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ÖSSZEGZÉS 

Az ellenőrzött 40 szakképzési centrum közül 36 szervezet esetében a kialakított számviteli 

szabályozás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ami kockázatot jelentett a közpénzek 

felhasználásának átláthatóságára, elszámoltathatóságára és a felelős gazdálkodásra. 

39 szakképzési centrum nem biztosította a jogszabályban meghatározott nyilvántartások és 

34 szakképzési centrum az éves költségvetési beszámoló szabályszerűségét, ezáltal nem te-

remtette meg a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás alapvető 

feltételeit. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Törvényben deklaráltak szerint a szakképzés feladata a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és 
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. A szakképzés és a felsőoktatás az oktatási rend-
szer egymásra épülő, szerves részei. A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez 
vagy tevékenység végzéséhez szükséges szakmára felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai 
képzés. 

Magyarország versenyképességének és a magyar gazdaság fejlődésének alapvető feltétele a magyar munkaválla-
lók szakmai képzettsége és felkészültsége, amelyben a szakképzési rendszernek döntő szerepe van. A szakképzéshez 
kapcsolódó közfeladatokat ellátó 40 szakképzési centrumnak a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, át-
látható működése és gazdálkodása társadalmi érdek.  

Az ellenőrzésnek külön aktualitást ad, hogy 2020. január 1-től hatályba lépett az új szakképzési törvény (Szkt.1), 
illetve, hogy egy korábbi törvénymódosítás következtében 2019. szeptember 1-től kancellár irányítja a szakképzési 
centrum pénzügyi, gazdasági tevékenységét. Az említett változások előtti utolsó teljes év ellenőrzésével az ÁSZ2 elő-
segíti, hogy a szakképzési centrumok a jogszabályi előírások szerint alakítsák ki gazdálkodásuk szabályozási kereteit, 
valamint a kockázatok feltárásával támogatást nyújt a szakképzési centrumok feletti irányítói, fenntartói feladatok 
ellátói részére. 

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

Valamennyi szakképzési centrum rendelkezett a szervezet feladatai ellátásának részletes belső rendjét tartalmazó 
szervezeti és működési szabályzattal. 

A szakképzési centrumok – egy kivétellel – rendelkeztek számviteli politikával és annak keretében elkészítendő 
szabályzatokkal, azonban 36 szakképzési centrumnak voltak olyan szabályzatai, amelyek nem feleltek meg a jogsza-
bályi előírásoknak. A szabályzatok hiányosságai akadályozzák a számviteli törvénynek és az államháztartás számvite-
léről szóló kormányrendeletnek a számviteli alapelveknek megfelelő végrehajtását, valamint a szabályszerű beszá-
molást. 

34 szakképzési centrum az éves költségvetési beszámolóban szereplő mérlegtételek értékét a 2018. évben nem 
támasztotta alá olyan leltárral, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket 
és forrásokat mennyiségben és értékben. Ennek hiányában az éves költségvetési beszámoló nem mutatott megbíz-
ható és valós képet a vagyoni helyzetről, nem volt igazolt a vagyonnak a szakképzési centrum tevékenységi körében 
történő felhasználása. 

A gazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, teljesítés igazolás) gyakorlására jogosult személyekről és aláírás 
mintájukról vezetett nyilvántartások 26 szakképzési centrumnál nem voltak szabályszerűek, nem teremtették meg a 
kontrolltevékenységek szabályszerű gyakorlásának feltételeit. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 
nyilvántartásának kialakítása 39 szakképzési centrum esetében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 
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A szakképzési centrumok vezetői a 2018. évre vonatkozóan – 5 kivétellel – nem a jogszabály szerinti nyilatkozat-
ban értékelték az általuk vezetett költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ennek következtében a 
nyilatkozatok az integritás érvényesítésére alkalmas szervezeti kultúra kialakítására nem terjedtek ki. A nyilatkozatok 
szerint a vezetők gondoskodtak a belső kontrollrendszer szabályszerű működéséről, a beszámolási kötelezettség tel-
jesítéséről, teljességéről és hitelességéről, az eljárások szabályszerűségét és elszámoltathatóságát biztosító rendszer 
bevezetéséről. Az ellenőrzés megállapításai ezek valóságtartalmát megkérdőjelezik. 

Következtetés: Az ellenőrzés által feltárt hiányosságok a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 
súlyos kockázatait tárták fel, ezért indokolt volt, hogy e kockázatok csökkentése, illetve bekövetkezésének megelő-
zése érdekében a szakképzési centrumok pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége – az ennek irányításáért felelős kan-
cellári rendszer létrehozásával – megerősítésre kerüljön. 

A gazdálkodási fegyelem megszilárdítására irányuló törekvést jelzi, hogy a jelentéstervezet alapján több szakkép-
zési centrum kancellárja intézkedési tervet dolgozott ki, amelyek véglegesítésére a jelentés kézhezvételét követően 
kerülhet sor.  
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA  annak megállapítása 

volt, hogy a szakképzési centrumok kialakítottak-e a sza-

bályszerű gazdálkodáshoz szükséges, jogszabály által kö-

telezően előírt szabályzatokat, szabályozásokat; szabály-

szerűen alakították-e ki a jogszabály által előírt kötelező 

nyilvántartásokat, valamint szabályszerűen készítették-e 

el éves beszámolójukat, és a költségvetési szervek vezetői 

értékelték-e a belső kontrollrendszer minőségét 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Szakképzési Centrumok 
 

A 2015. évet megelőzően az iskolai rendszerű szakképzésben 
működő, állami fenntartású szakképző iskolák fenntartója a 
KLIK3 volt. 2015. július 1. napján a szakképző iskolai rendszer 
keretében megvalósult fenntartóváltás és intézményintegrá-
ció következtében a szakképzési intézmények a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtól az NGM4 fenntartásába kerül-
tek.  

Az átalakulás során létrejött szakképzési centrumok olyan 
önálló, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költ-
ségvetési szervek, amelyek részeként, azok szervezetébe ta-
goltan jogi személyiséggel (Szkt. 17.§) rendelkező szakképző 
intézmények („tagintézmények”) működnek a szakképzési fel-

adatok ellátása érdekében. A szakképző iskolák a költségvetési szervként 
működő szakképzési centrumok telephelyeivé váltak, a szakképzési cent-
rumok középirányítója lett az NSZFH5. 

Az alapítói jog gyakorlója és Irányító szerve 2018. május 21-ig az NGM, 
2018. május 22-től a szakképzési centrumok irányító és fenntartó szerve az 
ITM6 lett, a középirányító szerve az NSZFH maradt. 

Az ellenőrzött időszakban a szakképzési centrumok élén a szakképzés-
ért és felnőttképzésért felelős miniszter7 által megbízott főigazgató állt. Az 
Szkt. 26. § 3. jelenleg hatályos bekezdése értelmében a főigazgató és a kan-
cellár önállóan vezeti és képviseli a szakképzési centrumot. Jelen ellenőrzés 
időszakában 40 szakképzési centrum működött az országban. 

Az ellenőrzés a központi költségvetési szervek körébe tartozó, az ITM 
által fenntartott valamennyi szakképzési centrumra kiterjedt, a 2018. évre 
vonatkozóan.  

2018. évi éves beszámolóik adatai alapján a szakképzési centrumok, 
nemzeti vagyonba tartozó eszközeinek együttes értéke 163 388 M Ft volt, 
220 065 M Ft bevétel mellett kiadásaik 178 443 M Ft összeget tettek ki, az 
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának kumulált 
összege 39 297 M Ft volt. Alapító okirataik tanúsága szerint a szakképzési 
centrumoknak összesen 363 tagintézménye volt. 

 

 

40 szakképzési centrum

363 tagintézmény
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

A központi költségvetési szervek gazdálkodását és működését az ÁSZ tör-
vényi felhatalmazás alapján ellenőrzi, annak érdekében, hogy a közpénz-
felhasználás javulását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás javulását elő-
mozdítsa. Az ellenőrzéssel az ÁSZ elősegíti, hogy ezen szervezetek betölt-
sék funkciójukat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működjenek és 
gazdálkodjanak, valamint támogatást nyújt a szakképzési centrumok feletti 
irányítói, fenntartói feladatok ellátásában. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — A szakképzési centrumok kialakították-e a szabályszerű gazdál-

kodás jogszabály által kötelezően előírt szabályozási kereteit?   

 
 
 

  — A szakképzési centrumok biztosították-e jogszabályban megha-

tározott nyilvántartásaik kialakítását és éves számviteli beszá-

molóik szabályszerűségét? 

  

 
 
 

  — A szakképzési centrumok vezetői nyilatkozatban értékelték-e a 

belső kontrollrendszer minőségét?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

A 2018. év. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A szakképzési centrumok gazdálkodása jogszabály által kötelezően előírt 
szabályozási keretrendszerének szabályszerűsége, a jogszabályban megha-
tározott nyilvántartások kialakítása és az éves számviteli beszámoló sza-
bályszerűsége, valamint a felelős vezető nyilatkozatának szabályszerűsége 
a kialakított belső kontrollrendszer minőségéről. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Szakképzési centrumok (II. számú melléklet szerint). 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.  1. § (3) bekezdés, 5. § (2)-(4) és 
(6) bekezdései, valamint az Áht.  61. § (2) bekezdésének előírásai képezik. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőr-
zés szakmai szabályai, a jelen ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertanok, az 
ellenőrzési programban foglalt értékelési szempontok szerint került végre-
hajtásra. Az ellenőrzést az ÁSZ a program kérdéseire adott válaszok kiérté-
kelésével, valamint a programban ismertetett ellenőrzési kérdések, krité-
riumok, adatforrások között megjelölt adatforrások, továbbá az adott idő-
szakban hatályos jogszabályok figyelembevételével folytatta le. 

A kockázatértékelésen alapuló ellenőrzés a gazdálkodás lényeges terü-
leteire terjedt ki, és súlypontok meghatározásával lehetőséget biztosított 
a kockázatok beazonosítására. 



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervezettel történő kapcsolattartást 
az Állami Számvevőszék szervezeti és működési szabályzatának vonatkozó 
előírásai alapján biztosította. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. A szakképzési centrumok kialakították-e a szabályszerű gaz-

dálkodás jogszabály által kötelezően előírt szabályozási kere-

teit? 
  

Összegző megállapítás A 2018. évben a szakképzési centrumok 7 kivétellel kialakítot-
ták a szabályszerű gazdálkodás jogszabály által kötelezően 
előírt szabályozási kereteit. 

1.1. számú megállapítás A szakképzési centrumok rendelkeztek szabályszerű szervezeti és 
működési szabályzattal. 

Mind a 40 szakképzési centrum az Áht. 10. § (5) bekezdésében előírtak sze-
rint rendelkezett szervezeti és működési szabályzattal, melyek tartalmaz-
ták az Ávr.8  13. § (1) bekezdés c), e), f), g), h) pontjaiban megkövetelt tar-
talmi elemeket, valamint a Vnytv.9  4. § a) pontjának megfelelően megha-
tározták a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket. 

1.2. számú megállapítás 39 szakképzési centrum rendelkezett számviteli politikával és an-
nak keretében elkészítendő szabályzatokkal, de azok - hiányossá-
gaik miatt - nem biztosították gazdálkodásuk átláthatóságát. 

Valamennyi szakképzési centrum rendelkezett számviteli politikával az 
Áhsz.10 50. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően.  

32 szakképzési centrum esetében a számviteli politikában nem rögzítet-
ték az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre történő 
felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetí-
tési alapokat az Áhsz. 50. § (7) bekezdésében előírtakkal ellentétben. Az 
előírt szabályozás hiánya miatt nem állapítható meg, hogy az általános ki-
adásokat a szakképzési centrum mi alapján osztja fel közvetlenül tagintéz-
ményre, illetve kormányzati funkcióra. 

Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatával a szak-
képzési centrumok mindegyike rendelkezett az Áhsz 50. § (1) bekezdésé-
ben, valamint a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés a) pontjában előírtaknak meg-
felelően. Egy szakképzési centrum szabályzata nem tartalmazta a használt, 
de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök, 
készletek leltározási módját az Áhsz. 22. § (2) bek. b) pontja ellenére. 

39 szakképzési centrum esetében rendelkezésre állt az Áhsz. 50. § (1) 
bekezdésében, valamint a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés b) pontjában elő-
írtaknak megfelelő eszközök és források értékelési szabályzata. 

A rendelkezésre álló szabályzatok öt szervezet esetében nem voltak 
összhangban a jogszabályi előírásokkal: 
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 négy szakképzési centrum eszközök és források értékelési szabály-
zata nem tartalmazta az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont kö-
vetelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait az 
Áhsz. 50. § (2) bekezdés c) pontja ellenére; 

 egy szakképzési centrum eszközök és források értékelési szabályzata 
nem tartalmazta követeléstípusonként a kis összegű követelések év 
végi meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait az 
Áhsz. 50. § (2) bekezdés b) pontja ellenére. 

Pénzkezelési szabályzattal a szakképzési centrumok mindegyike rendel-
kezett az Áhsz. 50. § (1) bekezdésében, valamint a Számv. tv. 14. § (5) be-
kezdés d) pontjában előírtaknak megfelelően. 

A rendelkezésre álló szabályzatok három szervezet esetében nem vol-
tak összhangban a jogszabályi előírásokkal: 

 két szakképzési centrum szabályzata a Számv. tv. 14. § (8) bekezdé-
sében foglalt előírások közül nem tartalmazta napi készpénz záró ál-
lomány maximális mértékét,  

 egy szakképzési centrum szabályzata Számv. tv. 14. § (8) bekezdésé-
ben foglalt előírások közül nem tartalmazta a pénzkezelés személyi 
és tárgyi feltételeit. 

1.3. számú megállapítás 34 szakképzési centrum rendelkezett egyéb, a gazdálkodásukat 
érintő, jogszabályban kötelezően előírt szabályzatokkal, szabályo-
zással.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó belső szabályzattal valam-
ennyi szakképzési centrum rendelkezett az Áht. 10. § (5) bekezdésben elő-
írtaknak megfelelően.  

Kilenc szakképzési centrum belső szabályzatban nem rendezte a műkö-
déshez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő, pénzügyi 
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen 
a kötelezettségvállalás, a teljesítés igazolása gyakorlásának módjával, eljá-
rási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző szemé-
lyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, ez-
által nem tett eleget az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pont előírásainak. 

Integrált kockázatkezelési eljárásrenddel 37 szakképzési centrum ren-
delkezett a Bkr. 6. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően.  

A beszerzések lebonyolításának eljárásrendjét tartalmazó belső szabá-
lyozással 39 szakképzési centrum rendelkezett az Ávr. 13. § (2) bekezdés 
b) pontjában előírtaknak megfelelően.  

A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozat-
ban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzattal 37 szak-
képzési centrum rendelkezett a Vnytv. 11. § (6) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően. Egy szakképzési centrum szabályzata nem felelt meg a Vnytv. 
11. § (6) előírásainak a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások 
hiánya miatt. 
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2. A szakképzési centrumok biztosították-e jogszabályban meg-

határozott nyilvántartásaik kialakítását és éves számviteli be-

számolóik szabályszerűségét? 
 

Összegző megállapítás A szakképzési centrumok – egy-egy kivétellel - nem biztosítot-
ták az éves beszámoló szabályszerűségét, illetve nem alakítot-
ták ki a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat. 

2.1. számú megállapítás A szakképzési centrumok közül 39 elkészítette az éves beszámolót 
a jogszabály által előírt formában, azonban a költségvetési beszá-
moló mérlegét szabályszerű leltárral 34 szervezet nem támasztotta 
alá. 

Éves költségvetési beszámolót egy szakképzési centrum nem készített az 
Áhsz. 5. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére a 2018. évben. Egy szakkép-
zési centrum éves költségvetési beszámolójának kiegészítő melléklete nem 
tartalmazta a kiegészítő tájékoztató adatokat az Áhsz. 29. § (2) bekezdés c) 
pontjában foglaltak ellenére.  

34 szakképzési centrum az Áhsz. 22. § (1), valamint a Számv. tv. 69. § 
(1) bekezdése ellenére éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem 
támasztotta alá olyan leltárral, amely tételesen, ellenőrizhető módon tar-
talmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben és 
értékben. Szabályszerű leltárral alátámasztott mérleg hiányában a szak-
képzési centrumok éves költségvetési beszámolója nem volt megalapo-
zott, a megfelelő leltár hiánya a nemzeti vagyon védelme szempontjából 
alapvető kockázatot jelentett. 

2.2. számú megállapítás A szakképzési centrumok közül 14 rendelkezett a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően kialakított naprakész nyilvántartással a gazdál-
kodási jogkört gyakorolni jogosult személyek aláírás-mintájáról, 
emellett a szakképzési centrumok közül egy rendelkezett a jogsza-
bályi előírások szerint kialakított kötelezettségvállalások, más fize-
tési kötelezettségek nyilvántartással. 

Kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolására jogosult személyekről és alá-
írás-mintájukról vezetett naprakész nyilvántartással 26 szakképzési cent-
rum nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére.  

39 szakképzési centrum esetében a kötelezettségvállalások, más fize-
tési kötelezettségek nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában 
meghatározott előírásoknak nem felelt meg. A szakképzési centrumok kö-
telezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásai az Áhsz. 
14. melléklet II/4. bekezdésében előírtak szerinti 19 tartalmi kritériumból 
nyolc szakképzési centrum esetében több, mint 10, huszonkettő szakkép-
zési centrum esetében 5-9, kilenc szakképzési centrum esetében 1-4 krité-
rium nem teljesült.  

Ezek közül kiemelendő, hogy  

 harmincöt szakképzési centrum nyilvántartásai nem tartalmazták az 
utalványozás Ávr. 59.§ (2) bekezdése szerinti dokumentumának 
azonosításához szükséges adatokat, és 
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 harminckét szakképzési centrum nyilvántartásai nem tartalmazták a 
kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító doku-
mentumok megnevezését. 

3. A szakképzési centrumok vezetői nyilatkozatban értékelték-e a 

belső kontrollrendszer minőségét? 
 

Összegző megállapítás 2018. évre vonatkozóan valamennyi szakképzési centrum ve-
zetője nyilatkozatban értékelte az általa vezetett költségve-
tési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, azonban a 
nyilatkozat 35 szakképzési centrum esetében nem a jogsza-
bályban előírt tartalommal készült. 

A Bkr. 11. § (1) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében 
minden szakképzési centrum vezetője nyilatkozatban értékelte a költség-
vetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, ugyanakkor: 

 harmincöt szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 1. melléklet 
szerinti nyilatkozatban értékelte a belső kontrollrendszer minősé-
gét. Ennek következtében a nyilatkozatokban a szervezeti kultúra ki-
alakítását – amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok 
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének 
biztosítására – nem értékelték, 

 egy szakképzési centrum vezetőjének nyilatkozata az éves költség-
vetési beszámoló Áhsz. 32. §-a szerinti benyújtási határidejét köve-
tően készült el. 

A vezetői nyilatkozatban foglaltakat nem igazolták vissza a kontrollkör-
nyezet kialakítására vonatkozó megállapítások. A nyilatkozatok szerint 
belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénz-
ügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. Gondos-
kodtak továbbá a szabályszerű működésről, a beszámolási kötelezettség 
hitelességéről, az eljárások szabályszerűségét és elszámoltathatóságát biz-
tosító rendszer bevezetéséről. Az ellenőrzés azonban hiányosságokat tárt 
fel a számviteli politikák, továbbá az azok keretében kiadott eszközök és 
források leltározási és leltárkészítési szabályzatok, eszközök és források ér-
tékelési szabályzatok, pénzkezelési szabályzatok tartalmi elemei vonatko-
zásában. Továbbá a szakképzési centrumok nem biztosították a jogszabály-
ban meghatározott nyilvántartások kialakítását és az éves beszámoló sza-
bályszerűségét. 

 



 

17 

 

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 Bajai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 1/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy a Számv. tv.-ben előírt pénzkezelési szabályzat ren-

delkezzen a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről. 

 (III. számú melléklet 1/2. számú megállapítás alapján)  

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 1/3. számú megállapítás alapján)  

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 1/4. számú megállapítás alapján)  

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 1/5. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 1/6. számú megállapítás alapján)  

 A Békéscsabai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a teljesítés igazo-

lás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabá-

lyaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével – 

kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 2/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 2/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 2/3. számú megállapítás alapján) 

 A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 3/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 3/2. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 3/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 3/4. számú megállapítás alapján) 

 A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 4/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 4/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 4/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 4/4. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 4/5. számú megállapítás alapján) 

 A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 5/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 5/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 5/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 5/4. számú megállapítás alapján) 

 A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 6/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint az eszközök és források 

értékelésének szabályzata rögzítse az egyszerűsített értékelési eljárás 

alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabá-

lyait. 

 (III. számú melléklet 6/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 6/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az éves költségvetési beszámoló részét képező kiegé-

szítő melléklet az Áhsz. előírása szerinti adatokat tartalmazza. 

 (III. számú melléklet 6/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 6/5. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 6/6. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 6/7. számú megállapítás alapján) 

 A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint az eszközök és források 

értékelésének szabályzata rögzítse a kis összegű követelések év végi 

meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait. 

 (III. számú melléklet 7/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 7/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 7/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 7/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 7/5. számú megállapítás alapján) 

 A Ceglédi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 8/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 8/2. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 8/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 8/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 8/5. számú megállapítás alapján) 

 A Debreceni Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 9/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 9/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 9/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 9/4. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 9/5. számú megállapítás alapján) 

 A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 10/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a teljesítés igazo-

lás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabá-

lyaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével – 

kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 10/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Vnytv.-ben előírt vagyonnyilatkozat átadására, nyilván-

tartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére 

vonatkozó szabályozás megalkotásáról. 

 (III. számú melléklet 10/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Áhsz. szerinti éves költségvetési beszámolónak az Áhsz. 

valamennyi előírásának megfelelő elkészítéséről. 

 (III. számú melléklet 10/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 10/5. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 10/6. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 10/7. számú megállapítás alapján) 

 A Heves Megyei Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy a Számv. tv.-ben előírt pénzkezelési szabályzat ren-

delkezzen a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről. 

 (III. számú melléklet 11/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 11/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 11/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 11/4. számú megállapítás alapján) 

 Az Érdi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 12/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 12/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 12/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 12/4. számú megállapítás alapján) 

 A Győri Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 13/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 13/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 13/3. számú megállapítás alapján) 
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 A Gyulai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 14/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint az eszközök és források 

értékelésének szabályzata rögzítse az egyszerűsített értékelési eljárás 

alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabá-

lyait. 

 (III. számú melléklet 14/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 14/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 14/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 14/5. számú megállapítás alapján) 

 A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 15/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 15/2. számú megállapítás alapján) 

 A Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 16/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 16/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 16/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 16/4. számú megállapítás alapján) 

 A Karcagi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 17/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírt integrált kockázatkezelési eljárásrend 

megalkotásáról. 

 (III. számú melléklet 17/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 17/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 17/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 17/5. számú megállapítás alapján) 

 A Kecskeméti Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint az eszközök és források 

értékelésének szabályzata rögzítse az egyszerűsített értékelési eljárás 

alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabá-

lyait. 

 (III. számú melléklet 18/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 18/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 18/3. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 18/4. számú megállapítás alapján) 

 A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 19/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Vnytv.-ben előírt vagyonnyilatkozat átadására, nyilván-

tartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére 

vonatkozó szabályozás megalkotásáról. 

 (III. számú melléklet 19/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 19/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 19/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 19/5. számú megállapítás alapján) 
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 A Kisvárdai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 20/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 20/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 20/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 20/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 20/5. számú megállapítás alapján) 

 A Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy a Számv. tv.-ben előírt pénzkezelési szabályzat ren-

delkezzen a pénzkezelés személyi feltételeiről. 

 (III. számú melléklet 21/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Vnytv.-ben előírt vagyonnyilatkozat átadására, nyilván-

tartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére 

vonatkozó szabályozás megalkotásáról. 

 (III. számú melléklet 21/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 21/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 21/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 21/5. számú megállapítás alapján) 

 A Miskolci Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 22/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 22/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 22/3. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 22/4. számú megállapítás alapján) 

 A Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 23/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a kötelezettség-

vállalással, a teljesítés igazolás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével – kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 23/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 23/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 23/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 23/5. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 23/6. számú megállapítás alapján) 

 A Nyíregyházi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 24/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 24/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 24/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 24/4. számú megállapítás alapján) 

 Az Ózdi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 25/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a kötelezettség-

vállalással, a teljesítés igazolás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével – kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 25/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljön a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárás-

rend. 

 (III. számú melléklet 25/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 25/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 25/5. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 25/6. számú megállapítás alapján) 

 A Pápai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 26/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben előírt eszközök és források értékelési sza-

bályzatának megalkotásáról. 

 (III. számú melléklet 26/2. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírt leltárkészítési és leltározási sza-

bályzat rendelkezzen a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő 

immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek leltározási módjáról. 

 (III. számú melléklet 26/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a kötelezettség-

vállalással, a teljesítés igazolás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével – kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 26/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírt integrált kockázatkezelési eljárásrend 

megalkotásáról. 

 (III. számú melléklet 26/5. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 26/6. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 26/7. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 26/8. számú megállapítás alapján) 

 A Baranya Megyei Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 27/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 27/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 27/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 27/4. számú megállapítás alapján) 

 A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 28/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 28/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 28/3. számú megállapítás alapján) 



Javaslatok 

38 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 28/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 28/5. számú megállapítás alapján) 

 A Siófoki Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 29/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 29/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 29/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 29/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 29/5. számú megállapítás alapján) 
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 A Soproni Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 30/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 30/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 30/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 30/4. számú megállapítás alapján) 

 A Szegedi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 31/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 31/2. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 31/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg.  

 (III. számú melléklet 31/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 31/5. számú megállapítás alapján) 

 A Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a teljesítés igazo-

lás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabá-

lyaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével – 

kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 32/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 32/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 32/3. számú megállapítás alapján) 



Javaslatok 

41 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 32/4. számú megállapítás alapján) 

 A Tolna Megyei Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 33/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 33/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 33/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 33/4. számú megállapítás alapján) 

 A Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 34/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 34/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. jogszabályi előírásainak megfelelő naprakész nyil-

vántartás vezetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegy-

zésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 34/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 34/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 34/5. számú megállapítás alapján) 

 A Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 35/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról vonatkozóan. 

 (III. számú melléklet 35/2. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 35/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 35/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 35/5. számú megállapítás alapján) 

 A Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 36/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint az eszközök és források 

értékelésének szabályzata rögzítse az egyszerűsített értékelési eljárás 

alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabá-

lyait. 

 (III. számú melléklet 36/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a teljesítés igazo-

lás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabá-

lyaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével – 

kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 36/3. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírt integrált kockázatkezelési eljárásrend 

megalkotásáról. 

 (III. számú melléklet 36/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 36/5. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 36/6. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 36/7. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 36/8. számú megállapítás alapján) 

 A Váci Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 37/1. számú megállapítás alapján) 



Javaslatok 

45 

  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a kötelezettség-

vállalással, a teljesítés igazolás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével – kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 37/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 37/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 37/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 37/5. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 37/6. számú megállapítás alapján) 

 A Vas Megyei Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 38/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen, hogy az Ávr.-ben előírtak szerint belső szabályzatban ren-

dezésre kerüljenek a gazdálkodással – így különösen a kötelezettség-

vállalással, a teljesítés igazolás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével – kapcsolatos belső előírások, feltételek. 

 (III. számú melléklet 38/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 38/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 38/4. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 38/5. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 38/6. számú megállapítás alapján) 

 A Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 39/1. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 39/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 39/3. számú megállapítás alapján) 

 A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárjának 
  

  Intézkedjen, hogy az Áhsz.-ben előírtak szerint a számviteli politikában 

rögzítésre kerüljenek az általános költségek, valamint az általános ki-

adások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módja, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatók, vetítési alapok. 

 (III. számú melléklet 40/1. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglalt előírásoknak meg-

felelően az éves költségvetési beszámoló mérleg tételeinek tételesen, 

ellenőrizhető módon, a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat 

mennyiségben és értékben tartalmazó leltárral történő alátámasztásá-

ról. 

 (III. számú melléklet 40/2. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartás ve-

zetéséről a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról. 

 (III. számú melléklet 40/3. számú megállapítás alapján) 

  Intézkedjen, hogy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 

nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott 

előírásoknak feleljen meg. 

 (III. számú melléklet 40/4. számú megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelően a belső kontroll rend-

szer minőségének Bkr. 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatko-

zatban történő értékeléséről. 

 (III. számú melléklet 40/5. számú megállapítás alapján) 
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MELLÉKLETEK 

◼ I. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÖTT SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK KOCKÁZATI TERÜLETEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 

 
 
 

Jelmagyarázat: 
Alacsony kockázatú 
Magas kockázatú 

Szabályszerű
Összhang az ellenőrzés 

megállapításaival

1 Bajai Szakképzési Centrum I N I I N I I I I N N N N N

2 Békéscsabai Szakképzési Centrum I I I I I N I I I N I N I N

3 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N I N

4 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

5 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum I I I I I I I I I N N N N N

6 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum I N I N I I I I I N N N N N

7 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum I I I N I I I I I N N N N N

8 Ceglédi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

9 Debreceni Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

10 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum I N I I I N I I N N N N N N

11 Egri Szakképzési Centrum I I I I N I I I I N N N I N

12 Érdi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N I N N N

13 Győri Szakképzési Centrum I N I I I I I I I I I N N N

14 Gyulai Szakképzési Centrum I N I N I I I I I N N N I N

15 Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I I I I N N

16 Kaposvári Szakképzési Centrum I N I I I I I I I I N N N N

17 Karcagi Szakképzési Centrum I N I I I I N I I I N N N N

18 Kecskeméti Szakképzési Centrum I I I N I I I I I N I N N N

19 Kiskunhalasi Szakképzési Centrum I N I I I I I I N N I N N N

20 Kisvárdai Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

21 Mátészalkai Szakképzési Centrum I I I I N I I I N N I N N N

22 Miskolci Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N I N N N

23 Nagykanizsai Szakképzési Centrum I N I I I N I I I N N N N N

24 Nyíregyházi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N I N N N

25 Ózdi Szakképzési Centrum I N I I I N I N I N I N N N

26 Pápai Szakképzési Centrum I N N N I N N I I I N N N N

27 Pécsi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N I N N N

28 Salgótarjáni Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

29 Siófoki Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

30 Soproni Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N I N N N

31 Szegedi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

32 Székesfehérvári Szakképzési Centrum I I I I I N I I I N I N N N

33 Szekszárdi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N I N N N

34 Szerencsi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

35 Szolnoki Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

36 Tatabányai Szakképzési Centrum I N I N I N N I I N N N N N

37 Váci Szakképzési Centrum I N I I I N I I I N N N N N

38 Vas Megyei Szakképzési Centrum I N I I I N I I N N N N N N

39 Veszprémi Szakképzési Centrum I I I I I I I I I N N N I N

40 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum I N I I I I I I I N N N N N

 Integrált 

kockázatkezelés

i eljárásrend

Beszerzések 

lebonyolításával 

kapcsolatos 

eljárásrend

Vagyonnyilatkozat átadására, 

nyilvántartására,  a 

vagyonnyilatkozatban foglalt 

személyes adatok védelmére 

vonatkozó szabályzat

Beszámoló

Ellenőrzött szakképzési centrum

A szabályszerű gazdálkodás jogszabály által kötelezően előírt szabályozási kereteinek kialakítása, a szabályzatok értékelése
Jogszabályban meghatározott nyilvántartások kialakítása és éves 

számviteli beszámolók szabályszerűségének biztosítása

Eszközök és források 

leltárkészítési és 

leltározási 

szabályzata

Eszközök és 

források 

értékelési 

szabályzata

Pénzkezelési 

szabályzat

Gazdálkodás 

részletes rendjét 

meghatározó belső 

szabályzat

Kötelezettségvállalásra, 

teljesítés igazolására 

jogosult személyekről és 

aláírás-mintájukról 

vezetett nyilvántartás

Kötelezettségvállásáso

król vezetett 

nyilvántartás

Belső kontroll minősége

Szervezeti és 

működési 

szabályzat

Számviteli 

politika 

tartalmi 

elemei

Belső kontrollrendszer minőségéről tett, 

2018. évre vonatkozó vezetői nyilatkozat
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◼ II. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÖTT SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK 

 
1 Bajai Szakképzési Centrum 
2 Békéscsabai Szakképzési Centrum 
3 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
4 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
5 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
6 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 
7 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 
8 Ceglédi Szakképzési Centrum 
9 Debreceni Szakképzési Centrum 
10 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
11 Egri Szakképzési Centrum 
12 Érdi Szakképzési Centrum 
13 Győri Szakképzési Centrum 
14 Gyulai Szakképzési Centrum 
15 Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 
16 Kaposvári Szakképzési Centrum 
17 Karcagi Szakképzési Centrum 
18 Kecskeméti Szakképzési Centrum 
19 Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
20 Kisvárdai Szakképzési Centrum 
21 Mátészalkai Szakképzési Centrum 
22 Miskolci Szakképzési Centrum 
23 Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
24 Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
25 Ózdi Szakképzési Centrum 
26 Pápai Szakképzési Centrum 
27 Pécsi Szakképzési Centrum 
28 Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
29 Siófoki Szakképzési Centrum 
30 Soproni Szakképzési Centrum 
31 Szegedi Szakképzési Centrum 
32 Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
33 Szekszárdi Szakképzési Centrum 
34 Szerencsi Szakképzési Centrum 
35 Szolnoki Szakképzési Centrum 
36 Tatabányai Szakképzési Centrum 
37 Váci Szakképzési Centrum 
38 Vas Megyei Szakképzési Centrum 
39 Veszprémi Szakképzési Centrum 
40 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 
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◼ III. SZ. MELLÉKLET: SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOKAT ÉRINTŐ EGYEDI MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. Bajai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A pénzkezelési szabályzat a Számv. tv. 14. § (8) bekezdése ellenére nem tartalmazott rendelkezést a napi 
készpénz záró állomány maximális értékéről. 

3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

4. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

5. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

6. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

2. Békéscsabai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A szakképzési centrum nem rendelkezett az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában előírt, a teljesítésigazolás 

gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket tartalmazó belső szabályozással. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)- bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

3. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 
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3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

5. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 

ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

2. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

6. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum eszközök és források értékelési szabályzata az Áhsz. 50. § (2) bek. c) pontjában foglal-
tak ellenére nem tartalmazta az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, 
dokumentálásának szabályait. 
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3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)- bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

4. A szakképzési centrum 2018. évre vonatkozó éves költségvetési beszámolója részét képező kiegészítő mel-
léklet nem tartalmazta az Áhsz. 29. § (2) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoz-
tató adatokat.  

5. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

6. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

7. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

7. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. Az eszközök és források értékelési szabályzata az Áhsz. 50. § (2) bek. b) pontjában foglaltak ellenére nem 

tartalmazta a kis összegű követelések év végi meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait. 
2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 

ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

8. Ceglédi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 
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9. Debreceni Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

10. Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum nem rendelkezett az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában előírt, a teljesítésigazolás 
gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket tartalmazó belső szabályozással. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évben nem rendelkezett a Vnytv. 11. § (6) bekezdésében előírt vagyonnyilat-
kozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályozással. 

4. A Szakképzési Centrum a 2018. évben nem rendelkezett az Áhsz. 5. §-ban előírt éves költségvetési beszámo-
lóval. 

5. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

6. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

7. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

11. Egri Szakképzési Centrum (Új néven: Heves Megyei Szakképzési 
Centrum) 

Megállapítások 
1. A szakképzési centrum pénz- (és érték)kezelési szabályzata a Számv. tv. 14. § (8) bekezdésében előírtakkal 

ellentétben nem tartalmazta a pénztárban megengedett napi készpénz záró állomány maximális mértékét. 
2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 

ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
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tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

12. Érdi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

13. Győri Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

3. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

14. Gyulai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. Az eszközök és források értékelési szabályzata az Áhsz. 50. § (2) bekezdése c) pontja ellenére nem határozta 
meg az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálással kapcso-
latos szabályokat. 

3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 
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4. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

5. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

15. Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

16. Kaposvári Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

17. Karcagi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a 2018. évben nem rendelkezett a Bkr. 6. § (4) bekezdésében előírt integrált kocká-
zatkezelési eljárásrenddel. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 
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18. Kecskeméti Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. Az eszközök és források értékelési szabályzata az Áhsz. 50. § (2) bekezdés c) pontjában előírtak ellenére nem 

tartalmazta egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának 
szabályait. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

19. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a 2018. évben nem rendelkezett a Vnytv. 11. § (6) bekezdésében előírt vagyonnyilat-
kozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályozással. 

3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

20. Kisvárdai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 
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5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

21. Mátészalkai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A Pénzkezelési szabályzat nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert a Számv. tv. 14. § (8) bekezdésében 

előírtak ellenére nem tartalmazta a pénzkezelés személyi feltételeire vonatkozó rendelkezéseket. 
2. A szakképzési centrum a 2018. évben nem rendelkezett a Vnytv. 11. § (6) bekezdésében előírt vagyonnyilat-

kozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályozással. 

3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

22. Miskolci Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

23. Nagykanizsai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum vezetője az Ávr. 13. § (2) bekezdése a) pont előírásai ellenére belső szabályzatban 
nem rendezte a kötelezettségvállalás, teljesítés igazolása gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előíráso-
kat, feltételeket. 
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3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

4. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

5. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

6. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

24. Nyíregyházi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

25. Ózdi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum vezetője az Ávr. 13. § (2) bekezdése a)pont előírásai ellenére belső szabályzatban nem 
rendezte a kötelezettségvállalás, teljesítés igazolása gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs rész-
letszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, 
feltételeket. 

3. A szakképzési centrum az Ávr. 13. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak ellenére belső szabályzatban nem 
rendezte a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. 

4. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

5. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

6. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 
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26. Pápai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 14. § (5) bekezdés b) pontja előírásai ellenére nem rendelkezett eszközök 
és források értékelési szabályzatával. 

3. A leltárkészítési és leltározási szabályzat az Áhsz. 22. § (2) bekezdés b) pontja előírása ellenére nem tartal-
mazta a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek leltá-
rozási módját. 

4. A szakképzési centrum vezetője az Ávr. 13. § (2) bekezdése a)pont előírásai ellenére belső szabályzatban nem 
rendezte a kötelezettségvállalás, teljesítés igazolása gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs rész-
letszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, 
feltételeket. 

5. A szakképzési centrum a 2018. évben nem rendelkezett a Bkr. 6. § (4) bekezdésében előírt integrált kocká-
zatkezelési eljárásrenddel. 

6. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

7. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

8. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

27. Pécsi Szakképzési Centrum (Új néven: Baranya Megyei 
Szakképzési Centrum) 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)- bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 
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28. Salgótarjáni Szakképzési Centrum (Új néven: Nógrád Megyei 
Szakképzési Centrum) 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)- bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

29. Siófoki Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

30. Soproni Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 
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3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg.. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

31. Szegedi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

32. Székesfehérvári Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A szakképzési centrum nem rendelkezett az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában előírt, a teljesítésigazolás 

gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket tartalmazó belső szabályozással. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

33. Szekszárdi Szakképzési Centrum (új nevén: Tolna Megyei 
Szakképzési Centrum) 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
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tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

34. Szerencsi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

35. Szolnoki Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 
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36. Tatabányai Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. Az eszközök és források értékelési az Áhsz. 50. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére nem tartalmazta 
az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait. 

3. A szakképzési centrum nem rendelkezett az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában előírt, a teljesítésigazolás 
gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket tartalmazó belső szabályozással. 

4. A szakképzési centrum a 2018. évben nem rendelkezett a Bkr. 6. § (4) bekezdésében előírt integrált kocká-
zatkezelési eljárásrenddel. 

5. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

6. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

7. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

8. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

37. Váci Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum az Ávr. 13. § (2) bekezdése a) pont előírásai ellenére belső szabályzatban nem ren-
dezte a kötelezettségvállalás, teljesítés igazolása gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részlet-
szabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, fel-
tételeket. 

3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

4. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

5. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

6. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 
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38. Vas Megyei Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum az Ávr. 13. § (2) bekezdése a) pont előírásai ellenére belső szabályzatban nem ren-
dezte a kötelezettségvállalás, teljesítés igazolása gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részlet-
szabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, fel-
tételeket. 

3. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

4. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

5. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

6. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 

39. Veszprémi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 

ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

2. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 

40. Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Megállapítások 
1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre tör-

ténő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) 
bekezdésében előírtakkal ellentétben. 

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben 
és értékben. 

3. A szakképzési centrum a 2018. évre vonatkozóan nem rendelkezett az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt 
naprakész nyilvántartással a gazdálkodási jogkört gyakorolni jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

4. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 
14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 
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5. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt 
tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét. 
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◼ IV. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
átláthatóság Az átláthatóság az egyik előfeltétele az elszámoltathatóságnak, vagyis annak, hogy a 

felelősök tevékenységükért, döntéseikért elszámoltathatóak, felelősségre vonhatóak 
legyenek. Az érintettek igénylik, és részükre biztosítani szükséges, hogy a célok el-
érése érdekében folytatott tevékenységekről, folyamatokról, a rendszeres, vagy idő-
közönkénti tájékoztatást, azaz valamilyen formában megbízható, időszerű, a tevé-
kenység szempontjából fontos információkat közzé- vagy hozzáférhetővé legyenek 
téve. (forrás: Államháztartási belső kontroll standarok és gyakorlati útmutató, NGM, 
2017) 

belső kontrollrendszer A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszer-
zése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a műkö-
dés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatéko-
nyan, eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, meg-
védjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű haszná-
lattól. (Forrás: Áht. 69. § (1) bekezdése) 

elszámoltathatóság Az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy a vezető vagy a munkatárs felelős a tevékeny-
ségéért, a rábízott eszközök és források felhasználásáért, az érintettek pedig jogosul-
tak számon kérni azt, hogy a felhasználás valóban az ő érdekükben, és az elvártnak 
megfelelően történt-e. (forrás: Államháztartási belső kontroll standarok és gyakorlati 
útmutató, NGM, 2017) 

integrált kockázatkezelési 
rendszer 

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékeny-
ségére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célki-
tűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak tel-
jes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint 
a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak 
nyomon követését. (Forrás: Bkr. 2. § m) pontja, 2016. október 1-jétől) 

kockázat A kockázat annak a valószínűségét jelenti, hogy egy vagy több esemény vagy intézke-
dés nem kívánt módon befolyásolja a rendszer működését, céljainak megvalósulását. 
(Forrás: Javaslatok a korrupciós kockázatok kezelésére – Kockázatkezelési és ellenőr-
zési módszertan 35. oldal, ÁSZ) 

kockázatelemzés Objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely meghatározza a 
költségvetési szerv tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázato-
kat. (Forrás: Bkr. 2. § l) pont) 

kockázatkezelési rendszer Olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melynek elemei a szervezeti célok 
elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, elemzése, csoportosítása, 
nyomon követése, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklése. (Forrás: 
Bkr. 2. § m) pontja, 2016. szeptember 30-ig) 

nemzeti vagyon A nemzeti vagyon Alaptörvény szerinti behatárolása azt a célkitűzést fejezi ki, hogy az 
állam és az önkormányzatok által ellátott közfeladatok törvényben meghatározott 
megosztásának elve érvényesüljön az adott feladat ellátásához rendelt vagyonnak az 
állam tulajdonából önkormányzati tulajdonba, vagy - az adott feladatnak az államhoz 
történő telepítése esetén - önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülése so-
rán. A törvény a nemzeti vagyon elsődleges rendeltetéseként a közfeladatok ellátásá-
nak biztosítását határozza meg. A nemzeti vagyon körébe sorolt vagyonelemeket a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése határozza meg. 
(Forrás: Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény általános indokolása) 
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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. 

 
 
 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja,  a Dunaújvárosi 

Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, a Győri Szakképzési Centrum 

főigazgatója és kancellárja, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, 

a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, a Baranya Megyei 

Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, a Soproni Szakképzési Centrum 

főigazgatója és kancellárja és a Tolna Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója és 

kancellárja a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt tett.  

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, a Budapesti Gazdasági 

Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, a Budapesti Gépészeti Szakképzési 

Centrum főigazgatója és kancellárja, a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója és 

kancellárja, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja, a Karcagi Szakképzési 

Centrum főigazgatója és kancellárja, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója és 

kancellárja, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, a Nyíregyházi 

Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja, az Ózdi Szakképzési Centrum kancellárja, 

a Szegedi Szakképzési Centrum kancellárja, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója 

és kancellárja, a Váci Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja a jelentéstervezet 

megállapításaira nem kívánt észrevételt tenni. 

A többi ellenőrzött szervezettől a jelentéstervezetre nem érkezett észrevétel. 

 

                                                                                                                                   
 

* 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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