
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Állami Számvevőszék 

  



 



 
 
 
I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése  

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: 
Törvény) határozza meg. 

Az ÁSZ stratégiájában küldetéseként fogalmazta meg, hogy szilárd szakmai alapon álló, 
értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, ezen 
keresztül hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Ezt szem előtt tartva a következő időszakban is, 
ellenőrzési tevékenységében és szervezeti működésében egyaránt, a küldetésben megfogalmazottak 
megvalósítására törekszik. Így elsődleges célja, hogy az ÁSZ ellenőrzései előmozdítsák a 
közpénzek eredményes, hatékony felhasználását, továbbá támogassák a közpénzekkel, a 
közvagyonnal való gazdálkodás átláthatóságát és elszámoltathatóságát. 

Az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét alapvetően a Törvény által részére előírt, meghatározott 
gyakorisággal elvégzendő feladatok végrehajtásából eredő kötelezettségek határozzák meg. A 
Törvényben foglalt felhatalmazás alapján folytatja a korábbi években indított, a központi és 
önkormányzati alrendszer intézményeire, az államháztartásból származó források felhasználására, a 
nemzeti vagyon kezelésére, az államháztartás belső kontrollrendszerének működésére, a gazdasági 
társaságokra irányuló ellenőrzéseit.  

Az ellenőrzési témák meghatározásánál, és az egyes ellenőrzési témákhoz kapcsolódó konkrét 
ellenőrzési helyszínek kiválasztásánál a magas fokú társadalmi hasznosulást szem előtt tartva az 
ÁSZ továbbra is arra törekszik, hogy ellenőrzései és elért eredményei hozzáadott értéket 
teremtsenek, a közpénzügyek rendezettségében javulást eredményezzenek. Az ÁSZ stratégiai 
törekvése az ellenőrzési tapasztalatok cseréje, együttműködés a nemzeti számvevőszékekkel és a 
megszerzett tapasztalatok beépítése az ellenőrzési munkába. 

Mindemellett az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít az Országgyűlési határozatoknak való megfelelésre 
és azok gyakorlati hasznosítására. 

 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban  

Az ÁSZ magas szakmai színvonalon végzett feladatellátása érdekében az eredményes, hatékony és 
gazdaságos erőforrás igénybevétellel, a feladathoz igazított szervezeti felépítésével, informatikai 
rendszerének fejlesztésével törekszik ellenőrzési tevékenységének ellátására. 
         millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Állami Számvevőszék 9317,4 20,0 9297,4 600 

 
 
 
 
 
 



III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

Az ÁSZ szakmai tevékenységének eredményessége szempontjából továbbra is meghatározó a 
változó környezethez való sikeres és hosszú távú alkalmazkodás. Az ÁSZ a stratégiájában 
foglaltaknak megfelelően munkája és szervezeti működése során folyamatosan fókuszba helyezi a 
minőségközpontú működést.  

A magas szintű minőség és az eredmény biztosítása érdekében elsődleges, hogy az ÁSZ „gondos 
gazdaként” bánjon a rendelkezésre álló erőforrásaival. 

 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

Az előirányzatok változása 2017. évhez képest 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Állami Számvevőszék Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 9 302,6 20,0 9 282,6 600 

Változások jogcímenként:     
Az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. 
§ (1) bekezdése szerinti 
illetményváltozás hatása 

+320,7 0 +320,7  

Szociális hozzájárulási adó 
jogszabályi változásának hatása 

-351,7 0 -351,7  

Dologi kiadások infláció követése +13,3 0 +13,3  
Fejlesztési források 
összehangolásával, energia 
hatékonysági felújítások 
ingatlanokon 

+32,5 0 +32,5  

2018. évi javasolt előirányzat 9 317,4 20,0 9 297,4 600 
 
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Az ÁSZ fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezik. 

 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések 
későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

Az ÁSZ-nál több év előirányzatát terhelő beruházás, fejlesztés jelenleg nincsen folyamatban, de a 
2017-2019 évi középtávú beruházási tervében szerepel az informatikai rendszerek hardver és 
szoftver állományi szintjének megőrzése és fejlesztése, különösen az ÁSZ ellenőrzési 
tevékenységének támogatására az adatbekérési és dokumentálási rendszerek fejlesztése. 
 
 
III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban  

Az ÁSZ 2018. évi bevételei között nem tervezett uniós forrást. 





 


