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_ A Maryar Közüírsaság NATO_hoz történt c§atlakozí§ 4 toyábbá azryfnai 
lnlOUa GU) való integráód;ási törekvései sziikségessé teszilg hogy

a követelmények ismeretében áltekintsiik a költségvetés ionvédelmi feji
zeén belüli pénzügi-gazdasági ellenórzés rendszJrét. Felmeriil a kéús,
hogy ajelenleg meglévö és működő ellenörzési rendszer es ellenőrzó szerve_

3l:i.mennli!€n felelnek meg a NATO és az EU követelményeknek, miben
kell és szükséges váltoáahi, korsz€rúsíteni. Az már most is bizonyos, hogy
el kell 

.mozdulnunk az eddig végzet| klzérőlag szabályszerűségi ellenór_
zésektől a teljesítményvizsgálatok irányába.

Fayol szerint az ellenőrási funkció - a vezetés többi eleméhez: a ter-
vez,éshez, szervezéshez, közvetlen inínyíáshoz (parancsnokláshoz) és
koordináláshoz hasonlóan - kiemelt fi$,ilmet érdemel, és ellátisa művé_
szetet követel2. Áftalánosarr érvényes ez a megállapíá s apáailgye, a gaz-

{ágn.1 közigazgaásra, mely egyet jelent az eredmények Oiszevetésé-
vel az előre meghatározott célokkal, feladaúokkal. Az eitenőrzés tehát a
társadalmi, a pétlzttgyi és gazdasági élet minden terüIetén előforduló tevé-
kenység. Az e|Ienőrzés a követelményekhez viszonyitja a meglévő állapo-
tokat.

...A, .?!!?:ő]ré, valaki, vary valamely szaívezet tevékenységének e/óí-
rólós eéljűól történő megvizsgálás4 fig}elemrnel kisérése, MoLnatqi: a
Enyek mególlapítdsa, ezek viszon!ítúsi valamel} mércéhez, kritériumhoz
(törvény, sztenderd, szabály, céI, tew, stb.) és - "ité.é, 

értéŰÁi, okainak
feltárdsa, Rivetkeúetesek tevonósa

l ,Ta*ács Lfuzló mk alezrc/€§, MH LFt Ell9nóílsi oszlál}ryczetó.
Juhá§z Józsefc6úor ojcziedes, MH LFI Ellenó.zési osztátyvczcó he|yett s,

2. H.Fayol, a vezctésltmélet cgyik kla§§zihaa a vczeté§ óbbi ö§szctcvóje közóí utol§óként az
ellenőrzlst efilltii ''1z c!!enőz& cűja Jetczal a hióóha, a rbará.kd uok Hjúú|óro, tlldl,c ,rl8b-
n úIáak .tlcrút6e bd.Hberl"
H.Fryol: lp6íi és általáno§ vczeé§ Közgázdrsági és Jogi Kóiyvkildó, Budapcst 1984.

7l



Az ellenőrzési tevékenység rendszert a|kot. "A rendszer eg)huíssal
kölcsönhatdsban, kapcsolatban lévő elenuk, dolgok eg,ütteEe, bizonyos

egltruísra ható összetevők sumnaíja"3 Az ellenőrzések hatnak egymás-
ra, összefuggésben vannak €gymással, ezért kezelhetőek összességükben
rendszerként. Mint minden ellenőrzési rendszernek is több strukturája van,
amelyek áthatják egynást. Annak érdekében, hogy több ellenórzési
szervezet ne egy időben végezzen ugyanazon szeryezeínél pénzngyi-gaz-
dasági ellenőrzést, koordinációra varr szükség.

Hazánk l996. tavaszán a világ legfejlettebb országait tömörító OECD,
l999, március 12-ól a NATO tagállama lett. Ezek az örvendeies események
éppúgy, mint az Európa Unióba való törekvésünk az ellenórzési rendszerünk
egész problematikájának, terminológiájának újbóli áttekintésére kell, hogy
késáesse az összes ellenórzési szervezetet.

A Maryar Honvédség megfelelése a NATO é§

az EU pénzüryi-gazdasági ellenórzési rend§zerének

Az EU-ban a pénzüryi ellenőrzés fogalmát tlágabb, átfogóbb értelem-
ben használják, mint az Magyarorságon jelenleg elfogadott.

Az EU pénzügyi ellenőrzése minden olyan elemet (költségvetés ter-
vezése, gazdálkodás ellenőrzése, teljesítményvizsgálat....) magában
foglal, amely a költségvetés pénzalapjainak bevételi és kiadási folyamatait
szabáIyozza és egyben kontroll alatt is tartja. Ebbe beletartozik a bevételek
ós kiadások törvényességének, szabályszerűségének, a pénzügyi irányítás-
nak és a teljesítrnényeknek az ellenőrzése, fiiggetlenül attól, hogy az mely
ellenörző szerv ezet v é gzi.

Az Európai Bizot§ág 1995. januárjában határozatot hozott a .'pénzü-

gli irdnyíltís és ellenőrzes javíaísáról és tovdbbfejleszlésérőI". Az erre
vonatkozó program a "Megbízható es hatékony irónyíttís - 2000'' (Sound
and Effrncent Management _ 2000), rövidítve SEM-2000. A SEM_2000
program íti célja a "pénzért értéka" e|v érvényesítése a költségvetési
gazdálkodás minden területén. (A "pénzéfl értéket|'elv tartalmát részlete-
sen a későbbiekben Lárg;zaljuk. )

3. L, von Bertalanffy: A í€nd§zerek átaláío§ elmél€tc Koíunk 1966. 1. szám.
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,_ _ 
A fö cél a tagállamok által ténylegesen kezeIt EU pénzalapok fethasz-

nálrisának, a felhasználás kontrolljának javítása. Ennei< keretében a tagál-
lamok_ jelentős figyelmet kötelesek forditani az Európai Számvevószék
megáJlapítrásaira és javaslataira, a köztisség részükre biztosított saját foná-
sainak.szabályos és hatékony felhasználásá4 a költségvetés megalapozott
tervezésére és végrehajüására. Nem kevésbé fontos a-folyamatok áIlandó
elemzése és értékelóse, a kiadások megalapozottságának és nyilvrántartá-
sának rendszeres pénzügyi és számviteli ellenőrzése] valamint a komlpció
megelőzése.

. 
Áz EU.tagállamok penzügyi ellen őn;ését azüurőpai Bizottság és irá-

nyításával döntő mértékben az Európai Számvevőszéi<, kisebb mértékben
az Európai Parlam ent végzi az adotttagállam e feladatokrajogosult ellenór-
zési szervezetével szoros együttműködisben.

_ 
Az előbbiekben felsorolt szeryezeíek a ''Leg]rőbb Ellenőrzési Jnréz-

mények Nenaakjzí Szenezele (Inlematíonal Őganisaion of §apteme
Audit Instirutions) rövidítve INTuSÁI'' tagjai, mJynek elveitelfogadták,
ennek megfelelően módosítotnikjogállásukat és ezen elvek alapjan végzik
munkájukat.

^ . 
A Y"ry_* KözLársaság legfrbb ellenőrző szervezete az Állami

szamvevőszek (ASZ), mely az alkotmányban foglaltaknak megfelelően aparlament irányíüisa alatt áll. Tevékenységéq haui-skoret, - ,net}iitolea azállatthááartás egészére --a számvevószéLál .rora rq'rs. é;'í xxxVIII.
töwény szabályozza. ez ASZ tagia az INTOSAI-nak.

A NATO |.Nemzetközi Szfunevő resíiit?e (Inte ariorral Boald oí
|ulitoJs íor NArq", rövidítve IBA, az Eszarl-ati*ii i"rá". CN"nr,Atlantic Council) javaslatára 199 l -ben ;lfogadta - rNióS.aiJu"i1rnint
az IBA általáno§ ellenőrzési elveit. Ezek ala|lán az nA etaorgá 

"ryaariszabályait, valamint a NATO szervezetet penztigyi etIerrárz'eserOI szOtOkezlkonwet

,, _,,:_:Y ::2"?bá|y.^.sz9ri.nt 1 Testiilet elsődleges feladata" hory
"ellenőnése áhal legle lehaővé a Tanács, valamii iiirűi)prir"U*
:!::^:,rr:^*:k korruinyai reszére,' t og Áiíio"iűaiooor o
8ozo§ pen_zek meglfeleő az engeűlyezett kiaúísok úreteii beltt maradó
íeIhaszndúisától.'.
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Könnyű észrevenni, hory a fenti előírás a NATO legföbb döntéshozó

szervezetének (Tanáos), továbbá a közös pázeket rendelkezésre bocsátó

befizetö szerveknek (a tagállamok kormrfuryainak) konek! egyértelrnü

ájékoztaásén haúrczza meg. Talán nem tűnik eóltetettnek, párhuzamba

állítani az ÁSZ és az IBA elsódleges feladaá|'mivel nemzeti keretek

köartt is alapvető elvárrás lehet egy szímvevőszéktől a döntéshoá szerv

(Onzággyűlés), valamint a " beJiulők" , (adófizeők) megbizhaó tájékoz,

tatása a költségveés teljesítéséről.

Az IBA feladaüínak lényege a szükséges ellenőrzesi tevékenység vég-

zése annak érdekében, hogy a NATO és a tagorságok a szímvevói (el-

lenöri) beosztást beüiltökön keresztiil biáosítva érezzek magukat afelől,

hogy a közpénzek valóban az előírtaknak megfelelően lettek felhasználva,

A Testiitet ellenőrzései alapvetóen az alábbi kategóriákba sorol-
hatóak:

. pénzüryi ellenőrzesek a NATO szervezeteit illetően,

. pénzügyi ellenórzések az infrastruktura fejlesztése teren,

' teljesíünény-ellenörzések.

Az IBA szervezete közvetlenül csak az líszak-atlanti Tanricsnak
köteles munkájáról beszrámolni,

Az eddigiek alapján megállapithatjuk, hogy az EU és a N,ATO ene fel-
hatalínazott pénzüryi ellenőrzési szervezstei, valamint az ASZ t^áai az

INTOSAI-nak, így a pénzúgyi ellenőrzésnek is az EU-val és a NATO-val
azonos erységesített elven kell megvalósulnia a Maryar Köztrársaságban,

ezen belül a Honvédelmi Miniszérium (HM) és a Magyar Honvédség
(MH) ellenórzési szervezeteinél is.

A pénzüryi ellenólzé§ r€nd§zere és tartalmi elemei

A magyar pénzügyi ellenőrzési rendszer (1. sL vódlt) alapjaiban meg-

felel az EU-ban és a NATO-ban elfogadott elveknek és intézményi rend-



szemek. Az EU 1999, májusában átvilágitotta hazánk pénzügyi ellenőrzési
rendszeret. Ennek kapcsárr - az eredmények ismeretében - Órszágunk ki-
nyilvrfurította, hogy nem kér derogdcid' (ideiglenes felmentést az EU sza-
bályok alól), Ez természetes reagálás volt ebben a kérdésben, hiszen
milyen alapon vrárható el bármely EU csatlakoaásra készülő orság eseté-
ben a csatlakozíst elősegítő EU pénztigyi ámogaüás, miközben az ellen-
őrzés rendszere nincs össáarrgban az EU ellenórzési rendszerével, és a
kapoft !ímogaüís felhaszrrálása nem ellenőriáető.

. {1 9rsás rászorultságát a üímogaásra jól jellemzi, hory az egy före
jutó GDP vonatkozásában Maryarország jelenleg jócskán i|ata marad az
EU átlagáLrrak, és alig éri el a legkevósbé fejlett EU tagállamok (Görög-
orság, Portugália) ery iőre jutó GDP értékének 60Yo-át. Ez önmagáhanls
mutatja, hogy fejlődéstink áloga az EU csatlakozás,

_ A csatlakozissal kapcsolatos előkészületek során, a fejlódés érdeké-
ben az ASZ twinning (iker) kapcsolatot alakított ki az angol számve-
vőszékkel. Az angol sz{mvevöszék eddigi tevékenysége eúményeként
ma Európa (s talán a világ) legtekintélyesebb ilyen ntéanénye, Az
együttműködés elsódleges célja a legiobb európai ryakorlat megismerése,
elsajátíása és honosítása az ellenőrzé st végző szeiezeteinknél.

_ _ .,Az INTOSAI IX. kongresszusán 1977. októberében elfogadott Limai
Nyilatkozat megfogalmazása szÉrint az áltami ellenőrzés iő f"t"d"t",uFdtófni az elfogadou szabvdnyokaíl - sztenderdeklől - vahí eltérést,
valamínt a jogszeúíség, hatékonysóg es a fonásokkal való laharékos
q,az!ó.lkodtis dveinek megséltésél'', Az ellenőrzesek végrehajtására ellen-
őrzési sztenderdeket alakítottak ki. A sáenderdek alape-lveit 3s rendszeret
a 2, sz vtizla! tartalmaza.

A pénzügyi ellenőrzésnek az EU-barr két fi típusa varl, a szabóly-
szeríiségi ellenőnés (financial audit, regulatory 

"uúq 
é, a teljesí:tmény-

elkn.őnés (perfomance audit). E két íö típus ieprezéntálja az ellenőrzés
taítalmát.

. A törvénye§ségi, szabályszenűségi ellenőrzes és ezen belüt a pénztigyi
e|szal9fs9t nontosságárrak, teljeskörűségének és valódiságának ellenór-
zése több évszázados múltra tekint vissr^. E ret szemben a tetjesítrnény-
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ellenőrzés a legutobbi évtizedekben kezdett nagy ütemben terjedni,
Magyarországon az utóbbi néhány évben ismertiik fel a teljesítrnényel-
lenőrzés jelentőségét.

A magyar ellenőrzési terminológiában leggyakrabban a péruügyi-
gazdasági ellenőrzés kifejezést használjuk. (A HM fejezet központi és
intézmérryi gazdálkodásanak rendjét szabályozó HM utasíüís a gazdasági-
pénzügyi ellenőrzés megnevezést alkalmazza.) Az EU és NATO termi
nolőgiában a pénzügli ellenőrzes az elfogadott, annak a tevékeny§égnek a
jelölésére, me|y apénzben kifejentt gazdasági eseménleket elbírálás céI-
jából vizsgálja,

Az EU tagországaiban változatos formában végzik a pénzügyi ellen-
órzést. A pénzügyi ellenőrzes két fő elemónek - a külsó_ es belső ellenőr_
zésnek - tudatos erymásra épításe, a §zabályszerűség és a hatékonyság
elbírálrisá,Lra irányuló vizsgálati tartalommal való megtöltése jelenti az EU és a

NATO pénzügyi ellenórzési rendszerének és elvarásainak való megfelelést,
A korszerű és hatékony ellenőrzéseknek európai otslígokban két formója
hülönbö?Jethető meg:

1.) A szabályszerűségi ellenőrzés (financial audi! regulatory audit,
vagy compliance audit) amely a korszerű pénzüryi ellenőrzés gerincét
jelenti, minden európai országban megtalálható. Ez lényegében minden
közcélú, közös alapból származó pénz felhasználásának ellenórzését
foglalja magába. A jelenlegi hazai ryakorlatban a pénzüryi ellenőrzések
során szinte kizárólag ezt az ellenőrzési formát alkalmazzík.

2.) A teljesítményellenőrzés (performance audit) a szabályosság mel-
lett a felhasználás hatékonyságát is figyeli, hogy a tervezett pénzeszkö-
zöket mire fordították, és hogy a felhaszrrálásukkal elérték-e az előre meg-
haüározott célokat,

Az EU-val és a NATO-val megvalósuló közös ellenőrzési folyamatok
csak részben alakíthatók ki addig, amig nem születik döntés az egységes
finanszíroási pálytíkól. Jelenleg az államháztarüísról szo|ó 1992, évi
XXXVIII. törvény rendelkezik a bevételi és a kiadási oldal központi költ-
ségvetésben való szerepeltetéséről, és a kifizetéseket a Magyar Álhm-
kincsár (MÁr<; végzi. Mivel a megnevezett törvény csak a iazai foná-



sokról rendelkezik, szükségessé válik olyan kiegészitóse, mely lehetővé
teszi, hogy az EU és a NATO fonások is megielenjenek a költségvetésben,
A kütsőJorrások megjetenítésevet eglútt a Mlk-nak es u HM táraínak,
ezen belúl a HM Költságvetési Ellenőnési Hivatalnak (HM KWH) és a
HM Pénzügli Száttwiíeli Szolgálata (HM PSZSZ) ellenítző szemeinek ís
újfeladataijeknnének meg. Ezek az,űj feladatok magukkal hozzi*, aHM
és az MH ellenőrzési szervezetei szrámára a NATO és az EU ellenőrzési
rendszereinek, munkamódszereinek átvételét és honosíüását. A fonások
elosztrisrfurak rend szerét, az ellenőrzés és monitoring rendjét, az ellenőnési
rendszer már meglévő és javítandó elemeit, a szükséges fejlesztéseket és a

létrehozandó ellenőrzesi szervezeteket a 3. sz vózlaton szemléltetjük.

A korszerű pénzüryi teljesítményvizsgálatok területen fokozatosan
te{ed az un. "Hórom E" mődszer. @conomy - gazdaságosság; Effiency -

hatékonyság; Effectivness - eredményesség)

A gazdaságosság (economy) vizsgálata aztjelenti, hory a kívánt célt
a megfelelő minőség biáosíüísa mellett a lehető legkisebb ráfordíüissal
sikerült-e elémi.

A hatékonyság (effrency) a kitffzött cél megvalósíüísá,nak hatrásfokát
meghaározó mutató, A hatékonyság eryik eryszerű definíciója: "a lehető
legtöbbet előállítani az adoít ráfordíltis mcllelln, vary másképpen "egy
adolt céll a legkisebb köllségrófordíttíssal elérn{'. A hatékonyság tehát
nem mondja meg, hogy hogyan közelítsük meg a célt, csupán azt hogy a
legkevesebb eröfeszítessel érjük el aá. Ebből következik az, hogy a
hatékonyság nem cél, de segítségével több szerezhetó meg az értékkel bíró
javakból. A hatékonyság az input és output, az erőfeszítés és eredmény, a
kiadás és jövedelem, költség és haszon aninyát mutatjq melyek segít-
ségével meghatíroáató a legelőnyösebb cselekvési út. A hatekonyság,
mint mutátó a meghaározott és kitűz<ltt cél elérésének haásfokát jelöli.

Hatékonyak azok az emberek, akik sokai végeznek kevés idő alatt.
Hatékonyak azok a szervezetek, melyek a legkevesebb anyagi ráfordítrással,
pazarlás nélkül, a feladatok ismételt elvégzésének elkerülésével, a meglévő
erőforrrásaikból, a cselekvés hatékony útja kiválasáás:inak eredményeként a
lehető legtöbb hasmothozzák a legllsebb költségráfordítrással.
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A hatékonyság-vizsgálat lehet a legvonzóbb megoldás amkban a

helyzetekben, amikor különbözó altematívák közül kell kiválasztani a

kitűzött oél elérésének legiobb módját.

A közgazd.ászok szerint brirmely tevékenység költségei közé taítomak a

kifizetett penzen felül az elszalasztott lehetöségek is. Ebben a megvilágítás-

ban a kérdés így merül fet: Mi lett volna elérhetó uglanazzal a be|ektetés-

sel? Felmerül a kérdés, hory az elszalasáott lehetöségek melyikét kell költ-

ségként figyelemb e vermi a hatékonysdg szón ltlísónól?

A hatekonyság elemzésébe épített kérdések nem mások, mint az

egyén(ek), illetve a szerveze(-ek) vezetói által megfogalmazott célki-
tűzések és a megvalósítás érdekében üámasáott elvárások. A személyek és

a szervezetek között meglévő kapcsolatok elemzése alapján kimondhatjuk,
hory az eryik személy, vagy szervezet hatékonysága összefiiggésben van

a másik veszteségével.

Mindenki elismeri a pénzügyi erőforrások optimális kihasználásának
elvét, de ezzel eryütt a hatékonyság mérése a konfliktusok egész sorát veti

fel, melyek haásrira a mérési módszerek állarrdóan váltoanak, fejlődnek,
emiatt örökérvényű receptet adni nem lehet.

Az EU és kisebb mértékben hazai tapasztalatok alapján a hatékonysá-
gi vizsgálatok utíLrr avizsgátlt sznrvezeteknél mérhető javulást mutattak ki,
amely esetenként jelentős pérungyi megtakarításokban, szolgáltató
szervezeteknél az ügyfelek jobb kiszolgálásában és általában az üryek,
problémrá,k hatékonyabb megoldásában je|entkezett,

Az eredményesseg (effecűvness) vixgálata ana a kérdésre ad választ,
hogy a pénzfelhaszrrálás elérte-e a é§ág vagyis a tevékenység tényleges
és szándékolt hatása közötti kapcsolatot mutatja ki.

Maglatonaígon a Konruínyuti Ellenőnési Hivaal (KEHI) ren-
delkezik a kgnapobb lqasztalotal a teljesítmény víugtílutok terülerén.
A miniszteriumok - így a HM is - csak most kezdik mélyebben megis-
memi, és a közeljöyóben tervezik alkalmazrri ellenőrzéseik során a gyakor-
latban is ezeket a vizsgálati módszereket.
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Az EU általános előínásoka épülő rendelete (az Európai Bizottság
1997. Október l5-i rendelete a strukturális alapokból társfnanszírozott
pénzüryi ellenőrzest illetően) szerint a tagországoknak ellenőr7ési nyonr
vonalaí (audil trail kell létrehoani (ez ery újszení feladat). Ennek az új
ellenőrzesi alrendszemek biztosítarria kell, hogy az Európai Bizottság felé
igazolt eryedi kiadási számlák és az ezeket a|átámasztó dokumentumok
egyeaethetőek, a rendelkezésre álló közösségi és nemzeti alapok felhasz-
nílása a különböző szinteken ellenőriáető és igazolható leryen.

Az ellenőtzési nyotwonal egyÉsá az ellenőrzést végző szervezetek
hierarchikus rendjét, másrészt az ellenórzes tárgyát jelentö tervezési, finan-
szírozísi, a végrehajLísra és más lényeges elemekre vonatkozó, az adott
szintnek megfelelö kapcsolódási rendjétjelenti. Ez másképpen a tagorszá-
gok (a felvételre váó orságokat is beleér§e) szénnáía aú vonja maga
utrin, hogy ellenőrzési erőfeszíteseiket a legalsó szinteke, a belső- és felü-

ryeleti ellenórzésekre kell koncentrálniuk, Ez nem csökkenti ugyanakkor
az ASZ, a KEHI, valamint a honvédelmi tárca vonatkozá§íban a HM
KVEH, a IlM Központi Pénzügii és Számviteli Hivatal (HM KPSZH) és
az MH Gazdasági Ellenőrzési Hivatal (MH GEII) rendszerellenőrzési
tevékenltégének fontosságát A feladat végrehajüására való felkészülés,
az erőforrások koncentálása a végrehajtó ellenőrzesi szintek létrehozását
kell, hog5l szolgáljq mivel ezek nélkül az elvárt pénzügyi ellenőrzési rend-
szer megteremt€se nem lehetséges.

Az eddigi elemzésekből és összehasonlítrisokból is megállapítható,
hogy az államhádartás korszerűsítésére, az intéznrényrendszer egysze-
rűsítésére a reform továbbvitele nélkül aligha van lehetőség. Az ellenőr_
zési rendszer érdemi fejlesztése és hatékonyabbá tétele nem mennyiségi
kérdés, nem az ellenőrzések gyakorisígának fokoása útján, hanem új
megoldások alkalmazásával érhető el, A meglévö ellenőrző szervezetek-
nek szorosabban kell níépülniük a döntési, a pénzügyi és az információs
folyamatokra. Ezt a mi esetiinkbon az ellenőrzési nyonwonal kiépítése
jelenti.

A különböó szintii ellenőrzési szervezetek jól köryónalazható fela-
datai szakmai szempontból is aláüámasaottak a felügyeleti és belső ellen_
őrzésekre vonatkozó EU szabályozórendszerrel. Ennek fényében a jelen_
legi feladatokban is csak kismértékű módosítísokra van szükség, hogy a
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rendszer EU kompatíbilis legyen. Ebbe a körbe tartozik például az ered-
ményességi, hatékonysági és gazdaságossági vizsgálatok széleskörű elter-
jesztésén túl, az ellenőrzések gyakoriságrának megfelelő előírása.

A jelenlegi hazai ellenőrzési infrastrukturát hozzÁ kell igazítafi a
kapott tárnogaüísok felhasználásának ellenőrzéséhez, illetve az EU csat-
lakozásunkat megelőzően az elócsatlakoási alapból várt pénzfonások fel-
használásának rendszeres vizsgálaához.

Belső és külső ellenőrzés

A belső ellenőrzés rendszere az egyes költségvetesi szervezeteken
belül kerül létrehoásra, ezzel szemben a kiilső elknőnés szewezetileg
különáll, nem része az adoil szewezetnek. Az ellenórzési szervek, intéz-
mények hierarchiájában a legftíbb ellenőrzési intézmények a külső ellen-
őrzÁ szervek. ,

A belső ellenőrzesi szervezet szükségszerűen azon költségvetési szer-
vezet vezetésének az alarendeltje, melyen belül aú |étíeho^iú<. Ugyat
akkor tevékenységében és szervezetileg egyaránt, a vonatkozó jogszabályi
kereteken belül, amennyire az csak lehetséges biztosítani kell a ffiggetlen-
ségét.

Külső ellenőnés keretébez a legfőbb ellenőrzési intézmény feladata,
hogy vizsgálja és értékelje a belső ellenőrzések hatékonyságá! eredmé-
nyességét,

A belső és küIső ellenőrzésről ennek ellenére különböző véIeméryek
alakultak ki a köalférűan:

l.) Az egyik á|láspont szerint a közszferáb an az ÁSZ vizsgálatainak
kivételével valamennyi ellenőrzós, beleértve a KEHI ellenőrzéseit is, belső
ellenőrzésnek számít.

2.) Egy másik vélemény szerint belső ellenőrzés az ery adott szerve-
zeten belül lefolytiatott ellenórzés. Az ellenőrzött szervezet szempontjából
egy más szervhez tartoző, vag uryanazon szervezeten belüt működő, de
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ffiggetlenített ellenörzési szeívezÉt által végzett bármely ellenőrzés mrir
külsó ellenőrzesnek tekintendő.

A különböá (kütső és belső) ellenőrzési tevékenység összehasonlí-
üísa alapján kimondható az, hogy bármely véleményt foladjirk is et, a belsó
és a külsó ellenőrzések célkitűzése minden esetben ug/anl,

. .. lsl leüesen nás megközelítés szerint, azért, hogy ajogok érvényesít-
heóek, a kötelezettségek pedig kikényszedthetőek le§enek]kerriltek meg-
haüíroásra a hatáskörök és az illetékesség figyeleritevetálevel a külön-
böző ellenőrzési szintek.

Véleményünk szerint a mindennapi életben, egy adott szervezet ese-
tében, a szewezethez nem tartozó ellenőrzési szervJi fltal végzett minden
ellenőrzés külső ellenőrzesnek tekinthető.

Az ellenőrzési szervozetek eryik legnehezebb feladata megértetni az
ellenőrzöttekkel, hogy az ellenőrzések celja az es/es ember áltil nem tár
!"F: T. köveüető pénziigyi rendszerek és folyamatok vixgálata arrnak

::9*9b:n hogy az alkotmányos jogok é5 kötelezettségek keáin beltit a
közfeladatok elláüisára biztosított pénzüg;zi fonások fJlhasználása mikép-
pen felel meg az eredetileg elhatározott cilotnat<.

Az ellenórzes jogszabátyi hátterc

Az előzőekben felvázolt elterő vélemények is alátámasaiák azt aténf, hogy az ellenőrzés, mint feladat és renászer u rnugy".lo'g."naben
nin:: 

."q.ég:: _."erkezetbe foglalva, Több eve vinat ma{irie§ ellenőr-
zesi törvény kidolgoása és kiadása.

, Mivel nem célunk teljes keresámetszeében áttekinteni az ellenőrzesek
r,lazal Jogl megalapozisát, ezért csak íö vonalaiban érinwe ad megótlapít-
hatjuh: az ellenörzésekre vonatkozó felhatalmaaások e. - "tT"iá.o. 

r"n-
datai,nak megfogalmazása az rállamháztartísról, 

" 
sol-uiá.o; 

" 
ii"U"."e.-

z$r0|, 
1.0n]<ormányzatokól, a honvédelemrői 

"t". 
."OtJ iá*eny"kU"n e. u

végrehajtásukra kiadott kormány- és minisáeri rendeletetuei iei"úor. t"r.
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A jogi megalapozás terén jelentős előrelépést jelentett a 1511999. (II.

5.) Kormányrendele! amely a költségvetési ellenórzés rendszeret, tartalrni
és formai szabályait foglalja erységes szerkezetbe.

A magasabb szintíi jogszabályok kivétel nélkül, kötelezó jelteggel

elöírják a helyi szintű szabályozásokat. Ebból következö€n további 'ro8!
forúsok" keletkeznek, Jó példa ene az elózöekben említett kormrányren-

delet 42, § (3) bekezdése: "E rendelel 5, §aíban foglall szabdlyzltokat,
szlbtíIyztúsokal 1999. március 31-ig kell elkészíteni, illetve módosűaní"
Az 5. § íry szól: "Az ellenőrzési körelezeftégeí, az ellerrőnési sune?t
jogáIlósű, Jeladuaíí es eljónísi szabólyait, a vezetői és a munk$olya-
marba epítet elknőnés ellórtísdnak rendjét a szemezai és nűhödési
szabóIyzatban keII eőírui, a résdeles szabólyokar az ügtrmdi és
mun ka*öri leírósok laftalmaaók "

Az ellenőrás módszeét valamennyi e tárgyban fellelhetó jogszabáy
megfogalmazz4 azonban oly módon, hory azokat ffiggetlenített vezetöi,
illeWe munkafolyamatba épített ellenórzesként kezeli, Ilyen körlilnények
és feltételek között nem könnyü feladat az ellenőrzés hatékony miikiid-
tetése, Gyakorla sem az ellenörzést végzó szakember, sem az ellenőrzöü
szrtvqpt vezetése. de még az ellenórzés eredményeit hasznosítani kívánó
szaív ezÉt y ezÉtője sincs naprakész ismeretek birüokában. Óhatatlanul foly-
nak eg5imást átfedó, párhuzamos ellenőrzések, melyek mellett egyes fon-
tos területek ollenórzése elmarad.

Iladerő átalaldtfu és ellenópés

A honvedelmi szervezeteknél a belső ellenörzés folyamatos megláe
elengedhetetlerr, ennek megszervezése és fenntartiása vezetői (parancsno.
ki) kötelezet§ég, Felmerül uryanakkor a kérdés, hogy a 2000-ben megkez-
dett haderó átalakíüís keretein belül horyan lehet az ellenórzes rendszeret
megőrizni, feladatait hatékonyabban, gazdaságosabban és eredményesebben
megoldani.

A Honvédelmi Minisaérium és a Maryar Honvédség ellenórzési rend-
sznrét, a rendszemek az ország ellenórzesi hierarchiájában való elhe-
lyezkedését és nemzetközi kapcsolatait a 4. sz vtizlat mutalia be.



A továbbfejlesaés eryik lehetseges irányának tartjuk a kialakítandó
új honvédelmi szervezeteknek megfelelő lépcsőzésű éJ létsámú ellenőr_
zési szervezBtek kialakíüását, a párhuzamosságok és átfedések elkerülésé-
vel, a jogok és kötelezettségek pontos meghatároásával, Ea a NATO
ellenórzesi rendszerének elmélyült tanulmányozís4 a hasznosítható tapasz_
talatok átvétele útján tartjuk elérhetőnek.

, _ , 
Egy másik lehetséges irány a koníbbi átszervezések tapasztalatainak

feldolgozás4 a követkeáetések levonása, az előnytik továbúhasznosíása,
a negatíwmok kisziirése lehet.

. .. 
Megfontolásra érdemes, hogy a haderő átalakíüísával egyidejűleg nem

kellene-e egy erységes magas színtii jogs zabályban (minisaeri rendelet-
ben vagy utasításban) rendezni az ellenőrzés céljai! normáit, feladatait,
rendszerét és módszereit. Ez önmagában is szolgálná az ellenórzésnek, mint
a vezetés eleng€dhetetl€n, fontos elemének a magasabb színtrű elismertetését.

Áz ellenőri íiiggetlenség

Az ellenőrzések során szerzett fontos tapasztalatunk, hogy egy szerve-
zeten belül műktjdó ellenő1 vagy ellenőrzési szerv hatekonysagát nagyban
befolyásolja annak íiiggetlensége. Nyilvánvaló, hogy egy fiigletlen ellen-
őrzési szervezet tényszerű vizsgálata csak neheiin befolyásolható. A
§zervezet részeként működő ellenőr mun}ája során ki van Jzolgáltatva a
szervezet minden olyan vezetójének, aki elöljárója. Ebbol ktivetkezóen gyak-
ran a szervezethez való lojaliás, vary valamilyen vezetői ráhatás miatt
megalkuviásra kényszerül,

A HM-en és az MH-n belül ma egyre felkapottabbá válik, és gyakran
i8ényként is megfo galmaződik a függitlen küIiő ellenőnő szemek - HM
KVEH, HM KPSZH, MH GEH es az MH Logbztikai Főigazgaaísóg
MH LFI) elkn&zesi oszttily - felkérése kiilönbtiaő ellenórzeikben való
reszvételre. A '?népszerúíségl| oka elsósorban abban keresendő, hogy ezek
a szervezetek a kívülálló jogán haékonyabb és objektívebb vizsgrálat elvég-
zésére képesek, mint a b€Iső ellenőrök, Az ilyen egyedi fekéÉsek jelen-
ós mértékben megnövelik az említett szerváetek iáerheltsegét, mivel el
kell végezniük az éves terveikben szereplő ellenörési fetadata]kát is, nzek
a felkérések gyakran elaprózott céIellenőrzések végrehajnísát jelentik,
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melyek rendszerint ávol esnek az eredeti, éves ellenőrzési tervekben meg-

fogalmazott céloktól és követelményektől. Ezekben az esetekben ezen

fiiggetlen ellenőrző szervezetek hatékonysága is csökken, mivel nem a6a

használják fel lehetőségeiket, amire azok hivatottak, vagyis komplex vizs-

gálatok végzésére , a pétlzigyi- gazdasági folyamatok értékelésére, minő-

sítésére.

Mindenképpen szükséges az ilyen bejelentésekre, elöljárói utasítások-

ra végzeít, sokszor egy-egy elmulasztott belső ellenőrzés miatt kialakult
problémrák utólagos vizsgálaát célzó ellenőrzések, számának minimálisra

csökkentése. Ennek megoldásiá,ra a legkézenfekvőbb módszer a megelő-

zés, azaza munkafolyamatba épített és a vezetői ellenőrzés hatékonyabb,

kisebb hibaszízalékú végzése.

Ezeknek a belső ellenőrzéseknek a módszereit az egyes költségvetési

(honvédelmi) szervezeteknek a saját belső működésük rendjét szabályozó

okmányokban (SZMSZ, munkarendek, munkaköri leírások) kell rnegfo-

galmazni, és végrehajtását a szeívezet vezetésének kell következetesen

számonkémi. Az így megfogalmazott belsó ellenőrzési feladatok végrehaj-

ását, a végrehajtrás hatékonyságát a külső ellenőrzési szervezetek, ellenőr-

zéseik során kellő mélységben tudják vizsgálni. A vizsgálatok során meg-

állapíthatóvá válik, hogy az eryes bekövetkezett szabálytalanságokért sze-

mély szerint is kit terhel a felelősség.

A hatékonyan működó munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés

sem nélkülöáeti az adott szervezeten belül kialakítottlgge tlenített belső

ellenőrzést. Ez a fajta ellenőrzes az adolt szervezekn belül az elöljá,rói,

vezetői intézkedések végrehajüísát, a végrehajás hatékonyságát vizsgálja,

segít felderíteni a megoldásra váró problémákat, szolgálja a vezetői dön-

tések előkészítését.

A íiiggetlenített ellenörzó szervezetek - sajátos szakmai irányultságuk-

ra és tevékeny§égi köriike figyelemmel - a HM és az MH vezetése

saímára makroszintű, általános érvényú tapasaalatokat közvetítenek.

Összességében a különböző szintű v ezetők, az ellenőrzést végá szer-

vezetek és ellenőrök ffiggetlenségének biztosításával elösegíthetik a par-

tatlan, tényszefii megállapítrások kialakíüisának, a valódi felelősök kiszű-
résének lehetőségét,



Cikkúnkben ana kívóttfuk felhívni az otvasó Jigeltttt, nincs szük-

,éEü;i ;i, nogl -in*o "go 
jó, n,úshol runr alkalmamd, ellenőrú-si ruíd-

,Űi ,iiri *atűUrnk és Ű kesemes, sok nehézsegget júró kipróbóhús utón

,Árii* l" Soi *aaeg és idő takadtható ttug, ha az előttünk jóró országok

tapaszínlafuit, saiót viszotEahkra alkalnua,a úlvesszik

A nemutközi tqasdallkokd, sikereket és kudatcokat mzgbnume ki-

oUiiináir eg jil funkcionőló, a nemzetközi es a hazai 
_jogszabóIyi

a;raanenye*Ű igtŰ,n"tfigletenbe vevő optimólis, a honvédelmí szeme-

itin iiaőo*riűk is megfeklő etlenőnési rendszerl Egl illen rendszer

Ut 
"niraro 

o7obomaos Úrszrtű§tése nem új fetadal, az ellenőrzés kil,
lakultísúnak kezleteitől úllaadó igény van rd,

Felhasznált irodalom:

l,) Glosszarium 1Á[ami Sámvevőszek Budapes! 1997),

2.) Az Ellenőrzési Firyelö c, szaklapban 1999, december 31-ig meg-

jelent cikkek.

3,) Európai Szövetséges Hatalmak Parancsnoksága (ACE) 60-100-as

útmutatoja a penzüryi és belső ellenőrzesről,

4.) NATO kézikönlv 1999.

5.) Pénzügyi ellenórzés a NATO-ban (Állami Szfunvevöszek

Budapest, l999,).

6.) Az Á[ami Számvevószekől szóló 1989, évi XXXVIII, törvény,

7.) A szíinvitelről sáló 1991. évi XVIIL tiirvény,

8.) Az államháztartásról sáló 1992, évi XXXVL törvény,

9.) A honvédelemól sóló 1993. évi CX, törvény,
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10,) 15/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a központi, a trirsadalombiz-
tosíási és a költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint

belsó költségvetési ellenóréséröl.

1 1.) 9/l99E (HK 4.) HM utasitás a HM fejezet központi és intéanenyi
gazdálkodásának rendjéról.

Maryarország ellenólzési rend§zere

l. szvtizJul

1.)Álhmhatalmi ellenőrzes

l ,l . Orságryűlés és bizottságai, országryűlési biztosok

1.2. KözLírsasági elnök

1 .3. Alkotnány Bíróság

1.4, Legfelsöbb Bírósíg

1.5. Legfóbb Ügyész

1.ó. Helyi önkormrányzatok

1.7. Á[ami Sámvevöszek

2.) lillamigazgatási etlenőrzés

2.1, Kormány

2,2. Kormány zati Ellenőrzesi Hivatal

2,3. Minisztériumok fejezeti felügyeleti ellenőrzési szervei

2.4. Központi Monitoring Bizottság (1998-tól)

2.4.1. Fejezeti Monotoring Bizottsíg

2.4.2. Területi Moitoring Bizottság

2,5. Adóellenórzés

2.5.1, Adó és Pénzüryi Ellenörzési Hivatal és szervei (álami adó-
hatóság)

2.5.2. Vélm es Pénzügyörség Orságos Parancsnoksága és szervei
(vámhatóság)
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2,5,3, Fövárosi-, a íöváros kediletei-, és a községi önkormrányzatok
(ft)jegyzői (önkormányzati adóhatóság)

2,5.4. Fóvárosi és meryei illetékhivatal

2.6.Felüpeleti ellenörzések

2.6.1. Állami pénz és Tókepiaci Felüryelet

2.6.2. 

^llarni 
Bizaosíűs Felügyelet

2.6,3. Szerencsejáték Felügyelet

2.6.4. Gazdasági Versenyhivatal

2.6.5, Cégbíróságok (a cégek törvényességi felügyelete) ellenőtzései

2.6.6. Agazatifunkcionális hatósági ellenőrzések

2.6.6.1. F ogasáóvédelrni ellenőrzések

2,6.6,2. Munkavédelmi- és munkaügyi ellenórzések

2.6.6.3. Közlekedési felügyeleti ellenőrzések

3,) Tlrlajdonosi ellenőzés

3. 1,Gazsasági társaságok

3.1.1 . Közgyűlés, taggyűlés

3. 1.2.Felüryeló Bizottság

3. 1 .3, Választott könywizsgáló

3.2. Sóvetkezeteknél

3.2. l. Közg;nülés (tagság)

3.2.2. Felügyelő Bizottság (Belső ellenőrzés)

3.3. Állami (önkormrányzati) tulajdonban lévó vállalkozások ellen-
órzése

3,3.1. Áltami Privatiációs és Vagyonkezelö Rt.

33.2. AllaíniÍLazgatási f€lügyelet allatt álló vállalat
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4,) Pónzintézeti ellenórzes

4.1. Jegybanki (MNB) ellenőrzések

4.2. Hitelintézeti ellenőrzések

4,3. Magyar Államkincsüár

4.4. Nemzetközi Valutaalap (IMF) és wnzmtézetl az Úiiáépítési és

Fejlesztési Bank (közismerten : Világbank),

5.) Független könwizsgálói ellenőrzes

5. 1. Választott (bejeglzett, állandó) könywizsgáló (vállalkozá,soknál,

önkormányzatoknál)

5.2, Eseti megbíás alapján végzett könywizsálói tevékenység

5.3. Igazságüryi könyvszakértői tevékenység

6.) Belsó ellenőrzés (rendszere)

6, 1. Vezetői ellenőrzes

6,2. Tevékenység fo lyamatriban

6.3. Függetlenített ellenőrzés

Megiegyzés:

4.4. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbenk ellenőrzesi tevékeny-
sége ugyan nem része a Magyar Köáínísasrig e|lenőrzési rendsze-
rének, de a maryaí gazdasÉryga| való kapcsolata miatt célszerű rövi-
den ismertetni a Világbank ellenőrési tevékenységét!
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Ellenőrzési sztenderek

ALAPELVEK

2.sz vázlat

Elfogulatlan ítélet

Álami etszámolási kötelezettség

A vezetés felelóssége

A sáenderek bevezetése

. A sztenderek következetessége

. Belső irányítási és

rendszer

. Adatokhoz való hozzáférés

. Ellenőrzendő tevékenységek

. Az ellenőrzesi módszerek javítása

.Érdekek ütközésének kerülése

. Tervezés

. Felügyelet és

. Belső irányíttisi és

. B izopyítékok

Cíín

Keltezés

Aláírás

ártalom

. Teljessóg

.Táígy

.Jogi alap

. Sztendere

HozzÁértés

Megfelelő

Egyéb általános
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A Honvédelmi Minisztériun és a
Maryar llonvédség pénzügyi - gazdasági ellenórzési rendszcre

az ország ellenőrzési hiererchiájában

l.szómú vázlal

MH Gazdasági Ellenórzési Hivata|

MH Logisztikai
Fóigaz8atósá8

INTosA]
Európai Bizottság Országgyűlés

lBA

I lEu IHARE fis.,,l I
| | ru alaook I

r!:;:1-1_r
Állami szánvevőszék

Li Ellen(u8, ,orzo[l§.!B 
I

NoIlllaIlyila ,rZ il rrlvanl 
I

HM Fcjezeti Mo nitoring HM Költ§é8vetési
Ellenórzé§i'Hivatal

Minisztériumi
Ellenörzési szervekBizott§ág

Tanác§adói c§oport
(eseti szakénók) ,

a kü|fóldi katonai
fi nanszírozás, scgólyck

felhasalálása

HM Központi és Sámviteli Hivatal
Ellenórzési és ellenjegyzési

Igüz8ató§ág

HM 1-3. Teíületi Pénzü!ü lgazqatósá!


