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Absztrakt 

Tanulmányunk készítését két szempont vezérelte: egyrészt jelentős változások vannak 

folyamatban a közvagyont hasznosító, közpénzt használó, közszolgáltatásokat nyújtó nagyobb 

szervezetek integritásának erősítésében, így ennek rövid ismertetését tűztük ki célul. Másrészt 

folytatjuk 2018-ban megkezdett kutatásunkat és a belső ellenőr tanácsadói tevékenységének 

jelentőségét és megvalósulását vizsgáljuk. Míg a költségvetési szerveknek évek óta 

jogszabályba foglalt kötelezettsége a belső kontrolrendszer és azon belül a független belső 

ellenőrzés kialakítása, addig a köztulajdonban lévő vállalatoknál a magasabb kontrollszint 

megteremtése ezidáig a társaság menedzsmentjének elkötelezettségétől függött. Az új 

szabályozás – az ÁSZ tanulmányát és javaslatait figyelembe véve – a   belső   kontrollrendszer   

kiépítésére   vonatkozó keretszabályokat   tartalmazza   a   nemzetközi   belső   kontroll   

standardokra   épülően és   kötelező   elemként   írja   elő   a   belső   ellenőrzési   funkció   

kialakítását. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége a szervezet vezetője részére nyújtott, 

hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás. Napjainkban a döntéshozókat támogató tanácsadó 

szerep megerősödött a belső ellenőrzés területén a közszférában is. Ennek mértékét és 

gyakorlatban történő megjelenését vizsgáljuk. 

 

Kulcsszavak: belső ellenőrzés, közszféra, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, tanácsadó 

tevékenység 
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Abstract 

Our study was guided by two aspects: on the one hand, significant changes are underway to 

strengthen the integrity of larger organizations that utilize and use public money, and provide 

public services, so we set out to explain the new regulation and its expected effects. On the 

other hand, we continue our research started in 2018 and examine the significance and practical 

implementation of the internal auditor's consulting activities. Until now, the establishment of a 

higher level of internal control by publicly owned companies depended on the commitment of 

the company's management. The new regulation contains framework rules for the establishment 

of the internal control system based on international internal control standards and requires the 

establishment of an internal control function. The advisory activity of the internal audit is a 

service providing added value to the head of the organization. Nowadays, the advisory role 

supporting decision-makers in the public sector has also strengthened in the area of internal 

audit. We examine the extent and appearance of this in practice. 
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1. Bevezetés, célkitűzés 

 

Jelentős változások vannak folyamatban a közvagyont hasznosító, közpénzt használó, 

közszolgáltatásokat nyújtó nagyobb szervezetek integritásának erősítésében. A folyamatot 

tovább erősíti az államháztartásnak, a számviteli és adórendszernek a digitalizáció (Hegedűs, 

2019) és az Ipar 4.0. hatására történő átalakulása (Cseh, 2019), amely a belső ellenőrzés 

módszereinek felülvizsgálatát is megkívánja.  Míg a költségvetési szervek független belső 

ellenőrzése évek óta szerepel a hazai jogrendszerben (Lentner et al. 2001), s már jó pár éve szó 

szerint is megjelenik jogszabályban a belső kontrollrendszer kialakításának kötelezettsége, 

addig a köztulajdonban lévő vállalatoknál a magasabb kontrollszint megteremtése ezidáig a 

társaság menedzsmentjének elkötelezettségétől függött – állapítja meg az Állami 

Számvevőszék (ÁSZ) tanulmánya (ÁSZ, 2019). A tanulmányt és javaslatait figyelembe véve 

új szabályozás került elfogadásra a közelmúltban, amely a   belső   kontrollrendszer   kiépítésére   

vonatkozó keretszabályokat   tartalmazza   a   nemzetközi   belső   kontroll   standardokra   

épülően és kötelező   elemként   írja   elő   a   belső   ellenőrzési   funkció   kialakítását. Cikkünk 

egyik célja ennek rövid ismertetése. 

A 90-es évek elejére a világ egyes részein a belső ellenőr tanácsadói tevékenysége 

egyértelműen megértésre került a vezetők fejében és a The Institute of Internal Auditors (Belső 

Ellenőrök Nemzetközi Szervezete, IIA) dokumentumaiban világosan megjelenik (Ramamoorti, 

2003). Magyarországon a közszféra vonatkozásában a 2003-as kormányrendeletben1 még csak 

egy helyen kerül említésre a tanácsadási tevékenység, mint a belső ellenőr feladata (8. §). A 

2011-es jogszabályi módosításokban viszont a döntéshozókat támogató tanácsadó szerep 

növelése és szabályozása is előtérbe került. A tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv 

vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét 

és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen 

írásban vagy szóban határoz meg anélkül, hogy a felelősséget magára vállalná a belső ellenőr 

(Bkr.2). A tanácsadó tevékenységre vonatkozó megbízás lényege, hogy a belső ellenőrzés adjon 

véleményt, tegyen módszertani javaslatot, fogalmazza meg a jó gyakorlatoknak megfelelő 

követelményeket egy folyamat, egy rendszer, egy tervezet, avagy egy bevezetendő vagy 

fejlesztendő eljárás kapcsán (ABPE, 2017) 

2018-ban kezdtük el a tanácsadói munka jelentőségének, gyakorlati megvalósulásának 

vizsgálatát (Kovács R. – Kovács T., 2018). Cikkünk másik célja e korábbi vizsgálat 

folytatásának ismertetése. A tanácsadói tevékenység megjelenését és jelentőségét elemezzük a 

különféle jogszabályok, útmutatók és ajánlások, valamint saját kérdőíves felmérésünk alapján. 

 

 

2. Aktualitások – a kontrollrendszer kiépítésével és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 

kötelezettségek kiterjesztése 

 

Az ÁSZ harmadik alkalommal mérte fel a közszféra társaságainak integritási helyzetét.  A 

vizsgálatban 1193 társaság vett részt, közel 60%-kal több, mint 2017-ben. A „Tanulmány a 

köztulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi integritás helyzetéről” címet viselő dokumentum 

főbb megállapításai többek között az alábbiak: 

 a közfeladatot ellátó és/vagy közszolgáltatást nyújtó társaságok átlagos 

veszélyeztetettsége magasabb, mint a csak piaci szolgáltatást végző társaságoké 

 a társaságok méretének növekedése együtt jár veszélyeztetettségük növekedésével 

                                                 
1 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, röviden Ber. 
2 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről. 
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 a kontrollok kiépítettsége a társaságok méretével párhuzamosan szintén emelkedik, 

azonban ez az összefüggés nem általános érvényű, a kontrollok kiépítése elsősorban nem 

a külső körülményektől, hanem a társaság menedzsmentje integritás iránti 

elkötelezettségétől függ. (ÁSZ, 2019) 

 A fenti problémák megoldására, az ÁSZ javaslataira is építve került elfogadásra 2019 

közepén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény módosítása. Az új jogszabály szerint 2020. január 1-től a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságoknak meghatározott méret felett kötelező a belső kontrollrendszer 

létrehozása és belső ellenőrzési funkció kialakítása. A szabályozás nemzetközi belső kontroll 

standardokra épül (COSO, INTOSAI GOV9001), hasonló a költségvetési szervek irányába 

kialakított kötelezettségekhez. A végrehajtási rendelet év végén jelent meg. A 339/2019. (XII. 

23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről a 

Bkr.-hez hasonlóan értelmezi az egyes fogalmakat, a belső kontrollrendszer és a belső 

ellenőrzés kialakításával és működtetésével összefüggő feladatok és kötelezettségek a 

költségvetési szervek rendeletére hajaz. 

 

 

3. A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységének nemzetközi szakmai aspektusai 

 

Az IIA  fogalommeghatározása szerint a belső ellenőri tanácsadói szolgáltatások „a tanácsadás 

és az ügyfelek számára nyújtott ehhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyek jellegét és hatókörét 

az ügyféllel kötött megállapodás határozza meg, és amelyek hozzáadott értéket eredményeznek 

és javítják a szervezet irányítási, kockázatkezelési és kontrollfolyamatait anélkül, hogy a belső 

ellenőr operatív felelősséget vállalna át. Ilyen tevékenységek például a jogi szaktanácsadás, 

javaslatok megtétele, szakmai segítség és az oktatás.” (IIA, 2016) 

A vonatkozó IIA végrehajtási standardok leírják, hogy a tanácsadói szolgáltatás jellegét 

tekintve konzultációs tevékenység, amelyet általában a megbízó konkrét felkérése alapján 

nyújtanak. A tanácsadói feladat jellege és hatóköre a megbízóval történő megállapodás 

eredménye (IIA, 2016). 

A tanácsadói tevékenység kapcsán az alábbi normák relevánsak: 

A 1220.C1 norma (standard) alapján a tanácsadói megbízások során a belső ellenőröknek kellő 

szakmai gondossággal kell figyelembe venniük a következőket: 

 az ügyfelek igényei és elvárásai, beleértve a megbízás eredményeinek jellegét, 

ütemezését és közlését; 

 a megbízás célkitűzéseinek eléréséhez szükséges munka relatív összetettsége és 

mennyisége; 

 a tanácsadói megbízás költsége a várható haszonnal szemben. 

A 2010.C1 norma előírja, hogy a belső ellenőrzés vezetőjének célszerű mérlegelnie a 

tanácsadói megbízások elfogadását annak alapján, hogy a megbízás elvégzése javítaná-e a 

kockázatok kezelését és a szervezet működését, valamint teremtene-e értéket. Az elfogadott 

megbízásokat szerepeltetni kell a tervben. 

2330.C1 norma elrendeli, hogy a belső ellenőrzési vezetőnek ki kell dolgoznia a 

tanácsadói megbízás dokumentációjának tárolási és őrzési eljárását, valamint ezek belső és 

külső felek számára történő hozzáférésének rendjét. Ezeknek az eljárásoknak összhangban kell 

lenniük a szervezet irányelveivel és egyéb vonatkozó szabályzatokkal vagy más 

követelményekkel. 

2410.C1 norma szerint a tanácsadói megbízások folyamatának és eredményeinek 

kommunikációja a megbízás jellegétől és az ügyfél igényeitől függően formailag és tartalmilag 

eltérő lehet. 
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2440.C2 norma előírja, hogy a tanácsadói megbízások során felmerülhetnek irányítással, 

kockázatkezeléssel és kontrollal kapcsolatos kérdések. Ha ezek a szervezetre nézve jelentősek, 

akkor kommunikálni kell őket a felső vezetés és a vezető testület felé. (IIA, 2016) 

 

4. A tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos követelmények 

 

A tanácsadó tevékenység tartalma és a vele szemben támasztott követelmények jogszabályból 

(Bkr.), ajánlásokból, kézikönyv mintából (NGM, 2017), képzési anyagokból (ABPE, 2017) 

ismerhetők meg. Ezek releváns részeit tavalyi cikkünkben (Kovács R. – Kovács T., 2018) 

összefoglaltuk, de röviden szükségesnek tartjuk a megjelenítést e munkában is. 

Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell a tanácsadó tevékenységre tervezett 

kapacitást. Az előre nem tervezett tanácsadói megbízásokat a soron kívüli ellenőrzési kapacitás 

terhére kell elvégezni, illetve – amennyiben elegendő kapacitás vagy szakértelem nem áll 

rendelkezésre – külső szolgáltató bevonására kell javaslatot tenni, szükség esetén módosítani 

kell az éves ellenőrzési tervet (NGM, 2017). 

A tanácsadó tevékenységre szóló felkérésnek – amely történhet szóban vagy írásban – 

tartalmaznia kell: 

a) a tanácsadó tevékenység tárgyát és célját; 

b) a beszámolás formáját és határidejét. 

Ha a belső ellenőrzési tevékenységet teljes körűen külső szolgáltató látja el, akkor a 

tanácsadó tevékenységre szóló felkérést minden esetben írásban kell rögzíteni (Bkr.) 

A tanácsadó tevékenység típusok lehetnek: klasszikus tanácsadás, ajánlások kidolgozása, 

folyamatok végig vitelében, vagy tervezésében való módszertani támogatás, a releváns 

kockázati tényezők, vagy a megfelelőnek tartott kontrollok ellenőri elemzése; és a szakmai 

képzés támogatása is (ABPE, 2017).  

A tanácsadói munka nem veszélyeztetheti a belső ellenőrzési funkciónak a bizonyosságot 

nyújtó tevékenységhez szükséges független és objektív pozícióját. Ezért csak úgy lehet végezni, 

ha a belső ellenőrzésért felelős vezető előzetesen megbizonyosodott arról – illetőleg a munka 

során folyamatosan biztosítja is azt –, hogy az ellenőrzés (sem pedig az egyes „tanácsadó” 

ellenőrök) a folyamatok, rendszerek kialakításáért ne vállaljanak operatív felelősséget (ABPE, 

2017).  

A belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni valamennyi, a belső ellenőrzés 

által elvégzett munkáról és gondoskodni az ellenőrzési és tanácsadói tevékenységhez 

kapcsolódó dokumentumok megőrzéséről. A tanácsadó tevékenység dokumentálása a belső 

ellenőrzési vezető által készített, illetve a tanácsadói munka során szerzett és megőrzött írásos 

és/vagy elektronikus feljegyzésekben, dokumentumokban és más adatformátumban történik, 

amelyeket összefoglalóan tanácsadói tevékenység munkadokumentumainak nevezünk (NGM, 

2017). 

A tanácsadó tevékenység eredményeinek figyelemmel kísérésének célja egyfelől a 

javaslatok hasznosulásának nyomon követése, másfelől a belső ellenőrzés által feltárt esetleges 

kockázatok, kontroll-hiányosságok kijavításának figyelemmel kísérése. Mindemellett a 

tanácsadói tevékenységek eredményeinek nyomon követése kiegészítő információkkal 

szolgálhat a belső ellenőrzés számára a stratégiai és az éves tervezés folyamatában, a 

kockázatosnak ítélt területek azonosításában, a kockázatelemzés során (NGM, 2017). 

 

5. Módszer 

 

A tanácsadói tevékenységet online kérdőíves felméréssel vizsgáltuk. A Google Űrlap 

alkalmazásával rövid, hat kérdésből álló sort állítottunk össze 2018-ban. A hatból öt volt zárt 

és egy nyitott kérdés. 2019 végén ugyanezekkel a kérdésekkel és egy új kérdéssel indítottuk el 
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a felmérést. Az új kérdés a belső ellenőr által vizsgált szervezet(ek) típusára irányult. A 

válaszadók anonimitását biztosítottuk.  

A célszemélyek a közszféra belső ellenőrei. A Pénzügyminisztérium nyilvántartásában 

2018 októberében 2583, 2020. január 1-jén 2529 regisztrált, államháztartási belső ellenőrzési 

tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személy szerepelt. A tartalmazó nyilvántartás 

tudományos kutatási célra sem használható, ezért a kérdőív eljuttatását a célszemélyekhez más 

módon kellett elérnünk. 2018-as kutatásunknál az egyik lehetőségnek a szakmai szervezeteken 

keresztüli továbbítást láttuk, de a megkeresett két szervezetnél nem jutottunk előbbre. Így 

maradt a saját szakmai ismerősök megkeresése és a hólabda módszer alkalmazása 2018-ban. 

Emellett célirányosan közel 60 oktatási költségvetés szerv belső ellenőrének lett elektronikus 

levélben elküldve a kérdőív. Egy évvel később ugyanígy jártunk el. 

Első felmérésünkkor 36 kérdőívet rögzítettünk, melyek mindegyike értékelhető volt. Az 

egy évvel későbbi másodikra sajnos csak 26 válaszadó volt. Mindegyik kitöltött kérdőív 

értékelhető, feldolgozható volt. A nyitott kérdésre mindkét alkalommal két-két válaszadó nem 

adott választ. 

A válaszadók tavaly az 1,39%-át , idén az 1,02%-át tették ki a nyilvántartásban szereplő 

belső ellenőröknek. 

 

6. Eredmények 

 

A friss felmérés során a válaszolók által vizsgált szervezetek típusaira is kíváncsiak voltunk. 22 

fő (84,6%) költségvetési szervnél, 1 fő (3,8%) önkormányzatnál, 2 fő (7,7%) mindkettőnél, 1 

fő (3,8%) köztulajdonban álló gazdasági társaságnál és költségvetési szervnél is ellát ellenőri 

feladatokat. A kis elemszám miatt a különböző szervezettípusok és a többi kérdésre adott 

válaszok között kapcsolatot nem kerestünk. 

 

 
1. ábra: A válaszolók tevékenysége által érintett szervezettípusok aránya  

Forrás: saját kérdőíves kutatás 

 

A 2019-es évre vonatkozó ellenőrzési tervben a tanácsadásra tervezett napok aránya a 

válaszadók 23,1%-ánál nem érte el a 10%-ot, 50%-ánál 10-15% között, 7,7%-ánál 16-20% 

között, 15,4%-ánál pedig 20-25% között volt. A válaszoló ellenőrök 3,8%-a 25%-nál több időt 

tervezett be tanácsadásra. Mindezeket az 2. ábrán foglaltuk össze. 
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2. ábra: A 2019-es évre tervezett tanácsadási idő aránya az összes ellenőri naphoz 

viszonyítva 

Forrás: saját kérdőíves kutatás 

 

A kérdőívezés idején a megkérdezettek már a 2020-as tervet készítették vagy már túl is 

voltak rajta. 2020-ra a tanácsadásra tervezett napok aránya kapcsán végeredményben 

ugyanazokat az adatokat kaptuk, mint a 2019-es évre vonatkozónál. Mélyebben megnézve a 

válaszokat, 24 válaszadó ugyanazt jelölte be mindkét kérdésnél, 2 fő többet tervezett be, 2 fő 

pedig kevesebbet a következő évre. A 2020-ra vonatkozó terv adatok a 3. ábrán láthatók. 

 

 
3. ábra: A 2020-as évre tervezett tanácsadási idő aránya az összes ellenőri naphoz 

viszonyítva 

Forrás: saját kérdőíves kutatás 

 

A tavalyi felmérés tanácsadásra tervezett idő változásait, és az idei kérdőívezésben 

eredményül kapott stagnálást az 1. táblázatban foglaltuk össze. Jól látható, hogy 2018-as 

kutatási eredmények szerint a tervekben nőtt a tanácsadásra fordítandó idő. A 2019-es évre 

jelentősen különböző értékek láthatók, ennek oka a kis elemszámban és – reméljük – a 

tavalyitól különböző személyekben keresendő. 
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Mennyi ellenőri napot tervezett a 2019-re vonatkozó éves 

ellenőrzési tervében tanácsadásra a teljes ellenőri napok 
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10-15%
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25%-nál több
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1. táblázat: A tanácsadásra tervezett idő aránya a két felmérésben 

Tanácsadásra tervezett napok 

aránya  

Tavalyi felmérés Idei felmérés 

2018-ra 2019-re 2019-re 2020-ra 

kevesebb, mint 10% 36,1% 27,8% 23,1% 23,1% 

10-15% 33,3% 27,8% 50,0% 50,0% 

16-20% 19,4% 33,3% 7,7% 7,7% 

20-25% 0,0% 2,8% 15,4% 15,4% 

25%-nál több 11,1% 8,3% 3,8% 3,8% 

Forrás: saját kérdőíves kutatás 

 

Még ha a mi idei felmérésünkben a tervezési adatokban nincs is különbség 2019 és 2020 

között, a tapasztalat továbbra is az, hogy a ténylegesen tanácsadásra fordított ellenőri napok 

meghaladják a tervezett napok számát. 11 ellenőr azt tapasztalta az elmúlt években, hogy a 

ténylegesen tanácsadásra fordított idő magasabb volt a tervezettnél. 10 válaszadó szerint a 

tervezett megegyezik a ténylegessel, 5 fő pedig azt jelezte, hogy a tényleges érték kevesebb a 

tervezettnél (4. ábra).  

 

 
4. ábra: A tanácsadásra tervezett és ténylegesen fordított idő relációja 

Forrás: saját kérdőíves kutatás 

 

Az összehasonlítás kedvéért a tanácsadás tervezett és tényleges idejének relációját a 

tavalyi felmérés adataival kiegészítve mutatja a 2. táblázat. Mindkét esetben jóval többen 

tapasztalták a ténylegesen tanácsadásra fordított időnek a tervezett időt történő meghaladását, 

mint ennek ellenkezőjét. 

 

2. táblázat: A tervezett és a tényleges tanácsadási idő relációja a két felmérésben 

  Tavalyi felmérés Idei felmérés 

a tervezett magasabb, mint a tényleges 16,7% 19,2% 

általában megegyezik 44,4% 38,5% 

a tényleges magasabb, mint a tervezett 38,9% 42,3% 

Forrás: saját kérdőíves kutatás 

 

  

19,2%
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42,3%

Hogyan alakul a tervezett és a ténylegesen tanácsadásra 

fordított ellenőri napok egymáshoz viszonyított száma az 

előző évek tapasztalata alapján?

a tervezett magasabb, mint

a tényleges

általában megegyezik

a tényleges magasabb, mint

a tervezett
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A tanácsadást sok esetben nem a költségvetési szerv vezetője, hanem valamelyik 

beosztott igényelné. A tavaly válaszoló belső ellenőrök 50%-a szerint gyakran előfordul ilyen 

eset és csak 8,3%-a tapasztalja azt, hogy ez nem jellemző az adott szervezetnél. Az idei válaszok 

között a „gyakran előfordul” az összes válasz 34,6%-át tette ki. A „nem jellemző” lehetőséget 

az ellenőrök 11,5%-a jelölte be. Az eredményeket grafikusan az 5. ábra jeleníti meg. 

 

       
5. ábra: Nem vezető általi tanácsadás-igénylés előfordulásának megítélése 

Forrás: saját kérdőíves kutatás 

 

A tanácsadói tevékenységre szóló felkérések döntő többsége (84-86%-a) szóban érkezik 

a revizorokhoz. Ezt mindkét primer kutatás megerősítette. Az eredmények a 6. ábrán láthatók. 

 

 
6. ábra: A szóban és az írásban történő tanácsadói felkérés relációja 

Forrás: saját kérdőíves kutatás 
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Fontosnak tartottuk megkérdezni, hogy a belső ellenőrök milyen módon dokumentálják 

a szóbeli felkérésre végzett tanácsadói tevékenységet. A nyitott kérdésre tavaly 34 db, idén 24 

db válasz érkezett. 2018 végén azt tapasztaltuk, hogy a válaszolók 14,7%-a nem vagy döntően 

nem dokumentálja a szóbeli felkéréseket. Közülük egy ellenőrnél „a szóbeli tanácsadások 

néhány perces megbeszélések”, amelyeket nem tekint munkavégzésnek. A válaszadók közül 

egy azt közölte, hogy a nem vezetői kérdéseket szokta szóban megválaszolni. Az idei 

felmérésben nem érkezett olyan válasz, hogy nem dokumentálja a szóbeli felkérésre végzett 

tevékenységet. A válaszok alapján mindig vagy az esetek többségében minimum feljegyzés 

készül. A rövid időt igénylő, egyszerűbb tanácsadás (pl. „egy kérdésre adott jogszabály 

kikeresése”) esetén a dokumentálás elhagyására az ellenőrök 25%-a utalt valamilyen szinten.  

 

 

7. Következtetések, javaslatok 

 

A regisztrált államháztartási belső ellenőrök kevesebb, mint 1,5%-át sikerült elérnünk mindkét 

évben, így a mélyreható konklúziók megtételétől tartózkodunk. Anélkül, hogy 

megállapításainkat nagy általánosságban jelentenénk ki, a nem reprezentatív felmérésünk 

eredményei alapján az alábbiakat fogalmazhatjuk meg. 

A tanácsadói tevékenység jelentőségének növekedése az idei felmérésben már nem 

egyértelmű, ugyanakkor a tervezésnél megadott tanácsadásra fordítandó idő a valóságban a 

többségüknél nem elég e tevékenységre. Ez esetenként veszélyeztetheti az ellenőrzési feladatok 

végrehajtását. 

A Bkr. szerint a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető 

kezdeményezésére lehet végezni tanácsadást, továbbá helyi önkormányzat esetén a képviselő-

testület is kezdeményezheti a tanácsadó tevékenység végzését. Ugyanakkor gyakran előfordul, 

hogy nem csak a vezető kér tanácsot. Ez viszont szerintünk szintén veszélyeztetheti az 

ellenőrzési feladatok végrehajtását és nem kellően körültekintő eljárás esetén a függetlenséget 

is. Az alkalmazottak megfelelő, a költségvetési szerv vezető általi tájékoztatása javasolt ilyen 

esetekben. 

A szóbeli felkérésre végzett munka dokumentálásának elmaradása kevés ellenőrnél 

figyelhető meg, ugyanakkor a jogszabálynak való meg nem felelés mellett, ami önmagában is 

probléma, gondot okozhat pl. a belső ellenőri tevékenység alátámasztásának hiánya is. A 

továbbképzéseken célszerű lehet e kötelezettségre jobban fókuszálni. 
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