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AZ EKB ELLENŐRZÉSI CHARTÁJA  

(hatályba lépés időpontja: 2007. július 31.) 

 

Az Európai Központi Bank Igazgatósága az Ellenőrzési chartában a bank Belső ellenőrzési 

igazgatóságának célját, feladat- és hatáskörét, valamint a bank szervezeti irányításában 

betöltött szerepét határozza meg.  

A Belső ellenőrzési igazgatóság független és objektív bizonyosságot adó és tanácsadói 

szolgáltatást nyújt, amellyel célja az EKB működésének javítása. Azáltal segíti a bankot 

céljainak megvalósításában, hogy a kockázatkezelési, ellenőrzési és szervezetirányítási 

folyamatokat szisztematikus módszertani szemlélet alapján értékeli, illetve teszi 

hatékonyabbá. Az EKB teljes működése, minden tevékenysége és munkafolyamata képezheti 

belső ellenőrzés tárgyát.  

Emellett az ellenőrzési igazgatóság az eurorendszer feladatait és működését (közös 

komponensek) is felülvizsgálja összhangban a KBER ellenőrzési politikájával. További 

feladata az eurorendszer, illetve a KBER ellenőrzési tervének megvalósítása úgy, hogy a két 

rendszer közös infrastruktúrájának és működésének belső ellenőrzését koordinálja, ami 

magában foglalja az ellenőrzési módszertan és normák fejlesztésében és harmonizációjában 

való közreműködést is.  

1. Függetlenség, objektivitás  

A Belső ellenőrzési igazgatóság függetlenségét biztosítandó, mint szervezeti egység 

közvetlenül az EKB Igazgatósága alá tartozik, és a bank elnökének tartozik beszámolással. 

Sem az ellenőrzési igazgatóságnak, sem az egyes belső ellenőröknek nincs befolyásuk az 

ellenőrzött tevékenységre, az nem tartozik közvetlenül a hatáskörükbe; a belső ellenőröknek 

feladataik ellátása során kerülniük kell az összeférhetetlenséget. Amennyiben az igazgatóság 

vagy valamely ellenőr függetlensége vagy pártatlansága sérül, ezt az EKB megfelelő szintjén 

jelenteni kell.  

2. Az IIA-normák és Etikai kódex alkalmazása   

Az ellenőrzési igazgatóság a „Belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái” 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), illetve a benne 
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foglalt Etikai kódex szerint jár el, amelyeket a Belső Ellenőrök Intézete (Institute of Internal 

Auditors – IIA) állított össze.  

3. Szakértelem és kellő szakmai gondosság  

A Belső ellenőrzési igazgatóság szakértelemmel és kellő szakmai gondossággal végzi 

feladatait, emellett biztosítja, hogy munkatársai együttesen rendelkezzenek a feladatok 

eredményes ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel.  

4. Feladatköre  

Az ellenőrzési igazgatóság az EKB Igazgatósága által elfogadott ellenőrzési tervben szereplő 

ellenőrzési feladatokat látja el.  

Az ellenőrzési terv megváltoztatható. Az ellenőrzési igazgatóság az EKB Igazgatóságának 

utasítására, illetve saját kezdeményezésre avatkozhat be, továbbá az EKB elnökétől, 

alelnökétől és Igazgatóságától is kaphat eseti megbízást.  

A Belső ellenőrzési igazgatóság:  

a) kockázati alapú módszertan alapján előkészíti az EKB ellenőrzési tervét az EKB 

Igazgatóságának jóváhagyására, majd az elfogadott tervet a bank felső vezetése elé 

terjeszti;  

b) megvalósítja a bank ellenőrzési tervét, azaz ellenőrzési feladatokat, vizsgálatokat és 

tanácsadást tervez, illetve végez;  

c) az ellenőrzési feladat, vizsgálat és tanácsadás eredményeit közli az EKB 

Igazgatóságával és érintett szervezeti egységeivel; évente beszámol az 

Igazgatóságnak a bank éves ellenőrzési tervének teljesítéséről és egyéb fontos 

intézkedésekről;  

d) nyomon követi és értékeli az ellenőrzési ajánlások végrehajtásának állapotát, és 

beszámol róla az EKB Igazgatóságának;  

e) összehangolja az EKB kapcsolatait az Európai Számvevőszékkel, a külső 

könyvvizsgálókkal, egyéb ellenőrző testületekkel, illetve az ellenőrzési szakmával;  

f) tanácsot ad a helyes irányítás előmozdítása, a csalás, korrupció és egyéb illegális 

ténykedés megelőzése érdekében.  

Az ellenőrzési igazgató Belső ellenőrzési kézikönyvben határozza meg e Charta keretében a 

Belső ellenőrzési igazgatóság működésének alapelveit.  
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5. Információkba való betekintés  

Az ellenőrzési igazgatóságnak a feladatok ellátása során minden szükségesnek ítélt 

személyhez, nyilvántartáshoz, információhoz, rendszerhez és vagyontárgyhoz hozzáférést kell 

biztosítani. Minden kért információt valósághűen, hiánytalanul és megfelelő gyorsasággal a 

rendelkezésére kell bocsátani. Emellett kérhet folyamatos (csak olvasásra jogosító) betekintést 

is az informatikai rendszerekbe, adatokba. Az ellenőrzési igazgatóság haladéktalanul értesíti 

az EKB Igazgatóságát minden olyan kísérletről, amely kötelességeinek ellátásában 

akadályozza.  

6. Jelentés nemkívánatos eseményről  

Jelentős kedvezőtlen esemény előfordulása esetén az EKB szervezeti egységei haladéktalanul 

tájékoztatják a Belső ellenőrzési igazgatóságot. Ebben a tekintetben szüksége lehet állandó 

(csak olvasásra jogosító) betekintésre is a kedvezőtlen események és a változások 

adatbázisaiba.  

7. Kapcsolat az EKB Számvizsgáló Bizottságával  

A Kormányzótanács munkájának segítése érdekében a Számvizsgáló Bizottság megkapja a 

Belső ellenőrzési igazgatóságtól és a Belső Ellenőrök Bizottságától az ellenőrzési 

jelentéseket. A Számvizsgáló Bizottság a jelentések rendszerezett összefoglalóit kapja kézhez, 

kérésre pedig a teljes jelentést rendelkezésére bocsátják. A Számvizsgáló Bizottság a 

Kormányzótanács jóváhagyása előtt áttekinti az eurorendszer, illetve a KBER ellenőrzési 

tervét, emellett jelentést tesz a Kormányzótanácsnak és véleményezi az EKB belső 

ellenőrzésének teljesítményét, illetve a Belső Ellenőrök Bizottságának az eurorendszer 

számviteli politikájának megfelelő működését.  

8. Minőségbiztosítás  

A Belső ellenőrzési igazgatóság szolgáltatásainak jobb színvonala érdekében 

minőségbiztosító és -javító programot folytat, amely folyamatos és időszakos felülvizsgálatot, 

továbbá időszakos belső és külső minőségvizsgálatot foglal magában. 


