértők jelentései hasznos információkkal szolgálhatnak a belső kontroll rendszerek 
eredményességéről, illetőleg hiányosságairól, valamint az ellenőrizendő területeken a 
múltban előfordult hibákról. 

4. A tervezéskor figyelembe veendő egyéb tényezők 

A tervezés szakaszában a számvevőnek minden olyan különleges vagy lényeges ténye-
zőt össze kell foglalni, amelyet az ellenőrzés lefolytatásához figyelembe kell vennie. 
Ilyenek lehetnek a következők: 
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• különleges beszámoló készítési előírások vagy jelentési kötelezettségek; 

• határidők. 

A fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezeti egységek részére a felügyeleti szer-
vek a Pénzügyminisztérium által kiadott beszámoló űrlapok adattartalmán felül további 
információs igényeket is megfogalmazhatnak, amelyek vizsgálatára – függetlenül a zár-
számadásban való megjelenésüktől – az összefüggések feltárása céljából indokolt lehet 
figyelembe venni, és a tervezésnél kalkulálni velük.  

5. Az ellenőrzés ütemezésének és a feladatok megosztásának meghatáro-
zása 

A helyszíni ellenőrzés időbeli ütemezésének meghatározásánál a számvevőnek abból 
kell kiindulnia, hogy a tervezett ellenőrzési megközelítéssel és eljárásokkal 95%-os bi-
zonyossági szinten eleget kell tennie az ellenőrzési céloknak, 5%-ot meg nem haladó 
kockázattal kell véleményt nyilvánítania az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirány-
zat(ok)ról készített beszámolóról. 

Az elégséges, tárgyhoz tartozó (releváns) és megbízható ellenőrzési bizonyítékok be-
gyűjtésének, dokumentálásának, értékelésének és a következtetések levonásának idő-
szükségletén felül tartalék időt is kell tervezni arra az esetre, ha növelnie kell a feltárási 
bizonyosság szintjét, és ezért a tervezettől eltérő ellenőrzési eljárásokat kell alkalmaz-
nia. 

A helyszíni ellenőrzés időszükségletének meghatározásánál figyelembe kell venni azt, 
hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szakmai szervezeti egység és a számvi-
teli nyilvántartást (analitika, főkönyvi könyvelés, pénzügyi bonyolítás) vezető szerveze-
ti egység fejezeten belül általában nem azonos. A belső szabályozástól függően a fel-
használások dokumentációja így területileg is szétválhat, ezért ezt az időszükséglet 
meghatározásánál figyelembe kell venni. 

6. Az ellenőrzési feladatterv készítése, és dokumentálás 

Az ellenőrzési feladatterv lényegét tekintve jelentés a tervezést megelőző előkészítési 
szakaszról. A számvevő által kellő részletességgel és megalapozottsággal összeállított 
dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a vizsgálatvezető főtanácsos átte-
kintse a tervezést megelőzően végzett munkát, jóváhagyja az ellenőrzés módszerét, 
ütemtervét, az ellenőrzést végző számvevők és az ellenőrzési feladatok között kialakí-
tott megosztást. Az ellenőrzési feladatterv további funkciója, hogy a vizsgálatvezető en-
nek alapján ellenőrzi a feladatok teljesítését, és az ellenőrzést követően értékeli az el-
végzett munkát. 

Az ellenőrzési feladattervet időben kell elkészíteni. A dokumentumnak tartalmaznia kell 
az összes szükséges információt, jól áttekinthetőnek, világosnak és tömörnek kell len-
nie. 
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Az ellenőrzési feladattervnek a következőket kell tartalmaznia: 

• az ellenőrizendő fejezeti kezelésű előirányzatok(ok) céljának, működésének, jelle-
gének tömör bemutatását,  

• az ellenőrzést befolyásoló tényezőket (pl. a belső ellenőrzés megállapításait, az Ál-
lami Számvevőszék előző időszaki ellenőrzésének megállapításait, a fejezeti keze-
lésű előirányzattal kapcsolatos közvéleményt), 

• a kockázatok értékelését, becslését.(több fejezeti kezelésű előirányzat esetében elői-
rányzatonként – törvényi soronként –), 

• az ellenőrzés terjedelmét és az elvégzendő vizsgálati eljárások, tesztek típusainak, 
az ellenőrzési célok teljesítéséhez szükséges bizonyítékok összegyűjtése módjának, 
helyének és idejének meghatározását, ezen belül: 

• az általános és/vagy a specifikus lényegességi küszöbö(ke)t; 

• az értékelendő és ellenőrizendő belső kontroll rendszereket, mint például 

• a számviteli politika és az abban bekövetkezett változásokat; 

• a fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos eljárási rendről és hatás-
körökről, és az elszámoltatásról készített belső utasítás; 

• az új számviteli vagy ellenőrzési szabályok hatását; 

• a belső kontroll rendszerek tesztelésére és az alapvető vizsgálati eljá-
rásokra helyezendő viszonylagos hangsúlyt; 

• a más ellenőrök és/vagy szakértők munkája megbízhatóságának értékelését 
(amennyiben a számvevő az ellenőrzés során azt figyelembe veszi); 

• a mintavételi stratégiát (fejezeti kezelésű előirányzatonként, előirányzat 
csoportonként); 

• az előzetes számítások szerinti mintanagyságokat; 

• a várható problémákat. 

• A szükséges erőforrások összetételét és igénybevételüket (a számvevők, külső 
szakértők feladatai, felelősségük, munkaidő szükséglet), 

• Az ellenőrizendő fejezeti kezelésű előirányzatot(tokat) kezelő és számviteli nyil-
vántartásokat vezető szervezeti egység(ek)nél a kapcsolattartásért felelős személy 
részletes adatait. 

• Az ellenőrzés ütemtervét, az elkészült jelentés – tervezet egyeztetésre, belső minő-
ségkontroll felülvizsgálatra bocsátásának időpontját. 

Az ellenőrzési feladattervet a vizsgálatvezető főtanácsos hagyja jóvá. Amennyiben a 
helyszíni ellenőrzés során a feladatterv módosítása szükséges, azt a számvevőnek kell 
kezdeményeznie a vizsgálatvezetőnél.  
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7. Az ellenőrzési munkaprogram elkészítése 

A számvevőnek az ellenőrzési feladattervben kijelölt ellenőrzési megközelítéssel és a 
kritikus, valamint jelentős ellenőrzési célokkal összhangban kell kidolgozni és doku-
mentálni az ellenőrzési munkaprogramját, amelyben az ellenőrzési feladatterv végrehaj-
tásához szükséges tervezett vizsgálati eljárások jellegét, ütemezését és terjedelmét is 
bemutatja. Az ellenőrzési munkaprogramnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy eszkö-
zül szolgáljon a munka pontos végrehajtásának ellenőrzéséhez és rögzítéséhez. 

Az ellenőrzési munkaprogram elkészítésekor figyelembe kell vennie az eredendő és a 
belső kontroll kockázatok becslésének eredményeit, valamint az alapvető vizsgálati el-
járások révén elérendő bizonyosság szükséges szintjét, továbbá az alapvető vizsgálati 
eljárások ütemezését.  

Az ellenőrzési munkaprogramban fel kell tüntetni a kritikusnak vagy jelentősnek minő-
sített ellenőrzési célokat. A munkaprogram átláthatóbb szerkezetű, ha az a különböző 
eljárásokat csoportosítva – a belső kontroll rendszerek, az elemző eljárások terjedelmét 
megbontva – tartalmazza. 

Az ellenőrzési feladatterv módosítása miatt az ellenőrzési eljárások változtatására is sor 
kerülhet. 

Az ellenőrzési munkaprogramon – a helyszíni munka során – fel kell tüntetni a kijelölt 
eljárások elvégzését, megjelölve az elvégzés idejét és a feladatot végrehajtó számvevő 
nevét. 
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V. 
A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS 

A számvevő a helyszíni ellenőrzést a vizsgálatvezető által jóváhagyott ellenőrzési feladatterv, 
illetőleg munkaprogram alapján végzi el. A számvevőnek a helyszíni ellenőrzés során a feje-
zeti kezelésű előirányzatokról készült beszámoló megbízhatóságáról és annak szabályosságá-
ról alkotott véleményének alátámasztásához hiteles és elegendő bizonyítékot kell szereznie. 

1. Az ellenőrzési bizonyítékok 

Ellenőrzési bizonyítékokra és annak forrására vonatkozó meghatározások „A központi 
költségvetési szerv elemi beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének”  
módszertana 53-58. oldalán találhatóak. 

2. Az ellenőrzési eljárások, módszerek 

A tranzakciók - számviteli alapelveknek és a szabályszerűség ellenőrzési célok szerinti  -  
megítéléséhez szükséges bizonyítékok összegyűjtésének céljából – az ellenőrzési tervben 
meghatározott – különböző típusú ellenőrzési eljárásokat, teszteléseket kell végrehajtani. 

Az ellenőrzési eljárások céljuk szerint: 

• a belső kontroll rendszerek tesztelései; 

• az alapvető vizsgálati eljárások (elemző eljárások, az adatok tételes tesztelései). 

A különböző ellenőrzési eljárásokat általában kombináltan kell alkalmaznia. Az ellenőr-
zött fejezeti kezelésű előirányzat működésének, belső kontroll mechanizmusainak ala-
csony szintű ismeretében, illetőleg amikor magas a belső kontroll kockázat, az alapvető 
vizsgálati eljárásokat, különösen az adatok, tranzakciók tételes tesztelését fokozottan kell 
végrehajtani. Magas fokú helyismeret és alacsony belső kontroll kockázat esetén a tételes 
tesztek száma lényegesen csökkenthető, de minimális ellenőrzöttséget a számvevőnek 
ilyenkor is biztosítania kell. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendszer (folyamat) vizsgálata és a 
tranzakciók tételes tesztelés arányai közötti választásnál a következő tényezőket is figye-
lembe kell vennie: 

• annál a fejezeti kezelésű előirányzatnál, ahol a szakmai és a számviteli nyilvántartás 
különböző szervezeti egységeknél történik, vagy egyéb oknál fogva működése nehe-
zen ellenőrizhető, a belső kontroll rendszerek tesztelése alacsony hatékonyságú lehet. 
Ilyen körülmények között az alapvető vizsgálati eljárások alkalmazását kell előtérbe 
helyezni; 

• az adatok, tranzakciók tételes tesztelései a belső kontroll rendszerek tesztelésével 
együtt eredményesek; 

• az ellenőrzési eljárások kombinált alkalmazásával állapítható meg az egyes hibák és a 
belső kontroll rendszerek hiányosságai közötti közvetlen – ok-okozati – összefüggés.  
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2.1. A belső kontroll rendszerek tesztelései 

A belső kontroll rendszerek tesztelésénél „A központi költségvetési szerv elemi beszámo-
lója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés módszertanában” leírtakat célszerű figyelem-
be venni. (63-67. oldal).  

2.2 Az alapvető vizsgálati eljárások 

Alapvető vizsgálati eljárások az elemző eljárásokat és az adatok tesztelését jelentik. Ezek 
olyan kombinációját kell alkalmazni, ami lehetővé teszi  törvényi soronként az előirány-
zatok teljesítésére vonatkozó pénzügyi kimutatásokban szereplő állítások megbízhatósá-
gának és szabályszerűségének megítélését. 

Abban az esetben, ha a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása (beleértve a pénz-
forgalom nélküli átadást és előirányzat átcsoportosítást is)  tételes ellenőrzése nem indo-
kolt, úgy a mintavételhez a számvevő alkalmaznia kell az IDEA programot, ezen belül is 
elsősorban a pénzegységalapú (MUS) mintavételi eljárást. 

Az alapvető vizsgálati eljárások részletes leírását „A központi költségvetési szerv elemi 
beszámolója pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana” (67-75. oldal) tar-
talmazza. 

3. Az ellenőrzési megállapítások értékelése és véleményalkotás 

A számvevőnek az ellenőrzés tapasztalatairól összegzést kell készíteni, amelynek célja, 
hogy a számvevő véleményének, számvevői jelentésének megírásáig elvégezhesse a  mun-
kaanyagaiból a végső értékeléseket, azokat összefoglalja, a bizonyítékait feldolgozza úgy, 
hogy azok a megállapításait alátámasszák. 

Értékelni kell: 

• a beszámoló összhangját a jogszabályi követelményekkel; 

• az alkalmazott számviteli politika megfelelését a számviteli alapelveknek, a helyi sajá-
tosságoknak és igényeknek, azok értelmezését, következetes alkalmazását; 

• az ellenőrzés által feltárt problémákat, és azok lehetséges megoldási módjait; 

• a lényeges szintű, jelentős hibákat; 

• a lezáratlan ügyeket ( kincstári átcsoportosítás, módosítást jóváhagyó engedélyek); 

• a következő évre is átnyúló feladatokat, 

• a vonatkozó jogszabályok és egyéb követelmények (kormányhatározat, miniszteri 
döntések, stb.) érvényesülését. 
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4. Jelentéstétel 

A számvevőnek az ellenőrzési megállapításairól, következtetéseiről és javaslatairól olyan 
jelentést kell készíteni, amelynek megállapításai, ajánlásai objektívek, megalapozottak, vi-
lágosak, meggyőzőek, időszerűek és rámutatnak a pozitív folyamatokra is. 

A jelentés megírásához legalább a következő információk szükségesek, amelyeket a mun-
kadokumentációba kell elhelyezni: 

• az ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzatot kezelő szervezeti egység működésének, 
szabályozási kereteinek összegzése (az ellenőrzés megközelítésének kifejtése, az el-
lenőrzési tesztek és a megalapozó vizsgálatok közötti arány); 

• a kulcsfontosságú kockázatok összegzése; 

• a vizsgált fejezeti kezelésű előirányzat kiadásaira és bevételeire vonatkozó megálla-
pítások (előirányzat, előirányzat-módosítás, teljesítés stb.); 

• a pénzforgalmi beszámoló kulcsfontosságú részeire vonatkozó megállapítások; 

• a számviteli politikára vonatkozó megállapítások; 

• az ellenőrzési eljárások eredményeinek összegzése; 

• az ellenőrzés szempontjai, megválaszolásának összegzése; 

• a figyelmet érdemlő más fontos kérdések összegzése; 

• a megismert és dokumentált megállapítások ismeretében következtetések, a fejezeti 
kezelésű előirányzatról készített beszámoló megbízhatóságáról adott minősítésre. 

 

A számvevői megállapításoknak tartalmaznia kell: 

 

• az adott fejezeti kezelésű előirányzatot szabályozó jogszabályi követelményt, kritéri-
umot; 

• az ellenőrzéssel feltárt tényt, helyzetet; 

• a (jogszabályi) követelmények és a tényleges helyzet közötti lényeges eltérést; 

• az ok okozati összefüggéseket; 

• azokat a következményeket, aminek bekövetkezése várható, ha az ellenőrzött nem 
állítja helyre a szabályos, törvényes állapotot, és; 

• azt a hatást, amit a követelmény(ek) és a tényleges helyzet közötti eltérés okoz(hat). 

 

A számvevőnek a tények alapján tett megállapításaihoz szervesen csatlakozik a jogszabályi 
hivatkozás, legyen az pozitív, vagy negatív tartalmú.  
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A pénzügyi ellenőrzés során feltárt hibákat, hiányosságokat az ellenőrzött részére is vilá-
gossá kell tenni azért, hogy azok: 

• javíthatók, vagy helyrehozhatók; 

• már nem hozhatók helyre, de megismétlődésüket a jövőben el kell kerülni, mivel 
kihatnak a következő időszakra, 

• már nem hozhatók helyre, de már ún. okafogyottak. 

 

Az ellenőrzés folyamán megszerzett információk és megállapítások dokumentálása külö-
nösen fontos a számvevői jelentés megalapozásához, a megállapítások kétszintű ellenőrzé-
séhez, és a minőségbiztosítási felülvizsgálathoz. 

A számvevői jelentés tartalmának érthetőnek, félreérthetőségtől mentesnek kell lennie. A 
jelentésnek csak azt kell tartalmaznia, ami lényeges azok számára akinek az készült. 

A számvevői jelentésben leírt megállapításokért a számvevő a felelős, felelősségét aláírá-
sával igazolja. A számvevői jelentés nem nyilvános. 

A következtetésekben a számvevőnek rá kell mutatni arra, hogy a lényeges hibáknak mi-
lyen a hatása, a kisebb jelentőségű milyen mértékű az előfordulása, és ezeknek együttesen 
miként befolyásolják a fejezeti kezelésű előirányzatról készített beszámoló megbízhatósá-
gát.  

A megállapítások és következtetések gondos mérlegelése alapján a számvevőnek meg kell 
ítélnie a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályszerűségét, véle-
ményt kell adnia az éves pénzügyi kimutatásokról, illetve a költségvetési beszámolóról 
abból a szempontból, hogy az összességében megbízható és szabályszerűen készült. A 
véleményben külön is nyilatkozni kell az ellenőrzött szervezeti egység fejezeti kezelésű 
előirányzatokkal való gazdálkodásának és elszámolásainak törvényességéről és sza-
bályszerűségéről.  

A számvevő ellenőrzésének el kell jutni addig a pontig, hogy megfelelő kritériumok alap-
ján 95%-os bizonyossággal minősíteni tudja a fejezeti kezelésű előirányzatokat és az elői-
rányzatokról összeállított éves költségvetési beszámoló megbízhatóságát. 

A vélemények lehetnek: 

Elfogadó véleményt a költségvetési beszámolóról akkor adhat a számvevő, ha az összes 
lényegi vonatkozásban és 95%-os bizonyossággal meggyőződött arról, hogy: 

• a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodásról készült pénzügyi kimutatá-
sokat, és az azokból összeállított költségvetési beszámolót  az elfogadott számviteli 
alapelvek és politikák következetes alkalmazásával készítették el; 

• a költségvetési beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak és a vonatkozó egyéb ren-
delkezéseknek; 
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• a fejezeti kezelésű előirányzatokról készült pénzügyi kimutatások és a költségvetési 
beszámoló által bemutatott kép megfelel a számvevőnek az ellenőrzött szervezeti egy-
ségnél a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről szerzett ismereteinek; 

Figyelemfelhívó megjegyzéssel minősíti megbízhatónak a beszámolót a számvevő, ha az 
ugyan eleget tesz az elfogadó vélemény által támasztott követelményeknek, de indokolt 
felhívni a figyelmet a hibákra, hiányosságokra, illetve szabálytalanságokra. 

Korlátozott véleménnyel minősíti a költségvetési beszámolót a számvevő abban az eset-
ben, ha az ugyan eleget tesz az elfogadó vélemény által támasztott követelményeknek, de a 
feltárt hibák, hiányosságok, szabálytalanságok befolyásolják a fejezeti kezelésű előirány-
zatokkal való gazdálkodásról a költségvetési beszámoló alapján kialakított képet. A korlá-
tozott véleménynek tartalmaznia kell, hogy a költségvetési beszámoló összességében meg-
bízható, valós képet ad, kivéve azokat az előirányzatokat, amelyekre a korlátozás vonatko-
zik. A véleményben egyértelműen ki kell fejteni a korlátozás okait, és amennyiben megva-
lósítható, azok beszámolóra gyakorolt hatásának számszerűsítését is. 

Elutasító véleményt akkor adhat a számvevő a költségvetési beszámoló megbízhatóságá-
ról, ha ellenőrzése során a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről szerzett ismeretei, és 
a beszámolóban arról tükrözöttek között alapvető a különbség. A tapasztalt, a lényegességi 
határértéket meghaladó mértékű, a beszámoló megbízhatóságát befolyásoló jelentős hibák, 
szabálytalanságok kihatásai miatt a beszámoló nem ad a valóságnak megfelelő korrekt 
(megbízható és valós) képet a fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásról.   

Nem adható vélemény arról a vizsgált fejezeti kezelésű előirányzatról készült pénzügyi 
kimutatásról, vagy a fejezeti kezelésű előirányzatokról összeállított költségvetési beszámo-
lóról, amely(ek)nek ellenőrzése során a számvevő – bármilyen okból – nem tudott elegen-
dő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot szerezni ahhoz, hogy 95%-os bizonyossággal tud-
ja az(ok)t minősíteni. 

A számvevői javaslat 

A számvevő ellenőrzési megállapításai, azokból levont következtetései és a beszámoló 
megbízhatóságáról adott véleménye alapján javaslatokat (ajánlásokat) fogalmaz meg – 
azok lényegességének sorrendjében – az ellenőrzött szervezet, fejezet részére. 

A számvevő javaslatait (ajánlásait) úgy fogalmazza meg, hogy azok építő jellegűek legye-
nek, és a jövőre vonatkozó rövidebb, vagy hosszabb távon is megállják helyüket. 

A jelentés egyeztetése 

A számvevőnek jelentését át kell adnia felülvizsgálatra a vizsgálat vezetőjének, majd an-
nak jóváhagyását követően egyeztetnie kell az ellenőrzött szervezet vezetőjével. 

Az ellenőrzött költségvetési szervezet illetékes vezetője – az egyeztetésre a számvevő által 
átadott – számvevői jelentés átvételét megismerési záradék formájában igazolja. A megis-
merési záradéknak tartalmaznia kell azt a határidőt, ameddig az ellenőrzött költségvetési 
szerv vezetőjének alkalma nyílik észrevételeinek, és véleményeltéréseinek tisztázására, va-
lamint annak írásba foglalására és közlésére. 

A számvevőnek – a vizsgálatvezető útján és egyetértésével – az ellenőrzött szerv észrevé-
teleire írásbeli választ kell adnia.
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