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1. sz. melléklet 

Bonyhád Város Önkormányzata  
2023. évi belső ellenőrzési terve 

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a további-
akban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzé-
séről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) határozza meg 
azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak és hivatalának a belső 
kontrollrendszer megszervezése és működtetése keretében el kell végeznie; továbbá 
a hivatkozott jogszabályok rendelkeznek arról is, hogy a belső kontrollok körében 
gondoskodni kell a belső ellenőrzés feladatainak ellátásról is. 
 
A Bkr. 29. és 48. §- nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért 
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el 
az éves ellenőrzési tervét. 
 
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján –az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével – éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket az irányító-testület / a 
költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.  
 
A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja 
a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 
 
Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erő-
forrásokon kell alapulnia. 
 
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az 
éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető leg-
rövidebb időn belül ellenőrizni kell. 
 
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 
a)  az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredmé-

nyének összefoglaló bemutatását; 
b)  a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c)  az ellenőrzések célját; 
d)  az ellenőrizendő időszakot; 
e)  a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f)  az ellenőrzések típusát; 
g)  az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
h)  az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
i)  a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
j)  a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
k)  a képzésekre tervezett kapacitást; 
l)  az egyéb tevékenységeket. 
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A belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervet elkészíti a 
tárgyévet megelőző év november 30-ig. Az éves ellenőrzési tervet az irányító-
testületnek / a képviselő testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell 
jóváhagynia.  
 
Az éves ellenőrzési terv készítése során a Bkr. előírásai mellett szükséges figyelem-
be venni a belső ellenőrzési kézikönyv, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz 
a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáit (IIA Normák) és a 
magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardjait.  
 
A 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat külső erőforrás igénybevételével kívánjuk 
ellátni, a Völgységi Önkormányzatok Társulásán keresztül. 
 
A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi belső ellenőrzési tervét a Tár-
sulási Tanács 25/2022. (XI.16.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Mindezek figyelembevételével a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2023. évi 
belső ellenőrzési terve szerint Bonyhád Város Önkormányzatának 2023. évre vonat-
kozó belső ellenőrzési terve a következőket tartalmazza: 
 
 
I. A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása  
 
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költség-
vetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók figyelembevételével, és egyben köteles olyan szabályzatokat 
kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre 
álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes fel-
használását.  
  
Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer kere-
tén belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jog-
szabályoknak 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 ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemlé-
letű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 
irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályok-
nak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek 
és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és 
forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.  
  
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellen-
őrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és 
információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok 
megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményes-
sége, a vagyonvédelem, a jogszabályok, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és 
szerződések betartása területén.   
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A belső ellenőrzés 2023. évi munkatervéhez kapcsolódóan kockázatelemzés készült, 
figyelembe véve a Bkr-ben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőrzési Kézikönyv irány-
mutatásait, amely szerint megtörtént az önkormányzatok tevékenységét érintő, gaz-
dálkodási folyamatokban rejlő kockázatok felmérése.  

 
Az elemzések alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők 
szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit. 

 Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése 

 Intézmény működésének, létszámgazdálkodásának ellenőrzése 

 
Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint hatá-
roztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó 
szervezetenként és szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati 
szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére.  
 
A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabályváltozások 
hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák a feladatok 
ellátásának színvonalát is.   
 
A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi 
változások intézményekre és a költségvetési szervekre gyakorolt hatása.  
 
Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidol-
gozását kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak fel-
használásával.  
 
A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben 
rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt ha-
tásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk.  
 
Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják: 

 Belső kontrollok értékelése 

 Változás/átszervezés 

 A rendszer komplexitása 

 Kölcsönhatás más rendszerekkel 

 Bevételszintek/költségszintek 

 Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás 

 Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 

 Vezetőség aggályai 

 Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

 Szabályozottság és szabályosság 

 Munkatársak képzettsége és tapasztalata 

 Erőforrások rendelkezésre állása 
 

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont 
kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai 
szempontjait és így alakítottuk ki tervjavaslatunkat. 
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A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes el-
lenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredmé-
nyes végrehajtásához.  
 
 
 
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredmé-
nyének összefoglaló bemutatása:  
 
 
Kockázati kiértékelés alapján az iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése Bonyhád 
Város Önkormányzat/Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
Ellenőrzés tárgya: Az iktatás és iratkezelés rendszerének vizsgálata. 
Az ellenőrzés célja, annak vizsgálata, hogy az iktatás, iratkezelés folyamatai a jog-
szabályi előírásoknak megfelelőek-e, biztosított-e az elektronikus információ szabad-
sága. 
 

Kockázati kiértékelés alapján az intézményi működésének, létszámgazdálkodásának 
ellenőrzése a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központnál. 
Ellenőrzés tárgya: az intézményi működés és létszámgazdálkodás vizsgálata  
Az ellenőrzés célja, az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként 
látja el feladatait, a belső szabályozottság hogyan felel meg az intézményre vonatko-
zó jogszabályi előírásoknak, a fenntartó döntéseinek. 
 
 
 

II.  Kockázatelemzés 
 
A Bkr. 29. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a belső ellenőrzési vezető az el-
lenőrzési munka megtervezéséhez - kockázatelemzés alapján és az államháztartá-
sért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stra-
tégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési 
szerv vezetője hagy jóvá. 
Az éves ellenőrzési terv összeállítása érdekében, a tervezés előkészítéséhez, koc-
kázatelemzés elvégzése szükséges.  
A 2023. évben tervezett belső ellenőrzések tárgya szerinti kockázatértékelést az 
alábbi táblázatok tartalmazzák.  
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Tervsorszám: 3/2023. 
 

Kockázat elemzés  
Az iktatás, iratkezelés ellenőrzése: 

 
A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes folyamatok kockázatának mértékét 
A magas kockázatú rendszereket kell ellenőrizni. Az egyes folyamatok kockázat-
elemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján végeztem el. Ebben a mo-
dellben 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer mű-
ködésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell 
határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kife-
jezve). 
 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 5 

 

2. Változás/ Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 4 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 3 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 6 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 2 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 
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1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 2 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 4 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 3 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 
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Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

Sz. Kockázati tényező
Kockázati tényező 

terjedelme

Kockázat 

értéke

Alkalmazott 

súly
Ponthatár

Értékelés 

eredménye

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 3 5 5 – 15 15

2. Változás/átszervezés 1 – 3 2 4 4 - 12 8

3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 4 - 12 12

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 3 - 9 9

5. Bevételszintek/költségszintek 1 – 3 2 6 6 - 18 12

6.
Külső szervezetek/partnerek 

által gyakorolt befolyás
1 - 3 2 2 2 - 6 4

7.
Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt 

idő
1 – 5 5 2 2 - 10 10

8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 3 – 9 6

9.
Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége
1 - 3 2 4 4 – 12 8

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 3 – 9 9

11.
Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata
1 - 3 2 3 3 - 9 6

12.
Erőforrások rendelkezésre 

állása
1 – 3 2 4 4 - 12 8

minimális 

pontszám: 43

maximális 

pontszám: 

133

107kockázati tényező
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Tervsorszám: 5/2023. 
 

Kockázat elemzés  
Az intézmény működésének és létszámgazdálkodásának ellenőrzése: 

 
A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes folyamatok kockázatának mértékét 
A magas kockázatú rendszereket kell ellenőrizni. Az egyes folyamatok kockázat-
elemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján végeztem el. Ebben a mo-
dellben 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer mű-
ködésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell 
határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kife-
jezve). 
 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 5 

 

2. Változás/ Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 4 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 3 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 6 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 2 
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7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 2 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 4 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 3 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 
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Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

Sz. Kockázati tényező
Kockázati tényező 

terjedelme

Kockázat 

értéke

Alkalmazott 

súly
Ponthatár

Értékelés 

eredménye

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 5 – 15 10

2. Változás/átszervezés 1 – 3 2 4 4 - 12 8

3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 4 - 12 12

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 3 - 9 9

5. Bevételszintek/költségszintek 1 – 3 3 6 6 - 18 18

6.
Külső szervezetek/partnerek 

által gyakorolt befolyás
1 - 3 3 2 2 - 6 6

7.
Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt 

idő
1 – 5 5 2 2 - 10 10

8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 3 – 9 6

9.
Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége
1 - 3 2 4 4 – 12 8

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 3 – 9 9

11.
Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata
1 - 3 2 3 3 - 9 6

12.
Erőforrások rendelkezésre 

állása
1 – 3 2 4 4 - 12 8

minimális 

pontszám: 43

maximális 

pontszám: 

133

110kockázati tényező
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III.  A tervezett ellenőrzések bemutatása  
 
A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges 
ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett 
ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosí-
tott kockázati tényezőket tartalmazó részletes 2023. évi ellenőrzési tervet az 2. 
számú melléklet tartalmazza.  
 
A tervezett pénzügyi ellenőrzések általános célja annak megállapítása, hogy az ön-
kormányzatoktól kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatá-
lyos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a 
költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározá-
sa és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a 
lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására. 
 
A szabályszerűségi ellenőrzések evidenciális célja, a hatályos jogszabályokhoz, ille-
tőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban 
megállapított színvonallal történő összehasonlítása. 
 
A teljesítmény ellenőrzés, amely a pénzügyi ellenőrzésből fejlődött ki, általános célja 
annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, progra-
mok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazda-
ságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg. A teljesítmény-ellenőrzést 
úgy értelmezzük, mint a költségvetési szervezetek programjainak, tevékenységének, 
folyamatainak, irányítási vagy működési rendszereinek és eljárásainak olyan objektív 
vizsgálatát, amelynek során az ellenőrök – meghatározott teljesítmény-kategóriák, - 
kritériumok és - mutatók alapján – megállapítják, hogy a szervezet – előre meghatá-
rozott célkitűzései elérése érdekében – gazdaságosan, hatékonyan és eredménye-
sen használta-e fel a rendelkezésére álló forrásokat. 
 
A belső ellenőrzési tervben szereplő rendszerellenőrzés célja a vizsgált szervezetek 
komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a fe-
lülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerel-
lenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk, 
milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) be-
kezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság meg-
szerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben. 
 
Tanácsadó tevékenységre a külső szolgáltató eseti felkérés alapján kerülhet sor.  
 
Soron kívüli ellenőrzésekre a külső szolgáltató eseti felkérés alapján kerülhet sor.  
 
A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg 
határozza meg, az Áht. 109. § (1) bekezdés 17) pontja, valamint a költségvetési 
szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékeny-
séget végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a 
költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer 
témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet előírásainak 
megfelelően.   
 


