Államháztartási Kontrolling Rendszer

Jogszerűség
Szakszerűség
Átláthatóság

Államigazgatás Hatékony Működését Támogató Szoftverek
Célkitűzések, előnyök
Az Államháztartási Kontrolling Rendszer (a továbbiakban ÁKR) olyan átlátható vezetői információ
ellátást biztosító alkalmazás, melynek elsődleges célja, hogy a költségvetési szervek belső kontroll rendszerébe illeszkedően támogatást nyújtson a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek való megfelelés biztosításához.
Az ÁKR egy olyan, az intézményi sajátosságoknak megfelelően testreszabott rendszer, mely a
szervezetirányítás különböző szintjein biztosítani tudja a gazdálkodási helyzet átláthatóságát és
értékelhetőségét.
A rendszer elsődleges feladata, hogy a stratégiai vezetés számára lehetőséget biztosítson a költségvetési szerv által ellátott közfeladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén a jogszabályban
meghatározott szükséges intézkedések azonnali megtételére, továbbá a kormányzati és irányító
szervi szabályozások, utasítások betartásának ellenőrzésére.
Az ÁKR elsősorban a felsőszintű döntéshozók számára nyújt hatékony támogatást a döntések
előkészítéséhez, a működési és gazdálkodási folyamatok figyelemmel kíséréséhez, az állapotértékeléshez, az érdemi felügyelethez és az ellenőrzéshez.
Az ÁKR legfontosabb célkitűzései:
•

A vezetési, irányítási feladatok támogatásához – megfelelő helyen és időben – releváns, 		
érthető és elemezhető információk álljanak rendelkezésre.
A rendszer által szolgáltatott vezetői információk megbízhatóak és pontosak legyenek.
olyan egyedi kontrollpontok kerüljenek beépítésre, amelyek aktív vagy passzív módon 		
képesek a kockázatok bekövetkezését megakadályozni, vagy hatásukat, 				
bekövetkezési valószínűségüket mérsékelni. Az ily módón automatizált kontrollok 		
növelhetik a hatékonyságot

•
•

Fő jellemzők és kialakítási irányvonalak
Jogszabályi háttér
Az ÁKR kialakítása során elsődleges szempont volt az intézményi gazdálkodásra vonatkozó
előírásoknak és jogszabályoknak való megfelelés biztosítása. A rendszer elsősorban az alábbi
jogszabályi kötelezettségek betartását hivatott támogatni:
-
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Kiemelt jellemzők
A rendszer képes külső rendszerek moduljaihoz és egyéb szakrendszerekhez is kapcsolódni, több adatbázis adatát egy időben és egy felületen kezelni.
A kinyert adatokat egymással összehasonlítható módon, riportok formájában képes
megjeleníteni.
Testre szabott információellátást biztosít, a szervezet igényeinek megfelelően előre paraméterezett jelentéseket tartalmaz.
Komplex lekérdezési, lefúrási funkciókkal rendelkezik, biztosítva ezzel az információk
elemezhetőségének lehetőségét.
A kimutatások egy böngészőben egyszerűen megnyitható, könnyen kezelhető felületen
jelennek meg.
Az adatok grafikus és táblázatos formában is megjelenhetnek.
Microsoft Office alkalmazásokkal integrált kapcsolatban áll, ezáltal a riportok könnyedén
exportálhatók az Excel alkalmazásba.
Alkalmas akár személyekre vagy csoportokra szabott, többlépcsős jogosultsági rendszer
kezelésére.

Gyakorlati alkalmazási lehetőségek
Az ÁKR költségvetés elemzési és monitoring jelentési funkciókat, illetve gazdálkodási ellenőrzési
funkciókat tartalmazó alrendszerekből áll.
Költségvetés elemzési és monitoring alrendszer
Az alrendszer célja a vezetés tájékoztatása az intézményi gazdálkodásról, a költségvetés általános
helyzetéről és a gazdálkodás kiemelt, speciális területeiről, napi rendszerességgel frissülő jelentések
formájában. Segítségével átfogó képet kaphatunk az intézmények gazdálkodásának és vagyoni
helyzetének egészéről.
A kimutatások, diagramok és mutatók alkalmasak a költségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, valamint a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás elemzésére
és értékelésére.
A rendszer támogatja a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámolási kötelezettség
teljesítését is.
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Fő témakörök, amelyekre kiterjed az elemzés

Az intézmények gazdálkodási tevékenységének felügyeletéhez, a költségvetés megalapozott
végrehajtásának biztosításához kiemelten fontos az előirányzatok alakulásának különböző szempontok szerinti elemzése.
A könyvelési adatokból készített jelentések az előirányzatok és teljesítések összegét különböző
szempontok szerint mutatják be. Az adatokat meg lehet tekinteni például cím szerinti összesítésben, illetve intézmények, szakfeladatok, vagy időszakok szerint rendezve. Lehetőség van egyes
kiemelt gazdálkodási területek mélyebb elemzésére is, például a működési kiadások és bevételek,
illetve a hatósági jogkörhöz kötődő bevételek vizsgálatára, vagy akár a vevő- és szállítóállomány
bemutatására.
Egy összesített előirányzat teljesítési adat a gazdálkodási szempontból kritikus körülmények
gyors és könnyű azonosítása érdekében könnyen alábontható akár bizonylatszintű adatokra is, és
viszonyítási alapként egymás mellé rendezhetők a korábbi időszakok adatai, illetve az előirányzatok
is.
A helyzetelemzés hatékonyabb elősegítése érdekében különböző mutatók állnak rendelkezésre,
melyek vizuálisan is felhívják a figyelmet az esetleges rendellenességekre.
A tendenciaelemzések támogatást nyújtanak a gazdálkodási tevékenység végzése során keletkező
kockázatok azonosítására és rangsorolására, ezáltal lehetőséget teremtenek a bekövetkezésük
megelőzésére, megszüntetésére, vagy a hatásuk mérséklésére, szinten tartására.
A kimutatások megjeleníthetők grafikus vezetői jelentések formájában is, mely kiválóan szemlélteti
a különböző tendenciákat, ismétlődéseket.
A likviditáskezelés célja a likviditási terv kialakításának támogatása, mely biztosítja az intézmény
számára a bevételek és kiadások alakulásának folyamatos figyelemmel kisérését, és ennek figyelembevételével garanciát nyújt a fizetőképesség folyamatos fenntartására.
A létszám és bérgazdálkodáshoz kapcsolódó elemzések kiemelt célja, hogy a munkavállalók személyi juttatásairól és közterheiről, illetve a létszámról megbízható információk álljanak rendelkezésre
a tervezéshez, a gazdálkodáshoz és a beszámoláshoz. A jelentések átfogó, pontos, megbízható
információt biztosítanak a munkajogi döntésekhez, a személyi juttatások előirányzatának tervezéséhez és a bérgazdálkodáshoz a vezetők és a munkáltatói jogkört gyakorlók számára.
A kötelezettségvállalások riportjai az intézmény kötelezettségvállalásaival kapcsolatos összesített
adatokat jelenítik meg, amelyek igény szerint az egyes elszámolási egységektől vagy szállítótól
kezdve alábonthatók egészen az egyes kötelezettségvállalások, szerződések szintjéig, megkönnyítve ezzel a szerződésekkel kapcsolatos elemzéseket és kereséseket.
A kimutatáscsoport célja, hogy hatékonyabban támogassa a kötelezettségvállalások nyilvántartásának áttekinthetőségét, ezáltal könnyebben ellenőrizhetővé válik a kötelezettségvállalások teljesítésének az állapota.
Az eszközgazdálkodásról készülő kimutatások az intézmény vagyonkezelésébe tartozó intézményi
vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás megvalósítása
érdekében szolgáltatnak információt.
A kimutatáscsoport célja az eszközgazdálkodás elősegítése; mely biztosítja a tárgyi eszközök eszközcsoportonkénti és tárhelyenkénti, értékbeli, kor szerinti, valamint mennyiségbeli megoszlásának
elemzését.
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Ellenőrzési alrendszer

Az ellenőrzési riportok segítségével egyszerűen ellenőrizhetők az ügyviteli rendszerben rögzített
adatok számviteli és gazdálkodási szabályoknak, illetve a könyveléstechnikai összefüggéseknek való
megfelelése.
Ellenőrzések kezdeményezhetők például a lejárt vagy a hiányosan rögzített számlákra, az egymást
követő bizonylatok szabályszerűségére, vagy a különböző törzsadat duplikációkra vonatkozóan.
Alapvetően ez az alrendszer biztosítja a megjelenített információk megbízhatóságát, és tesz eleget
ezzel a szervezet működéséről alkotott valós kép követelményének.
Az ellenőrzések három témakör szerint kerültek csoportosításra:
A számviteli szabályok ellenőrzése keretében a rendszer az alapvető számviteli összefüggések és a számviteli politikában meghatározott irányelvek és szabályok alapján ellenőrzi az
alaprendszerben rögzített információkat.
Jogszabályi és belső gazdálkodási szabályzatok követésének ellenőrzése keretében az rendszer a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok előírásainak betartását monitorozza, mely alapján a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségét lehet ellenőrizni az alap
rendszerben rögzített információk alapján.
A könyvelt adatok és könyveléstechnikai összefüggések ellenőrzése keretében a rendszer
azokat az alaprendszerben esetlegesen előforduló rendellenességeket szűri ki, melyek az
adatrögzítési hibákra vezethetők vissza.
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