
10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Összesített vélemény az ellenőrzött területről 

A belső ellenőr összesített értékelést és véleményt adhat az ellenőrzött területről. A véleményt a 

következő öt kategória valamelyikébe lehet sorolni. 
 

Megfelelő 
 

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal 
rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően nem jeleznek 

komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési 

jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek 
szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken gyakorlott, hozzáértő 

munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések megvalósítására, a 
kockázatok megfelelő kezelésére. 

 

Korlátozottan megfelelő 
 

Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei a legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal 
rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a 

megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét 
nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy 

szervezeti egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és 

ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén 
alkalmazott irányelvek és eljárások általában hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában 

olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés 
beavatkozása nélkül. 

 

Gyenge 
 

Az ellenőrzés „gyengének” értékelt területein a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere 
több hiányosságot is mutat, vagy a szervezeti egységek szintjén esetleg teljesen hiányzik. A szervezeti 

egységek lehetséges pénzügyi veszteségeinek kockázata nagy ezeken a területeken. A teljesítményt a 

szervezeti egység vezetői nem követik nyomon és nem felügyelik megfelelően, de az alkalmazott 
irányelvek és eljárások sem minden esetben elég hatékonyak ahhoz, hogy az ellenőrzési pont vagy 

folyamat működjön. Azonnali korrekciós intézkedésre van szükség, amit a terület vezetője részére 
készített rendszeres (pl.: havi) előrehaladási (státusz) jelentéseknek kell követniük. 

 
 

Kritikus 

 
Az ellenőrzés „kritikusnak” ítélt területein a teljesítmény, illetve a működési feltételek több fontos 

szempontból is hiányosságokat mutatnak. Ezeken a területeken az alapvető belső ellenőrzési pontok 
vagy folyamatok működéséről sem beszélhetünk, és ezek a rendszerek annyira gyengék, hogy a 

pénzügyi veszteség kockázata magas (vagy az már be is következett). A szervezeti egységek szintjén 

alkalmazott irányelvek és eljárások ilyen esetben megakadályozzák az ellenőrzés területén kitűzött 
célok jelentős részének megvalósulását. A korrekciós intézkedést a vezetés részéről szigorú (pl. heti) 

beszámoltatásnak kell követnie. 
 

Elégtelen 
 

Az ellenőrzés „elégtelennek” ítélt területein a teljesítmény, illetve a működési feltételek elégtelenek, 

súlyosan veszélyeztetik a működést. Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások hozzá nem értő, 
illetve hanyag ügykezelésre, a vonatkozó törvények és jogszabályok kirívó és/vagy ismétlődő 

figyelmen kívül hagyására, vagy a meghatározott irányelvektől és eljárásoktól való szándékos eltérésre 
mutatnak rá. Mindez azt jelzi, hogy a szervezet kritikus helyzetbe került, ami – ha nem tesznek 



sürgősen intézkedéseket – végső soron a szervezet iránti bizalom teljes elvesztésével és a szervezet 

integritásának és életképességének a veszélyeztetésével járhat. 

 
 


