
Ellenőrzési rendszer 
  

A belső kontrollrendszer 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 

szabályozásokat, 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 feladata annak elősegítése, hogy a költségvetési szerv 
megvalósítsa az alábbi célokat: 

a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható 

gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) 

összhangban hajtsa végre, 
teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 

megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 

megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem 

rendeltetésszerű használattól. 
  

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és 
dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet 

érintő változásokhoz.  
  

A belső kontrollrendszer keretében működik 

a belső ellenőrzés (függetlenített belső ellenőr), 

a kontrolltevékenység részeként a folyamatba épített, előzetes, utólagos 

és vezetői ellenőrzés (FEUVE) 
  

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés célja, hogy az 
ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az 

ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 
és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet-irányítási, belső 

kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát. 
  

A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét a 

Törvényszék elnöke biztosítja. 
  

A belső ellenőr tevékenységet külön szabályzat, munkaterv alapján végzi, melyet 
a tárgyév január 31. napjáig készít el. A munkatervet a törvényszék elnöke hagyja 

jóvá. A törvényszék elnöke utasítást adhat a munkatervben nem szereplő, de a 
belső ellenőrzés feladatkörébe tartozó vizsgálat elvégzésére is. 

 
A belső ellenőrzés kiterjed különösen: 

az ítélkezéssel kapcsolatos valamennyi költségkihatás ellenőrzésére, 

a költségvetési hitelek felhasználásának tervszerinti végrehajtására, 

a gazdaságosságra, ésszerű takarékosságra, 

a vagyoni jellegű joghátrányokkal kapcsolatos intézkedésekre (értesítések 

kiállítása, behajtás), 
az előírt nyilvántartások vezetésére, 
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az átvétel, az érvényesítés, az utalványozás és ellenjegyzés, a tárgyi 

eszközök és készletek használata, a raktározás, a selejtezés, a pénz és 
más értékek, a letétek őrzése, kezelése, az aláírási jog és irattározás 

szabályszerűségére, 
a bűnjelekkel kapcsolatos ügykezelési tevékenységre, 

a technikai berendezések, az irodai eszközök és energiaforrások 

használatára. 
  

A FEUVE kialakításával összefüggő feladatok a pénzügyi döntések 

dokumentumainak elkészítését, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a 
gazdálkodási események megfelelő könyvelését, az ellenőrzési nyomvonalat, a 

szabálytalanságok kezelését és a kockázatkezelési rendszert jelentik. 
  

A folyamatba épített ellenőrzés célja, hogy biztosítsa a hibák és más, 

nemkívánatos jelenségek időbeli felismerését és megakadályozását, a személyi 
felelősség erősítését a végrehajtás minden szakaszában. 
  

Folyamatba épített ellenőrzésnek minősül a költségvetési gazdálkodásra, a 

számvitelre és a pénzkezelésre előírt tartalmi és alaki ügyviteli szabályok 
megtartásának vizsgálata is. 
  

A FEUVE keretein belül kell elkészíteni a területenkénti ellenőrzési nyomvonalat, a 
szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárási rendet, valamint folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a kockázatkezelési rendszer megfelelő működését. 
  

A kontrolling tevékenység célja a Törvényszék egésze szempontjából fontos 
folyamatok, tevékenységek, állapotok együttesen, komplexen, 

rendszerszemléletűen történő szemmel tartása, értékelése. 
  

A vezetői ellenőrzés 
  

A Törvényszék minden vezetője köteles a rábízott szervezeti egység munkáját 
ellenőrizni. A vezető felelős az általa irányított szervezet, illetve tevékenység 
ellenőrzési rendszerének kialakításáért, eredményes működéséért és a 

tapasztalatok hasznosításáért. 
  

A feltárt eseti vagy rendszerbeli hiányosság megszüntetése és a szabálytalanságot 

elkövetők felelősségre vonása iránt az illetékes vezető intézkedik. 
  

A külső ellenőrzés 
  

Az államháztartás belső kontrollrendszer részeként a külső ellenőrzés elsősorban a 
Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, továbbá az európai uniós 
pénzügyi források felhasználásának ellenőrzésére jogosult szervezetek által 

végzett ellenőrzés keretében valósul meg. 
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A vizsgált szervezeti egység minden vezetője és munkatársa köteles az 

ellenőrzést végző szervezet, illetőleg a képviseletében eljáró személy részére a 
szükséges tájékoztatást megadni, jogosultság esetén a dokumentumokba történő 

betekintést engedélyezni és az ellenőrzés végzéséhez a megfelelő feltételeket 
biztosítani. 
  

Az ellenőrzés lezárását követően a vizsgált szervezeti egység vezetője a 

Törvényszék elnökének utasítása szerint köteles intézkedni a feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében. 
  

A jelentéstételi kötelezettség 
  

A Törvényszék elnöke és a kerületi bíróságok elnökei a szervezeti egységek 
működésével és feltételrendszerével kapcsolatban jelentéstételi kötelezettséget 

írhatnak elő. 
  

A Törvényszék elnöke a jogszabályban foglalt feladatai teljesítése, a bírósági 

elnökök igazgatási tevékenységének irányítása és ellenőrzése érdekében bármely 
igazgatási feladat eredményes végrehajtásához jelentési kötelezettséget állapíthat 

meg, különös figyelemmel a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályok 
érvényesülését, az eljárási határidők és ügyviteli szabályok megtartását, a 
társadalom széles körét érintő, vagy közérdek szempontjából kiemelt ügyek soron 

kívüli intézését illetően. A bírósági vezetőket folyamatosan jelentéstételi és 
szignalizációs kötelezettség terheli a fenti feladatok végrehajtásával kapcsolatban. 
  

A Törvényszék elnöke konkrét elnöki intézkedésben jogosult meghatározni, hogy a 
jelentéseket mely igazgatási vagy szakmai vezető részére kell megküldeni.  
 


