
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Állami Számvevőszék 

  



 



 
 

 

I. A célok és elvárt eredmények  

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiai célja, hogy szilárd szakmai alapokon álló, 
értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és ezen 
keresztül hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”, a„jó kormányzáshoz”. Ennek elérése 
érdekében ellenőrzéseivel támogatja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható 
közpénzfelhasználás megvalósítását. Az ÁSZ jövőképében megfogalmazta, hogy javaslataival a 
közpénzek és a közvagyon szabályos, eredményes felhasználását segíti elő. Ennek szellemében 
az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai hasznosításával aktívan hozzájárul az állammenedzsment 
megújításához is. 

Az ÁSZ célja, hogy a stratégiájában foglaltakkal összhangban, ellenőrzési tevékenységének 
hasznosulása a társadalmi bizalom megerősítésében, az ellenőrzött szervezet magatartásának 
megváltozásában, a törvényhozás jogszabályalkotási tevékenysége támogatásában, a 
legfontosabb társadalmi-gazdasági kérdésekben és a közgondolkodás megváltoztatásában tetten 
érhető legyen. 

Az ÁSZ ellenőrzéseivel szemben alapvető elvárás a magas fokú társadalmi hasznosulás. A 
szervezet stratégiai célkitűzése, hogy közreműködjön a korrupciós kockázatok és a korrupció 
elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, továbbá 
használatuk elterjesztésében, az integritás alapú közigazgatási kultúra kialakításában. Az 
integritási szemlélet érvényesítésének értékelése az ÁSZ szinte minden ellenőrzésében 
megjelenik.  

Az ÁSZ, mint társadalmilag felelős intézmény az Alaptörvényben rögzített függetlensége alapján 
kizárólag a törvényeknek és az Országgyűlésnek alárendelten működik, tevékenységét nyilvános, 
az elnök által jóváhagyott ellenőrzési terv szerint, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény (ÁSZ tv.) által meghatározott keretek között, átláthatóan végzi. Ellenőrzési tervét 
a gördülő tervezés módszerével alakítja ki, azt félévente teszi közzé és juttatja el az 
Országgyűlés részére. Az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét a 2015-ben megújított ellenőrzési 
módszertanok alapján végzi.  

Az ellenőrzési témák meghatározása során az ÁSZ törekszik erőforrásai eredményes, hatékony 
és gazdaságos felhasználására. A tervezés a témaválasztáshoz szükséges információk folyamatos 
feldolgozásán és elemzésén alapul. Ezen túlmenően kockázatelemzési eljárásokat alkalmaz, 
amelyek az ellenőrzési területek, témák, illetve ellenőrzési helyszínek kiválasztását támogatják.  

Az ÁSZ tv. széles ellenőrzési jogköröket biztosít az ÁSZ számára. E felhatalmazás alapján az 
ÁSZ ellenőrzi a központi és az önkormányzati alrendszer intézményeit, az államháztartásból 
származó források felhasználását, a nemzeti vagyon kezelését. Az államháztartás 
gazdálkodásának ellenőrzése keretében ellenőrzi a központi költségvetési fejezetet irányító szerv 
és a fejezetbe sorolt költségvetési szervek működését, a fejezetbe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok és fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását. A 2017. évben továbbra is 
kiemelt feladatai közé tartozik a törvény által kötelezően előírt feladatok végrehajtása.  

Hangsúlyt fektet azon szervezetek, területek ellenőrzésére, amelyek az államadósság-mutató 
alakulása, az ország versenyképessége szempontjából meghatározó jelentőségűek. Ennek 



érdekében ellenőrzi az állami bevételek és kiadások legmeghatározóbb szereplőit. Az ÁSZ 
küldetésének tekinti, hogy ellenőrzéseivel hozzájáruljon a környezetvédelmi célok eléréséhez, 
így támogatva a fenntartható fejlődést.  

Az államadósságra gyakorolt explicit és implicit kockázatok miatt is kiemelt jelentőségű 
önkormányzati és állami tulajdonú gazdasági társaságok fontos közfeladatokat látnak el, ezért az 
ÁSZ 2017-ben tovább folytatja a gazdasági társaságok ellenőrzését. 

Az ÁSZ az „ellenőrzők ellenőrzésével" olyan intézményeket vesz górcső alá, amelyek maguk is 
végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet. Ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeként 
az ÁSZ a lehető legnagyobb hatást tudja elérni a közpénzekkel való szabályszerű, felelős és 
fegyelmezett gazdálkodás előmozdítása érdekében. 

Az ÁSZ Stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka eredménye hasznosulásának 
javítását annak érdekében, hogy az érdemi hatást váltson ki a szükséges változások 
kezdeményezése vonatkozásában, támogatva ezzel az elszámoltatható közpénzfelhasználás 
megteremtését. Ezzel összhangban hangsúlyt fektet az utóellenőrzésekre, az ellenőrzéseinek a 
korábban le nem fedett, „fehér foltot” képező területekre való kiterjesztésére.  

Az ÁSZ fontos küldetése, hogy tapasztalatai alapján a törvényben meghatározott tanácsadó 
tevékenysége keretében támogassa a potenciális ellenőrzötteket. Ezt szem előtt tartva az Állami 
Számvevőszék 2017-ben is továbbra is készít elemzéseket.  

Az ÁSZ tovább folytatja aktív szerepvállalását a nemzetközi ellenőrzés-szakmai közéletben. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben  

         millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Állami Számvevőszék 9 302,6 20,0 9 282,6 600 

 

Az intézmény a legmagasabb színvonalon végzett feladatellátásának, fenntarthatóságának 
érdekében törekszik az ellenőrzési feladatokhoz igazodó optimális erőforrások kialakítására, 
mind szervezeti felépítésével, mind pedig eszközeinek ergonomikus és az ellenőrzést támogató 
informatika kialakításával, törekszik erőforrásai eredményes, hatékony és gazdaságos 
felhasználására. 

Működési bevételei a továbbszámlázott szolgáltatások, és a megkötött szerződések 
biztosítékainak érvényesítésével összefüggő bevételek, felhalmozási bevételei pedig az 
elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből adódnak. 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

Feladataink és erőforrásaink hatékonyabb felhasználását szem előtt tartva folytatjuk új 
ellenőrzési-módszertani eljárások kidolgozását. Ennek során új technológiai megoldásokat is 



alkalmazunk, miközben nagymértékben támaszkodunk az informatikai fejlődés által nyújtott 
lehetőségek kihasználására, az informatikai alkalmazások fejlesztésére. 

A 2017. évben is folytatódik a számvevőszéki munka hasznosulására vonatkozó alapelvek 
intézményesítése, beépítése a mindennapi munkafolyamatokba. Az Országgyűlés munkájának 
aktív támogatása mellett az ÁSZ nagy hangsúlyt helyez a folyamatos társadalmi tájékoztatásra, 
az intézményi átláthatóságra.  

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 szervezet szakmai és módszertani fejlesztésével párhuzamosan a hatékonyság javítását célzó 
szervezetfejlesztési lépések is folyamatos megújulást jelentenek az Állami Számvevőszéknél. 
Ezek rendeltetése, hogy a szervezet képes legyen a folyamatos fejlődésre, amely támaszkodik az 
ÁSZ értékeire, eddig elért eredményeire, ugyanakkor megfelel a jogi, gazdasági környezeti és a 
társadalmi elvárások kihívásainak. 

Az ÁSZ alapfeladatának ellátása során a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 
kiépítettségét és működtetését kiemelten ellenőrzi. Ezzel összhangban folyamatosan értékeli és 
ez alapján fejleszti saját belső kontrollrendszerének működését is. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

A címhez az Állami Számvevőszék tartozik, amelynek intézményi feladatai megegyeznek a III. 
fejezeti összefoglalóban leírtakkal. 

                                                                                              millió forintban, egy tizedessel 

V. cím Állami Számvevőszék Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 8 567,8 20,0 8 547,8  600 

Változások jogcímenként:     

az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 
21. § (1) bekezdése szerinti 
illetményváltozás  

A foglalkoztatotti struktúraváltás  
hatásai 

395,6 
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2017. évi javasolt előirányzat 9 302,6 20,0 9 282,6 600 

A 2017. évre javasolt előirányzatok kialakításánál többletként kerültek megtervezésre az ÁSZ 
állományi összetételének változtatásából és az ÁSZ törvényből adódó illetményalap változással 
összefüggő kiadások a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon. 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Az Állami Számvevőszék fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik. 

 




