
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Állami Számvevőszék 

  



 



I. A célok meghatározása, felsorolása 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Országgyűlés legfőbb pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve. 
Feladatát az Országgyűlésnek alárendelve látja el. Jogállását és hatáskörét az Alaptörvény és az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza meg.  

Az ÁSZ az Országgyűlés által elfogadott stratégiában rögzítettek szerint küldetésének tekinti, hogy 
szakmai elkötelezettségének megtartása mellett értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a 
közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a hatékony állam működéséhez. Ellenőrzéseink 
megtervezésétől azok végrehajtásán keresztül az ellenőrzések eredményeinek hasznosulásáig 
ténylegesen hozzá kívánunk járulni Magyarország közpénzügyi rendszerének fejlesztéséhez, a 
közpénzügyi stabilitás, valamint az integritás alapú közpénzfelhasználás megteremtéséhez. Az 
intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának utóellenőrzés keretében történő ellenőrzése pedig 
fokozza a gazdálkodási fegyelmet, növeli a közpénzügyek rendezettségét. 

Stratégiai célkitűzésünk, hogy a törvény szerinti gyakorisággal elvégezendő és egyéb eseményhez 
kötött ellenőrzési kötelezettségeink teljesítésével le nem kötött erőforrásainkat az államháztartás 
komplex folyamatainak átláthatósága érdekében rendszerszemléletű ellenőrzésekre összpontosítsuk. 
Hangsúlyt fektetünk az egymásra épülő, kapcsolódó ellenőrzésekre, mivel az államháztartás egy-
egy kulcsfontosságú területének több szempontú megvilágítása hozzájárul az ÁSZ tanácsadó 
tevékenységéhez, mely keretében elemzésekkel és tanulmányokkal támogatjuk a Költségvetési 
Tanács munkáját és az Országgyűlést.  

Az ÁSZ egyik kiemelkedő célja, hogy tevékenységével elősegítse az államadósság-mutató 
csökkentésére vonatkozó alkotmányos kötelezettség teljesítését, melynek elérése érdekében 
ellenőrzési fókuszait továbbra is olyan területek és szervezetek ellenőrzésére helyezi, melyek 
hatással vannak az államadósság-mutató alakulására, az államháztartási hiányra. 

Az ÁSZ társadalmi szerepvállalásának jelentős területe a pénzügyi kultúra fejlesztése, melynek 
célja, hogy a lakosság pénzügyi, közpénzügyi, közteherviselési ismeretei bővüljenek, valamint ezzel 
párhuzamosan a (köz)pénzügyekkel kapcsolatos attitűdök és magatartásformák fejlődése is 
megvalósuljon. 

Az ÁSZ folyamatosan törekszik arra, hogy nemzetközi kapcsolatai a szakmai felkészültséget, az 
ellenőrzési tevékenység mind magasabb színvonalát segítsék elő. Ennek érdekében figyelemmel 
kísérjük a számvevőszéki ellenőrzés nemzetközi fejlődési tendenciáit, és kialakítjuk azt az eljárási 
rendet, amellyel a nemzetközi téren szerzett ellenőrzés-szakmai tapasztalatok, értékek, jó 
gyakorlatok, adaptációk beépülnek a számvevőszéki ellenőrzési gyakorlatba, ezáltal megvalósítva a 
nyitott, mások tapasztalataira is építő, tanulni képes szervezeti működést és tudás átadást a közpénz 
felhasználónak.  
 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2016-ban  

         millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Állami Számvevőszék 8 567,8 20,0 8 547,8 598 

 
 
Az intézmény fenntarthatóságának, és eredményes feladatellátásának érdekében alapvető célként 
került meghatározásra az ellenőrzési feladatokhoz igazodó optimális szervezeti felépítés kialakítása, 



a rendelkezésre álló erőforrások hatékony allokációja, az eddig elért működési feltételek szinten 
tartása, fejlesztése. 
 
A bevételek 20,0 millió forintos összege között szerepelnek a továbbszámlázott szolgáltatások, és a 
megkötött szerződések biztosítékainak esetleges érvényesítésével összefüggő működési bevételek, 
valamint az elhasználódott tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatban jelentkező felhalmozási 
bevételek. 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

Az ÁSZ, mint társadalmilag felelős intézmény az Alaptörvényben rögzített függetlensége szerint 
csak a törvényeknek és az Országgyűlésnek alárendelve működik, tevékenységét az országgyűlési 
választási ciklusoktól függetlenül, nyilvános ellenőrzési terve alapján stabilan és átláthatóan végzi.  

Ellenőrzési erőforrásaink hatékony felhasználását alapos előkészítő munka, a témaválasztáshoz 
szükséges információk feldolgozásán alapuló elemzés támogatja. Hangsúlyt fektetünk az egymásra 
épülő ellenőrzésekre, amely erősíti az ÁSZ tanácsadó tevékenységét. Folytatódnak témacsoportos 
ellenőrzéseink, amelyek végrehajtása több szakaszban történik ugyanazon témában és szervezeti 
körre vonatkozóan, a gördülő tervezési elveket érvényesítve. Ellenőrzési jelentéseink hasznosulását 
esetenként helyszíni utóellenőrzések keretében értékeljük. 

Kiemelt ellenőrzési feladataink közé tartoznak 2016-ban is a törvényi kötelezettségünk alapján 
végrehajtandó ellenőrzések, mely keretében kerül sor minden évben egyebek mellett a költségvetés 
tervezésének és végrehajtásának, az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
tevékenységeknek, valamint a költségvetési támogatásban részesülő pártok, továbbá a 
pártalapítványok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére. A hatékony erőforrás-felhasználás 
érdekében folytatjuk a zárszámadási ellenőrzésre ráépülő ellenőrzéseket.  
 
Az európai uniós forrásokból származó bevételek felhasználásának, valamint az európai uniós 
támogatások felhasználására kiépített hazai intézményrendszer működésének ellenőrzésére továbbra 
is nagy figyelmet fordítunk. Az ÁSZ aktív szerepet kíván vállalni az EU 2020 stratégiához 
kapcsolódó nemzetközi párhuzamos ellenőrzésekben. 
 
Az ÁSZ a tervezett ellenőrzéseken felül kiemelt figyelmet fordít a külső jelzések (pl. Országgyűlés, 
média, közérdekű bejelentések) alapján magas kockázatúnak ítélt, jelentős közérdeklődésre számot 
tartó, aktuálisan felmerülő témákra, amelyeket folyamatosan beépít ellenőrzései közé. A 
kockázatelemzés eredményeire fokozottan támaszkodó témaválasztás az ellenőrzések minőségének 
és hatékonyságának javítását támogatja.  
 
A közpénzekkel való hatékony és fegyelmezett gazdálkodásának elősegítése új elemeként az ÁSZ 
önkéntes öntesztekkel támogatja a közpénzt használó szervezetek, intézmények működésének 
szabályozottságát, szabályszerűségét. Az öntesztek révén az intézmények értékelhetik saját 
tevékenységüket, felkészülhetnek egy esetleges ÁSZ ellenőrzésre. Az önteszt-rendszer hasznosul a 
még nem ellenőrzött önkormányzatoknál, intézményeknél, hiszen egyfajta „belső motivációként” 
segíti elő a működés szabályozottságának javítását, a belső kontrollrendszer erősödését. Ezzel 
nemcsak erősítjük az ÁSZ tanácsadói tevékenységét és jelenlétét a közpénz felhasználók körében, 
hanem az értékes információkkal a jövőbeni ellenőrzések tervezéséhez szükséges monitoringot és 
elemzést is megalapozhatjuk. 
 

Az ÁSZ a minőségi követelmények szem előtt tartásával aktualizálja, folyamatosan fejleszti 
ellenőrzési tevékenységét, gyakorlatát és módszereit, valamint kialakítja az ellenőrzés szakmai  





 


