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Általános bevezető 

 
Jogszabályi háttér 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2009. január 
1-től hatályos módosítása bevezette a hazai költségvetési intézmények, és az elkülönített 
állami pénzalapok vonatkozásában is az államháztartási kontroll, illetve azon belül a belső 
kontrollrendszer és a belső kontrollok fogalmát. A belső kontrollrendszer azonban nemcsak 
szorosan vett pénzügyi ellenőrzéseket jelent, hanem a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 

korszerű szervezetirányításifejlesztési elemeket tartalmaz. Ez utóbbiakat kell érvényesíteni 
az NKA Bizottságánál és kollégiumainál (a továbbiakban egységesen: NKA testületei). 
 
Az NKA testületeire vonatkozó Kontrollszabályzat kiadásának célja egyrészt az, hogy a 
meglévő és működtetett belső kontrollelemeket egységes rendszerbe foglalja, másrészt azon 
belül az hogy, az ellenőrzési nyomvonal szabályozása révén a Kockázatkezelési rendszer – ezt 
külön szabályzat részletezi – érdemben működtethető legyen. 
 
A belső kontrollrendszernek az NKA testületein belül, a tárgyilagos bizonyosság megszerzése 
érdekében, az egyébként már kialakított munkafolyamatok sorát kell összefoglalnia. A 
Bizottság és a kollégiumok valamennyi szintjén érvényesülő rendszernek megfelelő 
kialakítása és működtetése szükséges; méghozzá szoros, de pontosan elhatárolt 
munkamegosztásban az NKA Igazgatóságával. 
 
 

1. KONTROLLKÖRNYEZET 

 
A kontrollkörnyezet az NKA Bizottságának és kollégiumainak a kontrollok kialakításával és 
működtetésével, korszerűsítésével kapcsolatos magatartását, a kontrollpontokról érkező 
információkra való reagálását jelenti.  
 

1.1. Célok és szervezeti felépítés 

 
Az Alap főbb feladatait az NKA törvénye és végrehajtási rendelete, szervezeti felépítését a 
miniszter által jóváhagyott Ügyrend részletesen tartalmazza. 
 

1.2. Az NKA testületeinek stratégiái 

 
Az NKA Bizottsága és az állandó szakmai kollégiumok egyaránt rendelkeznek stratégiával. 
Nyilvános, az NKA portálján hozzáférhető. A stratégiát célszerű időszakonként felülvizsgálni. 



4 

1.3. A folyamatok meghatározása és dokumentálása, az ellenőrzési nyomvonal 

 
Jelen szabályzat tartalmazza az államháztartás működési rendjéről (továbbiakban Ámr.) 
292/2009. (XII.19.) 156. § (2) foglaltaknak megfelelően kialakított, az NKA tevékenységét 
lefedő ellenőrzési nyomvonalakat. Kialakításukért az NKA Bizottsága elnöke felelős, a 
kidolgozás során együttműködik az NKA Igazgatóságának igazgatójával. 
Az Elnök általános érvénnyel előírja az ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének főbb 
szempontjait, tartalmi követelményeit. Ennek alapján a vezetők kötelessége a kollégiumi 
folyamatokra vonatkozó, a sajátosságokat is figyelembe vevő ellenőrzési nyomvonal 
elkészítése és azok karbantartása. A kollégiumi folyamatok homogének; sajátosság csak 
kivételes esetekben adódik. A szabályzat az általánosan alkalmazható nyomvonalmódszert 
szemlélteti. Amennyiben a szabályzatokban, vagy a működésre ható jogszabályokban 
változás következik be, azt az adott ellenőrzési nyomvonalban módosítani kell. 
Az NKA testületeinek ellenőrzési nyomvonala táblázatos változatban készült. (1. és 2. számú 
melléklet). Szervesen kapcsolódik az NKA Igazgatósága egységeinek nyomvonalaihoz, 
hiszen az együttműködés napi, a feladatok egymásba fonódnak.  
 

1.4. A feladathoz kapcsolódó speciális tudás és képesség  

 
A tisztújítások alkalmával az NKA Bizottsága kiemelt figyelmet köteles fordítani arra, hogy 
az új tagok megbízásuk átvételét követően mielőbb elsajátíthassák a szükséges 
eljárásismeretet (évente az NKA Igazgatósága által kiadott írásos összefoglaló tájékoztató 
anyagból, ill. a kollégiumi munka során szóbeli tájékoztatás alapján). 
 

1.5. Etikai értékek és integritás 

 
Az NKA közérdeket szolgáló jellege és társadalmi jelentősége miatt a testületek tagjaival 
szembeni erkölcsi elvárások meghaladják a hazai társadalmi berendezkedésben érvényesülő 
általános követelményszintet. Ezért etikai, erkölcsi feddhetetlenségük nélkülözhetetlen 
feltétel.  
 
 

2. KOCKÁZATKEZELÉS  

 
A fogalmi magyarázatokat és a teendőket az NKA testületei külön szabályzatban rögzítették, 
amely egyúttal a Kontrollszabályzat szerves része. 
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3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK  

 
A kontrolltevékenység célja, hogy minden szinten és minden működési területen a vezetés 
iránymutatásait a kockázatok kezelésével kapcsolatban úgy hajtsák végre, hogy a kockázatok 
a tűréshatáron belül maradjanak.  
 
Az NKA testületei az alábbi kontrolltevékenységeket kötelesek alkalmazni  

 az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, 

 a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolása, 

 az igazolások,  

 az egyeztetések,  

 a működési teljesítmény vizsgálata, 

 a felügyelet (feladatkijelölés, engedélyezés, felülvizsgálat és jóváhagyás, útmutatás és 
képzés). 

 

3.1. Ellenőrzési nyomvonal 

 
Az ellenőrzési nyomvonal összeállításának célja: 

 bemutatni a Bizottság és a kollégiumok működésének, egyes tevékenységeinek 
egymásra épülő eljárásrendjeinek egységes folyamatát;  

 feltárni a folyamatba épített ellenőrzési rendszerek hiányosságait, könnyen és gyorsan 
beazonosítva a hibás működést és a hozzá tartozó felelősöket;  

 lehetővé tenni a folyamatban rejlő működési kockázatok azonosítását és hatékony 
kezelését;  

 meghatározni az ellenőrzési pontokat;  

 lehetővé tenni valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában (követendő 
eljárásként) az eljárások és módszerek megismerését, miközben maguk az eljárások is 
szabályozottakká válnak;  

 a szervezeti egységek közötti koordináció és együttműködés javítása. 
 
Az NKA testületei tevékenységének fő folyamatai: 
A feladatok itt összevontan jelennek meg, a részfolyamatokat és a felelősöket az 1. és 2. 
számú melléklet tartalmazza: 
 

 a Bizottság stratégiájának kialakítása; 

 kollégiumi stratégiák kialakítása; 

 éves munkaterv meghatározása; 

 éves támogatási keretek meghatározása; 

 pályázati felhívások megfogalmazása, jóváhagyása és közzététele; 

 beérkezett pályázatok előzetes, bírálat előtti áttekintése; 

 kollégiumi döntések és hatályosítás; 
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 szerződés-módosítási eljárások; 

 monitoring a megvalósítási időszak alatt; 

 pénzügyi és szakmai beszámolók előírása, szempontjai és beérkezésük után és 
kezelésük a pályázat lezárásáig; 

 teljesítmény-ellenőrzések; 

 a monitoring és az ellenőrzési tapasztalatok visszacsatolása a stratégiákhoz; 

 kockázatkezelési tevékenység elvégzése és a teendők meghatározása; 

 éves beszámoló elkészítése. 
 

3.2  Az NKA Bizottságának és kollégiumainak ellenőrző szerepe  

 
Az NKA Bizottsága  
 

a) A Bizottság ellenőrző tevékenysége során köteles: 
 
Meghallgatni az egyes kollégiumok vezetőit a feladataik ellátásáról, a gyakorlati munka 
tapasztalatairól.  
Évente legalább egy alkalommal írásban beszámoltatni a kollégiumokat az elvégzett 
feladatokról. 
Részt venni a kollégiumok bármely ülésén – a döntésig –, a Bizottság határozatainak 
végrehajtását számon kérni; monitoring tevékenységet folytatni. 
Indokolt esetben a pályázatok megvalósítását a helyszínen is megtekinteni, megvizsgálni. 
 

b) A Bizottság elnöke köteles 
 
Ellátni a pályázati felhívások és a kollégiumi döntések illeszkedési vizsgálatát; megfelelnek-e 
azok a Bizottság stratégiájának, elvárásainak. Vétót emelhet, és a kifogásolt témát döntésre a 
Bizottság elé terjesztheti. 
 
A kollégiumok vezetőinek és tagjainak ellenőrzési feladatai 
 
A kollégium vezetője minden pályázati kiírás esetében köteles az érvényben lévő 
jogszabályokban (törvényben, végrehajtási rendeletben) és a Bizottság határozataiban 
megfogalmazott célkitűzéseket érvényesíteni. A kollégium a beérkezett pályázatokat abból a 
szempontból  vizsgálja, hogy a pályázó illetve a pályázati cél megfelel-e a kiírásnak, teljes 
körűen tartalmazzák-e a mérlegeléshez és a döntéshez szükséges információkat.  
 
A Bizottság, illetve a kollégiumok közreműködnek az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztálya 
éves ellenőrzési tervének összeállításában, a szakmai ellenőrzési szempontok 
meghatározásában. A kollégium az igazgatónál soron kívüli helyszíni teljesítmény-vizsgálatot 
is kezdeményezhet.  
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Az Igazgatóság vezetőinek nevesített ellenőrzési feladatait az Alappal összefüggésben az 
NKA Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzata és a Gazdálkodási Szabályzata 
részletesen tartalmazza. 

3.3. Az NKA testületeiben és Igazgatóságán működtetett belső kontrollok 

 
Általános céljaik alapján megkülönböztethető: 

 megelőző kontrollok, 

 helyrehozó kontrollok, 

 iránymutató (direktív) kontrollok, 

 feltáró (detektív) kontrollok.  
 
A kontrollok megjelenési, alkalmazási formájuk, tartalmuk, beavatkozási módjuk szerint 
működő: 

 szervezeti kontrollok,  

 a jóváhagyási, engedélyezési kontrollok, 

 a hozzáférési (fizikai) kontrollok, 

 dokumentációs kontrollok.  
 
 
A belső ellenőrzési kontrollok magukba foglalják a folyamatba épített előzetes, utólagos és 
vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) is. 
 
Az Igazgatóság vezetői – az NKA pályáztatási és pályázatkezelési folyamataira vonatkozóan 
is – a vezetői ellenőrzést a következő közvetlen eszközökkel végzik: 

 aláírási jog gyakorlásával, 

 információk gyűjtésével és elemzésével, 

 beszámoltatással, 

 helyszíni tapasztalatszerzéssel, 

 intézkedések nyomon követésével. 
 
Az intézményen kívülre külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumok, az 
Igazgatóságon belülre és kívülre készített jelentések, állásfoglalások esetében a fenti 
kontrollokon kívül előtérbe helyezi a „négy szem” elvének érvényesülését, például a 
jóváhagyott és alkalmazott formanyomtatványokon keresztül. 
 
Közfeladatainak ellátásából adódóan az Igazgatóság kiemelt figyelemmel gondoskodik az 
intézményen belül az adatok biztonságos tárolásáról, valamint az informatikai rendszerekhez 
való hozzáférési jogosítványok meghatározásáról és kiosztásáról. Erről az érvényben lévő 
Informatikai és Biztonsági Szabályzat rendelkezik. 
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4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ  

 
Az NKA testületeinek és az Igazgatóság kommunikációjának a során figyelemmel kell lenni 
arra, hogy  

 abban minden olyan adat és információ megjelenjék, és kerüljön feldolgozásra, 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 testület tagjai munkájuk során az NKA Igazgatósága által működtetett Vezetői Információs 
Rendszert (VIR) kötelesek használni.  
A külső kommunikáció során a Bizottság és a kollégiumok tagjai kötelesek betartani a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
adatvédelmi törvény előírásait.  
 
Az NKA testületei és az Igazgatóság Osztályai között vertikális és a horizontális 
kommunikáció működik. Az adatok gyors átviteléhez megfelelő informatikai hálózat áll 
rendelkezésre.  
 
 

5. MONITORING  

 
A belső kontrollrendszer keretein belül az NKA testületeinek kétirányú monitoringot kell 
ellátnia. Egyrészt:  

 célja a kontrollrendszer folyamatos figyelemmel kísérése ahhoz, hogy a rendszer 
működése megfelelő legyen. A tevékenység magában foglalja a Bizottság elnökének 
és a kollégiumok vezetőinek rendszeres felügyeletét, amely kiterjed a 
kontrollelemekre és magában foglalja a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan, nem 
hatékony és eredménytelen, a belső kontrollrendszer megszüntetésére vagy 
kijavítására irányuló műveleteket. 

Másrészt: 

 a pályázóknak nyújtott támogatások szakmai hasznosulásának nyomon követését, 
illetve egyedi vizsgálatát.  

 
Az NKA testületeinél és Igazgatóságánál ez szükségszerűen kiegészül az operatív 
tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzéssel, annál is inkább, mert kiemelt 
feladata: 

 a belső kontroll keretrendszer bevezetésének támogatása, fejlesztésének segítése, 

 a kockázatkezeléssel kapcsolatos tanácsadás, a kulcsfontosságú kockázatok 
kezelésének felülvizsgálata,  
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 a kockázatokra adott válaszlépések megkönnyítése, a kockázatkezelési jelentések 
értékelése, és 

 bizonyosság nyújtása arról, hogy a belső kontrollrendszer működése a célnak 
megfelelő. 

 
 

6. FOGALOM-MEGHATÁROZÁS  

 

 Megelőző kontrollok, amelyek alapvető célja, hogy hibás lépések, nem előírásszerű 
teljesítések esetén akadályozzák meg a folyamat továbbvitelét, s így előzzék meg a 
nagyobb hibák bekövetkezésének lehetőségét. Az NKA testületeinél például: 
kollégiumi keretek meghatározása, pályázati kiírásokban megjelenő feltételek, 
teljesítmény-mutatók, szakmai beszámolási szempontok meghatározása, egyedi - a 
döntések során - megfogalmazott elvárások. 

 Helyrehozó kontrollok, amelyek kialakításának célja a már bekövetkezett, 
nemkívánatos esemény következményeinek kijavítása.  

 Iránymutató (direktív) kontrollok, amelyek a szervezet számára kiemelten fontos, 
negatív hatású cselekmény, esemény, kockázat elkerülésének lehetőségeire hívják fel a 
figyelmet. Ide tartoznak a magas és a kiemelt kockázatokként azonosított folyamatok. 

 Feltáró (detektív) kontrollok, amelyek a már bekövetkezett hibákat tárják fel, 
rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül az NKA testületeire 
gyakorolt, már bekövetkezett hatására is. Utólagos jellegük ellenére visszatartó erejük 
is érvényesül. 

 Szervezeti kontrollok: a szervezet struktúrájából eredő ellenőrzési pontok vagy 
folyamatok, amelyek megakadályozzák, hogy egyetlen személy vagy csoport 
kizárólagos ellenőrzési jogosultsággal rendelkezzék egy tevékenység felett.  

 Jóváhagyási, engedélyezési kontrollok: megfelelő szintű jóváhagyás, engedélyezés. 

 Hozzáférési (fizikai) kontrollok: lényege, hogy a vezető az adott tevékenységben 
való részvételt illetve felügyeletet csak meghatározott személyek számára tegye 
lehetővé. 

 Dokumentációs kontrollok: a szervezet dokumentációs rendjének kialakítását, 
valamennyi tranzakció tartalmának, a felhasznált illetve keletkezett dokumentumok 
útját előíró követelmények betartását megfelelően nyomon követő iratkezelést, 
szükség szerinti visszakeresésük lehetőségét jelentik. 

 Aláírási jog gyakorlása: az illetékes megtagadja az aláírást, ha nem hajtották végre 
az intézkedéseket, és szabálytalan tranzakciót akarnak végezni. 

 Információk elemzése: folyamatosan elemzi, hogy a kapott információk, jelentések 
jelzik-e a módosított gyakorlat hasznát. 

 Beszámoltatás: személyesen számon kéri az érintett munkatársától a végrehajtás 
megtörténtét és eredményét. 

 Helyszíni tapasztalatszerzés: a konkrét folyamat, ügylet előírtaknak megfelelő 
lebonyolítását a helyszínen is megszemléli. 
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 Intézkedések nyomon követése: önbeszámolók bekérésével, vagy a belső ellenőrök 
megbízásával végzi feladatát. 

 Vezetői információs rendszer: magába foglalja mindazon dokumentumokat, 
statisztikákat, táblázatokat, listákat, amelyeket a testületek a döntés-előkészítés és a 
döntés során alkalmaznak. A szükséges adatállomány a GrantSys Pályázatkezelő 
Szoftverben rendelkezésre áll. 

 
 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
A Szabályzat 2011. szeptember 1-jével lép hatályba. 
 
Rendelkezései az állandó szakmai kollégiumokra és az ideiglenes kollégiumokra egyaránt 
vonatkoznak. 
 
Mellékletek: 1. számú: NKA Bizottsága ellenőrzési nyomvonala 
  2. számú: Kollégiumok ellenőrzési nyomvonala 


