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2. sz. melléklet 

Belső Ellenőrzési Osztály 

 

I. A szervezeti egység adatai 

 

1. §  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztályának (jelen mellékletben a 

továbbiakban: Osztály) alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 

b) székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. 

c) munkavégzés helyszíne: 9021 Győr, Árpád út 32. 

d) elérhetőség: Tel.: (96) 795-620, Fax.: (96) 795-605, E-mail: ellenorzes@gyorkozig.hu,  

honlap: www.kormanyhivatal.hu  

 

2. §  

Az Osztály feladatait Győr-Moson-Sopron megye területén látja el. 

 

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

3. §  

(1) Az Osztály nem tagozódik nem önálló szervezeti egységekre. 

(2) Az Osztályt osztályvezető vezeti. 

 

 

III. A szervezeti egység feladatai 

4. §  

(1) Az Osztály funkcionális feladatai: 

a) bizonyosságot adó tevékenység ellátása, 

b) tanácsadó tevékenység ellátása, 

c) nyilvántartás vezetése az elvégzett ellenőrzésekről. 

(2) Az Osztály a funkcionális feladatai körében: 

a) a bizonyosságot adó tevékenység keretében 

1. elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;  

2. elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 

3. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 

javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 

kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 

érdekében, valamint a Kormányhivatal működése eredményességének növelése és a 

belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 
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b) a tanácsadó tevékenység ellátása keretében 

1. támogatja a vezetőséget az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

2. pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 

hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadást végez; 

3. a vezetőség számára szakértői támogatást biztosít a kockázatkezelési és 

szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer 

kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; 

4. tanácsadói tevékenységet végez a szervezeti struktúrák racionalizálása, a 

változásmenedzsment területén; 

5. konzultációt és tanácsadást biztosít a vezetés részére a szervezeti stratégia 

elkészítésében; 

6. javaslatokat fogalmaz meg a Kormányhivatal működése eredményességének növelése és 

a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv 

belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően; 

c) az elvégzett ellenőrzésekről történő nyilvántartás vezetése keretében: 

1. nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedéseket; 

2. nyilvántartja és nyomon követi a Kormányhivatal szervezeti egységeit érintő külső 

ellenőrzéseket, ezen ellenőrzések keretében készült jelentéseket, az ellenőrzési 

jelentések alapján megtett intézkedéseket. 

(3) Az Osztály a funkcionális tevékenysége során az alábbi munkafolyamatokat követi: 

a) a bizonyosságot adó tevékenység keretében ellátott feladatai esetében 

1. ellenőrzési program elkészítése, 

2. értesítés ellenőrzésről, 

3. az ellenőrzés lefolytatása, 

4. jelentéstervezet elkészítése, 

5. ellenőrzési jelentés elkészítése, 

6. intézkedési terv megvalósulásának nyomon követése; 

b) a tanácsadó tevékenység keretében ellátott feladatai esetében 

1. a belső normák véleményezésének elvégzése, illetve Kormánymegbízott, a Főigazgató, 

az Igazgató, valamint a Kormányhivatal önálló szervezeti egységeinek vezetői felől 

érkezett megkeresésekben kapott kérdések, dokumentumok formai és tartalmi 

megfelelőségének vizsgálata, 

2. szükség esetén álláspont egyeztetése az érintettekkel, 

3. a megfogalmazott álláspont megkereső elé terjesztése; 

c) az elvégzett ellenőrzésekről történő nyilvántartás vezetése ellátott feladatai esetében: 

1. bejelentett és megkezdett ellenőrzések nyilvántartásban történő megjelenítése, 

2. folyamatos nyomonkövetési kötelezettség teljesítése, 

3. felügyeletet ellátó szerv részére való megküldés, 

4. nyilvántartások lezárása, kivezetése. 

 

5. §  

Az Osztálynál foglalkoztatottak a jelen fejezetben kifejtett feladatokat látják el és gyakorolják az ahhoz 

kapcsolódó hatásköröket. 
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6. §  

(1) Az Osztály vezetői munkakörét jelen melléklet 3. § (2) bekezdése határozza meg. 

(2) Az Osztály nem vezető munkaköre: 

a) belső ellenőr. 

 

7. §  

Az Osztály vezetőjének feladatait jelen Ügyrend 14. §-a határozza meg. 

 

8. §  

Az Osztály belső ellenőri munkakört betöltő ügyintézőjének feladatai 

a) a jogszabályok, valamint a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri leírásában 

foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és felelősséggel részt 

vesz az Osztály Ügyrendben meghatározott feladatainak végrehajtásában; 

b) amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot; 

c) ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és az osztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat; 

d) kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában; 

e) részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken; 

f) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában; 

g) adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a Kormányhivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében; 

h) felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért; 

i) elkészíti az Osztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket.  

j) közreműködik az Osztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében; 

k) összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést; 

l) közreműködik az éves ellenőrzési tervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

 


