
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 
 
 
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 
vonatkozó alapvető jogszabályok: 
 

 Magyarország Alaptörvénye 
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény  
 a Kormány 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 
 az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 
 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 
 a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény,  
 a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 

törvény, 
 a helyi önkormányzatok társulásiról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, 
 a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény, 
 a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
 a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény  
 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 

1997. CXL. törvény, 
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet, 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 
 a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 
 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény   
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 
 a munka törvénykönyvéről  2012. évi I. törvény  
 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  
 a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, 
 a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 
 a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
 
 

SZMSZ hatályos szövege: 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 



1. A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály kodifikációs feladatai tekintetében 

véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket. 

2. A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 

a) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok számára előkészíti a jogszabályok 

szerinti feltételek alóli felmentést; 

b) Szakmai segítséget nyújt a területrész átadása, átvétele, cseréje esetén a javaslat elkészítéséhez. 

c) Lefolytatja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: 

Nektv.) 30/B. § (4) bekezdésében foglalt egyeztetést. 

3. A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos 

feladatai tekintetében az érdekelt önkormányzatok megegyezésének hiányában előkészíti a 

körjegyzőséghez tartozó községek kijelölését. 

4. A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály funkcionális feladatai tekintetében: 

a) Gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, továbbá az Informatikai Főosztállyal 

együttműködésben a TÖRV, az NRT és TERKA rendszerek működtetéséről, karbantartásáról, 

valamint az adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

b) A feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzatok kérésére szakmai segítséget nyújt; 

c) Közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a Jogi Perképviseleti Osztállyal 

együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban. 

5. A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály törvényességi ellenőrzési és felügyeleti 

feladatai tekintetében 

a) Ellátja a helyi önkormányzatok és szerveik, a kisebbségi önkormányzatok és szervei, az 

önkormányzati társulások, valamint a többcélú kistérségi társulások törvényességi ellenőrzését;  

b) Előkészíti - jogszabálysértés észlelése esetén - a jogszabálysértés megszüntetését célzó 

intézkedéseket; 

c) Feldolgozza és elemzi az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének tapasztalatait; 

d) Gondoskodik a törvényességi ellenőrzéssel, az önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok 

gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, feldolgozásáról. A társ főosztályokkal együttműködve működteti és 

karbantartja a törvényességi ellenőrzés információs rendszerét; 

e) Feldolgozza és elemzi a területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeletének tapasztalatait; 

f) Ellenőrzi a területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi feltételeinek 

teljesítését, előkészíti azoknak a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős miniszter 

részére történő felterjesztését; 

g) Javaslatot tesz és döntésre előkészíti a Kormánynak az Alkotmány 19. § (3) bekezdés l) pontja 

szerinti javaslatait, valamint részt vesz a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(továbbiakban: Ötv.) 95. § e) pontjában meghatározott feladatai ellátásában, a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszternek az Ötv. 96. § c)-d) pontjában és 96/A. § a)-b) pontjaban, 

valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv. 97. §-ában meghatározott feladatai ellátásában. 

Ennek keretében; 

h) A feladat- és hatáskörrel rendelkező más államigazgatási szervekkel együttesen részt vesz az Ötv. 

98. §-ában meghatározott keretek között a szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak 



teljesítésében, értékeli és elemzi az ágazati törvények, kormány- és miniszteri rendeletek 

hatályosulását. 

ha) a helyi önkormányzatoktól - az Ötv. 97. § e) pontjára figyelemmel - adatokat és információkat kér a 

szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai ellátása érdekében, az információkat összegzi 

és továbbítja a szakmai irányításért felelős miniszternek. 

hb) a helyi önkormányzat felkérésére - a szakmai irányításért felelős miniszterrel, valamint a feladat- 

és hatáskörrel rendelkező, illetékes államigazgatási szervvel egyeztetve - az Ötv. 97. § d) pontjában 

foglaltakra figyelemmel a helyi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt a helyi 

önkormányzatok részére az önkormányzat ágazati feladatainak ellátásához. 

i) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket; 

j) Előkészíti a képviselő-testület - törvénysértés megszüntetése céljából történő - összehívására, a 

képviselő-testület tisztségviselője felelősségének megállapítására vonatkozó kezdeményezést; 

k) Kezdeményezi vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél, illetve a közbeszerzési ügyekben 

felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a törvényességi ellenőrzés során ennek 

szükségessége felmerül; 

l) Megalapozottság esetén a polgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezését készíti elő; 

m) Polgármesteri tisztség megszűnését követően ellenőrzi a munkaköri átadás-átvételi eljárás 

jogszerűségét és gondoskodik a munkakör-átadási jegyzőkönyvek aláírásáról; 

n) Eljárást kezdeményez a Megyei Bíróságnál az önkormányzati képviselő, a polgármester 

összeférhetetlenségének kimondása érdekében, ha a képviselő-testület nem dönt az 

összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő; 

o) Hulladékgazdálkodási feladatait elmulasztó önkormányzatnál kezdeményezi a költségvetési 

támogatás visszatartását, illetve zárolását; 

p) A közoktatásról szóló törvény alapján az önkormányzati fenntartású közoktatási 

intézményfenntartóknál törvényességi ellenőrzést végez, illetve indokolt esetben eljárást 

kezdeményez az Állami Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságnál, illetve a bíróságnál; 

q) Az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint igazolja az önkormányzati társulási 

megállapodások jogszerűségét; 

r) A területi monitoring rendszerről szóló kormányrendelet alapján ellátja a regionális területi 

monitoring bizottság törvényességi felügyeletét, 

s) Előkészíti a kistérségi fejlesztési tanács megalakulásával és az alakuló ülés összehívásával 

kapcsolatos feladatok végrehajtását, és részt vesz a kistérségi fejlesztési tanács munkájában; 

t) Előkészíti a képviselő-testület összehívását, ha a települési képviselők egynegyedének vagy a 

képviselő-testület bizottságának az ülés összehívására vonatkozó indítványának a polgármester 

tizenöt napon belül nem tesz eleget;  

u) Döntés-előkészítőként és javaslattevőként közreműködik a Kormánynak a Nektv. 60/M. § c)-e), 

60/N. § a) valamint 60/O. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában; 

v) Kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását; 



w) Közreműködik a helyi önkormányzatok által vis maior eseményként bejelentett károk előzetes 

helyszíni vizsgálatában. 

x) Segítséget nyújt a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyekben a jogi képviseleti feladatok 

ellátásával megbízott szervezeti egységnek. 

 

 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza a 
törvényességi felügyelet rendjét, a 132. §-tól kezdődően 
 
 
 
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete 
 
A törvényességi felügyelet eszközei, terjedelme 
 
132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az 
Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl: 
 
a) törvényességi felhívással élhet; 
 
b) kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben 
összehívja a képviselő-testület ülését; 
 
c) kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati 
rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát; 
 
d) kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát; 
 
e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi 
önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését; 
 
f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy 
kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület 
feloszlatását; 
 
g) kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás 
jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; 
 
h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt; 
 
i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a 
jegyző ellen; 
 
j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami 
Számvevőszéknél; 
 
k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben; 
 
l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott 
esetekben. 
 
(2) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselő-
testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, 
társulása, jegyzője (a továbbiakban: érintett) működése jogszerűségének biztosítása 
 
(3) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat: 



 
a) szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét; 
 
b) döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét; 
 
c) törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási 
(közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. 
 
(4) Nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása - az (5) bekezdésben foglalt 
kivétellel - azokra a helyi önkormányzat és szervei által hozott határozatokra: 
 
a) amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának vagy 
 
b) jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, 
 
c) amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott 
döntések esetében a kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét vizsgálhatja. 
 
(5) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása kiterjed a (4) bekezdésben felsorolt 
határozatokra is a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott körben, továbbá a (4) bekezdés a) pontja 
esetében, ha a határozat a munkavállaló javára történő jogszabálysértést tartalmaz. 
 
A kormányhivatal információkérési joga 
 
133. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől 
információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn 
belül köteles eleget tenni. 
 
(2) A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali 
eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és 
arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal 
ismertetni. 
 
A törvényességi felhívás 
 
134. § (1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább 
harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a 
felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett 
intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. 
 
(2) A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti 
eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt. 
 
A képviselő-testület ülésének összehívása 
 
135. § (1) A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselő-testület ülésének 
összehívását, ha törvényességi kérdések képviselő-testület által történő megtárgyalása a helyi 
önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt. 
 
(2) Ha a polgármester a kormányhivatal képviselő-testületi ülésének összehívására tett javaslatának 
és a 44. § szerint tett indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület ülését a 
kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szabályoktól. 
 
Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat 
kezdeményezése, önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának 
kezdeményezése 
 
136. § (1) Az önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetén a kormányhivatal a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter útján, az Alkotmánybíróságról szóló 



törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének 
megküldésével egyidejűleg kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet 
alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozását. A kormányhivatal az indítványt a Kormánynak 
megküldött kezdeményezéssel egyidejűleg megküldi az érintett helyi önkormányzatnak. 
 
(2) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás 
adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a 
Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági 
eljárás megindításával egyidejűleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi 
önkormányzatnak. 
 
(3) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló bírósági indítvány tartalmazza: 
 
a) a Kúria által vizsgálandó önkormányzati rendeletet; 
 
b) az önkormányzati rendelet jogszabálysértőnek talált rendelkezésének megjelölését; 
 
c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet sért; 
 
d) annak okát, hogy a kormányhivatal az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértőnek. 
 
(4) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó bírósági eljárás szabályait és a bírósági 
döntés jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény tartalmazza. 
 
 
A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása 
 
137. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a 
Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi 
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. 
 
(2) A jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági indítvány 
tartalmazza: 
 
a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat jogalkotási 
kötelezettsége fennáll; 
 
b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a jogalkotási kötelezettség elmulasztását 
megállapíthatónak; 
 
c) a jogalkotási kötelezettség elmulasztásával összefüggő, a mulasztás elbírálásához szükséges 
önkormányzati rendeletet. 
 
(3) Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási 
kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a 
Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését. 
 
(4) A helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló 
bírósági eljárás szabályait és a bírósági döntés jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló törvény tartalmazza. 
 
A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása 
 
138. § (1) A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati 
rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetője 
írja alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. 
 
(2) A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik 
a kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az önkormányzati rendeletek 
kihirdetésére meghatározott szabályokkal azonos módon történő közzétételéről. 



 
(3) A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi 
önkormányzati rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a 
helyi önkormányzat kizárólag a következő önkormányzati választást követően jogosult, ez idő alatt a 
módosításra a kormányhivatal vezetője jogosult. 
 
 
Az önkormányzati határozat elleni bírósági eljárás kezdeményezési joga 
 
139. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a 
tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül 
kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzati határozat felülvizsgálatát. 
 
(2) Ha a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy 
elháríthatatlan kárral járna, a törvényszék a határozat végrehajtását felfüggeszti. 
 
Önkormányzati határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása 
 
140. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a 
tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül 
kezdeményezheti a törvényszéknél a helyi önkormányzat törvényen alapuló: 
 
a) határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára 
való kötelezést, vagy 
 
b) feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a feladat 
elvégzésére való kötelezést. 
 
(2) A határozathozatali, feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló 
bírósági indítvány tartalmazza: 
 
a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat határozathozatali, 
feladat-ellátási kötelezettsége fennáll, és 
 
b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a határozathozatali, feladat-ellátási kötelezettség 
elmulasztását megállapíthatónak. 
 
(3) A kormányhivatal kezdeményezésére a törvényszék megállapítja a határozathozatali kötelezettség 
elmulasztását és határidő tűzésével kötelezi az önkormányzatot a határozat meghozatalára. 
 
(4) A kormányhivatal kezdeményezésére a törvényszék megállapítja a mulasztást és határidő 
tűzésével kötelezi a helyi önkormányzatot, hogy biztosítsa a feladat-ellátást (közszolgáltatást). 
 
(5) Ha a helyi önkormányzat a törvényszék által megadott határidőn belül nem tesz eleget 
határozathozatali kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül 
kezdeményezheti a törvényszéknél a mulasztás kormányhivatal által történő pótlásának az 
elrendelését az önkormányzat költségére. 
 
Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása 
 
141. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot 
állapíthat meg, 
 
a) ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a 
jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének; 
 
b) ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre 
irányuló megkeresésének; 
 



c) ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-
ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő 
eredménytelenül eltelt; 
 
d) ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a 
polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást. 
 
(2) A törvényességi felügyeleti bírság legkisebb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap, 
legmagasabb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap tízszerese. 
 
(3) A törvényességi felügyeleti bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más 
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. 
 
(4) A törvényességi felügyeleti bírság kiszabásánál a kormányhivatal figyelembe veszi: 
 
a) a jogellenes kötelezettségszegés súlyát; 
 
b) a helyi önkormányzat költségvetési helyzetét, és 
 
c) az előző bírságok számát és mértékét. 
 
(5) A kormányhivatal bírságot megállapító döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a helyi 
önkormányzat a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül. 
 
(6) A kormányhivatal bírságot megállapító döntésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény előírásait megfelelően kell alkalmazni. 
 
(7) A törvényszék a kormányhivatal döntését megváltoztathatja, a kormányhivatal új eljárás 
lefolytatására nem kötelezhető. 
 
A bírósági eljárás kezdeményezésének közös szabályai 
 
142. § (1) A 132. § (1) bekezdés h) pontja esetében a kormányhivatal által kezdeményezett bírósági 
eljárásra a 70. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 
 
(2) A 139-140. § szerinti jogszabálysértések megszüntetésére irányuló pert a helyi önkormányzat vagy 
a polgármester ellen lehet megindítani. 
 
(3) A kormányhivatalnak a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot 
megállapító döntése ellen a pert a kormányhivatal ellen kell megindítani. 
 
(4) Az önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálata, az önkormányzat határozathozatali és feladat-
ellátási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránt, valamint a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti bírságot megállapító határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perekben a polgári 
perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének rendelkezéseit az e 
törvényben foglalt eltéréseknek megfelelően kell alkalmazni, e perekben a törvényszék jár el. 
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Koordinációs és Szervezési Főosztály 

 
1. A Koordinációs és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) Ellátja az Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs 

feladatokat; 

b) Gondoskodik  

ba) az érintett szervezeti egységek bevonásával a központi ellenőrzési és mintavételi tervek  

figyelembe vételével a Kormányhivatal szakigazgatási szervei, illetve a központi államigazgatási 

szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, illetőleg 

az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről, segíti a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési 

módok kialakítását, alkalmazását; 

bb) a kormánymegbízott utasítása szerint összehívott megyei koordinációs értekezletek 

megszervezéséről, valamint részt vesz a szakmai koordinációs értekezletek (jegyzői, szakigazgatási 

szervek vezetői) szakmai napok napirendjének előkészítésében és megtartásában; 

bc) az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, építésügyi vizsgák, 

alkotmányos alapismeretek vizsgák, anyakönyvvezetői szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által 

meghatározott egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló konzultációk megszervezéséről és a vizsgák 

lebonyolításáról; 

bd) a kormánytisztviselői és köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelmények 

érvényesítéséről az Informatikai Főosztállyal együttműködve; 

be) a kormánytisztviselők és köztisztviselők tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról, beleértve az éves és középtávú továbbképzési terv végrehajtását is; 

bf) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával 

kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében. 

c) Ellátja 

ca) a közigazgatási szervek, a Kormányhivatal szakigazgatási szervei, a helyi önkormányzati szervek 

tekintetében az ügyiratkezelésről, valamint az általuk kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését az illetékes 

közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint; 

cb) az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve az államháztartásról és az elektronikus 

információszabadságról szóló törvényben előírt közzétételi kötelezettségeket; 

cc) a Kormányhivatal ügyirat-kezelési, minősített adatkezelési, irattározási, ügyviteli és leírói feladatait; 

cd) a helyi önkormányzati éves továbbképzési tervek elkészítésének és végrehajtásának ellenőrzését; 

ce) az önkormányzati hivatalok egyedi iratkezelési szabályzatainak elkészítéséhez kapcsolódó 

egyetértési jog gyakorlásának feladatait; 

cf) a Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységet, az ehhez kapcsolódó 

koordinációs, ellenőrzési feladatokat; 

cg) a főigazgató és az igazgató titkársági, ügyirat-kezelési, minősített adatkezelési, irattározási, 

ügyviteli és leírói feladatait; 



ch) kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes program 

szerinti ellátását, és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett és az általa 

biztosított feltételeknek megfelelően biztosítja az ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatás alapú 

ellátásának kereteit. 

d) Összeállítja a központi ellenőrzési és mintavételi tervek figyelembe vételével a Kormányhivatal 

munkatervét, ellenőrzési tervét, továbbá mindazokat az összefoglaló anyagokat, melyek több 

szervezeti egység közreműködésével készülnek; 

e) Koordinálja a kormánymegbízott által készített éves beszámoló elkészítését; 

f) Részt vesz: 

fa) a Kormányhivatal koordinációs feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a több ágazatot érintő 

kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában; 

fb) a Kormányhivatal ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszereinek összehangolását célzó 

kezdeményezések megvalósításában, az ügyfélszolgálati tevékenysége bővítése működési 

feltételeinek biztosításában. 

g) Közreműködik: 

ga) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek a megyében 

foglalkoztatott kormánytisztviselők és köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a 

szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, elemzi a képzés, 

továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges 

intézkedéseket; 

gb) az európai uniós programok keretében végrehajtandó képzések lebonyolításában; 

gc) a központi szakmai tervek figyelembe vételével a Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek 

területi szervei feladatkörébe tartozó, kormánytisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok 

ellátásának összehangolásában; 

gd) a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató 

képzések, továbbképzések összehangolásában, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az 

ügyintézés elektronikus módszereit. 

h) Koordinálja a Kormányhivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 

kapcsolatos ügyeket, együttműködve a Kormányhivatal más érintett szervezeti egységeivel, biztosítja 

a benyújtott kérelmeknek a Kormányhivatal megfelelő szervezeti egységéhez való eljuttatását; 

i) Kidolgozza és figyelemmel kíséri a közigazgatás korszerűsítésének területi koordinálására 

vonatkozó javaslatokat; 

j) Koordinálja a Kormányhivatal minőségirányítási rendszerének kialakításával és működtetésével 

kapcsolatos feladatokat; 

k) Előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV 

kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létrehozására, átszervezésére, valamint 

jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztést; 

l) A Pénzügyi Főosztály segítségével előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a 

rendvédelmi szervek és a NAV kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei 

létszámának megállapítására és költségvetése megállapítására vonatkozó előterjesztést, javaslatot; 



m) Szervezi a Kormányhivatal szakmai rendezvényeit; 

n) Ellátja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések 

teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja az egységes ügymenet és 

felelősségi rend kialakítását, valamint gondoskodik az információ-áramlás naprakészségének 

biztosításáról, együttműködve az Informatikai Főosztállyal. 

2. A Koordinációs és Szervezési Főosztály funkcionális feladatai tekintetében: 

a) A Kormányhivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott 

ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban biztosítja a kormánymegbízott, a főigazgató 

és a Kormányhivatal képviseletét; 

b) A főigazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Koordinációs és Szervezési 

Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását; 

c) Ellátja a Pénzügyi Főosztály közreműködésével a lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtásával 

kapcsolatos feladatokat a Kormányhivatal valamennyi dolgozójára vonatkozóan; 

d) Előkészíti valamennyi szervezeti egység és szakigazgatási szerv közreműködésével a 

Kormányhivatal szabályzatait, gondoskodik azok nyilvántartásáról. 

 

 

 

 

Belső Ellenőrzési Főosztály 
 
 
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGE 
 
 
 
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE: 
 
 
Az államháztartási függetlenített belső ellenőrzés fogalmát először az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény (Áht.) 2003. január 1-től hatályos, 121/B. §-sa határozta meg, valamint ezzel 
egyidőben lépett hatályba a végrehajtásának részletes szabályait rögzítő, a költségvetési szervek 
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet. 
 
Az államháztartási kontrollok rendszerének fogalmát először az államháztartásról szóló törvény 
2009. január 1.-től hatályos rendelkezései határozták meg, ugyanettől hatályosan a kontrollok 
részletes meghatározása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet (Ámr.) XIII/A Fejezetében került rögzítésre. 
 
2012. január 1.-től hatályosan az államháztartásra vonatkozó törvények és kormányrendeletek 
megváltoztak és az előző időszakban hatályos államháztartási törvény (Áht.) helyett, valamint a 
végrehajtását részletesen szabályozó kormányrendelet (Ámr.) helyett is új jogszabály került 
kiadásra és a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan is új jogszabály jelent meg, amely már nevében 
is mutatja a belső ellenőrzés helyét.  
 
A belső ellenőrzési tevékenységet meghatározó új kormányrendelet – a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Bkr.) – a nevében is változott, mivel már nem csak a belső ellenőrzésről szól, hanem a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről. Ez a változás megmutatja a 
belső ellenőrzés helyét, amely szerint a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részét képezi. 



 
A 2012. évi jogszabály változtatások alapján az államháztartási belső kontrollok helye jogszabályi 
szinten is megfelelő helyre került, mivel a részletes szabályait meghatározó rendelkezések az Ámr.- 
ből átkerültek a kontrollrendszer egészét szabályozó 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletbe. 
 
 
 
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI: 
 
 
A költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenysége az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 61. § (4) bekezdése alapján: „Az államháztartás belső kontrollrendszere a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében 
valósul meg.” 
 
Áht. 62. §. Az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének 
kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének, amely magában foglalja az 
államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő 
fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, 
megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a 
szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos 
feladatokat. 
 
Áht. 69. §. (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság 
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy 
megvalósuljanak a következő célok: 

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, 
hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 

használattól. 
(2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési 
szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók 
figyelembevételével. 
 
Áht. 47. Belső ellenőrzés: 
 
70. §. (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének 
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző 
személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve 
végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv 
belső ellenőrzést végezhet 
 a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 
 b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, 
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 
 c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a 
kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és 
 d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 
 
(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak 
és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását 
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A 
belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem vonható be. 
 
(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó 
iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes 
adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások 
betartásával. 



 
(4) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős 
miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenységek folytatását az 
államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem 
áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal. 
 
(5) Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel 
rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.  
 
 
A nemzetközi belső ellenőrzési standardok alapján a belső ellenőrzés következő lényeges 
ismérveit kell hangsúlyozni: 

 A belső ellenőrzés a jelentés irányultságában belső, bizonyosságot adó és tanácsadó, nem 
hatósági jellegű tevékenység. 

 A belső ellenőrzés a felelős szervezetirányítás egyik fontos elemeként működik. 
 A belső ellenőrzés az eredményesség növelésével, működésének fejlesztésével segíti a 

költségvetési szerv belső kontrollrendszerének folyamatait. 
 
A belső ellenőrzésnek az a feladata, hogy a szervezet belső kontrollrendszerét értékelje és javító 
szándékú javaslataival azt fejlessze. 
 
Az Áht. 109. § (1) 17. pontjában szereplő felhatalmazás alapján a Kormány rendeletben határozza 
meg a belső kontrollrendszerrel és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat.  
 
 
 
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ 
ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI: 
 
 
3. §. A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet 
minden szintjén érvényesülő – megfelelő 

a) kontrollkörnyezet, 
b) kockázatkezelési rendszer, 
c) kontrolltevékenységek, 
d) információs és kommunikációs rendszer, és 
e) nyomon követési rendszer (monitoring) 

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 
 
A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira 
tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét, valamint 
az annak részét képező belső ellenőrzést. A belső kontrollok kialakítása során a költségvetési szerv 
vezetője figyelembe veszi az államháztartásért felelős miniszter által közzétett, az államháztartási 
belső kontroll standardokra vonatkozó irányelvet. 
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 kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének 
figyelembe kell vennie az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban 
foglaltakat. 
A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső ellenőrzést 
és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 
 
A Zala Megyei Kormányhivatal belső kontrollrendszerének kialakításáért és működtetéséért a 
Kormánymegbízott, mint a költségvetési szerv vezetője felelős. A kontrollrendszer magában foglalja a  

1. Kontrollkörnyezetet 
2. Kockázatkezelést  
3. Kontrolltevékenységeket 



4. Információt és kommunikációt  
5. Monitoringot 

 
A kontrollkörnyezet kialakítása során  

- világos szervezeti struktúrát,  
- egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat, 
- meghatározott etikai elvárásokat, 
- átlátható humánerőforrás-kezelést kell megvalósítani. 

El kell készíteni, és rendszeresen aktualizálni kell a Zala Megyei Kormányhivatal ellenőrzési 
nyomvonalát és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
 
Kockázatkezelés keretében kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést kell végezni 
és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatkezelés során meg kell határozni az egyes 
kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és azok megtételének módját.  
 
Kontrolltevékenységek kialakítása biztosítja a kockázatok kezelését, mellyel hozzájárul a szervezet 
céljainak eléréséhez. Ehhez kapcsolódóan szabályozni szükséges 

- az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, 
- az információkhoz való hozzáférést, 
- a fizikai kontrollokat (hozzáférés az egyes eszközökhöz), 
- a beszámolási eljárásokat. 
 

A kontrolltevékenységek elemei lehetnek például: 
a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok (pl. elszámolások, utalások ellenőrzése), 
b) Kijelölések (pl. vezetői, felülvizsgálati feladatokra), 
c) Jóváhagyások (pl. szerződések, utalások, tranzakciók, stb.), 
d) Jogosultságok (pl. hozzáférési és döntési jogosultságok, 
e) Igazolások, 
f) Egyeztetések (pl. terv és tényadatok egyeztetése), 
g) Működési tevékenység áttekintése (pl. folyamatelemzés), 
h) Eszközök védelme (pl. fizikai védelem), 
i) Hozzáférési jogosultságok (pl. informatikai rendszerekhez), 
j) Feladatkörök szétválasztása (pl. utalványozó, ellenjegyző, jóváhagyó), 
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések. 

 
A különböző típusú kontrolltevékenységek: 

 
Iránymutató kontrollok:  

 Ezek a kontrollok egy bizonyos, kívánt következmény elérését biztosítják. Általában egy 
tevékenység vagy tevékenységcsoport konkrét lépéseit, időbeni ütemezésüket tartalmazzák. 
Hasznos lehet a szervezet korábbi, hasonló tevékenységekből nyert tapasztalatainak 
beépítése az ilyen jellegű kontrollokba, amely ugyancsak biztosítékként szolgálhat a kívánt cél 
eléréséhez. 
Iránymutató kontrollok lehetnek pl.: 

 eljárásrendek, 
 előírások, 

vezetői utasítások. 
 
Megelőző kontrollok:  

 Ezek a kontrollok korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat 
realizálódásának lehetőségét. A szervezeten belül működő belső kontrollok többsége ehhez a 
kategóriához tartozik. 

 Megelőző kontrollok lehetnek pl.: 
 Bizonyos feladatok szétválasztása (például az a személy, aki a számlák 

kifizetését hagyja jóvá különbözik attól, aki az árut vagy szolgáltatást megrendeli – 
ilyen módon megakadályozható, hogy valaki közpénzen saját hasznára 
tevékenykedjen). 

 Hozzáférési és döntési jogosultságok kijelölése, egyes tevékenységek ellátására 
csak meghatározott személyek felhatalmazása (például megfelelően képzett, 
felkészített és ezáltal a sajtóval való kapcsolattartásra felhatalmazott személy 



kijelölése megelőzi a veszélyét annak, hogy nem megfelelő nyilatkozat jelenik 
meg a szervezetről a médiában). 

 Eszközök védelme. 
 Rendszerek biztonságának és integritásának biztosítása. 

 
Felderítő kontrollok: 

 Ezek a kontrollok azt a célt szolgálják, hogy fényt derítsenek olyan esetekre, amikor nem 
kívánt események következtek be. Mivel csak az esemény bekövetkezése után fejtik ki 
hatásukat, ezért csak abban az esetben használhatók, amennyiben lehetőség van a kár vagy 
veszteség elfogadására. 
Felderítő kontrollok lehetnek pl.: 

 Utólagos és vezetői ellenőrzések (pl. elszámolások, utalások ellenőrzése, 
készletellenőrzések – voltak-e, engedély nélküli kivételezések). 

 Egyeztetések (pl. terv és tényadatok egyeztetése, készletegyeztetések – voltak-e 
engedély nélküli tranzakciók), 

 Működési tevékenységek vagy egyes projektek megvalósításáról szóló 
áttekintések, monitoring jelentések (folyamatelemzések, projektek tapasztalatai, 
amelyek a későbbiekben is felhasználhatók). 

 
Korrekciós kontrollok: 

 Ezek a kontrollok a realizálódott, nem kívánt kockázat következményeit korrigálják, úgy, hogy 
kisegítő megoldást nyújtanak a kár vagy veszteség csökkentésére. 
Korrekciós kontrollok lehetnek pl.: 

 Olyan szerződési feltételek kikötése, amelyek védik a feleket esetleges veszteség 
esetén. 

 Eshetőségi tervek kidolgozása, amellyel a szervezet működésének folytonosságát 
tudja biztosítani negatív hatásokkal, veszteséggel járó esemény bekövetkezése 
esetén. 

 
A belső kontrollrendszer részeként olyan Információnak és kommunikációnak kell működnie, hogy 
a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti 
egységhez, illetve személyhez. A beszámolási rendszernek úgy kell működnie, hogy azok 
hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok 
világosan legyenek meghatározva. 
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi. 
Ez az elem biztosítja  

 mind a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, 
feladatok kijelölése, kontroll felelősök megnevezése stb.),  

 mind az alulról felfelé történő kommunikációt (kockázatok beazonosítása, 
hiányosságok és csalások bemutatása, beszámolás a működésről és a 
pénzügyekről stb.), 

 mind a horizontális információáramlást. 
A kommunikációs rendszertől elvárás, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és 
feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és 
ellenőrizhetősége szempontjából. Az információ és az azt áramoltató kommunikációs csatornák és 
eszközök egymást kiegészítő tényezők. Bármelyikben meglévő gyengeség vagy hiányosság 
negatívan hat a másik minőségére.  
 

 
A Monitoring lehetővé teszi a szervezet tevékenységének a célok megvalósulásának nyomon 
követését. A monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti 
nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső 
ellenőrzésből áll. 
A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos monitoring 
(nyomon követés) és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon 
reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva ugyan megjelennek a 
szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, a könyvvizsgálók, vagy 
éppen az audit bizottság, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés 
feladata marad. 
 



 
Kedvező változás az új kormányrendelet 37. §-ában foglaltak szerint, hogy a tanácsadásra 
vonatkozóan nagyobb rugalmasságot enged meg az adminisztratív követelményekben az új 
jogszabály, így a tanácsadás már szóban is elrendelhető és a tevékenység végrehajtása során a 
megbízás dokumentálásán kívül nem kell alkalmazni az ellenőrzési programra, az értesítésre, az 
ellenőrzési módszerekre, a teljességi nyilatkozatra, az ellenőrzés megszakítására, felfüggesztésére, 
az ellenőrzési jelentésre, a jelentéstervezet egyeztetésére, az intézkedési tervre vonatkozó 
rendelkezéseket.  
 
Ezzel a változással nagyobb mértékben igénybe vehetik a szervezeti egységek a belső 
ellenőrzés szakmai segítségét. 
 

 

 


