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ÖSSZEGZÉS 

A Szerb Országos Önkormányzat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium feletti alapítási jogkörgyakorlása szabályszerű volt, az irá-

nyítási, ellenőrzési és munkáltatói jogkörgyakorlása nem volt szabályszerű. A Nikola Tesla 

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működése és gaz-

dálkodása szabályozási környezetének kialakítása, pénzügyi- és vagyongazdálkodása nem 

volt szabályszerű. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke kimondja, hogy a magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. Jo-
guk van anyanyelvük használatához, a sajátnyelven való névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anya-
nyelvű oktatáshoz. A nemzetiségek létrehozhatnak helyi és országos önkormányzatokat. A nemzetiségek jogaira vo-
natkozó részletes szabályokat Magyarországon sarkalatos törvény határozza meg. A nemzetiségi közfeladatok ellátá-
sához az állami központi költségvetés támogatást nyújt, melyet a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik 
ellátására használhatnak fel. 

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

A Szerb Országos Önkormányzat, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium feletti alapítási jogkörgyakorlása szabályszerű volt, az irányítási, ellenőrzési és munkáltatói jogkörgyakorlása 
nem volt szabályszerű. 

Az Intézmény belső kontrollrendszere nem védte meg a veszteségektől és a nem rendeltetésszerű használattól 
annak erőforrásait. Az Intézmény működése és gazdálkodása szabályozási környezetének kialakítása nem volt sza-
bályszerű. A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. A kontrolltevékenység ki-
alakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Az információs és kommunikációs rendszer, a tevékenység és a célok 
megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését biztosító rendszer, valamint a belső ellenőrzés kialakítása 
és működtetése nem volt szabályszerű. 

A pénzügyi gazdálkodás esetében, a kiadási előirányzatok felhasználása során az Intézmény nem tartotta be a 
vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

Az előirányzat-maradvány megállapítása és elszámolása nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések-
nek. Az Intézmény nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el a költségvetési beszámolóit és nem tel-
jesítette beszámolási kötelezettségét. 

Az Intézmény vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA  annak értékelése 

volt, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok által 

alapított és fenntartott intézmények gazdálkodása, a 

belső kontrollrendszer kialakítása és működése, a fenn-

tartó önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve az ál-

lamháztartásból meghatározott célra ingyenesen jutta-

tott vagyon felhasználása a jogszabályi előírásoknak meg-

felelően történt-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 
 

A budapesti székhelyű Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 2013. augusztus 28-ával 
adta át a Szerb Országos Önkormányzatnak. Az Intézmény1 
fenntartója és működtetője a 2014-2016. évek között az Ön-
kormányzat2 volt. Az Intézmény székhelyeként és telephelye-
ként megjelölt ingatlanokat – mely a Fővárosi Önkormányzat, 
a Magyar Állam, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, továbbá 
Lórév Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezte – 
használati megállapodások alapján használta. 

Az Intézmény az Njt.3 és a Nektv.4 szerinti közfeladata, alap-
feladata a magyarországi szerb nemzetiség óvodai nevelése, 
alap- és középfokú oktatás és nevelés volt. Az Iskolában a jóvá-
hagyott pedagógiai program alapján a nemzetiségi oktatás év-
folyamonként két párhuzamos osztályban folyt. Az Iskolába fel-
vehető maximális gyermeklétszám az ellenőrzött időszak alatt 
505 főről 669 főre növekedett. Az Intézmény 2014. május 28-

tól hatályos Alapító Okirat2
5-a szerint a lórévi általános iskolai nevelést és 

oktatást folytató tagintézménnyel bővült. Az Intézmény ellenőrzött idő-
szakban teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. ábra mu-
tatja be. 

1. ábra 

 

Forrás: Az Intézmény 2014-2016. évi éves költségvetési beszámolói 

Az Intézmény gazdasági szervezettel rendelkezett, vállalkozási tevé-
kenységet nem végzett. Az Intézmény vezetőjének6 személye az ellenőr-
zött időszakban nem változott. Az Iskolánál foglalkoztatottak létszáma a 
2014. évi 117 főről 2016. évre 136 főre növekedett. 

Az Intézmény Áht.7 11. § szerinti átalakítására az ellenőrzött időszakban 
nem került sor. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az Alaptörvény8 XXIX. cikke kimondja, hogy a magyarországi nemzetiségek 
államalkotó tényezők. Joguk van anyanyelvük használatához, a saját nyel-
ven való névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű ok-
tatáshoz. A nemzetiségek létrehozhatnak helyi és országos önkormányza-
tokat. A nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat Magyaror-
szágon sarkalatos törvény határozza meg. A nemzetiségi közfeladatok ellá-
tásához az állami központi költségvetés támogatást nyújt, melyet a nem-
zetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik ellátására használhatnak 
fel. 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzeti-
ség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket 
hozhatnak létre és vehetnek át. Az éves költségvetési törvények közvetle-
nül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz ren-
delik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását. A nemze-
tiségi önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásának, belső 
kontrollrendszerének kialakítása és működtetése ellenőrzésével biztosítjuk 
a közpénzfelhasználás minél szélesebb körének ellenőrzését, ennek során 
azonos szempontok szerint értékeljük az egyes országos nemzetiségi ön-
kormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodási tevékenysé-
gét. 

Az ellenőrzés eredményeként az ellenőrzött költségvetési szervek gaz-
dálkodása javulhat, átfogó képet kaphatunk az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok által fenntartott intézmények gazdálkodásának sajátossága-
iról, hiányosságairól és az alkalmazott jó gyakorlatokról, erősítve a társa-
dalmi bizalmat. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján, hiányosságok feltárásá-
val, azok megszüntetésére vonatkozó javaslatokkal hozzájárulunk a köz-
pénzek átlátható, szabályszerű felhasználásához. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — Az Önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e az ellenőrzött 

intézménnyel kapcsolatos feladatait?   

 
 
 

  — Az Intézmény működése és gazdálkodása során megfelelően 

alakította-e ki a szabályozási környezetet, belső kontrollrend-

szere megvédte-e a veszteségektől és nem rendeltetésszerű 

használattól az Intézmény erőforrásait? 

  

 
 
 

  — Az Intézmény pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 
  

 
 
 

  — Az Intézmény vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

2014. január 1. – 2016. december 31. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése tárgya a Szerb Országos Önkormány-
zat által irányított és fenntartott intézmény gazdálkodása, a belső kontroll-
rendszer kialakítása és működése, a fenntartó önkormányzat által nyújtott 
támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen 
juttatott vagyon felhasználása jogszabályi előírásoknak való megfelelősé-
gének értékelése volt. Az ellenőrzés feltárhatta a gazdálkodást, az átalaku-
lását, átszervezését érintő szabályozások esetleges hiányosságait, a szabá-
lyozással nem érintett gazdálkodási területeket, rámutathatott a vagyon-
gazdálkodási tevékenység – ezen belül kiemelten a tulajdonosi joggyakor-
lás és vagyonkezelés – esetleges szabálytalanságaira, illetve értékelte a 
nemzeti vagyon nyilvántartására és elszámolására vonatkozó eljárásokat. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium és a Szerb Országos Önkormányzat. 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.9 1. § (3) bekezdés, 5. § (2)-(6) 
bekezdései, valamint az Áht.  61. § (2) bekezdésének előírásai képezték. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszak-
ban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályai, a jelen ellenőr-
zésre irányadó ÁSZ10 módszertanok figyelembevételével végeztük. Az el-
lenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszer-



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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zése az ellenőrzött által rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, ada-
tokra alapozva, a kockázat alapú mintavételezés, valamint elemző eljárás 
útján történt. 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított és fenntartott 
intézmények gazdálkodása, a fenntartó önkormányzat által nyújtott támo-
gatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen jutta-
tott vagyon felhasználása jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét a 
2014-2016. évek vonatkozásában értékeltük. Az intézmény belső kontroll-
rendszerének kialakítása és működése szabályszerűségét, a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlását a 2016. év vonatkozásában ítéljük meg. 

A 2016. évi bevételek és a kiadások esetében az ellenőrzés azokra a leg-
nagyobb értékű tételekre – a lényeges sokaságra – terjedt ki, melyek össz-
értéke eléri a teljes sokaság összértékének 50%-át. A kockázat alapú min-
tavételezés alapja, a gazdasági események értékének nagysága volt. Az el-
lenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak egy-
részt az ellenőrzési program részletes szempontjainál felsorolt adatforrá-
sok, másrészt minden egyéb – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés 
szempontjából információt tartalmazó – dokumentum. Az ellenőrzés le-
folytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok kitöltésével, vala-
mint az ÁSZ által kért dokumentumok megküldésével szolgáltatott adato-
kat. 

Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kapcsolat-
tartást az ÁSZ SZMSZ11-ének vonatkozó előírásai alapján biztosítottuk. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. Az Önkormányzat szabályszerűen gyakorolta-e az ellenőrzött 

intézménnyel kapcsolatos feladatait? 
  

Összegző megállapítás Az Önkormányzatnak az Iskolával kapcsolatos irányítási és el-
lenőrzési, valamint a munkáltatói jog gyakorláshoz kapcso-
lódó jogosultságok érvényesítése nem volt szabályszerű. Az 
alapításhoz kapcsolódó jogosultság gyakorlása megfelelt a 
jogszabályi előírásoknak. 

AZ INTÉZMÉNY  Alapító Okirata1-4
12

 megfelelt az Ávr.13 előírásainak. 
Alapító Okirat1-4-át az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban az Ávr.  elő-
írásainak megfelelően módosította. 

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az Intézmény 2016. évi be-
számolóját nem hagyta jóvá, mellyel megsértették az Áhsz.14 32. § (1a) be-
kezdése előírását, valamint a 2014. évi és a 2016. évi maradványát nem 
állapította meg, mellyel nem tett eleget az Ávr. 155. § (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségének.  

Az Önkormányzat, mint fenntartó nem élt az Nektv. 85. § (2) bekezdé-
sében foglalt jogával, azaz nem kötelezte az intézményvezetőt arra, hogy 
az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

Az Önkormányzat, mint fenntartó nem élt az Nektv. 83. § (2) bekezdé-
sének e) pontjában foglalt jogával és nem ellenőrizte a köznevelési intéz-
mény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a 
szakmai munka eredményességét. 

Az Önkormányzat a munkáltatói jogokat a Gazdasági vezető15 tekinte-
tében nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolta, a Gazdasági 
vezető kinevezéséről 2014. évben az Áht. 9. § c) pontja, majd a 2015. évtől 
az Áht. 9. § d) pontja ellenére nem gondoskodott. 

2. Az Intézmény működése és gazdálkodása során megfelelően 

alakította-e ki a szabályozási környezetet, belső kontrollrend-

szere megvédte-e a veszteségektől és nem rendeltetésszerű 

használattól az Intézmény erőforrásait? 
 

Összegző megállapítás Az Intézmény működése és gazdálkodása szabályozási környe-
zetének kialakítása nem volt szabályszerű. Az Intézmény belső 
kontrollrendszere nem védte meg a veszteségektől és a nem 
rendeltetésszerű használattól annak erőforrásait. 

A KONTROLLKÖRNYEZET  kialakítása nem volt szabályszerű. 



Megállapítások 
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Az Intézmény SZMSZ-el nem rendelkezett az ellenőrzött időszakban, 
mellyel megsértették az Nektv. 25. §-ának (1) bekezdésében, valamint az 
Áht. 10. §-ának (5) bekezdésében foglalt előírásokat. 

Az Intézmény 2016. október 1-ig nem rendelkezett a gazdálkodás rész-
letes rendjét meghatározó Ügyrenddel16, ezzel megsértette az Áht. 10. § 
(5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokat. Az Ávr. 13. § (2) bekezdés 
b), e) és f) pontjaiban előírtakat megsértve az Intézmény vezetője nem sza-
bályozta a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabály-
ban nem szabályozott kérdéseket. 

Az Intézmény a 2016. október 1-jétől hatályos Ügyrendjében az Ávr. 
előírásaival összhangban meghatározta a kötelezettségvállalásra, a pénz-
ügyi ellenjegyzésre, a teljesítésigazolásra, az érvényesítésre és az utalvá-
nyozásra vonatkozó belső előírásokat és feltételeket. 

Az Intézmény 2016. február 29-ig Számviteli Politikát17 nem készített, 
ezáltal nem tett eleget a Számv. tv.18 14. § (3) és (5) bekezdéseiben foglalt 
előírásoknak. A 2016. március 1-jén hatályba lépett Számviteli Politika 
megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

Az Intézmény 2016. február 29-ig nem készítette el az Eszközök és For-
rások Értékelési Szabályzatát, valamint az Eszközök és Források Leltározási 
és Leltárkészítési Szabályzatát, ezzel megsértette a Számv. tv. 14. § (5) be-
kezdés a) és b) pontja szerinti rendelkezéseket. Az Eszközök és Források 
Értékelési Szabályzatot19, valamint az Eszközök és Források Leltározási és 
Leltárkészítési Szabályzatot20 2016. március 1-jével léptette hatályba, me-
lyek megfeleltek a jogszabályban foglalt előírásoknak. 

Az Intézmény 2016. augusztus 31-ig Önköltség Számítási Szabályzatot21 
és Pénzkezelési Szabályzatot22 nem készített, ezáltal nem tett eleget a 
Számv. tv. 14. § (5) bekezdés c) és d) pontjában előírt kötelezettségének. 
Az Önköltség Számítási Szabályzatot és a Pénzkezelési Szabályzatot 2016. 
szeptember 01-jével léptette hatályba, mely megfelelt a jogszabályi elő-
írásnak. 

Az Intézmény az egységes számlakeret alapján számlarendet és az azt alá-
támasztó bizonylati rendet az Áhsz. 51. § (2) bekezdése, valamint a Számv 
tv. 161. § (2) bekezdés d) pontja ellenére nem készített. 

Az Intézmény rendelkezett a Bkr.23 előírásainak megfelelő Etikai Kó-
dex24-szel. 

A KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER  kialakítása és működ-
tetése nem volt szabályszerű. 

Az Intézmény vezetője 2016. május 31-ig a Bkr. 7. § (1)-(2) bekezdése 
előírásai ellenére a kockázatkezelési rendszert nem alakította ki és nem 
működtette. A kockázatkezelési rendszer kialakítását és működtetését a 
2016. június 1-jén hatályba lépett Kockázatkezelési Szabályzat25, valamint 
a 2016. július 1-jén hatályba lépett FEUVE Szabályzat26 biztosította.  

Az Intézmény vezetője 2016. október 1-jét követően nem alakított ki és 
nem működtetett integrált kockázatkezelési rendszert, ezzel megsértette 
a Bkr. 3. § b) pontjának és a 7. § (1) bekezdésének előírásait. 

Az Intézmény vezetője 2016. április 29-ig nem készítette el a szabályta-
lanság kezelésének eljárásrendjét, ezzel megsértette a Bkr. 6. § (4) bekez-
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désének előírásában foglaltakat. A szabálytalanságok kezelését a 2016. áp-
rilis 30-án hatályba lépett Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje27

 

biztosította. 

Az Intézmény vezetője 2016. november 30-ig nem készítette el a szer-
vezeti integritást sértő események kezelésének szabályozását, ezzel nem 
tett eleget a Bkr. 6. § (4) bekezdés előírásának. A 2016. december 1-ével 
hatályba léptetett Szervezeti Integritást Sértő Események Eljárásrendje28 
nem felelt meg a Bkr. 6. § (4a) bekezdésében foglalt előírásoknak, ugyanis 
az nem határozta meg az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait és 
a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait. 

A KONTROLLTEVÉKENYSÉG  kialakítása és működtetése 
nem volt szabályszerű. A gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak kijelölése 
nem volt szabályszerű, nem érvényesültek a gazdálkodási jogkörök gyakor-
lásához rendelt kontrollok, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzé-
sét az Ávr. 55. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt előírástól eltérően, nem 
az arra jogosult gazdasági vezető végezte el. Az érvényesítést az Ávr. 58. § 
(4) bekezdés előírásától eltérően nem a gazdasági vezető, vagy az általa 
kijelölt személy végezte. 

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FOLYA-

MATOK  kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. 

Az Intézmény vezetője nem alakította ki és nem működtette az Intéz-
mény információs és kommunikációs rendszerét, ezzel megsértette a Bkr. 
3. § d) pontjában és 9. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásokat. 

Az Intézmény vezetője nem szabályozta a közérdekű adatok megisme-
résére irányuló igények teljesítésének rendjét és a kötelezően közzéteendő 
adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, nem tett eleget az Info. tv.29 
30. § (6), 35. § (3) bekezdéseiben, az Ávr.30 13. § (2) bekezdés h) pontjában, 
valamint a 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet31 3. §-ában előírt rendelke-
zéseknek. 

Az Intézmény az Ltv.32 előírásának megfelelően rendelkezett egyedi 
Iratkezelési Szabályzattal33. Az Iratkezelési szabályzat az irattári tervet, 
mint kötelező mellékletet nem tartalmazta, ezzel megsértették az Ikr.34 3. 
§ (2) bekezdésében foglalt előírást. A kiadmányozásra vonatkozó szabályo-
zást, az Intézmény belső szabályzataiban nem határozta meg, mellyel nem 
tett eleget az Ikr. 52-54. §-aiban rögzített rendelkezéseknek. Az iktatás gya-
korlata megfelelt az Ikr.-ben előírt szabályoknak. 

Az Intézmény – az Info. tv. 1. melléklet I. Szervezeti, személyzeti adatok 
1. pont kivételével – nem tett eleget elektronikus közzétételi kötelezettsé-
gének, ezzel megsértve az Info. tv. 33. § (1) bekezdésben, az Info. tv. 37. § 
(1) bekezdésben valamint az Info. tv. 1. mellékletében előírt kötelezettsé-
get. 

Az Intézmény az Áht. szerinti, az elemi költségvetésre, az éves költség-
vetési beszámolóra, az időközi költségvetési jelentésre és az időközi mér-
legjelentésre előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette, 
megsértve ezzel az Áht. 108. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat. 
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AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE nem a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően alakította ki az Intézmény tevékenységének, a célok megvaló-
sításának folyamatos- és eseti nyomon követését biztosító rendszerét és a 
belső ellenőrzést. 

Az Intézmény vezetője nem adott ki olyan szabályzatokat, nem alakított 
ki és nem működtetett olyan folyamatokat a szervezeten belül, amelyek 
biztosították volna a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályo-
zott, gazdaságos, hatékony és eredményes, átlátható felhasználását, ezzel 
megsértette a Bkr. 6. § (2) bekezdésében előírt rendelkezést. Az Intézmény 
vezetője a Bkr. 10. § előírásai ellenére nem alakította ki az Iskolában az 
operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyo-
mon követés rendszerét.  

Az Intézmény vezetője a belső ellenőrzés kialakításáról és működteté-
séről külső szolgáltató bevonásával megbízási szerződés keretében gon-
doskodott. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt.  

A belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzésekhez 
kapcsolódó nyilvántartás vezetési kötelezettségének nem tett eleget ezzel 
megsértette a Bkr. 50. § (1) bekezdésében foglalt előírást. 

Az Intézmény vezetője az Intézmény belső kontrollrendszerének minő-
ségét a Bkr. 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatban közel egy év kése-
delemmel értékelte, ezzel megsértette a Bkr. 11. § (2) bekezdését. Az In-
tézmény a nyilatkozatot az Önkormányzat részére a Bkr. 11. § (2) bekez-
dése előírásai ellenére nem küldte meg. 

AZ INTEGRITÁS  kontrollok nem működtek megfelelően. Az Intéz-
mény csekély mértékben működtetett az integritást erősítő kötelezően elő-
írt kontrollokat. Kockázatelemzése nem volt teljes körű, nem támogatta 
megfelelően az integritás kontrollokat. Az Intézmény világos célokat állí-
tott, amelyet külső és belső érdekeltek tudomására is hozott. Nyilvánossá 
tette az integritás elősegítése érdekében felállított céljait. 

3. Az Intézmény pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás Az Intézmény pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. 

A BEVÉTELEK  elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

A KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK  felhasználása során az ellenőr-
zés által kiválasztott – a módszertani leírás alapján a lényeges sokaság ele-
mének minősített – 13,5 M Ft értékű mintatételből 13,5 M Ft érték eseté-
ben az Ávr. 55. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt előírástól eltérően a 
kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését, valamint az Ávr. 58. § (4) 
bekezdésében foglaltak ellenére az érvényesítést nem az arra jogosult gaz-
dasági vezető végezte el. A szerződések az Ávr. előírásának megfelelően 
tartalmazták a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellem-
zőinek meghatározását, a teljesítés határidejét, a kifizetendő összeget, 
azonban az Ávr. 50. § (1) bekezdés c) pontjának előírásától eltérően nem 
minden esetben tartalmazta a kifizetés határidejét. A felhalmozási kiadá-
sokhoz kapcsolódó gazdasági események elszámolásának nyilvántartása 
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esetenként nem az Áhsz. 40 § (1) bekezdésében és a 15. mellékletben 
meghatározott egységes rovatrend előírásának megfelelően történt. 

AZ ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY  megállapítása és elszámo-
lása nem felelt meg az Áhsz. 39. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mivel az 
Intézmény nem rendelkezett az Áhsz. 14. melléklet II. 4. a)-g) pontjainak 
megfelelő kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántar-
tásával. 

AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓKAT az In-
tézmény elkészítette, azonban a Számv tv. 69. § (1) bekezdésének megfe-
lelő leltárral nem rendelkezett. A 2014-2016. években a Számv. tv. 161. § 
(2) bekezdés c) pontjának előírásától eltérően nem szabályozták a főkönyvi 
számla és analitikus nyilvántartás kapcsolatát, ezáltal nem volt biztosított 
a Számv. tv. 165. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a főkönyvi köny-
velés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyezte-
tés és ellenőrzése lehetősége.  

Az Intézmény az Áhsz. 32. § (1) bekezdés előírásait megsértve az éves 
költségvetési beszámolóit a jogszabályban meghatározott határidőn túl 
küldte meg az Önkormányzat részére, illetve a 2016. évi beszámoló vonat-
kozásában a beszámolót a megjelölt határidőn túl töltötte fel a Kincstár 
rendszerébe.  

4. Az Intézmény vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás Az Intézmény vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. 

AZ INTÉZMÉNY  az Áhsz. 20. § (1) és a Számv. tv. 46. § (3) bekezdé-
seiben foglaltak ellenére a követelések, kötelezettségek, időbeli elhatáro-
lások, sajátos elszámolások tekintetében nem végezte el a mérlegben sze-
replő eszközök és a források év végi értékelését. 

Az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett az Áhsz. 22. §-ában foglalt 
előírásoknak megfelelő leltárral, ugyanis az nem tartalmazta tételesen, el-
lenőrizhető módon a mérlegforduló napján meglévő eszközöket és forrá-
sokat mennyiségben és értékben. 

Az ellenőrzött időszakban az Intézmény az Áhsz. 17. mellékletében fog-
lalt előírástól eltérően, nem rendelkezett a könyvviteli elszámolást alátá-
masztó analitikus nyilvántartással a követelések, az aktív időbeli elhatáro-
lások, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, a 2014-2015. években a 
kötelezettségek vonatkozásában. 
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JAVASLATOK 

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 ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-

vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 

az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 a Szerb Országos Önkormányzat elnökének 
  

  Gondoskodjon az Áhsz. előírásainak megfelelően, hogy a Közgyűlés az 

Intézmény beszámolóját hagyja jóvá, valamint költségvetési maradvá-

nyát az Ávr. szerint a zárszámadási határozatával egy időben állapítsa 

meg.  

 (1. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

  Gondoskodjon az Áht. szerint az Intézmény gazdasági vezetőjének ki-

nevezéséről.  

 (1. sz. megállapítás 5. bekezdése alapján) 

 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium igazgatójának 
  

  Tegyen intézkedéseket az Ávr. előírásai szerint a működéséhez kapcso-

lódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással 

bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések szabályozása érdeké-

ben. 

 (2. sz. megállapítás 3. bekezdés 2. mondata alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. és az Áhsz. előírásainak megfelelően az Iskola 

feladatellátásához szükséges számlarend és bizonylati rend elkészíté-

séről. 

 (2. sz. megállapítás 8. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer kialakí-

tása és működtetése érdekében.  

 (2. sz. megállapítás 12. bekezdése alapján) 
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  Alakítsa ki és működtesse a Bkr. előírásai szerint az Intézmény infor-

mációs és kommunikációs rendszerét. 

 (2. sz. megállapítás 17. bekezdése alapján) 

  A jogszabályi előírásoknak megfelelően intézkedjen a közérdekű ada-

tok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötele-

zően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjének kiala-

kításáról. 

 (2. sz. megállapítás 18. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen az Iratkezelési szabályzat Ikr. előírásainak megfelelő ki-

egészítéséről. 

 (2. sz. megállapítás 19. bekezdés 3. mondata alapján) 

  Tegyen eleget az Info tv. előírásainak megfelelően elektronikus közzé-

tételi kötelezettségének.  

 (2. sz. megállapítás 20. bekezdése alapján) 

  Tegyen eleget az Áht. szerinti, az elemi költségvetésre, az éves költség-

vetési beszámolóra, az időközi költségvetési jelentésre és az időközi 

mérlegjelentésre előírt adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 (2. sz. megállapítás 21. bekezdése alapján) 

  A Bkr. előírásainak megfelelően olyan szabályzatokat adjon ki, folya-

matokat alakítson ki és működtessen a szervezeten belül, amelyek biz-

tosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabá-

lyozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 (2. sz. megállapítás 23. bekezdés 1. mondata alapján) 

  Alakítsa ki a Bkr. előírásainak megfelelően a szervezet tevékenységé-

nek és a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését 

biztosító rendszert. 

 (2. sz. megállapítás 23. bekezdés 2. mondata alapján) 

  Gondoskodjon a gazdálkodási jogkörök Ávr. előírásai szerinti gyakor-

lásáról. 

 (3. sz. megállapítás 2. bekezdés 1-3. mondatai alapján) 
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  Intézkedjen a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó gazdasági esemé-

nyek egységes rovatrend szerinti nyilvántartásáról. 

 (3. sz. megállapítás 2. bekezdés 4. mondata alapján) 

  Gondoskodjon a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

Áhsz. szerinti nyilvántartásáról. 

 (3. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 

  Gondoskodjon a Számv. tv. előírásainak megfelelő, leltárral alátá-

masztott költségvetési beszámoló elkészítéséről. 

 (3. sz. megállapítás 4. bekezdés 1. mondata alapján) 

  Biztosítsa a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bi-

zonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés Számv. tv. szerinti le-

hetőségét. 

 (3. sz. megállapítás 4. bekezdés 2. mondata alapján) 

  Gondoskodjon a mérlegben szereplő eszközök és források Számv. tv. és 

Áhsz. előírásainak megfelelő értékeléséről. 

 (4. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen olyan leltár összeállításáról, amely az Áhsz. előírásainak 

megfelelően, tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza az Intézmény 

mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és 

értékben. 

 (4. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

  Gondoskodjon arról, hogy a könyvviteli elszámolást alátámasztásához 

az analitikus nyilvántartások az Áhsz-nek megfelelően rendelkezésre 

álljanak. 

 (4. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 

finanszírozási bevétel Az intézmény finanszírozási bevételét képezte: belföldi finanszírozási bevételei 

irányító szerv A költségvetési szerv tekintetében az e törvényben meghatározott irányítási hatás-
kört gyakorló szerv. (Forrás: Áht. 1. § 9. pontja) 

költségvetési bevétel Az intézmény költségvetési bevételét képezte: működési bevételek; felhalmozási be-
vételek; működési célú átvett pénzeszközök; működési célú támogatások államház-
tartáson belülről; 

költségvetési kiadás Az intézmény költségvetési kiadását képezte: személyi juttatások; munkaadót ter-
helő járulékok és szociális hozzájárulási adó; dologi kiadások; egyéb működési célú 
kiadások; beruházások 

közfeladat Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra köte-
lezett közérdekből, a jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételek-
nek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, to-
vábbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közér-
dekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásakor szükséges infrastruktúra biztosítá-
sát is. (Forrás: Nvtv. 3. § (1) bekezdés 7. pontja, hatálytalan: 2015. január 1-jétől) 

„Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat”.  A 
közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével, vagy 
azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet törvényben meghatározott eszközök-
kel, részben, vagy egészben történő biztosításával valósul meg.  (Forrás: Áht. 3/A. § 
(1) bekezdés, hatályos 2015. január 1-jétől) 

működtetés A nemzeti vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, a nemzeti vagyon 
fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttese, amely – jogszabály 
vagy szerződés alapján - a nemzeti vagyon felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, 
használatának hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjed. (Forrás: Nvtv. 
3. § 10. pontja) 

nemzetiségi önkormányzat A nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgálta-
tási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, 
demokratikus választások útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely a 
nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek ér-
dekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi 
közügyek települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön 
létre. (Forrás: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 2. § 2. pont) 

nemzetiségi köznevelési in-
tézmény 

Az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, 
hogy e feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, In-
tézmény és kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nem-
zetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi Intézményi nevelésben-oktatásban. 

nemzetiségi többcélú intéz-
mény 

nemzetiségi többcélú intézményen, nemzetiségi tagintézményen és nemzetiségi 
köznevelési intézmény intézményegységén a köznevelési törvény szerinti többcélú 
intézmény, tagintézmény és intézményegység értendő (Forrás: Nemzetiségi tv. 2. § 
4. pont b,) 

tulajdonosi joggyakorló Aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető tulaj-
donosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult. (Forrás: Nvtv. 
3. § (1) bekezdés 17. pontja) 
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vagyongazdálkodás A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlege-
sen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítésé-
hez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának 
ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. (Forrás: Nvtv. 
7. § (2) bekezdése) 

nemzeti vagyon a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdoná-
ban lévő dolog, 

c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá 
az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, 

d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel ren-
delkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, 

e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér, 

f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény 
szerinti kibocsátási egység és légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keret-
rendszeréről szóló törvény szerinti kiotói egység, 

g) állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, 
levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját 
gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az 
állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem 
bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális ja-
vakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti, 

h) a régészeti lelet, 

i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmé-
ről szóló törvény szerinti nemzeti adatvagyon. 

(Forrás: Nvtv. 1.§ (2) bekezdés)  
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 

vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

igazgatója a jelentéstervezet megállapításaira írásban észrevételt tett, a Szerb Országos 

Önkormányzat elnöke a jelentéstervezet megállapításaira nem tett észrevételt. 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdésével összhangban az ÁSZ a Függelékben feltünteti az ellenőrzés 

megállapításaival kapcsolatban tett, figyelembe nem vett észrevételeket, és megindokolja, 

hogy azokat miért nem fogadta el. 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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