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26. számú melléklet 

Ellenőrzési módok, alapvető vizsgálati eljárási módok 

(1) Az ellenőrzés során a belső ellenőrnek a megállapításai, következtetései, véleménye 

kialakításához, az ezeket alátámasztó bizonyítékok megszerzéséhez különböző közvetlen és 

közvetett módszereket, továbbá az ezek révén megszerzett információk feldolgozását szolgáló 

logikai eljárásokat, technikákat lehet és kell alkalmaznia. 

(2) Az ellenőrzés céljainak megvalósításához szükséges elegendő és megfelelő ellenőrzési 

bizonyíték megszerzéséhez a:  

a) a rendszer-alapú, vagy 

b) a közvetlen vizsgálati megközelítési mód alkalmazható.  

(3) A felmért és kiértékelt kockázatok függvényében, szakmai megítélés alapján kell dönteni 

a megközelítési módok alkalmazásáról, minden esetben szem előtt tartva az ellenőrzési munka 

hatékonyságának követelményét. 

(4) Az ellenőrzési megközelítési mód alkalmazására vonatkozó döntést az ellenőrzési feladat 

megtervezése, előkészítése szakaszában kell meghozni. 

(5) Az ellenőrzések során alkalmazott megközelítési módok: 

a) Rendszer-alapú ellenőrzési megközelítési mód 

A rendszer-alapú ellenőrzési megközelítési mód (System Based Approach, SBA) 

alkalmazása azt jelenti, hogy a szükséges ellenőrzési bizonyosság megszerzéséhez az 

ellenőr az ellenőrzött szervezet, tevékenység, projekt belső kontrollrendszere, 

kontrolleljárásai megbízhatóságának vizsgálatára és értékelésére támaszkodik, és csak a 

minimálisan szükséges közvetlen, részletes vizsgálatokat végzi el. 

b) Közvetlen vizsgálati megközelítés 

A közvetlen vizsgálati megközelítést (Direct Substantive Testing, DST) kell alkalmazni, 

amikor nem lehetséges az ellenőrzés céljainak elérése kontrollrendszerek vizsgálat útján.. 

Közvetlen vizsgálati megközelítés révén nem szerezhető bizonyosság a belső kontrollok 

általános működéséről (miután ebben a megközelítési módban e rendszerek vizsgálata nem 

történt meg és nincs bizonyíték a hatékonyságukra). 

Mérlegelni szükséges, hogy melyik megközelítés gazdaságosabb és hatékonyabb az ellenőrzési 

feladat egészének elvégzése, azon belül egyes céljainak elérése szempontjából. A döntéshez 
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figyelembe kell venni azt az alapvető követelményt is, hogy a rendszer alapú megközelítés 

alkalmazása esetén a kontrollok részletes tesztelése mellett a magas szintű ellenőrzési 

bizonyosság eléréséhez mindenképpen el kell végezni bizonyos mennyiségű közvetlen 

vizsgálatot is. 

Vizsgálati eljárások 

Elemző eljárások 

(1) Az elemzés a vizsgált tevékenységre, kérdésre vonatkozóan megfelelően csoportosított 

elemeket egymással összehasonlítja, bemutatja a vizsgált folyamatok alakulásában 

tapasztalható általános tendenciákat, feltűnő eltéréseket, és ezekre magyarázatokat keres, ok-

okozati összefüggéseket tár fel. Az elemző eljárások olyan technikák, amelyek adatok közötti 

összefüggések tanulmányozására szolgálnak, azt vizsgálva, hogy az összefüggések valósak, 

vagyis reálisak, elfogadhatók-e.  

(2) Az elemzés tárgyát képező adatok lehetnek pénzügyi és nem pénzügyi adatok, 

származhatnak külső és belső forrásokból.  

(3) Ezeknek az eljárásoknak az alkalmazása azon a feltételezésen alapul, hogy az ellenőrzött 

információk, adatok között valamilyen összefüggés van, és ehhez társul az a feltételezés is, 

hogy a meglévő összefüggések várhatóan folytatódnak, továbbra is fennállnak. 

(4) Ha az elemző eljárások a más úton szerzett információknak ellentmondó eredményeket 

mutatnak, meg kell vizsgálni az ezt előidéző körülményeket, okokat és magyarázatukra 

megfelelő bizonyítékokat kell szerezni. Az elemző eljárások általában csak jelzik az 

információban rejlő lehetséges ellentmondásokat. Gondosan mérlegelni kell ezért, hogy az 

elemző eljárások alkalmasak-e az ellenőrzés céljainak megvalósításához szükséges 

bizonyítékok megszerzéséhez. 

(5) Az elemző eljárások megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az adatok 

teljesek-e, ezért az adatok forrását gondosan mérlegelni kell. 

(6) Az elemző eljárások körébe tartozik  

a) statisztikai elemzés, 

b) a dokumentumok vizsgálata, elemzése, 

c) összehasonlító elemzések végzése, 

d) költség-haszon elemzés, 
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e) esettanulmányok készítése. 

Tételes tesztelés 

(1) A tételes tesztelés az ellenőrzött szervezet kimutatásaiban, könyvelésében – területenként 

– összesített egyedi adatok, tranzakciók súlypontozott ellenőrzési kritériumok szerinti 

vizsgálatát jelenti. 

(2) A tételes tesztekkel az ellenőr arról bizonyosodik meg, hogy a gazdasági, pénzügyi 

műveleteket szabályosan hajtották-e végre, és helyesen vették-e nyilvántartásba. 

(3) A tételes tesztek csak az egyedi műveletekre, tranzakciókra, adatokra értelmezhetők, a 

banki pénzforgalom összesített műveleteire, illetőleg a főkönyvi könyvelésben alkalmazott 

(bér-, pénztár-, vegyes stb.) feladásokra nem.  

(4) A tételes tesztek köre kiterjedhet az adott időszak valamennyi tranzakciójára, a tételek 

100%-ára. A bizonyítékok megszerzéséhez azonban erre általában nincs szükség. A teljeskörű 

tételes vizsgálatokat csak azokon a specifikus kockázatoknak kitett területeken célszerű 

végrehajtani, ahol az oda tartozó tételek jellege és összege heterogén, és száma sem túl jelentős. 

(5) Az egyedileg vizsgálandó tételek körébe tartozhatnak a jellegük és érzékenységük 

(lényegességük) alapján jelentős, fontos tételnek minősített adatok, tranzakciók. Ezeknek a 

tételeknek a megkülönböztetett kezelését az indokolja, hogy magas bizonyosságot kell elérni 

megítélésüknél. További csoportot alkotnak az ún. nagy tételek, amelyek összegszerű 

nagyságuk miatt egyedileg is okozhatnak lényeges hibás állítást, illetőleg – mintavétel 

alkalmazása esetén – torzíthatják az ellenőrzési tapasztalatok, eredmények kiértékelését. 

Egyedi tesztelés 

(1) Az egyedi tesztelés célja, hogy meghatározza a konkrét tranzakciók, vagy tevékenységek 

vonatkozó jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelőségét. 

(2) Az egyedi tesztelés során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

a) A tevékenység szabályszerűsége (Egy aktuálisan végrehajtott tevékenység ellenőrzése, 

hogy az megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak.) 

b) A pénzügyi és egyéb nyilvántartások teljessége (Annak ellenőrzése, hogy a pénzügyi és 

egyéb információs rendszerek minden vonatkozó részletet nyilvántartanak-e.) 
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c) A működés valóssága (Annak ellenőrzése, hogy a pénzügyi és egyéb rendszerekben 

nyilvántartott tevékenységeket ténylegesen elvégezték-e.) 

d) A tevékenység mérése (Annak ellenőrzése, hogy a tranzakciók összege megfelelő 

bázisra alapozva lett-e kiszámolva.) 

e) Értékelés (Annak ellenőrzése, hogy az eszközöket és más elemeket a pénzügyi 

nyilvántartásokban megfelelő értéken vezették-e be.) 

f) Létezés (Annak ellenőrzése, hogy az eszközök és más elemek ténylegesen léteznek-e.)  

g) Birtoklás/kezelés (Annak ellenőrzése, hogy a nyilvántartott eszközök ténylegesen az 

ellenőrzött szervezet birtokában/kezelésében vannak-e, illetve azokat megfelelően 

használják-e.) 

h) Az inputok és outputok minősége (Annak ellenőrzése, hogy az inputok és outputok 

minőségileg megfelelőek-e. ) 

Kérdésfeltevés 

A kérdésfeltevés az ellenőrzött szervezeten belül, vagy kívül, meghatározott személyektől 

történő információgyűjtés. Az információgyűjtés köre az írásban bekért hivatalos válaszoktól a 

személyekkel folytatott beszélgetések alapján szerzett informális közlésekig terjedhet. A 

tájékoztatáskérés történhet a szervezeten belül, vagy kívül, szóban vagy írásban. A 

kérdésfeltevés alkalmazott formái az interjú, tájékoztatás, kérdőívek, felmérések, 

fókuszcsoport-interjú. 

Belső kontrollok tesztelése 

(1) A belső kontrollok, illetve a kockázatok megismerésére alapozva az ellenőrök értékelik, 

hogy az egyes kontrollok milyen hatékonyan csökkentik, vagy eredményesen kezelik az adott 

kockázatokat.  

(2) Az ellenőrzött szervezet tevékenységének, belső kontrollrendszerének ismeretében és 

magas belső kontrollbizonyosság esetén a tételes tesztek száma lényegesen csökkenthető, de 

ilyenkor is végre kell hajtani meghatározott, minimális mennyiségű alapvető vizsgálati eljárást 

(pl. mintavételezéssel). 

(3) Az ellenőrnek a kontrolleljárások felmérése során folyamatosan keresnie kell a választ az 

alábbi kérdésekre: 

a) Melyek azok a tényezők, amelyek a folyamatban hibák kialakulásához vezethetnek? 
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b) Milyen intézkedésekkel biztosítható a hibák megelőzése? 

c) Ezek az intézkedések megfelelőek-e arra, hogy a kockázatot elfogadható szintre 

csökkentsék? 

Mintavételi eljárások 

(1) A mintavétel a tételes vizsgálati eljárások elvégzésének egy speciális eszköze, amikor a 

vizsgálandó adatállományból kiválasztott tételek tesztelésével nyert megállapításokat vetíti ki 

a belső ellenőr a teljes adatállományra. Mintavétel alkalmazására minden ellenőrzésnél szükség 

van, ahol átfogó értékelést kell adni az ellenőrzés tárgyáról (pénzügyi elszámolásról, belső 

kontrollrendszerről, teljesítményről stb.) megbízhatósági és/vagy megfelelőségi szempontból, 

és az elvárt bizonyosság eléréséhez nincs szükség a műveletek, adatok teljes körű tesztelésére. 

A mintavételi és értékelési eljárások a valószínűségen alapulnak, akár statisztikai, akár nem 

statisztikai mintavételről van szó. 

(2) A mintát úgy kell kiválasztani, hogy az reprezentálja a mintavételi alapsokaságot. 

(3) A mintába került elemek ellenőrzési célok szerinti vizsgálata után a mintavételi 

eredmények értékelése keretében elemezni kell a mintában feltárt bármilyen hibát, ki kell 

vetíteni azokat a teljes sokaságra, újra kell értékelni a mintavételi kockázatot. 

(4) . A minták kiválasztásánál figyelembe kell venni azt is, hogy a mintavételezést megelőzően 

az alapsokaságból ki kell emelni tételes ellenőrzésre a nagy és a jelentős tételeket, így a 

mintáknak a maradék sokaságot kell reprezentálnia. 

Tesztelési technikák 

A főbb tesztelési technikák – melyek alkalmazhatók mind a rendszer alapú-, mind a közvetlen 

vizsgálati megközelítések esetében egyaránt – a következők: 

a) Bizonylatolás (dokumentumok átvizsgálása): a tételek végigkövetése az 

alapdokumentumig a kontrolleljárások működésének bizonyításához. 

b) Számítás (átszámítás, újraszámítás): az alapbizonylatok és a könyvelési nyilvántartások 

számszaki felülvizsgálatából áll (pl. a forrásadatok és a számviteli nyilvántartások 

aritmetikai helyességének ellenőrzése), vagy pedig önálló számítások elvégzését jelenti. 
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Ez a részletes ellenőrzési eljárások egyik legfőbb módszere, minthogy az ezzel szerzett 

bizonyíték általában megbízható. 

c) Megfigyelés: valamely, mások által végrehajtott tevékenység, eljárás figyelemmel 

kísérését jelenti. 

Az ellenőr a szemrevételezés és a megfigyelés eredményeit (tapasztalatait) a 

munkadokumentumokban történő feljegyzés mellett az ellenőrzött szervezet 

dolgozójával együtt aláírt dokumentumban (közös jegyzőkönyvben) is rögzítheti. 

d) Analitikus eljárások: a felhasznált adatokra való rákérdezés technikája hatékonyan 

használható nagy mennyiségű tranzakció és adat esetében, használható trendek, 

statisztikai irányvonalak meghatározására, hatáselemzésre és a minta kiválasztáshoz, 

illetve a végrehajtott kontroll, valamint a tesztelési folyamat hatékonyságának 

igazolására. 

e) Szemle (szemrevételezés): irányulhat dokumentumra, bizonylatra, nyilvántartásra vagy 

egyéb tárgyiasult eszközökre (építményekre, készletekre). A bizonyíték megszerzésének 

egyik legáltalánosabban alkalmazható eszköze, amit egyaránt jól lehet használni a belső 

kontrollok tesztelésénél és a részletes tartalmi vizsgálatoknál. A tárgyi eszközök 

szemrevételezése nyújtja például a leginkább megbízható ellenőrzési bizonyítékot azok 

létezéséről. 

f) Visszaigazolás: az ellenőrzött szervezet nyilvántartásaiban található információk 

megerősítésére szolgál. ( Pl. a követelések visszaigazolásának kérése az adósokkal 

történő közvetlen kommunikáció útján.) Visszaigazolással ellenőrzési bizonyíték 

szerezhető, pl. a vevői és a szállítói egyenlegeknek, a bankszámlaegyenlegeknek és 

hitelállományoknak, egyes szerződések tartalmának, idegen helyen tárolt készletek 

meglétének vagy a peres ügyek állásának megerősítésére.  

g) Összehasonlítás: két, vagy több dokumentum, fizikálisan létező tétel, illetve adat közötti 

azonosságok és eltérések vizuális vagy elektronikus eszközökkel történő meghatározása. 

Tipikus formája a pénzügyi adatok egymás közötti, vagy a pénzügyi és a nem pénzügyi 

adatok, tételek közötti összefüggések elemzése.  

h) Rovancsolás: az ellenőrzést végző személy jelenlétében a felelős személy az 

ellenőrzéssel érintett pl. készpénzt, stb. megszámlál.  


