
A Kutatóközpontnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános 

megállapításai 2015. 

1.) A belső ellenőrzés javaslatai alapján készült 2014. évi határidejű intézkedési tervek teljes 

egészében határidőre megvalósultak. 

2.) A szabályzatok karbantartása a Kutatóközpontnál a jogszabályi és szervezeti változásoknak 

megfelelő. A számviteli politikát ki kell egészíteni. 

3.) A Kutatóközpont gazdálkodási adataiból készült elemzés azt mutatja, hogy a Kutatóközpont 2014. 

évben biztonságos, előrelátó gazdálkodást folytatott. A gazdálkodási stratégia változtatást nem 

igényel. 

4.) A szúrópróba szerűen kiválasztott kiküldetési rendelvények közül az utalványozó, illetve az 

utalványozás és az igazolás kelte nincs kitöltve. 

Nem egységesen a Kutatóközpont hatályos belföldi kiküldetési szabályzatában foglalt nyomtatványt 

használják. 

A külföldi kiküldetési költségek 9 %-kal emelkedtek 2014. I. félévéről 2015. I. félévére. Jelentősen 

megváltozott az intézeti költségek aránya a Kutatóközponton belül. A költségek változását a pályázati 

források felhasználhatósága okozta. 

A szúrópróba szerűen kiválasztott kiküldetési utasítások elszámolása a Kutatóközpont hatályos 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően történt. 

Az intézeti gépjárművek üzemanyag elszámolása a szabályzatban foglaltaknak megfelelő. 

5.) A Kutatóközpont házipénztár kezelése a pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelő. 

6.) A természetbeni juttatásokhoz kapcsolódó fizetendő adók bevallása nem felel meg a jogszabályi 

előírásoknak. 

7.) Összességében megállapítható, hogy a Kutatóközpont jól kidolgozott, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő belső kontrollrendszert működtet. 

A belső kontroll rendszer átfogó szabályszerű értékelését elvégezték. 

Az intézetek által elkészített Ügyrendekben foglaltak összhangban állnak a Kutatóközpont hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzatával és Belső kontroll kézikönyvével.  

Az intézetek Ügyrendjében foglalt szabályozások alkalmasak hatékony belső kontrollrendszer 

működtetésére. 

8.) A Kutatóközpont munkaügyi nyilvántartásai kisebb jelentőségű hiányosságok ellenére 

megfelelőek. 

Az általam megvizsgált közalkalmazotti nyilvántartásokban szereplő adatok a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő. 

 



A vizsgált munkaköri leírásokból egy esetben nem a dolgozó jelenlegi feladatainak leírását 

tartalmazta. 

9.) A Kutatóközpont szabályzataihoz elkészített ellenőrzési nyomvonalak a szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően tartalmazzák a folyamatok ellenőrzéséhez szükséges adatokat és felelősöket. Az önálló 

ellenőrzési nyomvonal aktualizálása nem történt meg. 

10.) A kötelezettségvállalások követhetősége és szabályszerű nyilvántartása biztosított. 

 

Dávid Zsuzsanna belső ellenőr 


