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A  VÉDELMI  ÁGAZAT  ÉS  A  BELSŐELLENŐRZÉS  

II. RÉSZ 

Bugner Sándor1 

„…a demokrácia központi kérdése az ál-
landó, kölcsönös kontroll, amire azért 
van szükség, hegy ne jöhessen létre, a 
társadalomra nézve nagyon veszélyes ha-
talomkoncentráció...” 
(Bibó I: Az európai társadalomfejlődés 
értelme III. kötet 89. p.) 

Az előző részben érintésre került az uniós csatlakozás körüli idő-
szak néhány, a közpénzek felhasználásával kapcsolatos tevékenység, az 
újra- és újra előkerülő belsőellenőrzési folyamat vizsgálat alá vetésének 
néhány oka, és azon aspektusok, amelyek új lendületet adhatnak a terü-
let további kutatásainak. Bemutatásra került az ellenőrzési rendszerek 
kialakulásának szakaszai. 

A második részben arra kell választ találni, illetve azt bemutatni, 
hogy az egyes fejlődési szakaszok (a rendszerváltás előtti is) és maga az 
ellenőrzés tartalma, filozófiája, kapcsolata a vezetéssel miben áll. 

1. Az állami ellenőrzés rendszere 

Az ellenőrzések alapvető célja a társadalmi-gazdasági folyamatok 
vizsgálata, a központi szabályozás érvényesítése, a kormány intézkedése-
inek, a megvalósítás tapasztalatainak felmérése és értékelése, a végrehaj-
tás feltételrendszerének javítása volt. 

Az állami ellenőrzés rendszere a rendszerváltás előtt tovább bont-
ható és magában foglalta: 

• az államhatalmi ellenőrzést és  

• az államigazgatási ellenőrzést. 

                                                      
1 Bugner Sándor ezredes, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, vezérigaz-
gató általános helyettes. 
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Az államhatalmi ellenőrzés és szervei 

Az Országgyűlés az államhatalmi ellenőrzés legfőbb szerve. Elle-
nőrzései kiterjedhettek minden természetes és jogi személyre. Ellenőrzé-
si jogkörét az ülésein, az országgyűlési bizottságokban, az általa válasz-
tott szervek (Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Alkotmányjogi Tanács, 
Minisztertanács, Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség), illetve sze-
mélyek útján gyakorolta. Ellenőrzési módszere általában a beszámolta-
tás volt. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa (NET) az Országgyűlés ülés-
szakai között (az Országgyűlés évente csak 1-2 hétig ülésezett) látta el az 
ellenőrzési feladatot. A NET alkotmányos felügyeltet gyakorolt az ál-
lamhatalom helyi szervei, a tanácsok felett. 

A tanácsok irányították és ellenőrizték saját szerveiket (végrehajtó 
bizottság, állandó és ideiglenes bizottságok és a szakigazgatási szervek). 
Ellenőrző tevékenységük népképviseleti jellegükből adódott, formája a 
beszámoltatás, illetve tájékoztatás kérése volt. Ellenőrzési jogkörük meg-
határozott ügyekben (lakosság szükségleteinek ellátása, foglalkoztatási 
feladatok a vállalatoknál stb.) kiterjedt a működési területen található 
nem tanácsi szervekre is. 

Az Alkotmányjogi Tanács ellenőrizte a jogszabályok alkotmányos-
ságát. Elősegítette a jogalkotásban és jogalkalmazásban az alkotmányos-
ság érvényesülését. Jogában állt felfüggeszteni minden olyan jogszabály 
végrehajtását, amely az alkotmánnyal ellentétes volt. 

A Legfőbb Ügyész és az ügyészi szervek – más szervekkel együtt-
működve – ellátták a törvényesség védelmét. Ellátták a büntetés végre-
hajtás törvényessége feletti felügyeletet, részt vettek a bírósági eljárások-
ban, ellenőrizték a nyomozás törvényességét. 

Államigazgatási ellenőrzés 

Az állami ellenőrzés a legszélesebb körben és a legkiterjedtebb ap-
parátusokkal az államigazgatás keretében valósult meg. 

Az ellenőrző szervezetek feladatait és hatáskörét külön jogszabályok 
határozták meg. 

Az államigazgatási ellenőrzés körébe tartoztak a Minisztertanács, a 
minisztériumok és országos hatáskörű szervek, a tanácsi végrehajtó 
bizottságok és szervezeteik által végzett, illetve végeztetett ellenőrzések. 
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Az államigazgatási ellenőrzést a Minisztertanács – éves terv alapján 
– irányította. Feladata a tervben foglaltak koordinálása és a tapasztaltok 
hasznosítása volt. 

A minisztériumok és az országos hatáskörű szervek kötelesek voltak 
éves ellenőrzési tervet készíteni. 

A fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága a Minisztertanács, 
minisztériumok, országos hatáskörű szervek ellenőrzési terveit figyelem-
be véve elkészítette saját éves ellenőrzéséi tervét. 

Az államigazgatási ellenőrzés rendszerébe tartoztak továbbá az 
alábbi fontosabb ellenőrzési formák: 

• a népi ellenőrzés; 

• a pénzügyi ellenőrzés; 

• a felügyeleti ellenőrzés; 

• a törvényességi felügyelet; 

• az ágazati ellenőrzés; 

• az egyéb hatósági ellenőrzések és  

• a piacfelügyelet. 

A fentiek közül röviden, mint a legsajátosabb formát csak a népi el-
lenőrzés kerül ismertetésre, hiszen a rendszerváltás előtti időszak egyik 
érdekes megközelítése a népi uralom gyakorlása egyik eszközének. 

Népi ellenőrzés 

Az 1957. évi VII. törvény, az 1968. évi V. törvény, illetve az ezt 
módosító 1984. évi II. törvény a népi ellenőrzést általános hatáskörű el-
lenőrző szervezetként határozta meg, amely feladatait az állampolgárok 
széles rétegeinek az ellenőrzési munkába való bevonásával, a társadalmi 
szervezetekkel együttműködve oldotta meg. 

A népi ellenőrzés szervezete: 

• a Minisztertanács közvetlen irányítása alatt álló Központi Népi El-
lenőrzési Bizottságra (KNEB) és 
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• a területi népi ellenőrzési bizottságokra (fővárosi, megyei, fővárosi-
kerületi, városi, városi jogú nagyközségi népi ellenőrzési bizottsá-
gokra) tagolódott. 

A népi ellenőrzés ellenőrzési hatásköre igen széleskörű volt. A népi 
ellenőrzési bizottságok teljes jogkörrel ellenőrizték a területükön lévő ál-
lami és szövetkezeti szervezeteket, az állami felügyelet alatt álló társa-
dalmi szervezeteket, az egyesületeket, valamint a területükön működő 
magánszemélyek és társulásaik üzletszerű gazdasági tevékenységét, a kü-
lönféle polgárjogi társaságokat és a hozzájuk hasonló szervezeteket. 

A népi ellenőrzés hatásköre nem terjedt ki az Országgyűlésre, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsára, a Minisztertanácsra, a tanácsok tes-
tületeire, a bíróságokra és az ügyészségekre, valamint az állami felügye-
let alatt nem álló társadalmi szervezetekre. A fegyveres erőknél és a 
fegyveres testületeknél, valamint a rendészeti szerveknél a KNEB a kor-
mány által meghatározott egyes ellenőrzési feladatokat volt jogosult el-
látni. E hatáskörét másra nem ruházhatta át. 

A KNEB-nek, mint általános hatáskörű központi ellenőrző szerv-
nek – meghatározott körben és feltételek fennállása esetén – intézkedési 
hatásköre is volt: 

• A rendelkezésre álló adatok alapján állásából felfüggeszthették a 
vizsgált állami, szövetkezeti szervnek a vezetőjét vagy dolgozóját. 

• A népgazdasági érdekeket súlyosan sértő intézkedés megakadályo-
zása céljából (a munkabérek kivételével) zárolhatta az állami és 
szövetkezeti gazdálkodásban felhasználásra kerülő anyagi és pénz-
eszközöket. 

• A költségvetésből finanszírozott beruházás esetén feltárt hiányos-
ságok megállapításakor a pénzeszközök felhasználását (a munkabér 
kifizetéséhez szükséges összeg kivételével) további intézkedésig 
felfüggeszthette. 

• Külön jogszabályokban meghatározott feltételek bizonyítása esetén 
kezdeményezhette az ellenőrzött szervvel szemben szanálási eljárás 
megindítását, gazdasági bírság kiszabását. 

A népi ellenőrzést 1989-ben megszüntették. 
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Az ellenőrzés tartalmának, fogalmi rendszerének van időálló, de fő-
ként fejlődő része amelyek hasznosíthatók jelen korunkra is. 

2. Az ellenőrzés fogalma, jellemzői, fajtái, tárgya és szabá-
lyozottsága 

2.1. Az ellenőrzés fogalma 

A vezetés funkcióiból adódik, hogy követelményeket támaszt és a 
tényeket alapul véve azokat számon kéri. Ebből kiindulva az ellenőrzés 
minden formája a megismert, feltárt tényeknek valamilyen követelmé-
nyekhez történő hasonlítására és ezek alapján a megállapított tények érté-
kelésére, a követelményektől való eltérések okainak feltárására irányuló 
tevékenység. Az értékelés tehát az ellenőrzés során megállapított tények 
és a kialakított követelmények egybevetését jelenti azzal a céllal, hogy ez 
következtetésekre adjon lehetőséget. 

Az előbbiekből kiindulva az ellenőrzési tevékenységet az alábbi 
egyszerűsített modell segítségével lehet bemutatni. 
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Az összehasonlítás tehát mindig a megállapított tény vagy tények 
szembesítése, egybevetése az előre megállapított és rögzített követelmé-
nyekkel, vagy a korábbi időszakok, más egységek, szervezetek tényeivel. 

Az ellenőrzés és értékelés egymástól elválaszthatatlan, mert érté-
kelni csak a követelményekhez viszonyítás, az ellenőrzés útján lehet. 

Az ellenőrzés fő célja (tömören fogalmazva) az információszerzés (a 
tényhelyzetről) és a követelmények betartásának kikényszerítése. Az el-
lenőrzés feladata tehát a megvizsgált tevékenység segítése, a kitűzött cé-
lok, feladatok megoldását megakadályozó, korlátozó körülmények, té-
nyezők megismerése, feltárása, megelőzése, a meghatározott céloktól 
való eltérés okainak kiderítése, feltárása, a megállapított hiányosságok 
kiküszöböléséhez, felszámolásához szükséges javaslatok kialakítása. 

Az ellenőrzés, a megismert tények megalapozott értékelése maga 
után vonhatja:  

• a kialakult helyzet megváltoztatásához szükséges vezetői döntése-
ket; 

• a korábban hozott döntések felülvizsgálatát, módosítását, kiegészí-
tését. 

Az ellenőrzés fogalma abban foglalható össze, hogy az ellenőrzés 
valamilyen cél vagy feladat lehető leghatékonyabb megvalósítása céljából 
végzett olyan tevékenység, amely a követelményekhez viszonyított, in-
tézkedésre alkalmas megállapítások, állásfoglalások és javaslatok kialakí-
tásával szolgálja a vezetést, az irányítást. 

Egyszerűbb megfogalmazásban, az ellenőrzés ténymegállapító, ösz-
szehasonlító, értékelő és javaslattevő tevékenység, amelynek három 
eleme van: a tényhelyzet megismerése, valamilyen követelményekhez 
történő viszonyítása és (ha van) az eltérések alapvető okainak feltárása. 

Általános képlete: T=K/E  

ahol a T a tényhelyzetet, a K a követelményeket, az E az eltérést je-
lenti. 
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Az ellenőrzéssel kapcsolatos alapfogalmak 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos alapfogalmak közé tartoznak: 

• az ellenőrzés célja; 

• az ellenőrzés tárgya; 

• az ellenőrzés módszere és 

• az ellenőrzés rendszere. 

a.) Az ellenőrzés célját mindig az általa képviselt érdekek hatá-
rozzák meg. 

Az elvégzett különféle ellenőrzések keretében képviselt érdekek sok-
félék lehetnek, de alapvetően két fő csoportba sorolhatók. Így lehetnek: 

• tulajdonosi érdekek és 

• hatósági érdekek (közérdekek). 

A tulajdonosi érdekekből végzett ellenőrzés kiterjed a tevékenység 
egészére, amely kiterjed az állami tulajdonban lévő szervezetekre, válla-
latokra, intézményekre, a gazdasági társaságokra (rt., kft. stb.) és a szö-
vetkezetre, továbbá a magántulajdonra ahol a legmarkánsabban és leg-
közvetlenebbül nyilvánul meg. 

A hatósági, közérdekek képviseletében végzett ellenőrzés a vállalko-
zások és más szervezetek, valamint az állampolgárok olyan tevékenysé-
gére, magatartására terjed ki, amelyet törvények, más jogszabályok, köte-
lező erejű állami előírások szabályoznak, tartalmaznak. A hatósági 
ellenőrzés tehát mindig valamilyen konkrét jogszabályi előírás megtartá-
sának vizsgálatával foglalkozik. 

b.) Az ellenőrzés tárgya általában valamilyen emberi tevékeny-
ség, cselekmény, magatartás, illetve valamilyen magatartás- vagy 
cselekménysorozat, esetleg egyes embercsoportok össz-
tevékenységének értékelése. 

Az ellenőrzés tárgy lehet valamilyen természeti törvény, esemény 
vagy annak következménye is. Ilyen pl. a természeti csapás (jégverés, ár-
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víz, földrengés stb.) hatásait megelőzését felmérő ellenőrzés. Ezek hatása 
is kapcsolatos lehet emberi magatartással. 

c.) Az ellenőrzés módszerét az ellenőrzés közelebbi célja és tárgya 
határozza meg. A módszerek ennek megfelelően rendkívül vál-
tozatosak lehetnek. A módszerek sokfélesége ellenére alapvető 
követelmény bármely megállapítással szemben, hogy az alkalma-
zott módszer mindig biztosítsa a tárgyszerűséget, a valósághű ké-
pet, a valóságos helyzet feltárását. 

A feltárt helyzet értékelésénél alkalmazott módszerek sokfélesége 
mellett van a módszereknek egy alapvető közös vonása is, mégpedig az 
összehasonlítás. Az ellenőrzés módszereit részletesen a későbbiekben fo-
gom kifejteni. 

d.) Az ellenőrzési rendszer alapvetően a tulajdonformáktól és a 
tulajdonviszonyoktól függ. A rendszer alatt az ellenőrzések 
megszervezésének és megvalósításának olyan intézményesítését 
kell érteni, ahol a képviselt érdekek védelmében a rendszer alko-
tóelemei egészként fogják át az ellenőrzés tárgyát. Minden ország 
ellenőrzési rendszere e viszonyok függvényében alakul ki. 

A rendszer, mint fogalom néhány következtetése 

Az állami ellenőrzés feladatai az egyes államhatalmi és államigazga-
tási szervek között meghatározott szervezési elvek alapján oszlanak meg. 
Egy ország ellenőrzési rendszere azonban ennél tágabb kört ölel fel. Ide 
tartoznak a gazdasági társaságok, a magántulajdonban lévő vállalkozások, 
az alapítványok és más nem állami szervek keretein belül működő belső 
ellenőrzések. 

2.2. Az ellenőrzés általános jellemzői 

Az ellenőrzés általános jellemzői az ellenőrzés alapelveiben, műkö-
dési elveiben jutnak kifejezésre. Ezeket részleteiben az ellenőrzéssel 
szemben támasztott alapkövetelmények tartalmazzák, amelyek az elle-
nőrzési feladatok eredményes elvégzésének biztosítékai. 

Az ellenőrzéssel szemben támasztott általánosítható követelmé-
nyek, az ellenőrzés alapelvei a következőkben foglalhatók össze. 
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• Teljesség: az ellenőrzési rendszer lefedi a nemzetgazdaság egészét 
– ezen belül különösen érvényesül a „közpénz ne maradjon ellenő-
rizetlenül” követelmény –, összességében képes ellátni valamennyi 
érdek képviseletét, védelmét. 

• Rendszeresség-tervszerűség: az összetartozó követelménypár azt 
jelenti, hogy az ellenőrzéseket meghatározott rendben és idősza-
konként visszatérően végzik, melyet tervben rögzítenek. 

• Folytonosság-hézagmentesség: az ellenőrzésre kerülő időszakok 
folyamatosan, kihagyás nélkül követik egymást, azaz minden soron 
következő ellenőrzés az előző ellenőrzéstől eltelt időszakra terjed 
ki. 

• Törvényesség: az ellenőrzést végzőknek és az ellenőrzötteknek be 
kell tartaniuk a jogokat, kötelezettségeket meghatározó jogszabályi 
előírásokat, normákat. 

• Ésszerűség: egyrészt az ellenőrzés körének, konkrét témájának he-
lyes megválasztását, másrészt az ellenőrző szervezetek közötti 
megfelelő munkamegosztás igényét jelenti. 

• Megalapozottság: az ellenőrzési megállapításoknak megdönthetet-
lennek és objektívnek (valóságosnak és bizonyítottnak), a követ-
keztetéseknek a realitásokhoz igazodóknak (alátámasztottaknak) 
kell lenniük. 

• Függetlenség: az ellenőrzést végzők az általuk képviselt érdek ér-
vényesítésében (védelmében) befolyástól mentesen járnak el. 

• Hatékonyság: kifejezi, hogy mennyire eredményes az ellenőrzés a 
hibák, szabálytalanságok, mulasztások stb. feltárásában, okainak, 
felelőseinek megállapításában, a kapcsolatos intézkedések megté-
telében, a tapasztalatainak hasznosulása révén. 

2.3. Az ellenőrzés fajtái, típusai, csoportosítása 

Az ellenőrzésnek különböző fajtái, típusai alakultak ki, amelyek 
mindegyike sajátos, a többiektől eltérő vonásokat mutat. Ezek az ellenőr-
zési fajták együttesen összefüggő rendszert (csoportot) alkotnak. 
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Ismertebb csoportosítások és csoportok: 

Az ellenőrzés időpontja (az időtényező) szerint lehet: 

• előzetes; 

• egyidejű és 

• utólagos ellenőrzés. 

Az előzetes ellenőrzés megelőzi valamilyen esemény megtörténtét 
vagy a rendelkezések kiadását, a hozott döntés végrehajtását. Az ilyen el-
lenőrzések arra irányulnak, hogy előzetesen felmérhető legyen a végre-
hajtás várható hatása, megalapozottsága. 

Az egyidejű (menetközbeni) ellenőrzés a végrehajtással párhuzamo-
san azonos időben történik. Az ilyen ellenőrzések azt szolgálják, hogy fo-
lyamatosan feltáruljanak a végrehajtásban tapasztalható akadályok, elté-
rések és legyen még idő intézkedni. 

Az utólagos ellenőrzés a gazdasági esemény, a cselekmény, a folya-
mat lezárulása, befejezése stb. után történik. Az ellenőrzés túlnyomó 
többsége ilyen jellegű. 

Bármely ellenőrzés egyszerre ölthet előzetes és menetközbeni vagy 
egyidejű és ugyanakkor egyes kérdésekben utólagos jelleget, vagyis idő-
ben ilyen élesen egymástól nem mindig határolhatóak el. 

Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmény 

Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmény alapján megkü-
lönböztetünk:  

• szabályszerűségre és  

• teljesítményre irányuló ellenőrzést. 

A szabályszerűségi ellenőrzés az ellenőrzés tárgya szabályozottsá-
gának, továbbá a rávonatkozó szabályok (jogszabályok, szabályzatok elő-
írásai) betartásának vizsgálata. 

A teljesítményellenőrzés alapvető célja, hogy a vizsgált szervezet fe-
ladatainak megvalósításához felhasznált forrást, a gazdaságossági, a ha 
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tékonysági, az eredményességi követelmények érvényesítésének össze-
függő rendszerében ellenőrizze, minősítse. (pl.: az anyaggazdálkodás ér-
tékelése, a piackutatás vizsgálata) 

Az ellenőrzés tartalma 

A ellenőrzés tartalma alapján lehet: 

• pénzügyi-gazdasági, illetve 

• szakmai. 

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés a különféle gazdálkodó szerveze-
teknél (a gazdasági társaságoknál, a vállalatoknál, a szövetkezeteknél, a 
költségvetési intézményeknél stb.) azt vizsgálja, hogy e szervek a műkö-
désük, az alapfeladataik ellátása keretében takarékosan, racionálisan és 
célszerűen, illetve eredményt (nyereséget) elérve gazdálkodtak-e. 

A szakmai ellenőrzések túlnyomórészt valamilyen naturális köve-
telményt kérnek számon (pl.: szabványt, minőséget, építészeti, egészség-
ügyi, tűzvédelmi stb. követelményt). 

2.4. Az ellenőrzések tárgya, terjedelme 

Az ellenőrzések tárgya, terjedelme alapján megkülönböztetünk: 

• célellenőrzést (célvizsgálatot); 

• témaellenőrzést (témavizsgálatot); 

• átfogó ellenőrzést és 

• utóvizsgálatot. 

A célellenőrzés (célvizsgálat) rendszerint valamilyen részfeladat 
végrehajtásának, konkrét egyedi témák, egy konkrét kérdésnek, ese-
ménynek a megvizsgálása, egyetlen szervezeti egységnél vagy szervezet-
nél (pl.: egy pénztár ellenőrzése, egy kár okainak kivizsgálása). 

A témaellenőrzés (témavizsgálat) azonos tartalmú, azonos jellegű fe-
ladat végrehajtásának egyidejű vizsgálata több szervezeti egységnél vagy 
szervezetnél, általánosítható következtetések levonása érdekében. 

Az átfogó ellenőrzés felöleli az adott ellenőrzés hatáskörébe tartozó 
terület, szervezet és tevékenység egészét, azt teljes körűen és összefüggé-
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seiben (de nem tételesen) vizsgálja, elemzi, értékeli. Így teljes képet alkot 
a vizsgált tevékenységről vagy szervezetről, a szervezet működéséről, az 
ott végzett munkáról. 

Az utóellenőrzés (utóvizsgálat) valamely előzőleg végrehajtott elle-
nőrzés megállapításai, javaslatai alapján hozott intézkedések teljesítés-
nek és azok hatásának vizsgálatát jelenti. 

Az ellenőrzések a felsoroltakon kívül még más típusú csoportosításai 
is ismertek, azonban terjedelmi okok miatt ezekre nem térnék ki. 

2.5. Az ellenőrzés szabályozottsága 

Az ellenőri szervezetek hatás- és feladatkörét, az eljárási kérdéseket 
jogszabályok (alkotmány, törvények, kormányrendeletek stb.) és azok ke-
retei között – gyakran a fő tartalmát, a szabályozás módját meghatározó 
előírások szerint készítendő – belső szabályzatok, útmutatók határolják 
körül. 

Az ellenőrzés szabályozása 
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A belső szabályozás részeként az ellenőrzési kötelezettséget, az elle-
nőri szervezet jogállását, feladatait, eljárási szabályait, a vezetői és mun-
kafolyamatba épített ellenőrzés ellátásának rendjét, a szervezeti és műkö-
dési szabályzatban kell előírni, a részletes szabályokat a belső ellenőrzési 
szabályzat, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos teendők részletes meghatározása tör-
ténhet külön ellenőrzési szabályzatban is. Az ellenőrzési szabályzat elő-
írásainak összhangban kell lennie a szervezet más belső szabályaival is. 
Készítése nem váltja ki, nem helyettesíti az ellenőrzéssel kapcsolatos 
szervezeti és működési szabályzatban, a munkaköri leírásokban való sza-
bályozás követelményét. 

Az európai integrációs csatlakozás felkészítő szakaszában megindult 
az ellenőrzési feladatok nemzetközivé válásának előkészítő folyamata, az 
ellenőrzés nemzetközi gyakorlatának, szabályainak megismerésével, az 
ott bevált és alkalmazható módszerek átvételének, illetve harmonizálásá-
nak megkezdésével. Mindezek elősegítették, hogy a hazai ellenőrzési 
gyakorlatban is megkezdődött az ellenőrzési szabványok, irányelvek ki-
dolgozása (pl. könyvvizsgálati standard) és növekvő teret nyert ismeretük 
(majd az alkalmazásuk is). 

A nemzetközi ellenőrzési szabványok (a Legfőbb Ellenőrzési In-
tézmények (INTOSAI), illetve a nemzetközi könyvvizsgáló szervezetek 
által összeállított iránymutatások) az egyes országok számára csak aján-
lást jelentenek. Az INTOSAI által kidolgozott ellenőrzési szabványok, 
iránymutatások azt a célt szolgálják, hogy az ellenőrzések során – bele-
értve a számítógépes rendszer ellenőrzését – az alkalmazandó nemzeti 
szabványok, eljárások, iránymutatások kidolgozásához, használatához ke-
retet nyújtsanak. 

2.6. Az ellenőrzés szerepe, helye a vezetésben, az új uniós köve-
telmények 

Az ellenőrzés a vezetés egyik funkciója, nélkülözhetetlen eleme. Az 
ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekből következik, hogy az 
ellenőrzésnek ma már minden szinten a vezetés, az irányító tevékenység 
részét kell képeznie. 
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Az eredményes ellenőrzésnek meghatározó helye, szerepe van a ve-
zető, irányító tevékenységben, mert: 

• bemutatja az irányítás, a vezetés döntései végrehajtásának alakulá-
sát, helyességét; 

• segíti a vizsgált témákban, területeken vagy tevékenységekben a 
hibák keletkezésének megelőzését; 

• feltárja a végrehajtás állását és a végrehajtást akadályozó tényező-
ket, a kitűzött céloktól, feladatoktól való eltérés okait, mértékét, 
következményeit; 

• megállapítja a céloktól való eltérés esetén fennálló felelősséget; 

• elősegíti javaslatok kialakításával a vezető számára azon vezetői 
intézkedések megalapozását, majd meghozatalát, amelyek a hiá-
nyosságok felszámolását célozzák, előmozdítja a hatékonyabb vég-
rehajtást segítő kedvező tapasztalatok, módszerek szélesebb körű 
alkalmazását, elterjesztését. 

Az ellenőrzés – mint láttuk – összetett, sokoldalú és sokféle tevé-
kenységet jelent. Az irányítás, a vezetés szerves része, annak minden 
szintjén megtalálható és minden szintnek megvannak az ahhoz igazodó 
céljai, követelményei, feladatai, szervezete, módszerei és végrehajtási 
szabályai. 

Az ellenőrzés minden társadalomban működik, alapvető fontosságú 
tevékenység. Az emberi társadalom kialakulása, a munkamegosztás létre-
jötte, majd a közösségek, az államok kialakulása egyre nagyobb mérték-
ben és mind magasabb színvonalon teremti meg az ellenőrzési tevékeny-
séget, annak egyre korszerűbb rendszerét. 

2.7. Az ellenőrzési rendszer vezetés szemléletű tartalma 

Az ellenőrzés rendszere a különböző célú és feladatkörű ellenőrzé-
sek olyan összessége, amelyben az egyes részelemek szervezetten és ösz-
szehangoltan, egymást kölcsönösen kiegészítve teljes egészükben átfog-
ják az ellenőrzés tárgyát képező társadalmi-gazdasági folyamatokat. 

Az ellenőrzési rendszer az irányítási rendszer részeként működik, a 
vezetés egyik funkciója. 
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Az ellenőrzési rendszer – tágabb értelemben – felöleli az állami elle-
nőrzések mellett a magántulajdonon alapuló tulajdonosi ellenőrzéseket és 
a különféle gazdálkodó szervezetek: vállalkozások, intézmények, önkor-
mányzatok, egyesületek, alapok, alapítványok stb. belső ellenőrzését. Az 
ellenőrzési rendszeren belül meghatározó szerepe van az állami ellenőr-
zéseknek. 

Az ellenőrzési rendszer alatt nemcsak a kifejezetten ellenőrzési fela-
datok ellátását szolgáló szervezetek összességét kell érteni, hanem azokat 
az alapvetően más céllal létrehozott és működő testületeket, szervezete-
ket, intézményeket is, amelyek a rendszer egésze szempontjából fontos 
ellenőrzési feladatokat is ellátnak általában a tevékenységük folyamatába 
építve, annak részeként. 

Az ellenőrzési rendszer a következőket foglalja magába: 

• az államhatalmi és igazságszolgáltatási szervek ellenőrzését; 

• az államigazgatási szervek ellenőrzését;, 

• a tulajdonosi ellenőrzést; 

• a pénzintézeti ellenőrzést; 

• a független könyvvizsgálói ellenőrzést és  

• a belső ellenőrzést. 
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A magyarországi ellenőrzési rendszer felépülése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrzési rendszer ilyen tagolása általánosságban elfogadott. 
A szakirodalomban található ettől eltérő vagy részletesebb tagolás, de 
azok lényegüket tekintve számottevően nem térnek el az itt bemutatot-
taktól. 
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