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Tisztelt Képviselő Úr !

Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgy űlésről szóló 2012. évi )(XXVI. törvény
42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő, „Valoban elégtelen az
NFÜ belső ellenőrzési kapacitása?” című, K/12867. számú kérdésére - a 212/2010. (VII .
1 .) Korm. rendelet 10 . § (4) bekezdése h) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján
- az alábbi tájékoztatást adom .

A "2013. és 2014 . évre vonatkozó bels ő ellenőrzési terve végrehajtása során külső szakértői
kapacitás bevonása" elnevezésű ajánlati felhívás alapvető célja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) által kezelt támogatások (ÚSZT, NFT, EGT/Norvég, Svájci,
EQUAL, ETE, IPA, ENPI) minél szélesebb körű ellenőrzéseihez a feltételek
megteremtése . Az ellenőrzések során a kiillős szakértők speciális szakértelmet (pl .
közbeszerzés, informatikai ellenőrzés) és a rendszerellenőrzések során pedig a
megfelelő nagyságú mintaellenőrzéshez biztosítanak kapacitást .

Fontos tudni, a szakértői napok kizárólag egyedi megrendelések alapján kerülne k
lehívásra, és keretszerz ődésükből csak akkor és csak annyit hívnak le, amennyi
szükség van külső kapacitás bevonására . Ebből kifolyólag nem indokolt telje s
munkaidőben foglalkoztatni például egy informatikai vagy közbeszerzési szakértőt,
miközben évente csak maximum 2-3 olyan belső ellenőrzés van, amely informatikai
szakterületet érint.

Az NFÜ Belső Ellenőrzési és Ellenőrzés-koordinációs Főosztálya (BEEKF) nemcsak
nyilvántartja és koordinálja az intézmény külső ellenőrző szervezetek által
lefolytatott ellenőrzéseit, ami jelenleg évente mintegy 500 darab ellenőrzést jelent, de
munkája emellett az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az Európai Számvev őszék, az
Európai Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal által lefolytatott ellenőrzéseket
is magába foglalja.

Hogy Képviselő úr tiszta képet kapjon arról, hogyan is folyik a belső ellenőrzés,
elsősorban tájékoztatnám arról, hogy a költségvetési szervek bels ő
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 . (XII .31.) Korm. rendele t
(BKR) szigorú feltételeket szab az ellenőrzést végzőknek mind
képzettség/végzettség, mind összeférhetetlenség tekintetében . A jogszabályi
előírásoknak megfelelve tehát az a célunk, hogy amennyiben szakértőt vonunk be
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egy-egy ellenőrzésbe, akkor az egy az adott szakterületen a gyakorlatban szerzet t
tudással és tapasztalattal rendelkező, de a szervezet napi működésétől független,
pártatlan szakértő legyen, hiszen a belső ellenőrzési egység is az NFÜ vezetőjének
közvetlen irányítása alá tartozó, a szervezet működési folyamataitól független
szervezeti egység .

Szükségesnek vélem hangsúlyozni, hogy független szekértők bevonásáról van szó az
adott ajánlati felhívás során, hiszen összeférhetetlenség okán pl . egy informatikai
vizsgálathoz szakértőként nem tudjuk felkérni az intézményrendszer adot t
főosztályán dolgozó, speciális szakértelemmel rendelkez ő kollégát, amennyiben
éppen ők a vizsgált szervezeti egység .

A BEEKF humánerőforrás ellátottsága jelenleg 20 fő engedélyezett létszám, melyből
2013. október 30-án 17 státusz van betöltve .

A 2013. évre már - az eljárás lebonyolításának id őkorlátja miatt - természetesen az

NFÜ nem tervezi ismét kiírni a kiírást, hiszen nagy valószínűséggel 2013 . évre már
nem lenne lehívható kapacitás, a 2014 . évi beszerzési terv pedig még készítési
szakaszban van, melynek jóváhagyását követően válik ismertté a rendelkezésre álló
forrás, majd ezt követően születhet döntés .
A rendelkezésre álló humán kapacitást figyelembe véve a 2013 . évre betervezett
vizsgálatok egy része áttolódik 2014-re, mikorra is a vizsgálati terv készítése során
már figyelembe vesszük a 2013-ról elmaradt vizsgálatokat (természetesen így a
kapacitás meghatározása során figyelembe kell venni, hogy 2014. évre annyival
kevesebb kapacitást tudunk betervezni, amennyi kapacitás az elmaradt vizsgálato k
elvégzése miatt szükséges) .
Az olyan vizsgálatoknál, ahol már terveztünk a külső kapacitás bevonásával,
azonban azt nem tudtuk igénybe venni, az eredetileg tervezetthez képest olyan
mértékű (csökkentett) mintavétel alapján végeztük el a vizsgálatot, amekkorára a
belső kapacitás lehetőséget adott .

Természetesen az NFÜ és ezen belül a belső ellenőrzési egység törekszik a 2014-2020-
as európai uniós programok lebonyolításának alapelveirő l szóló 1731/2013 . (X. 11 . )
Kotm. határozatban foglaltak érvényesítésére, mely szerint „A Kormány elkötelezet t
abban, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban az uniós források
felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során felszámolja a korábban
kiszervezett tevékenységeket . Ezen feladatokat a jöv őben az állam, a meglévő belső
erőforrásaira építve, azokat kibővítve kívánja megvalósítani annak érdekében, hogy
elősegítse a befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors döntéshozatalt é s
végrehajtást.”

Tisztelettel:
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