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A központi alrendszer egyes intézményei
pénzügyi és vagyongazdálkodásának
ellenőrzéséről

Nemzeti Innovációs Hivatal
,

BEVEZETES
A közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban a
központi alrendszer egyes intézményei meghatározó súlyt képviselnek. Pénzügyi- és vagyongazdálkodásuk rendszeres ellenőrzésével az ÁSZ hozzájárul a
hatékony közigazgatás megteremtéséhez. Az ÁSZ Stratégiával összhangban a
közvagyon védelme, a közpénzügyek átláthatóságának előmozdítása érdekében került sor a Nemzeti Innovációs Hivatal ellenőrzésére.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (továbbiakban: NIH, 2010. december 31-ig
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal') a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős központi hivatal, amelyet a Magyar Köztársaság Kormánya 2004. január l-jén alapított. A NIH előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező, önállóan gazdálkodó, 2009. június l-jétől önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv volt, amelynek költségvetése 2008. május 15-től
december 31-ig önálló költségvetési fejezetet képzett. A NIH irányító szerve
2008-2013. években négy alkalommal változott. A gazdasági és közlekedési
miniszter 2008. április 30-ig, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter 2008. május l-jétől 2009. április 15-ig, a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter 2009. április 16-tól 2010. május 28-ig, a nemzetgazdasági miniszter
2010. május 29-étől az ellenőrzött időszak végéig irányította a NIH-et. 2014.
június 6-tól a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelte a Hivatalt.
A NIH általános és egyetemleges jogutódja 2015. január l-jétől a Nemzeti Innovációs Hivatal és az Országos Tudományos Alapprogramok Iroda összeolvadásával létrejött Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.
Az éves költségvetési törvények 2008-ról 2013-ra a NIH kiadási előirányzatá
nak főösszegét 1144,6-1284,0 M Ft-ban, költségvetési támogatását 345,61274,0 M Ft-ban, intézményi működési bevételi előirányzatát 0,0-10,0 M Ft-ban
támogatás értékű bevételi előirányzatait 2008-ban 799,0 M Ft-ban határozták

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnevezése 2011. január l-jétől a
303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint Nemzeti Innovációs Hivatal elnevezésre változott, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ezzel az elnevezéssel működött tovább.
1
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meg, 2013-ban támogatás értékű bevételi előirányzatot nem terveztek. A NIH
engedélyezett létszáma a 2008. évi 162 főről 2013. évre 98 főre csökkent.
A NIH-et elnök vezette, akinek munkáját elnökhelyettesek segítették. A NIH elnökének személyében három alkalommal történt változás, 2008 július l-ig,
2008. szeptember 8-tól 2010 augusztus 6-ig, és 2011. március 17-től 2012. december 26-ig más személy volt a NIH elnöke. Az elnöki tisztség négy időszakban
nem volt betöltve, ekkor a hatályos SZMSZ szerint elnökhelyettes látta el az elnöki feladatokat: 2008. július 2-ától szeptember 7-ig az általános elnökhelyettes, 2010. augusztus 7-től 2011. március 16-ig a pályázati és regionális elnökhelyettes, 2012. december 27-től 2013. január 21-ig a stratégiai, majd 2013. január 22-étől az ellenőrzött időszak végéig a kül- és belkapcsolati elnökhelyettes.
Az intézményi költségvetés volumenének alakulását a következő diagram
szemlélteti (az adatok a függő és átfutó tételeket nem tartalmazzák):
Az

előirányzatok,

a bevételek és a kiadások alakulása
(millió Ft)

7 OOO

6000
S OOO

4000 ·
3 OOO ·

2008. év
m Eredeti előírányzat

2009.év

2010.év

DD Módosított előirányzat

2011. év
OTeljesített bevételek

2012.év

2013.év

OTeljesített kiadások

A kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szervként a NIH feladatait kormányrendeletek - 2010. december 31-ig a 277 /2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet, 2011. január l-jétől a 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet - állapították meg. Feladatkörébe tartozott a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés. Az ellenőr
zött időszakban a NIH négy alkalommal vett át és három alkalommal adott át
feladatokat. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda jogutódjaként 2008. január l-jétől 2010. december 31-ig ellátta a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap felhasználásával, kezelésével és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatokat, amelyet 2011. január l-jével az NFÜ-nek adott át. Az
OKM-től és a GKM-től 2008. május l-jével vette át a kutatás-fejlesztéssel és
technológiai innovációval kapcsolatos feladatokat, majd 2009. október l-jei
hatállyal a tudománypolitikai koordinációs feladatokat az OKM-nek adta át. A
magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak kidolgozásában KvVM-től átvett feladatként - 2009. január l-jétől közreműködött, a feladatot
2010. július l-jével az NFM vett át. A NIH által 2008-2013. között ellátott feladatok és feladatváltozások összefoglalását a 1-2. számú melléklet mutatja be.
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Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a NIH-re vonatkozó
irányító szervi feladatellátás a jogszabályi előírások betartásával történt-e; a
NIH-nél a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volte; kialakították-e az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, megvalósították-e azok számon kérését, ellenőrzését; a NIH pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi
előírásoknak és belső szabályzatainak; a NIH átalakításának vagy átszervezésének lebonyolítása szabályszerűen történt-e; az integritási kontrollokat kialakították-e, szabályszerűen működtetik-e; az ÁSZ korábbi ellenőrzései során
megfogalmazott javaslatok, megállapítások tekintetében az ellenőrzés célja továbbá annak megítélése volt, hogy azok végrehajtása érdekében a NIH a szükséges intézkedéseket megtette-e.
A NIH-et az ÁSZ a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzése és Magyarország 2013. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzé
se keretében ellenőrizte.

Az ellenőrzés várható hasznosulása: A központi alrendszerbe tartozó intézmények jelentős hatást gyakorolhatnak a költségvetés egyensúlyának fenntartására, az állami vagyonnal való gazdálkodás minőségére, a kormányzati
(szak)politikák végrehajtására, illetve közfeladat ellátásuk vonatkozásában az
állampolgárok életminőségére, jogaik és kötelezettségeik gyakorlására. Az ellenőrzés a NIH pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályosságának javításával
előmozdítja a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét. Eredményeként átfogó képet kaphatunk a NIH gazdálkodásának hiányosságairól és a jó gyakorlatokról is.
A közintézmények integritás alapú kultúrája meghatározó a belső kontrollrendszer működése szempontjából. Hozzájárulhat az elszámoltathatóság és átláthatóság érvényesítéséhez, egyben támogathatja a szervezet védettségét a
korrupciós kitettséggel szemben. Az integritási kontrollok ellenőrzése az integritás szemlélet terjedését, az integritás kultúra erősítését támogatja.
ellenőrzés egyben hozzájárul az eredményszemléletű számvitel bevezetésével összefüggő feladatokra való felkészüléshez.

Az

A belső kontrollrendszer államháztartási törvényben rögzített célja a működés
és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes végrehajtása. Az ÁSZ a központi intézmények ellenőrzését teljesítményellenőrzési modullal egészítette ki.
A Hivatal teljesítmény-ellenőrzésének célja annak értékelése volt, hogy a
gazdálkodás folyamatában a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi
követelmények kialakítása megtörtént-e és azokat működtették-e; a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről kiadott vezetői nyilatkozatban a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság követelményeinek érvényesítése helytálló volt-e. A teljesítményellenőrzés a gazdálkodási feladatokra terjedt ki, a szakmai feladatellátást nem
értékelte.
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A teljesítményellenőrzés várható hasznosulása: A törvényalkotás számára támogatást nyújt a nemzeti kulcsindikátorok rendszerének kialakításához. A döntéshozók, ellenőrzöttek, irányító szervek, a társadalom számára az
összehasonlítási, összemérési lehetőségek kihasználásával objektív visszajelzést
ad a gazdálkodás területén végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági és
bürokráciacsökkentő intézkedések hatásairól, a közfeladat-ellátásnak keretet
adó pénzügyi és vagyongazdálkodásban mérhető teljesítménykövetelmények
kialakításáról, azok alkalmazásáról. Az ÁSZ értékteremtő elemzéseivel, tanácsadó szerepét erősítve támogatja a szervezetek önértékelő, alkalmazkodó (öntanuló) tevékenységét. Irányt mutat az ellenőrzött intézmények gazdálkodási és
kapcsolódó adminisztratív folyamatainak optimalizációjához. Segíti a központi
költségvetési szervek átláthatóságát, felügyelhetőségét, a „jó gyakorlatok" elterjesztésével támogatja a „jó kormányzást".
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi
zó teljesítmény-ellenőrzés egészített ki.
Az

ellenőrzött időszak:

2008. január

ellenőrzés,

l-jétől

amelyet a NIH-re vonatko-

2013. december 31-ig.

A helyszíni ellenőrzésre a szabályszerűségi ellenőrzés tekintetében a NIHnél és a Miniszterelnökségnél került sor. Az ellenőrzés során adatokat kértünk
be a Nemzetgazdasági Minisztériumtól (NGM). A teljesítményellenőrzés vonatkozásában helyszíni ellenőrzésre a NIH-nél került sor.
Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv. 1. § (3) bekezdés, 5. § (2)(6) bekezdései, valamint Áht. 2 61. § (2) bekezdésének előírásai képezik.
A központi alrendszer intézményeinek ellenőrzése során a belső kontrollrendszer tekintetében a hangsúlyt az egyes kontrollterületek (kontrollkörnyezet,
kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, monitoring rendszer) kialakításának és az intézmény működési
folyamataiba való beépülésének szabályszerűségére helyeztük, amelyet kizárólag jogszabályokból és intézményi belső szabályozásokból levezethető kritériumrendszer alapján ítélünk meg.
A belső kontrollrendszer jogszabályi előírások szerinti kialakításának és mű
ködtetésének szabályszerűségét az erre irányuló egyedileg és összesítetten is értékeltük. A belső kontrollrendszer egyes kontrollterületei kialakítása és működ
tetése „szabályszerű volt", tehát a feltárt hiányosságok nem gyakoroltak lényeges hatást a kontrollok kialakítására és működtetésére, amennyiben az értékelt
területen az elért és elérhető pontok százalékban kifejezett hányadosa elérte a
85%-ot, ,,nem volt szabályszerű", ha nem haladta meg a 60%-ot, és „részben szabályszerű volt", ha 61-84% között volt.
A belső kontrollrendszer összesített értékelése megegyezett a kontrollterületenként alkalmazott %-os értékelésekkel, a következő kiegészítéssel. A kontrollrendszer egésze esetében a „szabályszerű" értékelésnek a %-os értéken felül további feltétele volt, hogy egyik kontrollterületen sem kaphatott „nem volt szabályszerű" értékelést. A „részben szabályszerű" értékelés további feltétele volt,
hogy legfeljebb egy ellenőrzött kontrollterület lehetett „nem volt szabályszerű" értékelésű. Az összesített értékelés a %-os kiértékelés eredményétől függetlenül
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,,nem volt szabályszerű", ha az ellenőrzött kontrollterületek közül több mint egynek „nem volt szabályszerű" az értékelése.

A jogszabályoknak és a belső előírásoknak megfelelőnek, azaz szabályszerűnek
tekintettük a vagyonhasznosítási bevételek, az előirányzat-módosítások és a
kötelezettségvállalással terhelt maradványok megállapítását és felhasználását,
amennyiben a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban a hibaarány kisebb volt, mint 10%, nem megfelelőnek
értékeltük, ha a hibaarány a 10%-ot meghaladta. Kockázatot, illetve magas
kockázatot jeleztünk, amennyiben egy adott terület vonatkozásában a minta
alapján a teljes sokaságban nem volt teljes körűen biztosított a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő működés.
A személyi juttatások, a dologi és felhalmozási kiadások, valamint a pénzeszközátadások előirányzatai felhasználásánál a gazdálkodási jogkörök gyakorlását mintavétellel ellenőriztük. A 2008-2011. éveket érintően a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzése kulcskontrollok, a 2012-2013. éveket
érintően a teljesítésigazolás és az érvényesítés kulcskontrollok működését értékeltük. Megfelelőnek értékeltük a gazdálkodási jogkörök gyakorlását, amenynyiben 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban a hibaarány legfeljebb 10%,
részben megfelelőnek értékeltük, ha a hibaarány felső határa legfeljebb 30%,
nem megfelelőnek pedig akkor, ha a sokaságbeli hibaarány felső határa meghaladta a 30%-ot.
Az ellenőrzés az INTOSAI által kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figyelembe vételével, az ellenőrzési programban foglalt értékelési szempontok szerint történt.
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. §-a szerint a jelentéstervezetet megküldtük egyeztetésre a Miniszterelnökség, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal részére. A
beérkezett észrevételeket és az ezekre adott válaszokat, és azok indokolását a jelentés 5-7. számú mellékletei tartalmazzák.
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1. OSSZE.GZO ME.GALLAPITASOK, KOVE.TKE.ZTE.TE.SEK,
JAVASLATOK
Az irányító szerv a NIH-re vonatkozó alapítói, irányító szervi és ellenőrzési jogosultságokat - a feltárt hiányosságok kivételével - összességében szabályszerűen látta el. Az alapítói jogosultságok körében - összhangban az Áht. 1. 2 előírásaival - az alapító okiratot és az SZMSZ-t jellemzően
késedelmesen ugyan, de módosították, illetve jóváhagyták. Az irányító szervi
jogosultságok gyakorlása során - a vezetői kinevezések visszavonása és a NIH
elnökének a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos beszámoltatása
elmaradása kivételével - az Áht. 1. 2 előírásainak megfelelően jártak el. Ellenőr
zési jogosultságukat az Áht. 1. 2 előírásaival összhangban szabályszerűen gyakorolták, ugyanakkor nem rögzítettek, nem érvényesítettek és nem kértek számon
az Áht. 1.,-ben meghatározott, a közfeladat ellátásához, az erőforrásokkal való
hatékony gazdálkodáshoz számon kérhető követelményeket. Az irányító szerv
alapítói, irányítói döntései a NIH 2008. évi átalakítása kapcsán az alapító okirat kiadásának időbeli késedelme kivételével megfelelek az Áht. 1 előírásainak.
A pénzügyi gazdálkodás a feltárt hibák és hiányosságok következtében
nem volt szabályszerű. A kiadási előirányzatok felhasználása és a bevételi
előirányzatok teljesítése során a kulcskontrollok működése nem volt megfelelő.
Hibát a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a teljesítés igazolása, az utalvány
ellenjegyzése és az érvényesítés gyakorlása során tárt fel az ellenőrzés. Az elő
irányzat-maradványok körében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány
felhasználása magas kockázatú volt. Az évközi korlátozó intézkedéseket betartották, a NIH-nek fizetési nehézségei nem voltak.
A vagyongazdálkodás a feltárt hiányosságok következtében nem volt szabályszerű. A vagyonhasznosítási bevételeknél a belső kontrollok nem működ
tek megfelelően. Az üzemeltetésre adott eszközök mérlegértéke nem felelt meg
a Számv. tv. és az Áhsz. előírásainak. A 2008-2009. években a leltárkiértékeléseknél nem a Számv. tv. és az Áhsz. előírásai szerint jártak el, a leltárkiértékelések az eszközök nettó értékét nem tartalmazták. A vagyon hasznosítása során
gépjármű értékesítésénél a Vtv. és a Vtvr. előírásait nem tartották be. A vagyon
állagának megóvásával összefüggésben fennálló kötelezettségeknek ugyan eleget tettek, a felújítások elmaradásával a tárgyi eszközök használhatósági foka
romlott.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében részben
volt megfelelő. A belső kontrollrendszer egyes pillérei közül a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése szabályszerű volt, a kockázatkezelési rendszer,
az információs és kommunikációs, és a monitoring rendszer részben volt szabályszerű, a kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű.

A kontrollkörnyezet szabályszerű volt, a feltárt hiányosságok ellenére is
megteremtette a NIH-nél a szabályszerű működés lehetőségét. A kockázatkezelési rendszer részben volt szabályszerű, miután a NIH elnöke ugyan
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előírta a kockázatkezelés rendjét, de ellentétben az Ámr. 1_2 és a Bkr. előírásaival
nem végzett kockázatelemzést, nem mérte fel és nem állapította meg a NIH tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat, nem határozta meg az
egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű,
mivel az ellenőrzési nyomvonalak hiányában - az Áht1 és a Bkr. előírásai ellenére - nem volt biztosított a kontrolltevékenységek megfelelő működése, nyomon követése és vizsgálata. A kiadások és bevételek teljesítése folyamatában a
kulcskontrollok működése nem volt megfelelő.

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése
2009. évben szabályszerű volt, a 2008. és a 2010-2013. években részben volt szabályszerű, mivel az Ámr.1. 2 és a Bkr. előírásaival ellentétben
részben működtettek hatékony, megbízható és pontos beszámolási rendszereket, a beszámolási szintek, határidők és módok nem voltak világosan meghatározva.
A monitoring rendszer kialakítása és működtetése részben volt szabályszerű, miután a NIH elnöke az Ámr. 1 . 2 és a Bkr. előírásai ellenére csak részben
alakította ki és működtette a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszert, mivel a belső szabályzatokban előírt beszámoltatási rendszer és az azokat értékelő, megvitató vezetői
értekezletek keretében nem biztosították a szervezeti célok megvalósulási folyamatának teljes körű nyomon követését. A NIH elnöke - ellentétben az Áht. 1 2
előírásaival - a NIH céljainak teljesítésére vonatkozóan, a gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodásra vonatkozó a szervezet egészére kiterjedő
követelmények kialakításáról és alkalmazásáról nem gondoskodott. A monitoring rendszer részeként a belső ellenőrzés működését lényegesen nem befolyásoló jogszabályi hiányosságok voltak jellemzőek a 2008-2012 közötti időszakban.
A belső ellenőrzés az ÁSZ jelentésében megfogalmazott hiányosságokat a 2013.
év kivételével nem tárt fel.
A NIH integritását fejlesztendőnek értékeltük, mivel a jelenlévő kockázatokat növelő tényezők szintje meghaladta az azok kezelésére kiépült kontrollok
szintjét.
Az ÁSZ 2008. évi zárszámadási ellenőrzése keretében megfogalmazott javaslatokra intézkedtek, a megtett javaslatok hasznosultak.
Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet
vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési
tervet összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az
ÁSZ részére megküldeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőre nem
küldi meg a szervezet, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 33. § (3) bekezdés
a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti.
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A helyszíni

ellenőrzés

megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:

a Miniszterelnökséget vezető miniszternek
Az irányító szerv a 2009-2013. évek között nem rögzített, nem érvényesített és nem
kért számon az Áht. 1 49. § (5) bekezdés f) pontja és az Áht. 2 9. § (1) bekezdés f)
pontja szerint a közfeladat ellátásához és az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz számon kérhető követelményeket és elvárásokat.

Javaslat:
Intézkedjen a Hivatal közfeladatellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények kialakítására, számonkérésére és ellenőrzésére.

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint a Nemzeti Innovációs Hivatal jogutódja elnökének
1.

A Hivatal nem rendelkezett a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés e) pontjában, az Áhsz. 8.
§ (4) bekezdés e) pontja, valamint (15) és (16) bekezdésében foglalt
önköltségszámítási szabályzattal.
A számviteli politika - ellentétben az Áhsz. 8. § (5) bekezdés a) pontja előírásaival nem írta elő a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél figyelembeveendő szempontokat.
Az értékelési szabályzat - ellentétben az Áhsz. 8. § (17) bekezdés a) és d) pontjában
előírtakkal - nem rögzítette a jogszabályon alapuló jogerős követelések (adósok) értékelésének elveit, illetve követeléstípusonként a kis összegű követelések dokumentálásának szabályait.

A közbeszerzési szabályzatban az ellenőrzött időszak egészében - a Kbt., 6. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 2 22. § (1) bekezdésében foglalt előírás ellenére - nem rögzítették a belső ellenőrzés felelősségi rendjét.
Javaslat:
Intézkedjen a jogszabályi
2.

előírásoknak megfelelő

kontrollkörnyezet kialakítására.

A Hivatal nem rendelkezett az Ámr. 1 145/8. §, az Ámr. 2 156. § (2) és a Bkr. 6.§ (3)
bekezdésében foglalt ellenőrzési nyomvonalakkal.
Javaslat:
Intézkedjen a Hivatal

3.
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ellenőrzési

nyomvonalának elkészítésére.

A Hivatal elnöke - ellentétben Ámr. 1 145/C. § (1)-(2), az Ámr. 2 157. § (1)-(2), valamint a Bkr. 7. § (1 )-(2) bekezdéseiben foglaltakkal - nem végzett kockázatelemzést,
nem mérte fel és nem állapította meg a Hivatal tevékenységében és gazdálkodásá-
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ban rejlő kockázatokat, nem határozta meg az egyes kockázatokkal kapcsolatban
szükséges intézkedéseket, azok megtételének módját, a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.
Javaslat:
Intézkedjen a kockázatkezelés jogszabályokban és szabályzatban foglalt

előírásoknak

megfelelő működtetéséről.

4.

A Hivatal elnöke - az Ámr. 1 145/E. § (2) bekezdés c), az Ámr. 2 158. § (2) bekezdés
c), valamint a Bkr. 8. § (4) bekezdés b) pontjában előírtak ellenére - nem szabályozta az informatikai rendszerekhez való hozzáférés jogosultságait, és a hozzáférés szintjeit.
Javaslat:
Intézkedjen, hogy az informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok és a
hozzáférés szintjei szabályozva legyenek.

s.

A kiadási előirányzatok felhasználása és a bevételi
kulcskontrollok működése nem volt megfelelő.

előirányzatok

teljesítése során a

A dologi és felhalmozási kiadásoknál a teljesítésigazoló - ellentétben az Ámr., 135. §
(2) bekezdésével, az Ámr. 2 76. § (5) bekezdésével és az Ávr. 57. § (4) bekezdésével nem rendelkezett a szükséges kijelöléssel. A teljesítésigazolást az arra jogosult - az
Ámr. 1 135. § (1 )-(2) bekezdésében, az Ámr. 2 76. § (1) és (3) bekezdésében és az Ávr.
57. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakkal ellentétben - nem végezte el. Az utalványrendeletek - ellentétben az Ámr. 1 136. § (4) bekezdés g) pontja, az Ámr. 2 78. § (2)
bekezdés a) pontja, valamint az Ávr. 59. § (3) bekezdés g) pontja előírásaival - nem
tartalmaztak keltezést.
A vagyonhasznosítási bevételeknél a kötelezettségvállaló - ellentétben az Ámr. 1 135.
§ (2) bekezdésével, az Ámr. 2 76. § (5) bekezdésével és az Ávr. 57. § (4) bekezdésével
- a szakmai teljesítést igazoló személyt nem jelölte ki. A teljesítésigazoló 2013. évben
- ellentétben az Ávr. 57. § (1 )-(3) bekezdéseivel, illetve a 22/2011. számú elnöki
utasítással kiadott gazdálkodási szabályzat 4.3.1. pontjával - nem végezte el a bevételek teljesítésének igazolását. Az érvényesítőt - ellentétben az Ávr. 58. § (4) bekezdésével - 2012-ben nem jelölték ki. 2012-ben és 2013-ban - az Ávr. 58. § (3) bekezdése ellenére - az érvényesítést nem végezték el.
A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásoknál - az Áht., 98. § (2) bekezdés
(2008. december 31-ig), 100/B. § (3) bekezdés (2009. január l-jétől), 100/C. § (3)
bekezdés (2011. január l-jétől), Áht. 2 37 § (1) bekezdés, valamint az Ámr. 1 134. §
(8) bekezdés, az Ámr. 2 74. § (1) bekezdés, és az Ávr. 55. § (1) bekezdése előírásaival
ellentétben - a kifizetések alapját képező kötelezettségvállalási dokumentum pénzügyi ellenjegyzése nem történt meg.
Javaslat:
Intézkedjen a kiadások és a bevételek teljesítése során a kontrollok jogszabályoknak
megfelelő működtetéséről.
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6.

A Hivatal a MAG Zrt-nek üzemeltetésre átadott informatikai eszközöket és bútorokat,
a MAG Zrt. december 31-ei fordulónapra évenként leltározta, azonban a Számv. tv.
69. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak ellenére a leltár az eszközök értékét nem tartalmazta.
Javaslat:
Intézkedjen a jogszabályi

7.

előírásoknak megfelelő

leltár összeállításáról.

A Hivatal elnöke az Áht. 1 97. § (1) bekezdésben (2008.), a 88. § (1) bekezdés b)
pontjában (2009. január l-jétől 2010. augusztus 14-ig), a 94. § (1) b) pontjában, az
Áht. 2 61. § (1) bekezdésben és a 69. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírások ellenére a belső kontrollrendszer keretében a NIH céljainak teljesítésére vonatkozóan, a
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodásra vonatkozó követelmények kialakításáról és alkalmazásáról nem gondoskodott.
Javaslat:
Intézkedjen a Hivatal tevékenységére vonatkozó hatékonysági, eredményességi és
gazdaságossági követelmények kialakítására és érvényesítésére.
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II. RESZLETES MEGALLAPITASOK

1.

A MINISZTÉRIUM INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATELLÁTÁSA
Az irányító szerv a NIH-re vonatkozó alapítói, irányító szervi és ellenőrzési jogosultságait - a feltárt hiányosságok kivételével - összességében szabályszerűen ellátta.
Az irányító szerv alapítói jogosultságait - késedelmek és a feltárt hibák kivételével - szabályszerűen látta el. Az irányító szerv a NIH alapító
okiratát összesen hét (a gazdasági és közlekedési miniszter kettő, a kutatásfejlesztésért és innovációért felelős tárca nélküli miniszter és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter egy-egy, a nemzetgazdasági miniszter három) alkalommal módosította. Az irányító szerv - az Áht. 1. 2 előírásaival összhangban az irányító szerv változása, a NIH költségvetése önálló fejezetté válása miatt az
alapító okiratot kisebb időbeli késedelemmel, de módosította. A 2008. május 1jétől, 15-étől, 2009. április 16-ától és 2010. május 29-étől hatályos változáshoz
képest 2008. július 24-én, 2009. június l-jén, illetve 2010. szeptember 30-án
módosította az alapító okiratot. A NIH-nél történt feladatváltozások tekintetében - két eset kivételével - az irányító szerv az Áht. 1. 2 előírásaival összhangban,
de időbeli késedelemmel módosította az alapító okiratot. A kutatás-fejlesztésért
és innovációért felelős tárca nélküli miniszter 2009. január l-jei, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2009. október l-jei feladatváltozás vonatkozásában - az Áht. 1 49. § (5) bekezdés c) pontjával ellentétben - az alapító okiratot
nem módosította. A gazdasági és közlekedési miniszter a NIH alapító okiratát ellentétben az Áht. 1 89. § (1) bekezdésében foglaltakkal - nem a 392/2007.
(XII.27.) Korm. rendelet, és a 277/2006. (XIl.23.) Korm. rendelet módosításának
2008. január l-jei hatályba lépésével, hanem 2008. január 29-ével, visszamenőlegesen módosította. Az alapító okiratokhoz (a gazdasági és közlekedési miniszter által módosított 2008. április 14-i és a nemzetgazdasági miniszter által
módosított 2012. május 29-i alapító okirat kivételével) - ellentétben az Ámr. 1
10. § (11) pont, illetve Ámr. 2 10. § (10) pont előírásával - módosításkor a módosítást tartalmazó okirat mellé nem csatolták az egységes szerkezetű alapító okiratot.
A NIH szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait - a kutatásfejlesztésért és innovációért felelős tárca nélküli miniszternél feltárt hiányosságok kivételével - az Ámr. 1. 2 előírásaival és az alapító okiratokkal összhangban
SZMSZ-ek rögzítették. Új SZMSZ hatályba helyezésére 10 alkalommal került sor,
amelyeket az irányító szerv - az Áht. 1. 2 előírásaival összhangban - kisebb késedelmekkel, de jóváhagyott, azok a Gazdasági Közlönyben, Közlekedési Értesítő
ben és Hivatalos Értesítőben megjelentek. A kutatás-fejlesztésért és innovációért
felelős tárca nélküli miniszter és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter ellentétben a 2008. évi XX. törvény 2. § (4) bekezdésével és a NIH alapító okiratával - az SZMSZ-ben nem vezette át a NIH költségvetése önálló költségvetési
fejezetté válásának tényét. A kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős tárca
nélküli miniszter - ellentétben a Jat. 13. §-ával - az 1/2008. (VII. 1.) KFTNM
utasítással 2008. július l-jétől hatályos SZMSZ-el nem, csak a 2/2008. (X. 01.)
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KFTNM utasítással helyezte hatályon kívül a 2008. marcms 15-én kiadott
SZMSZ-t. A 2008. július l-jétől 2008. október 1-jéig terjedő időszakban egyszerre
két SZMSZ volt hatályban.

Az irányító szerv irányítói jogosultságainak gyakorlása - vezetői
megbízások visszavonásának, valamint a belső kontrollrendszer működésével
kapcsolatos beszámoltatás elmaradásának kivételével - megfelelt az Áht. 1.2
előírásainak. Az irányító szerv - összhangban a 2006. LVII. törvény, a 2010.
évi XLIII. törvény, az Áht. 2 , valamint a 277 /2006. (XII. 23.) és a 303/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet előírásaival - szabályosan nevezte ki a NIH elnökeit,
egyéb munkáltatói jogát szabályszerűen gyakorolta. A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter - ellentétben
a 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés b) és a 2010. évi XLIII. törvény 2. §
(1) bekezdés b) pontjában rögzített előírással - új elnök kinevezésekor nem vonta vissza az elnöki feladatokra helyettesítéssel kijelölt személy ideiglenes megbízását. A gazdasági és közlekedési miniszter és a kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős tárca nélküli miniszter nem vonta vissza a regionális elnökhelyettes kinevezését a 2008. január 1-október 10-e közötti időszakban, ellentétben a hatályos SZMSZ-ekkel, amelyek regionális elnökhelyettest nem nevesítettek (16/2007. (V. 8.) GKM utasítás, a 13/2008. (III. 14.) GKM utasítás és az
1/2008. (VII. 1.) KFTNM utasítás). A nemzetgazdasági miniszter - ellentétben
az Áht. 2 9. § (1) bekezdés c) pontjával - a 2004-ben határozatlan időre kinevezett gazdasági vezető megbízását nem vonta vissza annak ellenére, hogy feladatait ténylegesen 2010. február 23-ig látta el és az álláshelye 2012. június 1jével betöltésre került. Az elnöki feladatokra helyettesítéssel kijelölt személy, a
regionális elnökhelyettes 2008. január 1-október 10-e között, valamint a 2004ben kinevezett gazdasági vezető 2010. február 24-étől 2012. május 31-ig terjedő
időszakban a megbízás visszavonásának hiánya ellenére a megbízással járó
jogait nem gyakorolta. A kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős tárca nélküli miniszter és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a 2008-2009. évekre - ellentétben az Áht., 49. § (5) bekezdés t) pontjában foglalt előírásokkal nem számoltatta be a NIH elnökét a belső kontrollrendszer működéséről.
Az irányítószerv - összhangban az Áht. 1. 2 előírásaival - érvényesítette a közfeladat jellégnek megfelelő finanszírozási módot a közfeladat támogatásának
meghatározásakor, a létszám-előirányzatot az éves költségvetésben jóváhagyta, gyakorolta az előirányzatokkal kapcsolatos jogköreit, figyelemmel kísérte a
NIH költségvetésének végrehajtását, a bevételi és kiadási előirányzatokkal való
gazdálkodását, irányította a tervezéssel kapcsolatos feladatait, jóváhagyta
költségvetéseit, meghatározta a beszámoló készítési feladatokat. A nemzetgazdasági miniszter - az Áht. 1. 2 előírásaival összhangban - az ellátandó feladatok
teljesülésének veszélye miatt 2011. évben, illetve 2012-2013. években a szükséges intézkedéseket megtette.
Az irányító szerv ellenőrzési jogosultságait - a feltárt hiányosságok kivételével - összhangban az Áht. 1. 2 előírásaival szabályszerűen látta el. Az
NGM - ellentétben az Áht. 1 49. § (5) bekezdés j) pontjával - nem vizsgálta felül
a 2011. !. féléves beszámolót. Az irányító szerv - összhangban a 2006. LVII.
törvény, a 2010. évi XLIII. törvény előírásaival - törvényességi, szakszerűségi,
pénzügyi ellenőrzéseket folytatott, 2009. és 2013. év kivételével szabályszerűsé
gi, rendszer, és megbízhatósági ellenőrzéseket, egy esetben utóellenőrzést vég-
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zett a NIH-nél. Az irányító szerv - ellentétben az Áht. 1 49. § (5) bekezdés d)
pontjában és (6) bekezdésében előírtakkal 2010. augusztus 14-ig - hatásvizsgálat alapján nem vizsgálta a közfeladat-ellátás iránti igény meglétét, a közfeladat-ellátás más megoldási módokkal, más szervezeti megoldásokkal szembeni
előnyét, nem mérlegelte a szervezeti célszerűséget. Nem vizsgálta az ellátott, ellátandó közfeladat elvégzésére alkalmas államháztartáson belüli vagy kívüli
szervezetek vagy személyek közötti versenyhelyzetet, továbbá annak feltételezett hatását a gazdaságos, hatékony, eredményes, valamint megfelelő garanciákkal rendelkező közfeladat-ellátásra, nem érvényesítette és nem értékelte a
szakmai, mennyiségi, minőségi, valamint a működés és gazdálkodás gazdaságosságára, hatékonyságára, továbbá a szerv egészére és szervezeti egységeire
vonatkozó méretgazdaságossági követelményeket. Az irányító szervek a 2006.
LVII. törvény 2. §. (1) bekezdés c) pontjában, és 2010. évi XLIII. törvény 2. §. (1)
bekezdés c) pontjában előírt hatékonysági ellenőrzéseket nem végeztek.
Az irányító szerv - ellentétben az Áht. 1 49. § (5) bekezdés f) pontja, és az
Áht. 2 9. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakkal - ellenőrzései során a közfeladatok ellátására vonatkozó, az erőforrásokkal való szabályszerű
és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítését
nem ellenőrizte, nem kérte számon. Az irányító szerv a NIH felé követelményként a költségvetési gazdálkodás folyamatában szokásos követelményként állapította meg 2009-2011. években az előirányzat-maradvány jóváhagyását, 2010. évben előirányzat visszarendezést, kiadási keretösszeg meghatározását, a 2011. évben az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat végrehajtását,
függő tételek rendezését, szerződéses állomány felülvizsgálatát, 2012. évben az
előirányzat-maradvány terhére jutalom kifizetés felfüggesztését, 2013. évben a
függő tételek rendezését határozta meg. Ezeknek a követelményeknek az ellenőrzését, számonkérését a NIH féléves és éves beszámolóinak ellenőrzésével biztosította.

2.

A NIH ÁTALAKÍTÁSA, A FELADAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK SZABÁLYSZERŰSÉGE

Az irányító szerv (gazdasági és közlekedési miniszter) alapítói, irányítói
döntései a KPI 2008. évi beolvadása kapcsán - a feltárt hiányosságok kivételével - megfeleltek az Áht. 1 előírásainak. A gazdasági és közlekedési miniszter - az Áht. 1 előírásaival összhangban - döntött a KPI megszüntetéséről,
azonban az alapító okiratot - az 1. fejezetben ismertetettek szerint visszamenőleges hatállyal módosította. A NIH jogutódlásának törzskönyvi átvezetését - az Ámr. 1 előírásaival összhangban - szabályszerűen elvégezték, az
Áht. 1 88/A. § (3) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentési kötelezettségnek eleget tettek. A gazdasági és közlekedési miniszter az átalakításhoz kapcsolódóan
a NIH SZMSZ-ének módosítását az Áht. 1 előírásaival összhangban, de időbeli
késedelemmel jóváhagyta (13/2008. (III. 14.) GKM utasítás). A KTIA felhasználásának, kezelésének és ellenőrzésének feladatait - a pályázatkezelés és a pályázatkezelési rendszer projekt kivételével - dokumentáltan vette át a NIH.
A végrehajtott feladat-átadásokra és átvételekre dokumentáltan, az átadó és
átvevő között megkötött megállapodások alapján - a 2011. évi feladatátadás
kivételével - a feladatváltozást előíró jogszabályok hatályba lépését követően
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több hónapos késedelemmel került sor. Az OKM-től és a GKM-től a 103/2008.
(IV. 29.) Korm. rendelet 1. § a) pontja alapján 2008. május l-jei hatállyal átvett
feladathoz kapcsolódó megállapodást 2008. szeptember 5-én, illetve 2008. július 10-én írták alá. A KvVM-től 306/2008. (XII. 08.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján 2009. január l-jétől átvett feladathoz kapcsolódó megállapodást 2009. február 11-én írták alá. A 177 /2006. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. § (2)(6) bekezdése alapján 2009. október l-jei hatállyal átvett feladatokra vonatkozó megállapodás 2009. decemberi keltezésű. A 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § m) pontja alapján 2010. július l-jével átadott feladatra vonatkozó
megállapodást a felek 2010. október-november hónapban írták alá. A 2011.
január l-jétől a 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján
a KTIA kezelésével kapcsolatos feladatok átadás-átvételére a megállapodást a
felek 2011. január 31-én készült jegyzőkönyvben rögzítették. Az ellátott feladatokat a 1. számú, az átadott és átvett feladatokat összefoglalóan a 2. számú
melléklet mutatja be.

3.

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÍS

MŰKÖDTETÉSE

kontrollrendszer kialakítása és működtetése az ellenőrzött
összességében részben volt megfelelő. A belső kontrollrendszer egyes pillérei közül a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése szabályszerű volt, a kockázatkezelési rendszer, az információs és kommunikációs
rendszer, és a monitoring rendszer részben volt szabályszerű, a kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű.
A

belső

időszakban

A NIH elnöke a 2008-2009. években - ellentétben az Áht. 1 97. § (2) bekezdésével - az éves költségvetési beszámoló keretében az Ámr. 1 23. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban nem számolt be a NIH folyamatba
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A 2010-2013. években a NIH elnöke - az
Áht. 1_2 , az Ámr. 1 _2 és a Bkr. előírásaival összhangban - a belső kontrollok mű
ködéséről beszámolt, fejlesztési igényt (szabályzatok aktualizálása, belső ellenőrzési tevékenység ellátása) a 2012. évi és a 2013. január 1-21-e közötti idő
szakra vonatkozóan jelöltek meg.

3.1.

A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek és az információs és kommunikációs
rendszer kialakítása és működtetése
A kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése az ellenőrzött idő
szak minden egyes évében - a feltárt hiányosságok mellett - szabályszerű
volt. A NIH rendelkezett hatályos alapító okirattal, SZMSZ-el, a gazdasági
szervezete ügyrendjével, a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályzatával, számviteli politikával, számlarenddel, bizonylati renddel, pénzkezelési,
értékelési, leltározási és leltárkészítési szabályzattal, selejtezési, valamint közbeszerzési szabályzattal. A NIH-nél szabályozták a kockázatkezelés rendjét, a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjét, valamint etikai kódexben meghatározták az etikai elvárásokat a szervezet minden szintjén. A munkavállalók részére
elkészítették a munkaköri leírásokat. A meglévő belső szabályzatokat rendszeres időközönként aktualizálták. A NIH ugyanakkor az ellenőrzött időszak egé-
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szében - a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés c) pontjában, az Áhsz. 8. § (4) bekezdés
c) pontja, valamint (15) és (16) bekezdésében, illetve az Ámr. 1 145/B. §, az
Ámr. 2 156. § (2) és a Bkr. 6.§ (3) bekezdése ellenére - nem rendelkezett
önköltségszámítási szabályzattal, valamint ellenőrzési nyomvonalakkal.

A meglévő szabályzatok - a gazdasági szervezet ügyrendje, a számviteli politika, az értékelési, gazdálkodási és közbeszerzési szabályzat esetében feltárt
hiányosságok kivételével - megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A
gazdasági szervezet ügyrendje - az Ámr. 1 17. § (5) bekezdése, illetve az
Ámr. 2 20. § (7) és az Ávr. 13. § (5) bekezdése ellenére - 2011-2012. között a beosztott munkavállalók feladat- és hatáskörét nem rögzítette. A számviteli politika - ellentétben az Áhsz. 8. § (5) és (8) bekezdésével - 2008-2009. években
nem tartalmazta a mérlegkészítés időpontját, 2010-2013. között nem írta elő a
vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél figyelembeveendő
szempontokat. Az értékelési szabályzat 2008-2013. között - ellentétben az Áhsz.
8. § (17) bekezdés a) és d) pontjában előírtakkal - nem rögzítette a jogszabályon alapuló jogerős követelések (adósok) értékelésének elveit, illetve követeléstípusonként a kis összegű követelések dokumentálásának szabályait. A gazdálkodási szabályzat - ellentétben az Ámr. 1 162/B. § (1) bekezdésében, valamint
az Ámr. 2 235. § (1) bekezdésében foglaltakkal - 2009-2010. között a 10 és
5 M Ft-os értékhatárt elérő kötelezettségvállalások Kincstárhoz történő bejelentésének feladatait. A közbeszerzési szabályzatban 2008. évben a Kbt. 1 59. §ában előírtak ellenére nem határozták meg az ajánlati biztosíték kezelésével,
nyilvántartásával, illetőleg visszaadásával kapcsolatos feladatokat, melyet
2009-től elnöki utasításban pótoltak. A közbeszerzési szabályzatban 2010-től
2012. augusztusig - ellentétben az Ámr. 2 20. § (3) bekezdés b) és az Ávr. 13. §
(2) bekezdés b) pontjában előírtakkal - nem szabályozták a Kbt. hatálya alá
nem tartozó beszerzések lebonyolításának eljárásrendjét. A közbeszerzési szabályzatban az ellenőrzött időszak egészében - a Kbt. 1 6. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 2 22. § (1) bekezdésében foglalt előírás ellenére - nem rögzítették a
belső ellenőrzés felelősségi rendjét.
A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése az ellenőr
zött időszak minden egyes évében részben volt szabályszerű. A NIH
elnöke az Ámr. 1_,-ben, valamint a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelően előírta a
kockázatkezelés rendjét. A NIH elnöke - ellentétben Ámr. 1 145/C. § (1)-(2), az
Ámr. 2 157. § (1)-(2), valamint a Bkr. 7. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal nem végzett kockázatelemzést, nem mérte fel és nem állapította meg a NIH tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat, nem határozta meg az
egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, azok megtételének
módját, a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.
A kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése az ellenőrzött
időszak minden egyes évében nem volt szabályszerű. A kontrolltevékenység részeként működő folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésre vonatkozó FEUVE szabályzat a 2008-2011. és a 2013. években nem
volt aktualizált. A NIH-nél - az Áht. 1 121. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a
Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak ellenére - megfelelő, pontos és
naprakész információk nem álltak rendelkezésre a költségvetési gazdálkodással
kapcsolatban, illetve a kontrolltevékenység részeként a gazdasági események
elszámolásának kontrollja nem volt biztosított. A 2009-2013. években a NIH
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belső szabályzataiban az Ámr. 1. 2., valamint a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelő

en a felelősségi körök meghatározásával szabályozták az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, a dokumentumokhoz való hozzáférést, a hozzáférés
szintjeit, valamint a beszámolási eljárásokat. A NIH elnöke - az Ámr. 1 145/E. §
(2) bekezdés c), az Ámr. 2 158. § (2) bekezdés c), valamint a Bkr. 8. § (4) bekezdés
b) pontjában előírtak ellenére - nem szabályozta az informatikai rendszerekhez
való hozzáférés jogosultságait, és a hozzáférés szintjeit. A kiadási előirányzatok
felhasználása és a bevételi előirányzatok teljesítése során a kulcskontrollok
működése nem volt megfelelő, a feltárt hiányosságokat részletesen a 4.2. fejezet
tartalmazza.
Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működte
tése 2009. évben szabályszerű volt, a 2008. és a 2010-2013. években
részben volt szabályszerű. A NIH-nél 2008. és 2010-2013. években - ellentétben az Ámr. 1 145/F. § (2) bekezdésével, az Ámr. 2 159. § (2) bekezdésével és a
Bkr. 9. § (2) bekezdésével - részben működtettek hatékony, megbízható és pontos beszámolási rendszereket, a beszámolási szintek, határidők és módok nem
voltak világosan meghatározva. A NIH elnöke belső szabályzatokban (SZMSZek, Ügyrendek, Kommunikációs szabályzatok, Informatikai biztonsági szabályzat, Biztonsági keretszabályzat) meghatározta az információátadás formáit. A
NIH rendelkezett a 2008. évben informatikai biztonsági, 2009. évtől biztonsági
keret szabályzattal, amelyek aktualizálása azonban nem történt meg. A NIH a
2008-2010. években rendelkezett belső kommunikációs stratégiával, valamint
a 2008-2013. években kommunikációs szabályzattal, amelyekben szabályozták
az információs és kommunikációs folyamatokat. A 2009-2013. években az
Ámr. 1.,-ben valamint a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelően az alkalmazottak a
munkavégzéshez szükséges információhoz az Intranet segítségével megfelelően
időben hozzájuthattak, valamint a vezetői döntéshez szükséges információk a
beszámoltatások, illetve a rendszeres vezetői megbeszélések alapján időben
rendelkezésre álltak.

3.2.

A monitoring rendszer kialakítása és
belső ellenőrzés, integritási szemlélet

működtetetése,

a

A monitoring rendszer kialakítása és működtetése az ellenőrzött
időszak minden egyes évében részben volt szabályszerű. A monitoring
rendszer működtetése érdekében - az Áht. 1,, az Ámr. 2 és a Bkr. előírásaival
összhangban - kidolgozták a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét, azonban nem gondoskodtak annak fejlesztéséről. A NIH
elnöke 2008-2013. években - ellentétben az Ámr. 1 145/G. §, az Ámr. 2 160. §, valamint a Bkr. 10. § előírásaival - csak részben alakította ki és működtette a
szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszert, mivel a belső szabályzatokban előírt beszámoltatási
rendszer és az azokat értékelő, megvitató vezetői értekezletek keretében nem
biztosították a szervezeti célok megvalósulási folyamatának teljes körű nyomon
követését. A NIH elnöke az Áht. 1 97. § (1) bekezdésben (2008.), a 88. § (1) bekezdés b) pontjában (2009. január l-jétől 2010. augusztus 14-ig), a 94. § (1) b)
pontjában, az Áht. 2 61. § (1) bekezdésben és a 69. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt előírások ellenére a belső kontrollrendszer keretében a NIH céljainak tel-
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jesítésére vonatkozóan, a gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodásra
vonatkozó követelmények kialakításáról és alkalmazásáról nem gondoskodott.

A monitoring rendszer részeként a belső ellenőrzés működésében a
2008-2012. években jogszabályi hiányosságok voltak jellemzőek. A
NIH elnöke az Áht. 1.,-ben foglaltaknak megfelelően gondoskodott a belső ellenőrzés szervezeti kialakításáról. A NIH elnöke - ellentétben az Áht. 1 97. § (1)
bekezdés, 121/A. § (3) bekezdés (2009. január l-jétől), 121/B. § (4) bekezdés
(2011. január l-jétől), az Áht. 2 70. § (1) bekezdése, valamint a Ber. 4. § (1), illetve a Bkr. 15. § (1) bekezdése előírásaiban foglaltakkal - nem gondoskodott a
belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről, mivel három időszakban a belső ellenőri munkakör nem volt betöltve (2008. január l-je április 25-e, 2010. október 25-e november 30-a, 2011. december l-je és a 2012. május 22-e között).
A belső ellenőrzés szervezeti szabályozása megfelelt a Ber. és Bkr. előírásainak,
a belső ellenőri feladatokat teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő
(2008. április 26-a és a 2010. október 24-e, a 2010. december l-je és a 2011.
november 30-a, valamint a 2013. február l-je és a december 31-e között), vagy
külső szervezet (2012. május 23-a és 2013. február 28-a között) látta el. A belső
ellenőrzés helye a szervezeti struktúrában a Ber. és a Bkr. előírásaival összhangban állt, a belső ellenőrzés az SZMSZ-ben előírtak szerint a NIH elnökének
közvetlenül alárendelve működött. A belső ellenőri megbízásoknál a Ber. és a
Bkr. előírásainak megfelelően érvényesültek az összeférhetetlenségi előírások.
A belső ellenőröket megillető betekintési és hozzáférési jogosultságokat a Ber. és
a Bkr. előírásainak megfelelően biztosították, azonban a 2008-2010. években a Ber. 17. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére - az ellenőrzések során
az ellenőrzöttek nem teljesítették maradéktalanul az ellenőrzéssel kapcsolatos
együttműködési kötelezettségüket. A 2008-2012. években az elvégzett ellenőrzé
sekről - ellentétben a Ber. 32. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Bkr. 47. §ában foglaltakkal - nyilvántartást nem, azonban a 2013. évben már vezettek.
Az ellenőrzési megállapítások alapján intézkedési terveket - ellentétben a Ber.
29. § (1), valamint a Bkr. 45. § (3) bekezdésével - a megadott határidőn túl készítették el. Az intézkedési tervek véleményezése az ellenőrzés vezetője részéről a
2008-2012. években - a Ber. 29. § (2), valamint a Bkr. 45. § (4) bekezdésében
előírtak ellenére - nem, a 2013. évben azonban már megtörtént. Az intézkedési
tervek alapján tett intézkedések utóvizsgálata a Ber. és a Bkr. előírásainak megfelelően megtörtént. A belső ellenőrzés az ÁSZ jelentésében megfogalmazott hiányosságokat a 2013. év kivételével nem tárt fel.
A NIH által tanúsítványi adatszolgáltatás keretében kitöltött integritási kérdőív szabályozási, működési hiányosságokra mutatott rá, egyes területeken nem érvényesült teljes körűen az integritási szemlélet. A NIH nem rendelkezett - nyilvánosan közzétett - stratégiával, nem működött szervezett dolgozói érdekképviselet. Rendszerszerű kockázatelemzést a szervezetnél nem alkalmaztak, nem végeztek rendszeres korrupciós kockázatelemzést, a lehetséges
korrupciós események felmérése, így a lehetséges kockázatok mérséklése érdekében sem fogalmaztak meg konkrét lépéseket. Több integritás kontroll területet nem szabályoztak, ugyanaz a személy látta el az utalványozás és ellenjegyzés feladatát (de nem azonos gazdasági eseménynél), a külső szakértők alka!-
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mazásának feltételeiről nem rendelkeztek, a külső szervezetekkel, személyekkel
való kapcsolattartást nem szabályozták. Titokvédelmi szabályzattal, önálló
összeférhetetlenségi szabályzattal nem rendelkeztek, az ajándékok, meghívások
utaztatás elfogadásának feltételeit, a szervezeten belüli közérdekű bejelentők
védelmét nem szabályozták. Az új munkatársak felvételekor nem ellenőrizték a
benyújtott (képzettséget, végzettséget igazoló) dokumentumok hitelességét, az
új munkatársak kiválasztása során az esetek kevesebb, mint a felében írtak ki
pályázatot, pszichológiai és tudásszint-felmérő tesztet nem alkalmaztak.
veszélyeztetettségi szint közepes, míg a kockázatokat
szintje magas, a kiépült, a kockázatok kezelésére hivatott
kontrollok szintje közepes volt. A kockázatok és a kontrollok szintje alapján
megállapítható, hogy a NIH-nél jelenlévő kockázatokat növelő tényezők szintje meghaladta az azok kezelésére kiépült kontrollok
szintjét, a szervezet integritása fejlesztendő.

A NIH-nél az

eredendő

növelő tényezők

4.

A NIH PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSA
A NIH pénzügyi gazdálkodása az ellenőrzött időszakban - az
zat-módosítások kezelése kivételével- nem volt szabályszerű.

4.1.

Az

előirányzatok

előirány

megállapítása és módosítása

A NIH elemi költségvetéseinek elkészítése, az előirányzatok megállapítása során a szintrehozások, szerkezeti változások figyelembe
vételével - az elemi költségvetésekkel kapcsolatos hiányosság kivételével megfelelt az Áht. 1 _2 , az Ámr. 1 _2 és az Ávr. valamint a belső szabályzatok előírásainak.
A NIH-nél a költségvetési tervezéssel kapcsolatos feladatokat belső szabályzatokban és a munkavállalók munkaköri leírásaiban rögzítették. Az elemi költségvetést az ellenőrzött időszak minden évében elkészítették. A 2008-2011. évi
elemi költségvetésekben - ellentétben az Ámr. 1 37. § d), e) pontjai, Ámr. 2 46. §
(1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdésével - nem szerepeltették a költségvetési
feladatmutatók állományát, a teljesítménymutatókat, továbbá 2008-2009.
években a kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó indokolásokat (számításokat) sem.
A NIH eredeti kiadási előirányzata az ellenőrzött időszakban széles intervallumban változott. A módosított kiadási előirányzatok és a teljesített kiadások
2009-ben, 2012-ben és 2013-ban csökkentek, míg 2010-ben növekedés volt tapasztalható az előző évhez képest. A NIH előirányzatait, azok változását 20082013. évek között a 3. számú melléklet mutatja be.
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Az NIH kiadási
lélteti:

előirányzatainak

A NIH kiadási

változását M Ft-ban az alábbi grafikon szem-

előirányzatainak

alakulása a 2008~2013. közötti
években
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A NIH előirányzatait kormányzati, irányító szervi és intézményi hatáskörben
egyaránt módosították. A módosított kiadási, bevételi előirányzatok minden ellenőrzött évben magasabbak voltak az éves eredeti kiadási, bevételi előirányza
toknál. A kiadási előirányzat-módosítások legnagyobb mértékben minden évben a dologi kiadásokat és az egyéb folyó kiadásokat érintették.
A NIH évenkénti előirányzat-módosításait az alábbi táblázat mutatja be:
Adatok M Ft-ban
Kiadási
Évek

Kormány

előirányzat-módosítások

irányító szerv

intézmény

összesen

2008.

72,3

851,3

3 515,7

4 439,3

2009.

-126,6

105,1

1135,7

1114,2

2010.

-136,7

2084,3

1444,1

3 391,7

2011.

8,2

-459,7

3 747,6

3 296,1

2012.

-19,3

215,8

1854,6

2051,1

2013.

-108,5

271,8

902,2

1065,5

Összesen

-310,6

3068,6

12599,9

15357,9

Az előirányzat-módosítások megfeleltek az Ámr. 1. 2 és az Ávr. előírá
sainak. Az irányító szerv által engedélyezett többletbevétel előirányzatosítása
az Ámr. 1 . 2 és az Ávr. alapján szabályszerűen megtörtént. Az egyéb intézményi
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hatáskörű előirányzat-változtatások megfeleltek az Áht. 1 . 2, az Ámr. 1. 2 , valamint
az Ávr. előírásainak. A NIH a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat

módosításokról, átcsoportosításokról az intézkedés meghozatalát követő öt
munkanapon belül tájékoztatta a Kincstárt és a fejezetet irányító szervet az
Ámr. 1. 2, valamint az Ávr. előírásainak megfelelően. A NIH belső szabályzataiban (számviteli politika, számlarend) kialakították az előirányzatok, illetve
azok módosítása főkönyvi könyvelésbe történő feladásának, továbbá az elő
irányzatok könyvelésének rendjét. Az előirányzatok, valamint azok módosításainak főkönyvi könyvelése az ellenőrzött időszakban - az Áhsz.-ben és a NIH
számviteli politikájában és számlarendjében foglaltaknak megfelelően - szabályszerűen megtörtént.

4.2.

A kiadási előirányzatok felhasználása és a bevételi
irányzatok teljesítése

elő

A gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos kulcskontrollok működésé
ben - a 2008-2011. években a szakmai teljesítésigazolás és az utalványozás ellenjegyzése, 2012-2013. években a teljesítésigazolás és az érvényesítés tekintetében - az alábbi hiányosságok voltak jellemzőek:
• A dologi és felhalmozási kiadások ellenőrzött mintatételeinél elő
fordult, hogy a teljesítésigazoló - ellentétben az Ámr. 1 135. § (2) bekezdésével, az Ámr. 2 76. § (5) bekezdésével és az Ávr. 57. § (4) bekezdésével - nem
rendelkezett a szükséges kijelöléssel. Előfordult, hogy a szakmai teljesítésigazolást/teljesítésigazolást az arra jogosult - az Ámr. 1 135. § (1)-(2) bekezdésében, az Ámr. 2 76. § (1) és (3) bekezdésében és az Ávr. 57. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakkal ellentétben - nem végezte el. Az ellenőrzött mintatételeknél az utalványrendeleteknél előfordult, hogy - ellentétben az Ámr. 1 136. §
(4) bekezdés g) pontja, az Ámr. 2 78. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az
Ávr. 59. § (3) bekezdés g) pontja előírásaival - nem tartalmaztak keltezést.
Azokban az esetekben, ahol a szakmai teljesítésigazolás hiányzott, vagy jogosulatlan végezték, az érvényesítés nem felelt meg az Ámr. 1 135. § (3), az
Ámr. 2 77. § (1) és az Ávr. 58. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak. Az érvényesítő - ellentétben az Ámr. 2 77. § (2) és az Ávr. 58. § (2) bekezdésével nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügymenetben a teljesítés
igazolást nem végezték el, vagy jogosulatlanul végezték.
• A pénzeszközátadások ellenőrzött mintatételeinél előfordult, hogy
a teljesítésigazolást - az Ámr. 1 135. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére 2008-2009. években nem az arra jogosult végezte, mert nem rendelkezett az
Ámr. 1 135. § (2) bekezdése szerinti kijelöléssel. Az ellenőrzött mintatételeknél
a szakmai teljesítés igazolására jogosult 2011-ben - az Ámr. 2 76. § (1) és (3)
bekezdésében foglaltakkal ellentétben - nem végezte el a teljesítés igazolását. Az ellenőrzött mintatételeknél 2012-ben az utalványrendeleteken nem
szerepelt - az Ávr. 58. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére - az érvényesítés
dátuma.
A nem a kulcskontrollok körébe tartozó gazdálkodási jogkörök gyakorlása tekintetében az alábbi egyéb szabálytalanságok, hiányosságok voltak:
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• A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások ellenőrzött mintatételeinél - az Áht. 1 98. § (2) bekezdés (2008. december 31-ig), 100/B. § (3)
bekezdés (2009. január l-jétől), 100/C. § (3) bekezdés (2011. január l-jétől),
Áht. 2 37 § (1) bekezdés, valamint az Ámr. 1 134. § (8) bekezdés, az Ámr. 2 74. §
(1) bekezdés, és az Ávr. 55. § (1) bekezdése előírásaival ellentétben - a kifizetések alapját képező kinevezés/módosítás (kötelezettségvállalás) pénzügyi ellenjegyzése nem történt meg.
A dologi és dologi jellegű, valamint a felhalmozási kiadások ellenőrzött mintatételei esetében a Kbt. 1. 2 hatálya alá tartozó beszerzéseknél a közbeszerzéseket
lefolytatták. A felhalmozási kiadások ellenőrzött mintatételeinél - a 2010-ben a
Fehérvári úti ingatlan és földterület 5. fejezetben ismertetett helytelen besorolása és a 2012. évi állományba vételi bizonylatok hiánya kivételével - a bekerülési érték megállapítása, állományba vétele, besorolása, az értékcsökkenés elszámolása megfelelt a Számvt. tv. és az Áhsz. előírásainak. A 2012. évben a bizonylatok megőrzésére vonatkozó, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében foglalt
előírás ellenére előfordult, hogy nem rendelkeztek állományba vételi és üzembe
helyezési dokumentumokkal.
A bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét - egy eset kivételével - betartották az ellenőrzött időszak alatt. A NIH 2011. évi elemi költségvetésében betervezett 2 149 M Ft támogatásértékű bevétel a KTIA-ból nem
folyt be a NIH költségvetésébe, mivel a KTIA kezelése, felhasználása és ellenőr
zése 2011. január l-jétől átkerült az NFÜ-be. Az évközi előirányzat-módosítások
során érvényesítették a feladatváltozáshoz kapcsolódó finanszírozási változásokat.

A vagyonhasznosítási bevételek teljesítése területén a kulcskontrollok nem
működtek megfelelően. A megállapítások az alábbiak:
• A vagyonhasznosítási bevételeknél a kötelezettségvállaló - ellentétben
az Ámr. 1 135. § (2), az Ámr. 2 76. § (5) és az Ávr. 57. § (4) bekezdésével - a
szakmai teljesítést igazoló személyt nem jelölte ki. A 2008-2011. években az
utalvány ellenjegyzőjének aláírása és a keltezés - ellentétben az Ámr. 1 136. §
(4) bekezdés g) pontja 137. § (3) bekezdése, és az Ámr. 2 78. § (2) bekezdés a)
pontja, 79. § (2) bekezdése ellenére - nem szerepelt az utalványon. Az érvényesítőt - ellentétben az Ávr. 58. § (4) bekezdésével - 2012-ben nem jelölték
ki. 2013-ban - összhangban az Ávr. előírásaival - megtörtént a teljesítésigazoló kijelölése, de a teljesítésigazoló 2013. évben - ellentétben az Ávr. 57. §
(1)-(3) bekezdéseivel, illetve a 22/2011. számú elnöki utasítással kiadott gazdálkodási szabályzat 4.3.1. pontjával - nem végezte el a bevételek teljesítésének igazolását. 2012-ben és 2013-ban - az Ávr. 58. § (3) bekezdése ellenére
- az érvényesítést nem végezték el.
• A NIH az ellenőrzött időszakban az állami vagyon hasznosításának, bérbeadásának kereteit bérleti szerződésekben rögzítette. A szerződésekben meghatározták a bérleti díj összegét, a bérbeadás feltételeit. A bérleti díjakról, illetve az eszközértékesítésekről a NIH számlát bocsátott ki, amit a vevők egy
kivétellel határidőben és a számlázott összegben kifizettek.

A NIH az évközi korlátozó intézkedéseket betartotta, a részére előírt
befizetési kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett. Az irányító

23

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

szerv 2008. kivételével korlátozta a kiadási előirányzatok felhasználását. A
2009., és 2011. években maradványtartási kötelezettséget írt elő, évközi zárolásokat hajtott végre. A zárolt előirányzatokat 2009. évben 146,0 M Ft, 2010-ben
155,1 M Ft összegben elvonta. Az irányító szerv 2012. évben kormányhatározat
alapján egy alkalommal 5,5 M Ft összegben zárolt előirányzatot, valamint két
alkalommal hajtott végre elvonást, összesen 97,9 M Ft összegben. 2013. évben
két kormányhatározat alapján - összesen 112,7 M Ft- évközi zárolás végrehajtása történt meg.

4.3.

előirányzat-maradványok

Az

kezelése

A NIH előirányzat-maradványának levezetése az ellenőrzött idő
szakban a jogszabályi előírásokkal összhangban történt. A NIH könyveiben az egyes években megállapított előirányzat-maradványként
1066,6 M Ft-ot, 704,1 M Ft-ot, 1963,5 M Ft-ot, 687,6 M Ft-ot, 839,9 M Ft-ot, illetve 169,1 M Ft-ot mutatott ki, amely elsősorban kiadási megtakarításból származott. A NIH kötelezettséggel nem terhelt maradványa 2008-2013. években
197,5 M Ft, 29,4 M Ft, 73,8 M Ft, 19,5 M Ft, 19,0 M Ft, illetve 0,0 M Ft volt. Az
éves beszámolók 42. űrlapján, mérlegében, a kapcsolódó főkönyvi számlákon
és a szöveges beszámolókban kimutatott előirányzat-maradvány megegyezett.
A megállapított előirányzat-maradvány, valamint a kötelezettségvállalással
nem terhelt (szabad) előirányzat alakulását M Ft-ban 2008-2013. között az
alábbi ábra szemlélteti:

A NIH

előirányzat-maradványának

alakulása a 2008-2013. évek között
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A NIH előirányzat-maradványairól - az Ámr. 1 65. § (2) bekezdése, az Ámr. 2
207. § (5) bekezdés, az Ávr. 149. § (1) bekezdés, valamint az Áhsz. 10. § (1) bekezdés alapján - az előírt tartalommal, de minden évben késéssel teljesítette az
irányító szerv felé előírt adatszolgáltatási kötelezettségét, az elemi költségvetési
beszámoló benyújtását. A NIH minden ellenőrzött évben rendelkezett az irányí-

24

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

tó szerv értesítésével az előirányzat-maradvány jóváhagyásáról. Az ellenőrzött
időszak egyes éveiben a főkönyvi kivonatok és az éves beszámolók 10. űrlapja
szerinti előirányzat-maradvány igénybevétel megegyezett. A NIH 2011-ben és
2013-ban tájékoztatta az NGM-et a tárgyévet követő év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt szabaddá váló előirányzat-maradványáról.
Az előirányzat-maradványok esetében a kötelezettségvállalással
terhelt maradvány felhasználása a mintavételi eredmények alapján magas kockázatú volt, tekintettel arra, hogy azok dokumentálása nem volt teljes körű. Egyes tételeknél nem tartották be a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében
foglalt bizonylat megőrzési kötelezettséget (2008., 2009. és 2012-ben 1-1 tétel,
2010-ben 3 tétel alátámasztó dokumentuma hiányzott). A dokumentumokkal
alátámasztott tételek megfeleltek az Ámr. 1. 2 és az Ávr. előírásainak.

4.4.

A fizetőképesség alakulása
A NIH folyamatos fizetőképessége biztosított volt, nem kért előirányzat
előrehozást. A NIH likviditási mutatója, illetve pénzeszköz likviditási mutatója
2008-2010. között biztonságos finanszírozási helyzetet jelez, a 2011-2013. közötti magas értékek jellemezték, amelyek arra utalhatnak, hogy a NIH-nek sok
volt ebben az időszakban a szabad, lekötetlen pénzeszköze. A NIH likviditási
mutatója 2008-ban 5,4, 2009-ben 2,7, 2010-ben 4,2, 2011-ben 22,5, 2012-ben
21,4, míg 2013-ban 46,3 volt. A NIH pénzeszköz likviditási mutatója 2008-ban
5,1, 2009-ben 2,3, 2010-ben 4,0, 2011-ben 18,8, 2012-ben 18,3, míg 2013-ban
28,7 volt.
A NIH likviditási mutatója, illetve pénzeszköz likviditási mutatója alakulását
2008 és 2013. között az alábbi ábra szemlélteti:
A NIH likviditási mutatóinak alakulása a 2008-2013. közötti években
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5.

A NIH VAGYONGAZDÁLKODÁSA
A NIH vagyongazdálkodása - az üzemeltetésre, kezelésbe átadott, átvett
vagyon átadás-átvétele, a térítésmentes vagyonelemek tulajdonjogának átadás-átvételei kivételével - nem volt szabályszerű.

5.1.

A vagyongazdálkodás szabályozottsága
A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköröket az
SZMSZ-ekben és a gazdálkodási szabályzatokban meghatározták. A
NIH gazdálkodási, leltározási, beszerzési, értékelési, selejtezési szabályzataiban,
számviteli politikájában előírta a vagyonnal történő gazdálkodás - alapfeladat
ellátásához rendelkezésére bocsátott vagyon nyilvántartásának, értékelésének,
hasznosításának, selejtezésének - eljárási szabályait. Az ellenőrzés a belső
kontrollrendszer részét képező kontrollkörnyezet értékelése során a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályozási hiányosságokat (leltározási, értékelési,
valamint a (köz)beszerzési szabályzat), valamint egyes szabályozási előírások
hiányát (önköltségszámítási szabályzat) állapította meg. Az ezekkel kapcsolatos részletes megállapításokat a 3.1. számú fejezet tartalmazza.

5.2.

Az eszközök és források értékének kimutatása, az eszközök értékének megőrzése
A NIH eszközeinek arányát és változását az
grafikon szemlélteti:

ellenőrzött időszakban

az alábbi

A NIH vagyongazdálkodási helyzete a 2008-2013. közötti években
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A befektetett eszközök állományának értéke a 2008. évi 242,5 M Ft-ról 2013-ra
1196,2 M Ft-ra növekedett, az összes eszközértékhez viszonyított aránya 17,9%-
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ró! 74,7%-ra változott. A forgóeszközök állományi értéke a 2008. évi
1111,9 M Ft-ról 2013-ra 406,2 M Ft-ra, összes eszközértékhez viszonyított aránya 82, 1%-ró! 25,4%-ra csökkent, az alapkezelői feladatok NFÜ-höz kerülésével
összefüggésben. A követelésállomány - a 2013. évet kivéve - az ellenőrzött idő
szak egészében csekély, a teljes eszközérték 0,0-2, 7% között volt, amelynek döntő hányada behajtás alatt lévő tartozás volt.
A NIH-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt, a rövid lejáratú kötelezettségállomány a 2008. évi 205,0 M Ft-ról 2013. évre 8,8 M Ft-ra csökkent.
A saját tőke aránya mutató a 2008. évi 2,8%-ról a 2013. évre 74,8%-ra nőtt,
ami a saját tőke forrásokon belüli részarányának jelentős mértékű növekedéséből adódott. A NIH mérlegtételeinek alakulását, változását részletesen az 4.
számú mellékletben szereplő mérlegadatok szemléltetik.

A mérlegben kimutatott eszközök nyilvántartását, értékének megállapítását - az üzemeltetésre adott eszközök kimutatása kivételével - a
Számv. tv. és az Áhsz. előírásainak megfelelően szabályszerűen végezték el. Az üzemeltetésre adott eszközök mérlegtételek közötti kimutatásánál az alábbi hiányosságok fordultak elő:
• A NIH a MAG Zrt.-nek - a 2008. január 29-én kelt megállapodás alapján üzemeltetésre átadott 7,0 M Ft bruttó, 2,2 M Ft nettó értékű informatikai eszközöket és bútorokat, amelyekről a MAG Zrt. december 31-ei fordulónapra
évenként leltározott, azonban a Számv. tv. 69. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak ellenére a leltár az eszközök értékét nem tartalmazta, így a NIH éves
mérlegeiben az üzemeltetésre átadott eszközök mérlegsoron az eszközök értékét nem szerepeltették.
• A NIH vagyonkezelésében álló 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. sz. alatt
található - érték nélkül nyilvántartott - ingatlanra vonatkozóan a 2010. évben értékbecslést végeztek, amelynek értékét 1008,0 M Ft-ban állapították
meg (földterület 650,0 M Ft értékű és 358,0 M Ft értékű építmény), amelyet
megállapodással más szervezet üzemeltetett. Az ingatlan értékét - ellentétben a Számtv. 16. § (3) és az Áhsz. 20. § (1) bekezdése, valamint az üzemeltetési megállapodások ellenére - a 2010-2013. évi beszámolók könyvviteli
mérlegében nem az üzemeltetésre adott eszközök, hanem az ingatlanok között szerepeltették.
A NIH mérlegei - az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöknél, ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoroknál feltárt hibák kivételével megbízható és valós képet mutattak az intézmény vagyoni helyzetéről.

Követelés elengedés az ellenőrzött években nem volt, az el nem ismert
követeléseik nullás számlaosztályba történő átvezetéséről, valamint kétes, illetve behajthatatlan követeléseik kivezetéséről gondoskodtak, az állományi számlák vezetése megfelelt az Áhsz. előírásainak.
A kötelezettségek nyilvántartása, analitikus nyilvántartása és könyvelése során elkülönítve - az Áhsz. előírásaival összhangban - mutatták ki a tárgyévi
költségvetést terhelő előző évi és folyó évi, valamint a tárgyévet követő évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
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A beszámolókban és a számviteli nyilvántartásokban kimutatott
eszközök és források állományának valódiságát - a 2008-2009. évieknél feltárt hiányosságok kivételével - a Számv. tv. és az Áhsz előírásaival összhangban - leltárakkal alátámasztották, a 2008. és a 2010-2013. években
mennyiségi felvétellel, 2009. évben irányító szervi engedély alapján egyeztetéssel hajtották végre. A 2008-2009. években a leltárkiértékelések - a Számv. tv.
69. § (1) bekezdésében és az Áhsz. 37. § (2) bekezdésében foglalt előírásokkal ellentétben - az eszközök nettó értékét nem tartalmazták.
A selejtezések végrehajtása megfelelt a NIH selejtezési szabályzatában foglalt előírásoknak. A 2008. évben négy, a 2009. és, a 2010. évben
kettő selejtezési eljárás lebonyolítására került sor. A selejtezésbe vont eszközök
bruttó értéke a 2008. évben 41,2 M Ft, nettó értéke 0,0 M Ft, a 2009. évben bruttó értéke 47,7 M Ft, nettó értéke 6,6 M Ft, a 2010. évben bruttó értéke 20,1 M Ft,
nettó érték 1,2 M Ft volt.
A beszerzett, létesített immateriális javak és tárgyi eszközök bekerü-

lési értékének megállapítása, állományba vétele, év végi értékelése
és az értékcsökkenés elszámolása, valamint a belső kontrollok mű
ködése - az üzemeltetésbe adott eszközök kimutatása gyakorlatával kapcsolatban tett megállapítások, a vagyonhasznosítási bevételeknél a 4.2. fejezetben
jelzett hiányosságok kivételével - megfelelt az Ámr. 1 . 2 , az Ávr., a Számv. tv. és
az Áhsz. előírásainak.
A NIH-nek - a kezelt eszközök tekintetében - jogszabály által előírt vagyon
visszapótlási kötelezettsége nem volt. A Vtv., az Nvtv., a Vtvr. alapján
fennálló, a vagyon állagának megóvásával kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint ezzel összefüggésben az Áhsz.-ben előírtaknak eleget tett. A NIH vagyona a 2008. év végi 1354,4 M Ft-ról 2013. év végére 18,3%-kal 1602,4 M Ft-ra
nőtt, ami elsősorban a befektetett eszközök 393,3%-os (953,7 M Ft-os) növekedésével függött össze. A vagyon alakulására hatást gyakorló feladatváltozás
volt a KPI 2008. évi NIH-be történt beolvadása, az űrkutatással összefüggő feladatok KvVM-től történt 2009. évi átvétele és a pályázat kezelési tevékenység
2011. évi átadása az NFÜ részére. A feladat változásokon kívül az eszközök értékében és arányában bekövetkezett változást döntően a 2008-2013. évi beruházások, az időszak során elvégzett selejtezések és eszköz értékesítések, valamint - eseti jelleggel - egy 2010. évi, 1008,0 M Ft összegű ingatlan értékbecslésen alapuló állományba vétel eredményezték.
A tárgyi eszközök használhatósági foka (az eszközök nettó és bruttó értékének hányadosa) változó mértékben, de minden eszköz csoport tekintetében
romlott. Az elhasználódási szint és az értékcsökkenési leírási kulcs hányadosaként meghatározott átlagos életkor az épületeknél a 2008. évi 3,2 évről a 2013ra 3,5 évre, az építményeknél 3,2 évről 8,2 évre, az egyéb gépek, berendezések
felszerelések esetében 5,2 évről 6,3 évre, a járművek esetében 3,0 évről 5,0 évre
nőtt. Az adatok jelzik, hogy az ellenőrzött időszakban végrehajtott beruházások
nem ellensúlyozták az eszközök elszámolt amortizációban megjelenő avulását.
A felújítások elmaradása a használhatósági fok alakulását szintén kedvezőtle
nül befolyásolta.
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5.3.

A vagyonátadás-és átvétel, a vagyonelemek hasznosítása
A vagyonelemek értékesítései (MNV Zrt. előzetes engedélyéhez nem kötött),
bérbeadásai - a feltárt hiányosságok kivételével - megfeleltek az Áht. 1. 2 , az
Ámr. 1. 2 , az Ávr., a Vtv., az Nvtv., továbbá a Vtvr. vonatkozó előírásainak, valamint a NIH vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályzataiban foglaltaknak.
A 2008-2013. években történt ingatlan bérbe adásoknál (eseti jelleggel terem, a 2013. évben büfé üzemeltetéséhez helyiség bérbeadása) a szerződések
ben úgy határozták meg a bérleti díj összegét, a bérbeadás feltételeit, hogy a
realizált bérleti díjak fedezzék a bérbe adott ingatlanok fenntartási kiadásait. A
vagyonhasznosítási bevételek ellenőrzése során a kapcsolódó belső kontrolloknál feltárt hiányosságokat részletesen a 4.2. fejezet tartalmazza.
A NIH 2008-2013. évi üzemeltetésre átadott, átvett vagyon átadásátvételei - az üzemeltetésre átadott, átvett eszközök könyvviteli kimutatása
kapcsán feltárt, az 5.2. fejezetben ismertetett hiányosságok kivételével - megfeleltek a Számv. tv., az Áhsz, az Áht. 1. 2 , valamint és az Ávr. vonatkozó előírásai
nak, valamint a NIH vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályzataiban foglaltaknak. Vagyon üzemeltetésre történő átadás-átvételeire a NIH közfeladatainak változásával összhangban került sor.
A NIH-nek a 2008-2013. években szerződés alapján kezelésbe adott eszközei nem voltak. Az eszközök dolgozók részére történő személyi használatba
adását a NIH mobil telefonok és hordozható számítógépek használatának belső szabályzatában foglaltak szerint végezték.
A NIH 2008-2013. éveket érintő vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átadás-átvételei megfeleltek az Áht. 1. 2 , a Vtv., a Számv. tv., valamint az Áhsz. vonatkozó előírásainak, valamint a NIH vagyongazdálkodással
kapcsolatos szabályzataiban foglaltaknak. A 2008-2013. évek során végrehajtott térítésmentes átadás-átvételek a NIH közfeladatainak változásával összhangban történtek. A vagyonelemek hasznosítása során a 2009. évben értékesítettek egy feleslegesség vált személygépjárművet, amelynek könyv szerinti
nettó értéke 6,7 M Ft, az EUROTAX adatok szerinti becsült forgalmi érték
4,8 M Ft volt. A gépjárművet 4,05 M Ft-os bruttó értéken értékesítették. A Vtv.
34 § (2) bekezdés a) és b) pontja és a Vtvr. 24. § (1) bekezdése előírásaival ellentétben az értékesítés dokumentumai az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, valamint a gépjármű eladás tekintetében a versenyeztetés megtörténtét
nem támasztják alá.

5.4.

Az eredményszemléletű számvitel bevezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása
A NIH az eredmény szemléletű számvitel bevezetésével kapcsolatban
a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletben előírt feladatokat végrehajtotta. A
rendező mérleget 2013. december 31-ei mérleg-fordulónappal - a 36/2013. (IX.
13.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint, de a 8. § (2) bekezdés a) pontjában
előírt 2014. március 31-i határidőhöz képest majd egy hónap késedelemmel,
2014. április 23-ára - elkészítették.
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6.

Az ÁSZ

KORÁBBI ELLENŐRZÉSEI SORÁN TETT JAVASLATOK HASZ-

NOSULÁSA

A NIH-nél „A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzéséró1" szóló jelentés (J 0928) fogalmazott meg 11 pontban javaslatokat. Az ÁSZ javaslatot tett a KTIA kiadási előirányzat-felhasználására, elő
irányzat maradványa csökkentésére, a pénzforgalma és -felhasználása belső
ellenőrzésének erősítésére, a belső kontrollok működtetésére, a FEDVE hatékonyságának fokozására, valamint a kutatás-nyilvántartási rendszere műkö
dési költség előirányzata felhasználásának áttekintésére, a nyilvántartás teljes
körűvé tételére, a pályázati rendszer teljes egészére kiterjedő szabályozás kiadására. A javaslatok között szerepelt a Pályázat Kezelő Program rendszer műszaki
tartalmának, a rendszer működése gazdaságosságának felülvizsgálata, pontosabb minősítés az új szoftverek aktiválása során. Az ÁSZ jelentés javasolta a
NIH egyes szabályzatainak (SZMSZ, Számviteli Politika, Számlarend, Pénzkezelési, Közbeszerzési és Gazdálkodási Szabályzat) aktualizálását, az MNV Zrt.-vel
a vagyonkezelői szerződések megkötését, a részesedések értékesítésre történő
felajánlását, továbbá a Kincstárral történő egyeztetést. A jelentés intézkedést
javasolt az APEH folyószámla beszerzésére és az adatok egyeztetésére (különös
tekintettel a jogelőd KPI folyószámlájának átvezetésére), a munkáltatót terhelő
szja adatszolgáltatási, nyilvántartási és a KIR rendszerrel történő egyeztetési kötelezettsége rendszerének kidolgozására, a megbízásos jogviszonynál az utólagos szerződéskötés lehetőségének megszűntetésére. A NIH elnöke 2009. szeptemberben a jelentés javaslataira - ugyan az ÁSZ tv. 1 nem írta elő - intézkedési
tervet készített, amelynek végrehajtását a belső ellenőrzés is értékelte. Az ÁSZ
által tett javaslatokra intézkedtek, azok hasznosultak.
Budapest, 2015.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0722-304/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ
A NIH feladatellátása a 2008-2013. közötti években
2008. év

2009-2010. évek

2011-2013. évek

277/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatalról

277/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai

303/2010. (XIL23.) Korm. rendelet a Nemzeti Innovációs Hivatalról
(névváltozás 2011. január l-jétől)

Hivatalról

A tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és
A tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és
megvalósításában való közreműködés, valamint az
megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez
érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése,
szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása.
illetve végrehajtása.

A tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és
megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez
szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása.

A tudomány-, technológia- és innovádó-politika érvényesülését
biztosító jogszabályok koncepciójának előkészítésében való
részvétel.

A tudomány-, technológia- és innovádó-politika érvényesülését
biztosító jogszabályok koncepciójának előkészítésében való részvétel.

A tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elősegítő
kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a
statisztikai, valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra
adatbázisának fenntartása.

A tudomány-, technológia- és innovádó-politika érvényesülését
elősegítő kormányzati információs tevékenység ellátása.

A tudomány-, technológia- és innovádó-politika érvényesülését
elősegítő kormányzati információs tevékenység ellátása.

A tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi,
illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

A tudomány-, technológia- és innovádó-politika területén folyó
nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai
feladatainak ellátása.

A tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó
nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai
feladatainak ellátása.

A kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések
ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködésben.

A Hivatal felügyeli a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszert, és
ellátja a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló
jogszabályban meghatározott feladatait.

A magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak
kidolgozása.A feladatot a 306/2008. (XI.20.) Korm. rendeletiktattta be
2009. jnauár l-jétől.

A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és
innovádós képességének fejlesztése, valamint a fiatal innovatív
vállalkozások inkubációjának elősegítése.

Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az érintett
miniszterekkel, államigazgatási szervekkel, a Magyar Tudományos
Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és
társadalmi szervezetekkel.

A Hivatal felügyeli a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszert, és
ellátja a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló
jogszabályban meghatározott feladatait.

A hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának
ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködésben, különös
tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére.

Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az érintett
miniszterekkel, államigazgatási szervekkel, a Magyar Tudományos
Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és
társadalmi szervezetekkel.

A hálózatosodás és kutatási együttműködések támogatása hazai és
nemzetközi szinten.

Az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése
elsősorban a kis- és középvállalkozások körében.
Feladatai ellátása során a Hivatal együttműködik az ágazati kutatási,
fejlesztési és innovációs tevékenységet illetően - az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján - e feladatkörükben eljáró
érintett miniszterekkel, államigazgatási szervekkel, a Magyar Tudományos
Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és társadalmi
szervezetekkel.
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A NIH feladat átadás-á.tvételei a 2008-2013. közötti években

A KPI megszüntetésével 2008. január l-től
vette át jogutódként a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap
felhasználásával, kezelésével és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

2009. jonuó.r l-jétől a KvVM-től átvette a
magyarországi űrkutatás fő irányainak és
programjának kidolgozását.

103/2008.(IV.29.) Korm. rendelet alapján a
GKM-től

kutatás-fejlesztéssel és technológiai

innovációval kapcsolatos feladatokat 2008.
május 1-i hatállyal vette át.

103/2008.(IV.29.) Korm. rendelet alapján az OKM-től
kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval
kapcsolatos feladatokat 2008. május 1-i hatállyal vette

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2011. január

át.

l-től

Nemzeti Innovádós Hivatal

177/2009. (IX.3,) Korm. rendelet
alapján 2009. október l-jei hat6llyal az
OKM részére átadta a
tudománypolitikai koordin6ciós
feladatok ellátását.

2011. január l-től a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap működtetési feladatait (alap
felhasználása, kezelése, ellenól'zése) az NFÜ vette
át.

212/2010. (VILI.) Korm. rendelet 2010. július l-jei
hatállyal az űrkutatási feladatok ellátását az NFM-hez
rendelte.
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A NIH bevételi, kiadási előirányzatainak és teljesítésének alakulása a 2008-2013. közötti években
adatok: millió Ft-ban

2008. év

Megne1&zés

Eredeti Módosítot

Eredeti Módosítot

Eredeti

Eredeti Módosított

Eredeti Módosított

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

'Eredeti Módosított

2011. év

2010. év

2009. év
Előirányzat

Előirányzat

2013. év

2012. év

KIADÁSOK

Személyi juttatások

546,3

1053,5

973,2

1056,9

1164,6

1061,0

919,2

980,2

843,1

810,8

639,7

593,5

606,5

503,2

461,6

658,6

571,3

531,1

Munkaadót terhelő járulékok

166,6

337,0

293,2

319,0

360,5

313,1

236,0

267,3

217,0

211,9

173,1

156,5

163,8

126,3

122,1

177,9

154,9

138,7

Dologi kiadások

407,8

1819,2

1233,3

1510,7

2141,6

1653,8

1492,2

2217,5

1318,2

1381,1

1447,l

1270,6

432,3

2096,6

1325,2

442,5

1555,l

1472,9

4.5

1988,1

1957,5

6,0

29,4

25.7

32,7

2233,8

1522,8

21,0

2285,4

2258,0

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

0.2

0.2

0,0

o.5

o.5

0,0

o.o

0,0

0,0

511,1

511,l

0,0

44 0 2

44.2

o.o

34,4

34,4

0,0

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

o.o

0,3

0.3

0,0

26,6

24,3

o.o

239,1

239,1

o.o

129,6

109,6

o.o

455,9

253,5

o.o

332,6

332,6

0,0

0,0

o.o

átadó.s

0,0

2,4

2,4

0,0

2,9

0.6

o.o

179,5

78,l

o.o

0,0

0,4

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

o.o

Felhalmozási célú pénzeszköz
átadás

o.o

0,0

o.o

o.o

17,1

0,0

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

19,4

356,9

33,4

120,0

171,2

144,4

22,7

86,6

37,6

5.0

213,6

10,8

5.0

155,8

134,5

5054,4

1207,6

3258,7

o.o

0,0

o.o

Egyéb folyó kiadások
Támogatásértékű működési
kiadások
Támogatásértékű

felhalmozási

kiadások
El6ző

évi előirányzat átadás

Működési

célú pénzeszköz

Intézményi beruházási kiadások
ÁFÁ-val
Összesen

1144,6

5583,9

0,0

o.o

4517,5 3012,6

5,0

33,5

30,7

2420,2 1284,0

2349,5

2208,1

o.o

0,0

o.o

4126,9

3438,2

2702,8

6094,5

4126,4

2429,8

5725,9

o.o

o.o

0,0

o.o

2145,7

676,7

6,7

2.1

o.o

o.o

16,0

0,0

zs.1

26,6

10,0

26,4

28,7

0.8

0,8

o.o

0.3

0,3

o.o

o.o

o.o

o.o

34,1

34.1

o.o

BEVÉTELEK
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési

o.o

0,0

2,1

2.4

o.o
o.o

o.o

21,4

21,4

o.o

célú pénzeszköz

átvételek

4,9

5,3

o.o
o.o

54,0

54,0

o.o

o.o

Felhalmozási bevételek

0,0

2.8

2.8

o.o

6,6

6,6

o.o

3,2

3.2

3.3

3.3

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

Irányító szervtől kapott
támogatás

345,6

513,8

514,0

416,7

395,2

395,2

403,8

2226,5

2226,5

280,8

1298,4

1298,4

1207,6

1378,9

1378,9

1274,0

1420,9

1420,9

788,6

4355,6

4355,6

2495,9

2505,9

2505,9

2295,7

2990,4

2990,4

o.o

1781,2

2449,2

o.o

1167,l

1167,l

o.o

28.2

53,6

10,4

66,0

66,0

100,0

100,0

100,0

3.3

3,3

3.3

o.o

0,1

12,1

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

o.o

o.o

9.1

9,1

o.o

8.7

8,7

o.o

159,5

159,5

o.o

2,4

2.4

0,0

o.o

o.o

o.o

839,9

839,9

683,l

o.o

0,0

o.o

3255,7 1284,0

2349,5

2377,2

Támogatás
bevétel

értékű működési

Támogatás értékű felhhalmozási
bevétel
Előző

évi maradvány átvétele

Előirányzat

felhasználó.s
Összesen

maradvány

o.o

613,1

331,2

o.o

1051,6

836,3

o.o

704,1

474,7

o.o

1963,5

1735,6

0,0

687,6

1,144,6

5583,9

5302,5

3012,6

4126,9

3912,0

2702,8

6094,5

5860,5

2429,8

5725,9

5514,0

1207,6

3258,7
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NIH mérlegadatai és változásuk a 2008-2013. közötti években
2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

Változás (2013/2008)

Megnevezés
%-ban

millió Ft-ban
-32,9

75,9o/o

1 001,9

1204,6o/o

0,1

-15,3

0,6o/o

1 139,5

1196,2

953,7

493,3%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,3

0,3

0,1

10,8

10,4

2700,0o/o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O,Oo/o

1 037,6

678,3

2 012,1

758,8

933,3

251,4

-786,2

24,Zo/o

73,9

116,7

95,2

149,8

161,3

144,0

70,1

194,9°.,ú

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1111,9

795,0

2 107,6

908,9

1 094,7

406,2

-705,7

36,5%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1354,4

1074,9

3 364,5

1 965,7

2 234,2

1602,4

248,0

118,3°/o

1160,3

3161,5%

IMMATERIÁLIS JAVAK

136,4

210,3

193,0

22,8

102,7

103,5

TÁRGYI ESZKÖZÖK

90,7

69,6

1 061,9

1 033,9

1 036,7

1 092,6

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

15,4

0,0

2,0

0,1

0,1

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

242,5

279,9

1 256,9

1 056,8

KÉSZLETEK

0,0

0,0

0,0

KÖVETELÉSEK

0,4

0,0

ÉRTÉKPAPÍROK

0,0

PÉNZESZKÖZÖK
EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

SAJÁT TÖKE
TARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK (EGYÉB PASSZÍV PÜ-I
ELSZ NÉLKÜL)
'EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI
ELSZÁMOLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

-

15,2

755,0

1 016,8

1 088,5

1198,2

1 066,6

704,1

1 963,5

687,6

839,9

169,1

-

897,5

15,9°/o

205,0

295,1

502,2

40,3

51,1

8,8

-

196,2

4,3%

221,0

254,7

226,3

181,5

504,00/o

248,0

118,3°/o

37,9

44,9

1354,4

90,9

1 074,9

143,8

3 364,5

1 965,7

2 234,2

1602,4
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ELNÖK

Ügyín1é:,;fr H;1.láz1s T\ltnÍÍ:M1Í•

1~ A Ne1t1zeti 1nnm.,ici6e> l·li,•;itftl
pénzü1tri C:. vagyoog;1id:ílkod:is:í11:tk
cllcnőrléséröl

készített

w.iitnvevó1sz.éki j,:leoié1>1erveze1

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Domokos László úr
eh1ök

Budapest

Tisztelt l:lloök Úr!

Hivatko7,ás:-al az ;\Jhnni Szán"!VC\"Őszék V-0722-296/2015„sz, jclcntéste.rvt~zetétc, a,:.znl
kapcsolatban az alábbi észrevételt t\..>sze1n:

1. Észrevétel
1, 1. A jelentéstervezet l. ()$s2cg:.:ő t11.cgáll-'pítások, következtetések, javasl:Jtok fejezet nyoJc.adik
bekezdésének utolsó 1nondatába11 az ,, ... ugynnakkor a hch,<3 dlcn6rzés az ÁSZ j,•lcntésfben
1negfognltuazott hiányosságokat ncn1 tárta fel." szövegrész hclyer.r az alábbi szövegrészt javaslo111:
~·" .ngyattűkknt a he.lső ellenőrzés a:z Asz jclc·ntésében incgfogaltnazott hiányosságukat 2013 év

kivételével nen1 ní.tta fel."
1.2, A jt:ll'ntC~tcrvczct IL Részletes rncW\Uapítfü.:ok fejezet 3.2. A 1nonito1ing rcndszet kíalakítása
és inűködtetése, fl belső ellenőrzés, integritási :,ztmlflet p(Jntjn rnásodik bekezdésének első
n1ondata. .,1\ n1onitoring rcnd:-zcr részeként a lx-Jső cJlendrzés nuíködésében jogsz11.h:ilyi
hiányosságok voltak jellen1zóek, a belső clícnórzés .ti'. .Asz jelcntésébc1i n,cgfogahn:tzott
hUnrosságokat nc1n tárta fel.'' helyett az nlíbbiakat j:tv11slo1n. ,,A rr11)nitui-ing rcnJsz("t' részckCn1 .\

bds& ellenőrzés 1uű.kö<lésében a 2008 - 2012 közötti időszakban jogs.zah-:'í!yi hiányosB&gok
voltak jcUcl11ii5ck, a hcl:.ó ellenőr;:és áZ ,1\Sz je.lcnté:-ében 1ncgfogaln1nzott hlányo5i,;iÍ.goknt 2013
év kivételével ncin ühta fel.'~
1061 Budapest, Andr-,11,s.y út 12. (Postachn: '1241 Btida.pcst1 Pf. 160)
r<>1nail: dnok@-'11kfih.p-ov.hu 1 'fdcfon: + 36 l 795 9582
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2. Az észrevételek indoklása
Az ellendtzés- ideje alatt az

.A.sz

részére tncgkül<lött és a helyszínen is be1nnrn.tott 2013. évi

élle.nótzéú jelentések lncgállapításainak és jnvnshltainak egy rés:u,\ továbbá a 2013, évi ellenőtzésí
tapaszt~latokról szóló Év1::;; ellenőriéú Jclcnrésben Iűglalt11k - a1nél}'tk tt Bkr. által 1ucghatflrozott
hntátidőrc az ir:ínyító szerv részére is 1ncgküidésre. kerültek - :'IZ etn.lfretr 111e.gállr1pitás eJknkezc)jét
bizonyítják. E. dnkuincntuniolc

•

1267 /2013 . .iktarószátnú Ellen{)rzési jelentés a NI l-l t<:véktnységéntk szabályozottságlltó1
cis a bdsrl konttollrcndszcr inúködéséról (2013. 08. 30.);

•

711/201.3. iktut<)s7,:Í.111ú Ellcnőrzfsi jdcntt:s az clkn6rzésckh{'.Z kapcsolódó intézkedések

•

végre.hnjt~;jtlnak és nyílvántart~.:>:inak vizst,rálat.1ró1 (201 ). 05. 02.);
9()0/2013. ik1at6szií1ntl Ellenőrzési jelenté:, a Nll--I á1ta.l körött sze1'Zó<lések
felühdzsgáh1.1áról, á n,cgbiziísi szerződések jogszerúség-ér6l, Bt:ükségességétól, teljesüléséről
és pénzügyi re.ttdezését()l {2013. 06. 13,);

•

•

1872/2013. iktatósz:l\1nú EJlenórzésí )cJentf:s a:,; it1téztnésnyi költ!>égvcté:,, valnnüot fi
r.('.ndclkczésrc bocsátott pénzfocr:h;ok fclhnszná:Jásávnl k11pcsol.Hos pfn:ái.gy! honyolítí.si é~
finanszirozási 1 valantiur a ~zá111vircli nyilvó.nrn.rtás és ell-:tArnol:isi; tov,1.bbá a NH-J
inrézrnéttyi vágyonával való giizt111kod{rni felad,ttok vizsgálatáról (2013. 12. 17 .);
252-1/2014. iktntószárnú (~ves (tllcnőtxési j(•leutés 2013.

1\ továbhfakhan a je1e.ntéstervezer l. ()ss,;cgző nv-:gftlbpítások, küvt>tke:t.tcn':sckj j,1\•aslarok
fejezetben n: Ncnw:eti I<.tuntásj, Fejlesztési és Inuováci6s Hivatal, 1nint a Nemzeti lnnováci{,,;
f·livaral jogutódjá elnökének f('tt javn-slatnk, vahuníot bd~() i;:llcnőrzési íavaslatok és ntegállapítások
kcriilnek összch.asonlít-...í.-sra~ arnclyek azt bizonyítják, hogy 2013-ban a bels() el1enótzés is t;Ítt fel
h.1::-onló vagy ugynnnzon hiányosságokat) problémákat, amelyeket az J\SZ c1k"nŐt7.és.
1. ÁSZ javaslat: Intézkedjen a jogs:i:ahályi el/)íránnknak tnegt~1eló kontrollkötnyczct kialakítására.
(IiJ6z6ckbe:n l)evesitve <)nköltségsz;llnfrá:ü s,:ab~lyzat, Szát11viteli politika, t\rtékclési sznb,íly;,at,
Kö2beszerz('si sznb.llyzut)

a) 1267/2013. iktatószán1ú Ellenőrzési 1l,Jentés
lII./2. Javnsiatok
„2.2. :\ Bkr. 6 § (4) heki~:.:dé::it· ~zerinti Sz11bálytalan.ságok kezdéise dj:h-.i.stendnek á Ké',Jkönyvben
előírt n1óds2errn.n és a 1hvatal ~ajárosságainak figyelernbevCtdéve! val(, feliilvi:,;t:gihís11 &:,
rnódoslfiisn .
. , .1.-JO. :\ sz1Ín1vih!H tör.,,;nyb~n kötdcz&u előírt :::;zahályzátoktá ható külső ('~ belső tényez.tik

al-apj:ln azok feliilvizsg.ilaia, nilpnikószségiik bi:..:rosüás-a."
l!I./1. Mcgá!Lipltások
,,l.S. :\ ícknk'ginél szerve~ettebhé &(, hat-ékony"iihb?\ kt•ll 1e11ni :. hebli szabály:..:ók teljes körű~
re11<l~Z(!.\'('S feli.ilviz&g.ila1űt, ~1z d<)ításokra h;1tÓ küh,6 t1.s hd:-16 h~nyt<z(1k víihoz~s:üb61 11d6d6
1nOdo!c.ft:ísok, kiegészítések és átdülgn;d.snk időben t(ktén6 végrdrnjt:is.ir, a bds() sx:.bMroz()k

napnikész-ségének

folyamatos

biztoe.ítás.át~

ugyanis

hJányossíig<)k

e

területeken

ko1noly

tapasztalhatók. 'fováhbi fejlődésre van szükség ann?,.k

érdekéhen,

hogy a jogszabályban

tneglrntározott kövctehnényeknek 1nínd jobb:u1 é1, :i;,; eddigieknél n1;1.gasabh s:;>Jt1te11 e-lt.•get tudjon
1ú611)tHlápcst; Andciss.y ÚI 12, (Pos1:id1n; 124-l Budapea, Pf. 160)
E~1nail: rlnuk@nkfih,guy,hu l 'J.'dcfon: +36 l 795 9582
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tt'lUlÍ ,1

sz<.'rv<:1.ct. 1\

belső

isZábá.lynzottság belyzt'h~nek rés'.!,let<~1' értékelését a jelentés JV. L2. poutj!l;

t.nttnhnaz%n."

bl 711/201:!J. iktatószámú Ellcn{Jrzf:sl ielcmt:s
Ill./2. Javaslatok
„2. L t\ 2010-ben ki:.dott Szá1nlarcn<l és P{lnzkezdési szabál\'z-at. vnb,nint n 2011-bi:n kiadott
Szárnvitch politik11. akt1.1:diz:íki.Mt az ehnt'1!t év dJenórzési javftsbÍainak b; a jogszl'!bá.lyváhozásokthtk
n1cgfeldóen.
„22. ,\ Beszerzési szabiily:,mr aktualizálása a közbtszcrz;ésckról szóló 2011. évi CVIII. tör-vény
előirásaiv11l

ét a helyi $Rjátosságokk:1l összhangban,"

lll./1. Megállapítások
,,1.12..Ax eUenlírzés(•khfz kapcsolódó it1t&.i:kcdésck végrehajtásának é.s nyilv~ntartáf:.:lnnk vÍZ$gá!ata"
cín1ú bels() el!c:n()r7,ó:;. két jav:rnfotoi f'ogalnurr.ott 1ncg. Az intézkedési tervek és vtgrehajtásí helr4etük
decentralizált nyilv\lnt.:u·ttls,1JJ..1tk 6-rtókdls.e a vonn.tkozó jog:SY.11bályvi\itozások nllatl aktuahtását
vesztcti:c..A pér..%i.i:gyi fs sz;ÍJ11vitdí tex.·ékt'ny~fggd kaptsob.to.s; sznhályzatok (Szá.::nvirdí politika,
Számlarend, Pén1.kcxdéd S7.ahályznt) aktunll7-álásn ne1n történt n1eg.
·1.13. .\ Bc:;z<."rZési szabályzat :ltdolg-oz!t:s.i) 1negtörtént, :l tcrvetet vélenH.;.nyezésre került, a
vékn1ények fit_tyclctnbcv.étek után dkészített változat n1é:g netn áll tenddkezésn.:.n

P) 252-1/2014. iktatószámtl É,,e.< ellen6rg_ési ielentf:.• :?_(113..
,,Il./2. A hel$ő kontro11rends:r,cr öt elemének éttékelé$e (Bkt, 48. § bb) pont)
Il./2.a) Konttollkörnyezet
. , . ;\ korábbiaknál nagyobb fig;yelniet kell fordíh1ni a belsr'i szabályozók rendszeres fdiilvizsg.1'11tJÍ1·n,
ílZ előici:i.ok külső é~ belső tényezők v.11totásaí n1fattí aktualiz~1~fsárn, tncn eiek naprakészsége terén
a bdsó elicnúL.tti:sek koxuoly hiányosP<:igoknt rnpa:s1,1,1lt:tk. :.unelyek feh;zá1nol{ü;n érdekében b)nkrkt
jav:aslarokat i:ő-gzitettek az tlh:nÓt'Lési jelentésekben, i\ rárgyév sor.ln mcgfogalnuizott j:1vmdatok 60
(tA:i--n (32 db) bcbő szabályozással kap<,"t'iolátos, bclsó szabályzók kidolgozíl.fiáta_, átdolgozására,
kiegfsiítéH~fl' v11gy 1nódosítás.ára vonntkoznak."

2. ÁSZ javaslat:: Intézk<."djcn a I!iv-atal cllcnŐr.lési nyotnvonalán.ak elkC:szíté$é.te.

al 1267/2013. iktatósz,fmú EIJer,{Jrzési ielentés
lll./2. Javaslatok
n2. L „A Bkr, 6. § (3) bekezdésében e!ófrt-nk1rnk tntgfeldrj d!<:'ntir.1.é:si nyon1vonalnk kidolgoziü.ának és
rcndi;zcrc~ aknrnli:i-...1!ásának tnegtLt'J:\'e.Zé$e és végrdwjtiisn.~'
lll./1. Megállapítások
„L8. 1\nn:lk ellenére, hogy a Bkr. 6, § (3) b<:".kczdésc kötdc:d5en dt)ftjll éi :1 I-liva.ta! FFUVh

$Z:1hlllyzata részletesen foglnlkozik

ilZ

ellcnúi:;;::ó'íJ t1yo1n;r0n,lllal (fogalnrn~

je:k:ntősége,

tartahn:1,

fr:Iek'hségi szintek, tgyiitt1nűkö<lh~ az dknürzési nron1vona! kialakítása, készítósc, fütttiája stb),
ilyen dokurnenr:k:ió inég nc1n került kídolgozásra,"

f,)252-1/2014. iktatószámú Éves cllcn6rzési ielentés 2Q13.

,,II./2, A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkt. 48. § hb) pont)
n./2.a) Konrrollkilrnye-Let
)\ Bkr. 6. § (3) bckCY.di:sfbcn dóírt, a inűködési fo1yarn:i.tok szöveges, tt\blázatokkol vagy
folyamJtllbrál.:k,11 szcn11éJtctett leírása - tartaltnazva a felelősségi és infonnácit'.>s :;;-.zio1ekct,
kapcsolatokat, az ft:~nyh.ísi és cllcn(írv.ésj fulyrttnat-okat, lehet6vé téve 3:tok nyon;oo követését és
1.1tófagos ellcn6rzését {elle:11r)rzési nyon1von:'1) - a l lívatalnál nem került kidolg;o~ásru,"
1061 Budapesti j\nduh;sy út 12. (Postaciin: 1241 Budapest, PE 160)

E-mait: rJfi~ű':,.h\i

! 'félcfon:

+361 795 9582

3

S. SZÁMÚ MELLÉKLET
A V-0722-304/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ

3. ÁSZ javaslat: Intézkedjeu n kück~z11tkczelés jogszabályokban {:s szabáiyz,uban foglalt
d6ításoknak 1neg:fo·]cl6 n1űk ődésétől.

f!.)1767/2013. jJ,n1tósz,fo1á Ellenőrzési fefencés
Ill./2. Jav•sla(ok
„23. A knckáznrkczclési szabályozásnak - a helyi sajár0tságok figyelernbevéte:lévd -· n
kocknzatkczdés rnindcn dt'1t1ére (Bkt. 7. §} való kit<ltjCR4tése.
2.4, A 19/2011. száinú elnöld utasftás kocká;.::'1tkc%désrc votli\tko:tó d6U'ásaínak akrualizáhisn,
kockázarkczcléú bizott1;,ílg tevékcnysfgéntk 1ncgtlzcrvezéRc, a kockázinkezclés 11knrn.lí:óilt bclú}
sznbályznt ;:;zcrin:i gyakorlati végrehajtási és dükúrntl'.lt.Hása!'

lll./1. Megállapítások
„L10. t\ kocká::.mrkezeléssd lrnpcsolntns .. :>'.l!\bály:t,H viszont ilern tnrtahnazza a 1·cndclke.t.:éste álló
adatok ért6kdésér:c bizottsitg vagy a kock\lZ;1tkezdfskrt feldős szetnély kijelölégét, n szervezet
kock.izali tűrőképességét éi. azt az érték111tgyságot, a,nely felett be kdl nvnrkozni a fo1punatnkba,
továbbfi a kockázatokkal ka.pcsólatos vá.laszléf>éseket, a hozott in.té?.kedések hatásának,
hntékonp;ágának és gnzdaságosságának fdül-v1z:sgfdati 1nódszcrét, :, kock:lzntkezelés id6tarhln1:lt, :1
koc.ká;,..::itok nyilv~n11u1áslli" i~ ídentés1 rendszerér.
1. ! l. A ~~abúlyo-.cis gy~korlati inegvalósfrás3 terén :t szervezet kock:1:r.-;nkezeléú rendsz<.'t(•nek <'s 11
hdsö el1enór?.éshe7 rnrtozó kocká:tatdcnuésnck ct,-.yc,; ckmd keverednek. .A két tevékenyBéget
egyértdnuícn t'ó7.ét kell v~faszt.1ni 6s a 1{kr, 7. §~iban dófrt11k szerint a J-:livnta1ban :sze1yezcti ;;zintú
kockázatke,::dési n1n(l&zcr1 szűkllégt·i. tnííködt<"tnL

1.12, ,. . l~~ a'l, djllt1h: níncs 6:;s1Jrnngban a vonatkozó s:t.itbii!yzatban dőfrt értékelési tnóds;.;crrd. Az
elfogadható koddz;,!Í s:dnt n1e-gJrntílrozihm, a kor-Juízatokhoz. kapc:.olódó h.·hct:H!ges l'eakdók
ilZ{)l\0$Ítii,a, a krit.ikui. t6nyt'z6k kezdésCn.• kockázntkezdő jnvashitok n1eg(og.'lhnazllsn,
válaszinté:tkc<lésck rendsze1·be é1>frCsc eln1ar:u:lt, kockíl;,,,'lti térkép n,·1n késziih, n folyarnntok
jdenil)s~)t és kuckázatos:Hlg s:ze1npontjából való értékelése, a kod:áz~(ok inértékének rncghaní.xozásn
(koddir.ati szctupontok 1néré~c, súlyozás, ösncsitctt n1érős1:án1) nc1n törté!lt ,neg.
. Ll4. ,,A2 ellcnőr.téscl<l1c4 karx:~olódó mtézkcdésck végrehnjt~sán:ik ét- nyilvántl'lrtás5nnk
Yizsgiílatu" t:irgyiíban 20'11-beo kés:dtctt bvlső dlcnőrl:ésJ jelentés n,egállapításni és jnvri~lflWÍ 1Üílpjíln
- :t 19/2011. $.Zíllnú elnöki utasÍtlÍ$sai -kiadásr.t k('.tiüt lntézki;:<lé~i terv 3, po11tj:i. kocká2,arkezdési
bizottság rnegalakitíisáról és fo!punnto:; működésének drcnddésétől sz{,1 ... :\ Kockázatkczc.lé~i

bizottság n1űköclését bizonyító <loku1ncn1t11noknt nen1 1udrnk

ni -elknőrzés

részére bctnutat11i ' 1

bj252„J/2014. íktat6szán1JÍ ÉPes ellenőrzési ielc11tés 2013.
»11./2. A belső konttoUre:ndszcr öt elemének éttékctésc (Bkr. 48. § bh) pont)
... fl./2.b) Kockázatkezelési rendszer
A Hiv;1.talnál kocbízíltke;,:dési t·cnds.zci: ncn) n)úködik, n köt"kázatok fdtnérésc, dc1nzése, ke:r.déisc,
von:..lko:r.ó szahályozás naprakéf;s:;,C tétele nc:m történt filt'!} l(övctkezésképpen a kockázatok
kc;,;désébcz s:llíksége1, :.ktualiz\i!t inté:-2-kt:dts<'knck, áY, iat~ikt•dést'k tcljc~ítése folyamatos ú}'On1nn
követési rnódjlinak és a fcliiiviz~álat fnlynn1ritin,tk 111nt'ghatlltúz:htá is chnaradt."

4. ÁSZ jayaslat: fntéikcdjcn, hogy az info11n:niküí renditzerekhcz v:i.ló hozzáfétési jogosultsfi.t,t0k
ff> a ltozzáf(·rés szintítí szabilyozva legyenek,
'l ú6 J Budapest, .A.ndnlssr út 12, {Po.,.tadn1; i 241 Budape.st, Pf. 1(fi)
1::.:-niail: sluol<;@ii4,fih.gov.hu 1 'fele-fon: +36 1 795 9582
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1267/2013. Iktatószámúh'fle11Öwfüi..~l@!U!f.li
lll./2. Javaslatok
„2.7. 1\z S7J'dS7, '16.2.d) a1p~>ntjllban cl6frtakkal összhangban az inforrnrttikat rcndszctck
bizto11~Á!:,\;'lt11, haszníl.hu5n1 ~s üzcrneltctCs:érc vonnrkoz6 belső szabályozis clké~zitésc.

2,3. Az infonnatikai s.zabályz.al kidolg<Y1.,l.nakor és ;}Z abban elt:íírtnk gynkorfati végl'ehajl'á:snkor
kictnclt figyelmet keJl fordítani a felhasználók 1ncllett a>: iofonnntik11i sz:aki1lJotn4ny tüvékenységéb0n
rejlő kockázatok béköve:tkezésénck n1cgelő-zé1Sét biztosító n'.lunkafoiyatnatba kpített és Ve'tetói
konttoUok kfahkít'\lsáta, bt'.Vezetésére és ?.lknln1azását!\ 1 az átláthatóság, a funkció clváhsi-tás és a
konrroU doktunentiil:ís kövctehnény{'inck figycletnbcvérelé'vel1'"

lll./1. Megátlapltások
,,-1.20. A J-Iivűtal netn rcuddktzik :1z infonnarÍ1qÜ rt'.nd:;zerck bizton~-ágám, hasz11áfacira és

üzc1ncltetl.s!'te vonn.rkozó

belső

szabiilyoz1-ÍSS)l].

1.21. t\z ínfor1n11tikn1 1·cndszcrck szabáiyozisa, has:-.nálata és n1űküdt1.~tb:.c so-1~n céh;:r,enl kien1dt
fordítani ;1. fclhas;enálók n1ellcrr :iz inforn1adk:1i 1:1;.1káll01nány tevéktnységében tej16
ko<·kázatuk bcküv1:tkezésének 1n<..t:,){'lőz-ését biztosító 1nu11kafolyan1áth$ épített és ,rczetői kontrollok
bevezetésére és i1!knhna:tÁsánt, az áthí.th,11ósrig, a funkció elvátaszHÍ$ é:; a konttoJl dokumentálás
kövt'.tdrnényt~fnek <:rvé11.yt'sfr6l>t~n·-"
űgyd1net'

5. Asz javaslat; Intézkedjen fi ki:1dá...... ok és bevételek tcljt·sítése son\n a kontrollok
ju.b,.rsz:..bályoknak 1ncgfclelő n.1űködtctCsérdl.
([•:lóz{)ekben nc\'t'sftve leljesít(tsiga7.0J:ísi hi:í.uyos$ágok b.)
a) 1267/2013. iktatúszáJmí Ellcnörzé,ei ielentés

III./2. Javashltok
„2,5. i\ Bkr, 3. §-llb,u1 clólrt roJyiunatba épített, előzetes, utúlagos és vezetői dlcnöt-zési rt.ndszttről
szóló szabályzat fclülvi1_sgáfa.ta, helyi 1>ajátosságok figyé.len1hevételével való r,ktualizálá:m.»

lll./1. Megállapítások
,,1.24, I\:úvcl ű költségv(1tés.i szervek külső és bels6 környezete= l'.'s ahhoz alkáhn:tzkodvn - céljai,
fda.<latrti, cszk6zei és fon.1lsai is folyatnalofü1n váltoxn-ak, a vczc•tésnc.k folynmato:mn nyomon kell
követnie á szervezet belső kontrollrendszcrét, h0gy a c;tja..í elérésének 1negfeldt} 111ódnsftrts:i.hoz
szllks~gcs íntéz:kcdfst.•kct 1negrchcssc, »

bl 960/2013. .iktatószáJ11Ii Ellc11tfrzt!:tti ielentés
Ill./2. Javastawk
„2,7, A mép;bfzás tárt-:J'ának 111cgfdek) s;,;crz(}déi;i-;,..erű tdjedtést ···" a,-; Ávr. dói11isaiv,ll öss.zhangl)tltl
- íri'tsos dokll1nc11tummal nl~tárn,1szra.ní, :u1nak érdekében, hogy n szerzó<lé.sek teljei;frésének
bizonyit-ékli a kó::-óbblckbcn ellenőrizhető legyen, és .az dszátnoltatharóság fennálljon.

2.8. A Bté"rzó<lést'k teljt.•:.ítésé-t b.izonyító <lokut:ncntum<>kat. {k0zrük pl. Cl)-..ket, DVD~kei) az
lr::i1kezdési szabíl.lyoküák 1negfddóen iktritÓt-7.fo:ninal ellfttu~ és 11kt~ban mcg:óri7.ni
2,9. A ,,'i'dje:::ítél>ig-;tzohÍi rncgbfaíl-si/viü.l11lkozásí díj clsziirno1ásrihoz" cJmu nyo1nnuv;í.ay b)
pontjíl1rnk n1-á:sodik b('_keidéséhcn 112 :1.Hbhi szővcgt6szt ,~Az clfogadotl teljesítéssel d&l'izefi.iggó

lü{í1 Budapest, ~\ndcissy lu 12. (P0Madn1:

12411'.ludűpes:t,

Pf. 160)

E-rnail; dnok(@nkfih gov.bu ] 'fefoíon: +3ú 1 795 9582
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<lokutnentácif), ir.atanyag ...... .íktatós:.c~n1on fellelhetö .. ~· a tdjesítésr ténylegesen bizonyító
dnkun1entt11n ikt:i.tósz:~n1ának feltüntcté;:;Cvd kitölteni .... »

l!I./1. Mcgállapltisok
„1.3 .... /\ 1nunkafolpnnathfl Cpítell" i:'•s vczetói cllcnőr;;Cs.::·k tartaln1ának cr,yes. cserek.bc1t n
e.ddigic:knd rés?J('tf!:;ehh rneghatározá~a uzüks{·gc:, flnnak érdekfben, hogy a kontrollok nlinden

reriileire kíte1iedóen 1::l~tiék céijuk:H, lefixljék a kockJÍ.zatokat. . , ,
L8 ..Ahhö7., hogy e kontro1fozen1pontok foly~tnatosan és hntéko11pln érvénye.süljenek, belső

s;,.abátyzutban való konkrét rögzítésük szükséges, .
L16, Az Ut~tllfrás 3. s:t.itnú rnclléklcte sL.erinti ,;l'cJje1ütéi>ig~zolils: n1cgbfaási/váUalko7.~si díj
clsz~ttlolásához" ctlntí nyo1ntatvány b) pontjfarnk n1ásodik bckczdCsébcn az alábbi szövegrész
laJfühnró. ,,.Az elfogadott rcljcsitéssel östzcfüp,..e,ó dokotnénhi(ió, frnta11yag ....... ik1,11úszátno11
fellelhető . " .... főoi:<ztrilyon/ oszr;ilyon/iktatóbán!' 'főbb esetben (IRsd 1V.3.3, pont} az elfogadott

1eljcdtés1 títft1thna;.::ó, vu,gy a.:..:zal összefüggő doh."1.1n1ctlfáó{), iratanyag iktató1,zárnakénr - an1111k
dk·nérc, hogy rcndeUH··,,,ésr<.' áll - ne1n a tdíesítést bizonyfró dokun1cntádó iktíltÓs7,ámaj hint111 á
s..::er1-ődés iktarószárna van beírv:a, ttrnc:Jy lll>Jn fdd meg a követclnténycknck. .1\. hiányosság oka, a
1-eljesítfst bi~.onyító dokutncutuin iktnt.isának hiánrn, v:lg}' ennek mcglftC' esetén a nyornrntvány
ponrndan kitóltése. , ..
1.19. .Az előz<) ponrban etnlftctt ellenőr;,,(:$ j.tvasfo.tai alapján kés7Átett Intézkedési terv
{lkmtószií.1na: 158H.-7 /2012) nen1 tartnhnar.ta a kbvctkeLÓ jnvrtslaro1, ,,Inttzkcdjcn továbbá arról.
hogy az .--\vr. dőírllsa s;,:cdnt n tnegbízás tárgyának n1egfelelő :,zer/ődé:,1,ze1.1.l tdje::.i1tst 1ninden
esetben ícl.sos dokunlennuntn:il (pL c1nlékc:t:tl'tŐ} táumsszák alá, hogJ' a kés<''.thbiekben ellenórizhetl'í
legj•t~n," 'fckirHeHel atni., hogy e teriilctcn tapas;r,rnlbarók rnfg hiányc,sságok, áz íníé-.1:kcdési tervh61
ki:uaradr javl'li.lntot c-é-lszcrúnck tartja iiz ellei.1<)rzés pótolni1 czórt a 2. 7. pontban úíra
tncgfogaln1:1F.Úsrn került.
)t

6. ÁSZ javaslat: Jnrézkcdjcn a jogsz~bályi eldír&soknak 1ncgft~cl?> !cicit ()5szc.á1Jftásáról.

ll!./2. Javaslatok
„2.L A le-lní.ro7,risi s~rnbályzat fdülvi:.:sgftlarn, nklualizáhíi,1, kiegé.s,dté-s.e
... 2.9. 1\z aktnf!lizált leltározási szabfl)!Zfl{, v.afornint a vona.tko'.lÓ t,ryakorlnti tevékenység - a
ldtározíls Jnt.'g_!IZetvtzé:'>e. végrehajt-!t~:t, kiértt,kdésc, (lokun1e11tálás.a
közötti ósgzhang
111egtc-temtésc a kövc!kc>ző Jd1:íroz&sok 1"1lkaln1írvul.~ '~

A 252w1/20J4. iktatószámú A 2013.
tábHzak)s forn,áb.111 í:s taru1hnazza -a

éPte

vonatkoz6 Éf-'CS ellenőrzési /clentés többek kózütt

belső kontroU1'tndsz.erreI kapcsolato::. fóhh bcls() cllcn6tzé:d

javas.latokat.

„II./1.

A

bc1s<1

kontrollrendszer

szabályszetűségének,

gazdaságosságának,

l1atékonys~\gá11ak> ett:d1né11yessé-gének növelése, javítása érdekében tett fontosabb

javaslatok (Bkt. 48. § ha) pont)
r---------r·--"-M-'--'eg_á_l_la'-p-f<-os-·--·-1--K-ö-.v-e-tk_e_z_w-té-,~-~---,----J-•-••_s_la_t_ _ _~

L___J'í~.!ell:;\!••

6
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·címe

A Hivatal

n1űködése.

A Bkr. 6. § (3) eli\i;:;-;1- A llkt, 6. § (3) bcke2désébe11
nincsenek végrehajtva, cl6frtaknak mcgfolcl6
a folyatnatok nyon10.n , ellenőrzési nyon1vot1:tlak

Ellcnőr,ési

tevékenységének
szabályozotts<lga,
a belső
konltollrendszer

nyomvonalak
nincsenek kidolgozva,
I
I

,

-~Szabálytalanságok
kezelése eljílrúsrend
, r1ern i-artai1nnzzn a
Hivatal snjntoss:ígr.it.

I

követése éR utólagos
cllc.nór>Lése ellenől'zésí

I kidolgozásának és rendszeres
aktualizálásának

nyo1nvonal -alapján

tncgszet""V-ezése és

r1cn1 bíztosftott.
A Szabálytabnsiigok
kezelé$C' eljárásrend
átdolgozásn és

vé cl1ajtiu;a.
~-·-·-.....--~r
:\ Bla. 6. § (4) bekezdése
szcrinú SzabálytalarH>ágok
kezelése eljárásrct1dnek a

aktualizáhisa
szükséges.

Belső Kontroll Kézikönyvben
előírt rnóclsz:erlan és a l1ivatnl

sajátosságainak
figyetembevCte)ével való

1
i\ kockázntkezelési

clóirásúk nem
terjednek ki s
kockázatkezelés
n1.inden rlcn1érc.

. ___
1
.;\ l9/20'Jl. számú
Elnóki utasímsba11

felülvizs.gáíás:a_ (-s_ n~ódosítás.,: ·-A kockázatkezelési
sz,.1bályozfl.sn1)k - a helyi
, saj,ltoss{1gok
figydctnbc1•ételé1•d •· a
megfelelő
kockázatkezelés minden
mc,i;szcrvezéséhez és
elemére (Bkr. ?. §) való
~:±gi:hnjt~h:.áh~-+.c.ki~'t~ctjcsxtésc. ---~..---~--~-~-A Bkr. 7. §-ábau
A 19/2011. számú elnöki
dőfrtak nem
utasítás kockázatkczdéstc

l\ kocbb11kezelési
előírások hiányosak
, OCúl alkaln\.tS:.tk a·
i vonatkozó feladatok
1

·1·

előírásainak

érvényc:tülnck) a
kodc\zatkézelési
rendszer nern

YOnatkozó

kockázatke2clési
bhonság ncn1
,míkii<lik

,miködík.

tncgsze-rve>Lése_,. a

kijelölt

aktualizálása, kútkázatkczelési
bízottság tevékenységének
kockizatkezele~ aktualizált
belső szabiüyzat szerinti

gyokQtl!lti végrehajtftsa és
dokumentilh\s;1,

--·-----..-·-·---l--------.....J...:.:;=====---! t\z inforn1-atikai
• Az SZMSZ 16.2.d)

1 /\z informatikai
rendszerek
biztonságiit.11~
használatára és

terület és tcv6kcny~ég
netn S7,f1bá)rozort

nlpontjiiban

előírtakknl

összhangban nz infor1naúkai

rend&zerck biztonságrtrH,

üzc111cltetésére

haszruílatárn és üzet11eltetésére
vonatkozó belső szabályozás

vonatkozó be)ső
szabályozás nin~s.
elkészÍt\rc,
Az informatikai

ltz infon11:ttikai

területen az

kontrollok nincsenek

inforn1Rtikai

S7.;ib,í.l}'úZVH.

elkészítése.

szakállomány
tcvékcnységéb<.•n rcjl,:>
l,ock,\zntok

bekövt~tkezésének
n"Iegeldzését szolgáló
kontrollok 11en1 lettek
kidolgozva,

Az lnfotmatikai '"abályzat
kídolgol:ásakor és az abban
előírtak gyakorlati
végrehajtásakor kiemelt

figyelmet kell fordítAni ,;
felhasználók mdlett az
it1forrr111tikni s2akállon1ány
tevékenységében i-ejló
kockázatok bekövetkezésének
J tnegelőzését biztosító
l r'l1l.lt1ka-folyrunatbn l•pitr•tt ifs

kontrollok
i
kialakításáffl, bevezetésére ésJ
j alkahnazás~rn, az átláthatóság,
I
. ' e1va'lasztas
' cs
. a ..
--~~--f a fi1n k-c10
1061 Bmlnpe,t, Andrnssy út 12. (l'ostadm: 1241 HtJdnpest, J'f. 16(1)
vezetői

E-·mail: dnok@nkfih.gnv.hu

I Telefon; +36 1 795 9582
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----············-···---------~-----------p,v~t~;-,ll-.d-,,-k--u-m_e,_·,-tfü,

1 ~övctelrnénycinck
fi 'elen:ibevételév<.~l

----··-----1._,]\';;átnviteli
tórvényhen
dő[rt

kötelezően

x_;,-

Szám,:iteH poiitika1
ellenilt'1:ésekhez
Szán1l~re11d,
Pénzkezelési
kapcsolódó
int&~kedések
&cabályzal
végrehajtását,ak 1 aktunlizilhísrr az eln1{1lt
'j ~v cllen~tzési,
és

I JílVíl.$láta1nák cs a
jogszabály
viilto,4\soknak

s2abáiyzatokra ható külső és
. belső ténycz6k niapjá11 ~zok

szabályzatok
ak111alizáhlf,a nen1
történt n1e. ·,
Szónwiteli politika,

nem naprakészek.

vizsgálata.

kötelezően előírt

köteh!?.Őcn előírt

sznbitlyzatok

nyilvántartásáttak

,\ t:z,hnvitcJj t'örvényb~t;· ..

1\ sZ~JnviteH
tötvé11yben

i

feliilvizsg,ífota, trnpn,készségük
bizto~ításn.

-+~~-+-+~~----········-···
, SzárnvheH politika,
! Szán1latend, Pénzkezelési
· szabályzat aktualizálása az

S,.ámlarend,
Pénzkezelési

dmúlt &e dlcnőtzési
javaslatainak és a jogszabály
változásoknak 111egfelelő<'n,

szabály·zat netn
naprakész.

Í

-l------------1-------·--·---------··········J

I

i....:~::.:.'.ei,h~~::.:1;~::Jé;I~:.::·e~~:.'._"_e,_n_J_e_tt-·

13csze~rzési 1,.z~1bályzat . Bc~zcr1.:ési szabályzn.t
aktualizálása a
ne:111 napr,1ké!.1„
1
közbcszct'zésekröl
szóló 2011. évi C\'III.
tö1'vény elóíci})11ival és
'1 helyi s~jAtosságokkal

Beszerzési SZftbályzat
aktualizálási\ a
közbeszl·1:zésekrlH szé1Jó 201 J, ,

évi c:v1rr. törvé11y cl<Jfnisaival

ét> a heiyí sajátosságokkal
összhangban.

összhangban nen1
történt n1eg, ·~·~·-·---+---------szcrzódésköté~
1\ szcnődéskötés
rendjéről szóló belső
rcndjénil szóló belső
szabályoz.ó
szabitJyüZÓ ncin

J\_

I

L
,

i

skmalizálása • klifoó és
hehiÖ ellcnr3tZ~.5ek
javaslatai
5gyi:1embevétcléveJ

naprakész.

A szer~(-,dé~k6t-és rendjér6l

$Z61ó belső szabAly(1ZÓ
aktualizálás• a ki\lső és belső
ellenőrzések jav*slatai
figyelembevételével.

netn lcrt véttreh~1jtva.

Az intéz_n_1_é,-,-y-i-l-"A""1"'.'"e1"ta"'"·r'o-'--z'-'á"'si===--i A Leltározási
költségvetés,..
szab.\lyzar nem
szab~iyzat n1ódosítása
11aptakész~ hiiinyos.
szllkségc5,

i\ lc!tiirozási szabálvzat
fdülvízsgálata, aktu'alizálása,
kiegészítése figyelembe véve
az clle11őrtési iclcntés III.1. é$

__J IV.8. pontlaib:1n_[o

alt,ikat is.

Kérem ·r. Elnök Urat, hogy á fentiekben jelzett észrcvétdcket (l.l., 1.2. pont) a
jdentcstervezetbcn módosítani szíveskedjék a részletes indokl~sra tekintette!.

Budapest, 2015. március 25.

1061 Budapest, Andrássy út 12. (Pűttadm; 1241 Budapest, Pf. !60)
E-mail: elnok(@nkfil),gov.lm I Telefon: +3617959582
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./
El N ÖK

ÁLLAMI

SZÁMVEVŐSZÉK

lkt szúm: V-0722-31J:212015.

Dr. Pálinkás Jó7.scf úr
elnök

Ne1nzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A 'Nen1zeti Innovációs llivatal pénztigyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről készíteH
s:1..ámvevöszékijelentéstervezetrc tcll észrevételeit kö8'1.lh1eltel tnegkapta1n.
r\z Állanli Száinvevószék észrevételekre vonatkozó áHáspontjáról a felügyeleti vezet() által ké~

szítctt részletes tájékoztatúst csatoltan megküldöm.
T(\jékozlatom Elnök urat, hogy a jelentésben ·- uz Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján - az el nem fogadott észrevételeket szerepelte\jiik

az ehttasítás indokának foltüntetésével együtt. Az elfogadott észrevételeket a jelentés szövegezésénél figyelembe vesszük.
Budapest. 2015.

r:Jt.

M,23

nap

Tisztelettel:

fvlelléklet: Tájékoitatás az elfogadott és az el nem fogadott észrevételekről

1052 f.lUDAPfST, APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA HL 1364 fünlaprn;! 4. Pt 54 fo\don: 484 9101 l.:ix'. 4R4 9201
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Mellék lel
lkt. szám: V-0722-30212015.

Tájékoztatás az elfogadott és az cl 11em fogadott észrevételekről
1\ Ne111zeti 1nnovációs Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodásának cUcnörzéséröl készített

jelentéstervezetre a 1039-2/2015 iktatós?iunú levelében lett észrevételeit áttekintettük, azok kezeléséről az alábbi t~íékoztatás adom.
Elfogadtam a belső elleniírzés miíködésében feltárt jogswMlyi hiányosságra tett észrevételét.
A jelentéstervezet részletes megállapításai 3.2 pon\jában leírtak is tartalmazták, hogy az ellenlirzés által föltárt hiányosságok a 2008-2012. éveket érintették, 2013-ban már nem álltak fenn.
Az észrevétel alapján az erre vonatkozó megállapítás összefoglaló mondatát kiegészítjük a jelentés szövegében.

Részben fogadtam d a belső ellenőrzés által tett megállapításokra vonatkozó észrevételét. Az
észrevétel részletes indoklásában szereplő belső clleniírzési jelentések bdsö kontrnllrendszene
vonatkozó megállapításai nem túrtak fel minden, a jelentéstervezetbcn megfogalmazott hiá·
nyosságol. A belső ellenőrzés a 2013. évben az indoklásban meghivatkozott 6 db ÁSZ.javaslatból egy területen részben tárta föl az ASZ jelentésben rögzített megállapítást, ugyanis a kontrollkömyezet ellet1őtz.éséről ké.szüít jelentésben nem hívta fel a Űjsyelmet az
önköltségszámí1ási szabályzat hiányára. Három teti.ílcten pédig nem tárta fel az ASZ jelentésben rögzített megállapítást:
•

nem állapította meg ós nem tett javaslatot az Ámr.1.2 és a Bkr. előírásai szerint az in·
formatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok és a hozzáfürési szintek szabályozására;

•

nem állapította meg, hogy a folyamatba épített kontrollok míiködése során az Áh!.1,2, az
Ámr.1,2, valamint az Ávr. elöinísaít nem tartották be;

•

nem állapította meg, hogy a MAG Zrt. részére átadott eszközöket a leltárban-· a Számv.
tv. előírásaival cllcutétbeu ·· érték nélkül szerepeltették.

Az észrevétel a jelentéstervezet helsö kontrollrendszerre vonatl«;zó megállapításait nem módosítja, a belső kontroltrnndszcr hiányosságai a 20 ! 3. év végén is fe,málltak.

Budapest, 2015.

,) I.{ .

hó

X,

nap

if.<>J.vJ,.

'-/,k .UJ..) •

Holman Magdolna
fölügycloti vezető
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NEMZETI KUTATÁSI.
ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
ELNOR
lkrnt61;z,h11; lü'.J.9,S/:2()t$
Ügyintbtő:

Si1J.Z?s 'l'mnfisn-é

'r'4rgy: N~w,:,;Ni h1ü<.•,-,\út!~ Hiv.i1,1!
w:ljts:ítr11CnreHenő1xi]í1

4n<iheli.bé,wk

díog,,1d!i:,;a

Domokos László elnök úr
rész~tc

ÁLLAMI S"LÁMVEVÖSZÉK

llu!hull:il

Apáczai C"lé:tc J. 11. 10.
1055

Tisztelt Elnök Út!
Hiv1ltk{.1.;>',Ú~nl az ,t\lhu-ni S2.:)tr1vev6szé:k V--ú722--J22/.2015„i-z k.'Vclérc, a Ncmzc:ri
innovác16s J--livaroJnlll a 2008~2Ut:l évek!'<? vonatkozóan vég.i:ett pJnzüg,vi- és v:lgJú:flSti.~<l,Hkoti:'ts
:urnbiilyszettlségf11c:k <::l1tth)1'l-{~}léhcY kapC$oll1dfun m1;g_kfild6tt tcljcsitménye-Uenórzés éttCkelésxc
észrevételt ncn1 t<.<s.zck,

Budapt:!St:. 2015. 1nílj11s }9,

1(161 f3mhpcs~ Amlrnssy út 12, (Pc,,srn,,fm, 124! fi<t<lnpe;t, Pf I61l)
E-1nn!1:
Tde:[.:x\; +3(, l 795 9-53Z
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Jogszabály rövidítések
Törvények
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
Áht.1
(hatályon kívül helyezve: 2012. !. L)
az államháztartásról szóló 201L évi CXCV. törvény
Áht.z
(hatályos: 201 L XII. 3 L-étől)
ÁSZ tv.
2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
(hatályos 2011. VII. L-jétől)
1987. évi XI. törvény a jogalkotásról (hatályon kívül heJat.
lyezve: 2010. XII. 31-től)
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Kbt.1
(hatályon kívül helyezve: 2012. I. 1.)
Kbt. 2
201 L évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
(hatályos: 201 L VIII. 2L-étől)
201 L évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
Nvtv.
(hatályos 201 L XII. 3 L-étől)
2010. évi C. törvény a számvitelről
Számv. tv.
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
Vtv.
a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány
2006. évi LVII. törvény
tagjai és az államtitkárok jogállásáról (hatálytalan: 2010.

v. 29-től)
2008. évi XX. törvény
2010. évi XLIII. törvény

Korm. rendeletek
Áhsz.

Ámr.1

Ámr.2

Ávr.

Ber.

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról
a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról
249 /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (hatálytalan: 2014. I. 01-jétől)
217 /1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mű
ködési rendjéről
(hatályos: 1999. !. L-2009. XII. 3L)
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás mű
ködési rendjéről
(hatályos: 2009. XII. 20. - 201L XII. 3L)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 3L) Korm. rendelet
(hatályos: 2012. !. L-jétől)
193/2003. (XL 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek
belső ellenőrzéséről

Bkr.

(hatályos: 2003. XL 27. - 201L XII. 3L)
370/201L (XII. 3L) Korm. rendelet a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
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Vtvr.
277/2006.
rendelet
301/2006.
rendelet
392/2007.
rendelet
103/2008.
rendelet
306/2008.
rendelet

(XII. 23.) Korm.
(XII. 23.) Korm.
(XII. 27.) Korm.
(IV. 29.) Korm.
(XII. 08.) Korm.

177/2009. (IX. 3.) Korm.
rendelet
212/2010. (VII. 01.) Korm.
rendelet

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való
gazdálkodásról
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról (hatálytalan:
2011. január l-től)
a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól (hatálytalan: 2010. VI. 30-tól)
az egyes, tudomány- és innovációpolitikával összefüggő jogszabályok módosításáról
a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladatés hatásköréről (hatálytalan: 2009. IV. 16-tól)
egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő
kormányrendeletek módosításról (hatálytalan: 2009. !. 02ától)
egyes miniszteri statútumok módosításáról (hatálytalan:
2011. !. ül-tői)
az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről (hatálytalan: 2014. VI.
6-ától)
a Nemzeti Innovációs Hivatalról (hatályos: 2011. január 1-

303/2010. (XII. 23.) Korm.
től)
rendelet
10/2013. (!. 21.) Korm.
a közszolgálati
rendelet
Miniszteri rendeletek
36/2013. (IX. 13.) NGM
rendelet

tisztviselők

egyéni teljesítményértékelésről

az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról

Kormányhatározatok
a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedések1316/2011. (IX. 19.)
ről
Korm. határozat
1007 /2013. (!. 10.) Korm.
az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról
határozat
Egyéb rövidítések
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal/Nemzeti Innováalapító okirat
ciós Hivatal alapító okirata
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
APEH
Állami Számvevőszék
ÁSZ
FEUVE
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés
(Id.: Értelmező szótár)
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GKM
Nemzeti Innovációs Hivatal
intézmény
International Organisation of Supreme Audit lnstitutions
INTOSAI
(Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete)
International
Standards of Supreme Audit Institutions (az
ISSAI
INTOSAI nemzetközi standardjai)
Kincstár
Magyar Államkincstár
Kincstári Információs Rendszer
KIR
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KFTNM

KPI
KTIA
KvVM
MAG Zrt.
MNV Zrt.
NFM
NFÜ
NIH

NGM
OKM
SZMSZ

Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő
Zrt.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2013. december 18-án megszűnt, egyes feladatait a Miniszterelnökség látja el)
Nemzeti Innovációs Hivatal
(2010. december 31-ig Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal)
Nemzetgazdasági Minisztérium
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzat
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ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR
belső

kontrollrendszer

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt
szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat: a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel
(gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre; teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől
(károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól. (Forrás:
Áht. 1 120/B § (1), hatályos: 2009. január l-jétől 2011. december 31-ig)
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a működés és gazdálkodás során
a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a
veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. (Forrás: Áht. 2 69. § (1) bek., hatályos: 2012. január
l-jétől)

ellenőrzési

Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv működési
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza
különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzé
sét. (Forrás: Ámr1 145/B. § (1) bek., hatályos 2010. január
1-jéig, további időszakokra forrás: NGM honlapjáról elérhető Belső Kontroll kézikönyv PM 2010. 35. oldal)
előirányzat-módosítás
Az előirányzat-módosítás a költségvetési szerv költségvetésének kiadási, illetve bevételi főösszegét és kiemelt elő
irányzatait is érintő előirányzat-növelés vagy --csökkentés. (Forrás: Áht., 97. § (2) bek., hatályos: 2010. augusztus
14-ig)
Előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi,
támogatási kiemelt előirányzat, létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. (Forrás Áht. 1 2/A § (3) k) pont, hatályos: 2011. december 31-ig)
Előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirány
zat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok
egyidejű növelése vagy csökkentése mellett. (Forrás: Áht. 2
2. § (1) bek. f) pont, hatályos: 2012. január l-jétől).
eredendő veszélyeztetett- Az ún. ,,eredendő veszélyeztetettség" olyan kockázati téségi szint
nyezők csoportja, amelyek a vizsgált költségvetési szerv
nyomvonal
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eredményesség

FEUVE

gazdaságosság

hatékonyság

integritás

integritási kockázat

2

jogállásából eredően, az általa kezelt erőforrásokkal való
gazdálkodás miatt gyakorlatilag objektív, ,,külső"szerve
zeti adottságként értelmezhetők.
Annak követelménye, hogy a kitűzött célok- az elfogadott
módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen,
vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél;
(Forrás: Áht. 1 9L § (1) bek. c) pontja, Bkr. 2. § g) pontja)
Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási
és ellenőrzési rendszer.
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőr
zésre vonatkozó szabályokat Áht. 1, 2, valamint az Ámr2 •
határozza meg. Kidolgozására a pénzügyminisztérium
költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével
került sor.
2004. I. L-jétől: Áht. 1 12L §, Ámr. 1 2. § 62. pont
2009. I. L-jétől: Áht. 1 12L §, Ámr. 1 2. § 62. pont
2010. I. L-jétől: Ámr. 2 155. § (1) bek.,
2012. I. L-jétől: Bkr. 8. § (2)
Annak követelménye, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás vagy ráfordítás az elérhető legkisebb legyen, a jogszabályban meghatározott vagy általánosan elvárható minőség mellett;
(Forrás: Áht. 1 9L § (1) bek. a) pontja, Bkr. 2. § i) pontja)
Annak követelménye, hogy az előállított termékek, nyújtott szolgáltatások, az ellátott feladat más eredményének
értéke, vagy az azokból származó bevétel a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrások
hoz kapcsolódó kiadásokat vagy ráfordításokat; (Forrás:
Áht. 1 9L § (1) bek. b) pontja, Bkr. 2. § j) pontja)
Az integritás az elvek, értékek, cselekvések, módszerek, intézkedések konzisztenciáját jelenti, vagyis olyan magatartásmódot, amely meghatározott értékeknek megfelel. (Forrása NGM Útmutató: Magyarországi államháztartási
belső kontroll standardok L6.L pont, 2012. december.)
Az államigazgatási szerv működésére vonatkozó szabályoknak, valamint a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működés.
(Forrás: integritásirányítási rendelet 2. § a) pont.)
Az államigazgatási szerv integritása sérülésének lehető
sége. (Forrás: integritásirányítási rendelet 2. § c) pont.)
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intézkedési terv

Az ellenőrzési javaslatok alapján az ellenőrzött szervezet,
szervezeti egység által készített intézkedések végrehajtásának ütemezése a végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. (Forrás: 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 2. § (k) pontja, hatályos 2012. január

irányító szerv

A központi alrendszer egyes intézményével és annak gazdálkodásával kapcsolatos irányítási jogokkal felruházott
szerv vagy személy.
A belső és külső kontrollok célja, hogy megfelelő eszközökkel, intézményekkel és eljárásokkal védelmet biztosítson a
közpénzből, közérdekből működő, vagyis közcélokat követő szervek működésével kapcsolatos ún. eredendő, valamint az egyéb, veszélyeztetettséget növelő körülményekből származó korrupciós kockázatokkal szemben. A belső
és külső kontrollok tehát a - bármilyen típusú - korrupciós
kockázatokkal szembeni védettség elemeit, azok összességét jelentik.
A jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége. (Forrás: integritásirányítási rendelet 2. § d) pont.)
A kiadások utalványozását megelőző kötelező kontrolltevékenységek. Az Ámr. 1. 2 a 2008-2011. években a szakmai
teljesítésigazolást és az utalvány ellenjegyzését, az Ávr. a
2012-2013. években a teljesítésigazolást és az érvényesítést
írta elő egyenrangú kulcskontrollként.
A mutató kifejezi, hogy a szervezet forgóeszközei milyen
mértékben nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre az éves könyvviteli mérleg adatai alapján. Számítása: Forgóeszközök összesen/ Rövid lejáratú kötelezettségek összesen.
A monitoring a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során
a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői. (NGM útmutató a költségvetési szervek monitoring rendszeréhez 3.
oldal, 2011. november)
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring
rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. (Forrás: Ámr. 2 160. §, hatályos: 2010. január l-jétől
2011. december 31.)
A mutató kifejezi, hogy a szervezet pénzeszközei milyen
mértékben nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre az éves könyvviteli mérleg adatai alapján. Számítása: Pénzeszközök összesen/Rövid lejáratú kötelezettségek
összesen.

l-jétől)

kockázatok kezelésére
hivatott kontrollok

korrupciós kockázat
kulcskontrollok

likviditási mutató

monitoring

pénzeszköz likviditási
mutató
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A mutató kifejezi, hogy a saját tőke és a tartalékok milyen
arányt képviselnek az összes forráson belül. A mutató növekedése a tőkeellátottság javuló tendenciáját fejezi ki.
tárgyi eszközök használ- Az eszközgazdálkodás vizsgálatának elemzése során használt mutató. Számítása: tárgyi eszközök könyv szerinti
hatósági foka
(nettó) értéke/tárgyi eszközök bruttó (beszerzési/létesítési)
értéke. A %-ban kifejezett mutató csökkenése az eszköz állagának romlására, avulására utal, ami maga után vonja
az üzemeltetési és fenntartási költségek növekedését is.
A költségvetési szerv vezetője köteles - az előírt tartalmú vezetői nyilatkozat
nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és azt az éves költségvetési beszámolóval együtt megküldeni az irányító szervnek. Ha a
költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv
vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul,
megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az előírt tartalmú
nyilatkozatot az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési
szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához
mellékeli. Jelen ellenőrzés során vezetői nyilatkozaton a
fentebb említett nyilatkozatokban tett következő résznyilatkozatot értjük, ennek helytállóságát értékeljük a pénzügyi és vagyongazdálkodási folyamatok tekintetében:
,,gondoskodtam ... a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, ... ".
(Forrás: Ámr. 1 149. § (1) bek. e) pontja, (11) bek., 23. számú
melléklete; Ámr. 2 217. § e) pontja, 226. § (3) bek., 21.
számú melléklete; Bkr. 11. § (1) és (4) bek., 1. számú melléklete)

saját tőke aránya
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A gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények
kialakítása, a vezetői nyilatkozat helytállósága
a Nemzeti Innovációs Hivatalnál
A Hivatalnál a pénzügyi és vagyongazdálkodás folyamatában a teljesítmény mérésére mérhető célokat nem tűztek ki, teljesítménymérésre alkalmas gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket nem határoztak meg. A NIH 2007-2010. évi intézményi
stratégiai dokumentuma a gazdálkodás területén a pénzügyi és vagyongazdálkodásra vonatkozó célkitűzéseket nem rögzített.
A Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodási folyamati tekintetében a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesítéséről kiadott vezetői nyilatkozat nem volt helytálló. A NIH elnöke a 2008-2009. években a belső kontroll vezetői nyilatkozatot nem adta ki. A 2010-2013. években a
NIH elnöke nyilatkozott arról, hogy a NIH tevékenységében a hatékonyság,
eredményesség és a gazdaságosság követelményeiről gondoskodott, azonban a
NIH belső szabályzatai nem támasztották alá nyilatkozatát. A pénzügyi és vagyongazdálkodás folyamatában nem hoztak intézkedéseket, nem alakítottak ki
gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket és nem is
alkalmaztak.
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