
Legújabb fejlesztésük a Szabályozási Tudástár, 
ebben folyamatosan frissülő szabályzatmintákat 
és szervezetfejlesztési – ellenőrzési és kockázat-
kezelési – szakanyagokat publikálnak a közszfé-
ra és az üzleti szektor számára egyaránt. Mi volt 
a céljuk?
M.T.: Több mint 10 éve végzünk belső ellenőrzési 
szolgáltatásokat. Partnereink igen különbözőek, mint 
ahogy sokszínűek a problémáik is. Nagy számú ÁSZ, 
NAV vagy tulajdonosi ellenőrzést éltünk már át együtt 
velük különösebb megállapítások nélkül. A felgyűlt 
tapasztalatokat szeretnénk átadni a már meglévő és 
leendő ügyfeleinknek. Bár erős az oktatási tevékeny-
ségünk is, még szélesebbre szeretnénk tárni a kapukat.

Kiknek szól a Szabályozási Tudástár?
M.T.: Széles a kör. Az első számú vezetők szerveze-
tük kockázatait ismerhetik fel. A jegyzők, gazdasági 
vezetők minden folyamathoz kapnak egy leltárt: mi is 
romolhat el. Az ellenőrzéssel foglalkozó szakemberek 
vizsgálati fókuszokat találhatnak. A szabályzatokért 
felelős vezetők értesítést kapnak, ha egy jogszabály 
potenciálisan szabályzatot érint, szövegjavaslattal. 
Emellett külön szekcióban támogatjuk a mikrovállal-
kozásokat.

Mik a fő tartalmak?
M.T.: Én legnagyobb értékének azt a mintegy 1000 
részletesen kidolgozott megállapításmintát és műkö-
dést érintő kockázatot tartom, amelyek segítik a lehet-
séges hibák felfedezését, a szükséges intézkedések ki-
dolgozását. Ezt a területet is folyamatosan fejlesztjük, 
bővítjük, minden hónapban állunk elő újdonságokkal.

A külső ellenőrzések, kiváltképp az Állami Számvevőszék 
vizsgálatainak fókuszában az önkormányzatok, 

intézményeik, valamint a nemzeti tulajdonú vállalatok 
kontrollrendszere áll. Az ETK Szolgáltató zRt. 

és Önkormányzati Klubja új szolgáltatásának célja az 
eredményes gazdálkodás és a vizsgálatoknak való 

megfelelés támogatása. A részletekről kérdeztük 
Miskolczi Tamást, az ETK Szolgáltató zRt. elnökét.

SZABÁLYOZÁSI TUDÁSTÁR: 
a lehetséges hibák 
és a szükséges intézkedések

Ugyancsak fontosnak tartom a szabályzatminta-cso-
magunkat, különösen úgy, hogy folyamatosan aktuali-
záljuk, naprakészen tartjuk azokat, és jelezzük partne-
reink felé, mit és hogyan kell módosítaniuk.

Eddig mintegy ötven szabályzatmintát tettek 
közzé. Milyen gyakran kell a szabályzatokat mó-
dosítani?
M.T.: Leginkább az év végén lehet ezzel tennivaló. 
Ilyenkor „beleerősítenek” a jogszabályalkotók: a sa-
látatörvények, az Áht., az Ávr. és egyes kormányren-
deletek államháztartási kontrollokkal összefüggő vár-
ható módosításainak feldolgozása nem egyszerű eset: 
tudjuk, mennyire komoly segítség lehet, ha a szabály-
zatokat érintő hatásukkal együtt részletesen bemutat-
juk azokat.

Mik a további terveik a Szabályozási Tudástárral 
vagy azon túl?
M.T.: Elkötelezettek vagyunk a Tudástár fejleszté-
sében. Szerencsére a most már kiterjedt partneri 
körünktől is kapunk ötleteket, javaslatokat. Bővíteni 
fogjuk a Szabályozási Tudástár minden már meglévő 
blokkját, de új irányokat is nyitunk: különböző eljárás-
rendeket teszünk közzé, akár a kockázatkezelés, akár a 
megfelelés (compliance) területén.

Hol érhető a Szabályozási Tudástár, és hogyan 
lehet regisztrálni?
M.T.: A szabalyzatok.hu oldalon a tartalmak mellett 
minden információ megtalálható. A szolgáltatás díja 
60.000, - Ft + áfa 12 hónapra, amit csökkentett áron 
lehet 1 év elteltével meghosszabbítani. (X)




