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Tisztelt Olvasó!
Nagy örömömre szolgál, hogy az intézményünk 2017-ben végzett szakmai munkájáról ös�szeállított tájékoztatót, illetve a működéséről szóló beszámolást megújított formátumban, és
a korábbinál is átláthatóbb, olvasóbarát formában tárhatom Önök elé.
Az Állami Számvevőszék meghirdetett törekvéseit a hagyományoknak megfelelően a szervezet tevékenységi hangsúlyainak figyelembevételével, és a teljesítménye bemutatásával,
a távlatok áttekintésével szeretném figyelmükbe ajánlani. A megközelítésünk változatlan:
A számvevőszéki ellenőrzési munka múltbeli eseményekre irányul, azonban a tapasztalatok értékelése a jövő feladatait célozza és az ellenőrzések eredményeként hozott döntések
megalapozásához biztosít hátteret. Figyelemmel a 2018. évi parlamenti választásokra és
a megalakuló Országgyűlésre, az Állami Számvevőszék tájékoztatójában nagy figyelmet
kapott az intézményünk működési kerete, mandátuma és küldetésének teljesítményalapú
bemutatása, valamint az éves munkánk társadalmi hasznosulása.
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a
demokratikus intézményrendszer független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a jól irányított állam működéséhez. Az ÁSZ jogállásából és küldetéséből adódó egyik legfontosabb feladata, hogy tapasztalataival támogassa az Országgyűlés
törvényalkotó tevékenységét. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az Állami Számvevőszék egy hivatal, nem hatóság vagy bíróság. Nem bírságol és szabályoz, nem hoz döntéseket jogi kérdésekben, illetve nem is folytat nyomozást, ugyanakkor szabálytalanság, vagy
bűncselekmény gyanúja esetén jelzéssel él az illetékes hatóság felé, illetve feljelentést tesz.
A mindenki számára elérhető nyilvános jelentéseiben az ÁSZ megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg.
Az Állami Számvevőszék - függetlenségének egyik sarokköveként - az ellenőrzési szabályait, módszereit maga alakítja ki. Az ÁSZ az ellenőrzés-szakmai szabályok megalkotásánál
és alkalmazásánál irányadónak tekinti a nemzetközi sztenderdeket és ajánlásokat, továbbá
figyelembe veszi a Számvevőszék működésére vonatkozó alkotmányos és egyéb jogszabályi követelményeket, a Számvevőszék Stratégiáját és küldetését, valamint a működésére
vonatkozó belső szabályozókat. A magyar jogszabályoknak megfelelve, de a nemzetközi
környezet figyelembe vételével végzi tehát munkáját a Számvevőszék.
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Az ÁSZ munkáját féléves ellenőrzési terv, tudatos elemző tevékenység alapján végzi. E
szisztematikus technológia lehetővé teszi, hogy a Számvevőszék megfeleljen törvényi
kötelezettségeinek és egyben a kockázatkezelési eredmények figyelembevétele alapján
fókuszokat jelöljön ki, melyek egy része évek óta ugyanazon területeket célozza. A munka
egy másik, számottevő része a kockázatelemzési és értékelési eredmények figyelembevételével zajlik. Cél, hogy a felhasználók – így a társadalom, a törvényalkotás – számára
a rendszerszinten megjelenő, tipizálható és többszörösen fellelt problémák fókuszba kerüljenek, elősegítve a jól irányított állam működését. Az elkészülő szintetizáló értékelések
többévnyi ellenőrzési, elemzési tapasztalatot foglalnak össze, melyekkel a szervezet kifejezetten az Országgyűlés, illetve a Költségvetési Tanács munkáját kívánja támogatni.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel, az azok alapján megfogalmazott javaslataival, illetve a javaslatok alapján az ellenőrzött szervezetek által összeállított intézkedési tervek értékelésével, elsődlegesen a közpénzek és a közvagyon szabályos, átlátható felhasználását
segíti elő. Törekszünk ugyanakkor arra is, hogy ellenőrzéseinkkel a közpénzek eredményes,
hatékony és gazdaságos felhasználását is előmozdítsuk.
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Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége az elmúlt években folyamatosan szélesedett, törvényi
szabályozások és országgyűlési határozatok alkotnak egyre bővülő keretet a számvevőszék
működési területei köré. A tendencia, mely minden éves Tájékoztatóban bemutatásra kerül,
nagymértékben köszönhető az Állami Számvevőszék feltárásainak, megállapításainak, és
tanácsadási munkájának. Már a 2016. évi Tájékoztatóban is megjelenő ún. „ÁSZ felvetések”
2017-ben is szerepelnek az áttekintésben. Ezekben rendszerszintű problémák, változtatási
igények kerültek megfogalmazásra, ily módon az észrevételek eljutottak a jogalkotóhoz.
Elsődleges ellenőrzési tevékenységünk mellett egyre inkább előtérbe kerül az ÁSZ tanácsadó, véleményalkotó funkciója is. Ennek fő célja, hogy az ÁSZ elemzéseivel, tanulmányaival,
véleményalkotásával és széleskörű tudásmegosztó tevékenységével átláthatóbbá és eredményesebbé tegye a közpénzek felhasználását és hozzájáruljon a közpénzügyi területek,
közszolgáltatásokat biztosító intézményrendszerek hatékonyabb működéséhez. Ennek keretében az ÁSZ elemzései is több területet érintettek 2017-ben, mint például a diplomás pályakövető rendszer, a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer, az önkormányzati
hulladékgazdálkodó társaságok, vagy a megyei hatókörű városi múzeumok. Több költségvetési és makrogazdasági elemzéssel az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját támogatta,
valamint több elemzés készült a korrupciós kockázatokat feltérképező, a korrupció megelőzésére fókuszáló Integritás-projekt keretében is.
A tanácsadó tevékenységünkre vonatkozóan tág teret ad a törvény, ezért az ÁSZ kialakította
modelljét a jó kormányzás támogatására. E tevékenység keretében kiemelten kezelt témák
a 2017-es évben az államháztartási szervezetek és állami, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának megerősítése, menedzsmentjük fejlesztései voltak. Az ÁSZ
tanácsadó tevékenységével, a jó gyakorlatok átadásával különböző rendezvényeken, illetve
publikációk keretében a problémák megelőzésére fókuszál, ezzel a társadalmi költségeket
igyekszik minimalizálni.
Az ÁSZ ellenőrzési és elemzési munkáiban különös hangsúlyt fektetett az ország versenyképességét negatívan befolyásoló tényezőkre, mint az intézményrendszerek belső kontroll problémái, a korrupciós kockázatok, az átláthatóság esetleges hiánya, és figyelembe
vette a pozitív változásokat is: az államadósság mutató csökkenésének kedvező hatását
és a költségvetési egyensúly javulását. A számvevőszéki ellenőrzésekre vonatkozó szigorú
törvényi szabályozás kellő alapot teremtett arra, hogy az ellenőrzéseknél megszűnjön a
következmények nélküliség. A hiányosságok valódi felszámolását segíti az egyre növekvő
számú utóellenőrzés is.
Az elmúlt években az Országgyűlés határozataiban számos feladattal bízta meg az Állami
Számvevőszéket, amelyek nagyban meghatározzák céljaink kijelölését és megvalósítását.
Ebbe a körbe tartozik a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépés, az integritás kultúrájának terjesztésén keresztül, a magyar közszférában és nemzetközi szinten egyaránt.
Integritás-projektünket 2017-ben is továbbfejlesztettük, felméréseinkbe új intézményeket
vontunk be, valamint európai és világszinten is megosztottuk módszereinket és eredményeinket, amelyeket több külföldi számvevőszék hasznosít. Az integritás felmérések fenntartási időszaka lezárult, az eddigi eredmények összegzésre kerültek, számos hasznosulási
terület került beazonosításra.
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témákat. Új feladatként a 2016. évi Tájékoztatónk elfogadásával, 2017 júniusában az Országgyűlés felkérte az Állami Számvevőszéket, hogy folytassuk az államháztartás ellenőrzési
rendszere módszertani megújítása érdekében kifejtett tevékenységünket, és az ellenőrzési megállapításainkon, valamint elemzéseinken alapuló tapasztalatainkkal járuljunk hozzá
az államháztartási rendszerben ellenőrzést végző szervezetek módszertani fejlesztéséhez.
Úgy hiszem az országgyűlési határozatok, felkérések az intézményünk munkájának elismerését is jelentik.
Ha a 2017-es eredményeinket számokban kívánjuk kifejezni, akkor látható, hogy az Állami Számvevőszék 2017-ben kiemelkedő teljesítményt produkált a kiadott jelentésszámot
illetően: 251 darab jelentés készült az ellenőrzésekről, a munka 874 ellenőrzött szervezet
vonatkozásában zajlott. Ezen elvégzett munka alapján 1546 javaslatot fogalmazott meg és
102 figyelemfelhívó levelet küldött az ÁSZ az ellenőrzöttek felé. A javaslatok alapján a Számvevőszék az ellenőrzöttek által készített 560 intézkedési tervet véleményezett, elősegítve a
javaslatok minél jobb hasznosulását. Az elvégzett ellenőrzésekkel az Állami Számvevőszék
teljesítette törvényi kötelezettségét.
Az ellenőrzési folyamat fejlesztése mellett a szervezeti működtetés hatékonyságának
növelése szintén központi kérdés az Állami Számvevőszék életében. Hiszem, hogy csak
minőségi munkával és szoros kontrollokkaI lehet értékteremtő munkát végezni és annak
eredményeit hasznosítani. Ennek okán a minőségirányított működés nagy hangsúlyt kap a
szervezeti működésben és az ellenőrzési folyamatban egyaránt.
Az Állami Számvevőszék változatlan célja, hogy átláthatóbbá, tisztábbá és eredményesebbé tegye a közvagyon kezelését, a közszolgáltatások működését és a közpénzekkel való
gazdálkodást. Egyben saját működését ezen átláthatóság kereteibe foglalja: ellenőrzési terve nyilvános, a szervezet működéséről és folyamatairól folyamatos kommunikációt biztosít.
A jó minőség, az ellenőrzött és visszamért, átlátható munka egyben a kapacitások megfelelő hatékonyságának záloga és a teljesítmény fejlesztésének lehetősége is.

Szintén az Országgyűlés határozata alapján elköteleztük magunkat az állammenedzsment
fejlesztése mellett, amelynek egyik eszköze a közpénzügyi vezetőképzés alapjainak lefektetése és gyakorlati megindítása. Az ÁSZ 2017-ben a közpénzügyi edukáció érdekében a
múzeumvezetőknek szervezett vezetőképző programot, és 2018-ban újabb közpénzügyi
területeket, intézménycsoportokat von be etikus közpénzügyi vezetőképző programjába.
Ellenőrzéseiben komplex szempontrendszer szerint értékelte a közszféra vezetőinek teljesítményét. Továbbá, a Miskolci Egyetemmel közösen 2016-ban indított közszolgáltatási
teljesítmény elemző szakirányú továbbképzési szakon a végzettség megszerzését számos
számvevőnk részére tettük lehetővé.

Hiszem, hogy az Állami Számvevőszék tevékenysége és neve valódi garanciát jelent a közpénzügyek rendezettségének megteremtésében. Vallom, hogy nemcsak a cél, de az út is
fontos: a magas minőségben és átláthatóan végzett feladatok alapot szolgálnak ahhoz,
hogy az ÁSZ küldetésében vállalt céljait eredményesen megvalósíthassa; és mert a világot
az előretekintés viszi tovább, hozzájárulnak a fejlődéshez is.

Az Országgyűlés határozatának eleget téve 2017-ben is aktív szereplői voltunk a magyar
lakosság (köz)pénzügyi tudatosságát fejlesztő kezdeményezéseknek, hozzájárultunk a
pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló, 2017-ben elfogadott nemzeti stratégia megalkotásához. A több mint félévszázados múltra visszatekintő Pénzügyi Szemle közpénzügyi
folyóirat gondozásával 2017-ben is tudományos szintre emeltünk (köz)pénzügyi-gazdasági

Domokos László
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1546
javaslat

ELLENŐRZÉSI
KIMENETEK

2006
hír az ÁSZ
hírportálon
874
ellenőrzött
szervezet

2017

251 jelentés

122
elektronikus
sajtótájékoztató

2013-2017

1157 jelentés

560
értékelt
intézkedési
terv

1994-2012
1089 jelentés

5,0%

102
figyelemfelhívó
levél

7342
hír a médiában

Mintaadás
az átláthatóságban

TÁRSADALMI
TÁJÉKOZTATÁS,
KOMMUNIKÁCIÓ

Többségi
önkormányzati
tulajdonban álló
gazdasági
társaságok

24,0%

Többségi állami
tulajdonban álló
gazdasági
társaságok

0,5%
28,1%

ELJÁRÁSOK
KEZDEMÉNYEZÉSE

Központi
költségvetési
szervek

könyvvizsgálói
kamara
ügyészség

257
eljárás
kezdeményezése

egyéb
szervek

közbeszerzési
hatóság
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ELLENŐRZÖTTSÉGI FOK
2017-BEN
AZ ELLENŐRIZHETŐ
SZERVEZETEK
ESZKÖZVAGYONA ARÁNYÁBAN

NAV

kormányhivatal

AZ ELLENŐRIZHETŐ
SZERVEZETEK SZÁMA
ARÁNYÁBAN

cégbíróság

Nem állami
humánszolgáltatók (alapítványok,
gazdasági társaságok)

54,4%

Önkormányzatok
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Az elmúlt év sajátos
eseményei
ETIKUS KÖZPÉNZÜGYI VEZETÉS
- SZEMINÁRIUMOK, KÉPZÉSEK

„Etikus vezetés, integritás és teljesítménymenedzsment a közszférában” címen rendezett szemináriumot az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem.
A két intézmény 2016 szeptemberében indította el közszolgáltatási elemző képzését.
2017. szeptemberében újabb évfolyam indításával járultunk hozzá az etikus közpénzügyi menedzsment fejlesztéséhez.
A két intézmény a közszféra intézményvezetői számára is indított képzési programot.
Az „Etikus vezetés, integritás és teljesítménymenedzsment a közszférában” címen
rendezett jó gyakorlat szemináriumot egy 50 órás képzési modullal egészítette ki, elsőként a múzeum igazgatók részére.

ÁLLAMMENEDZSMENT MEGÚJÍTÁS - ÚJABB LÉPÉSEK

Az Állami Számvevőszék állami és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, valamint központi költségvetési szervek körében vezetői teljesítményértékelés
keretében értékelte a szervezetek vezető tisztségviselőinek egyes tevékenységeit.
Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank szakmai közreműködésével 2017ben jelent meg a „Vezetés a Közjó szolgálatában” c. könyv, amely a közpénzt felhasználó szervezetek menedzsmentjének készült. A könyv célja, hogy a szervezeti integritást középpontba állítva, arra építve, ugyanakkor a közszolgálat küldetését szem előtt
tartva, annak sajátosságaihoz igazodva adja át a legkorszerűbb vezetési, szervezési és
gazdálkodási ismereteket.

AZ ELSZÁMOLTATHATÓSÁG NÖVELÉSE

Az ÁSZ támogatta az elszámoltathatóságot növelő, jó minőségű jogszabályok megalkotását az ellenőrzési tapasztalatai alapján megfogalmazott jogszabálymódosítási
kezdeményezéseivel, felvetéseivel.

INTEGRITÁS - MÉLYEBB TUDÁSÁTADÁS

Az ÁSZ 2017-ben hetedik alkalommal készítette el éves Integritás felmérését,
melynek célja, hogy visszajelzést adjon a közszféra intézményeinek korrupciós
veszélyeztetettségéről, valamint a korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló
kontrollok szintjéről. A tavalyi évben minden eddiginél több, összesen 3346
közintézmény vett részt a felmérésben.
Az Állami Számvevőszék és a Budapesti Corvinus Egyetem 2017. októberében
jelentette meg a Köz-Gazdaság c. szakfolyóirat különszámát. A különszám
a hazai integritás kutatás legfrissebb eredményeit mutatta be.
Az ÁSZ 2017-ben negyedszer rendezte meg az immár hagyományosnak számító
nemzetközi korrupcióellenes szemináriumát. A mintegy 25 ország 40 számvevőszéki delegáltjának részvételével zajlott rendezvény témája „A közszféra integritása
és az etikus vezetés” volt. Az esemény résztvevői elméleti és gyakorlati képzéseken ismerhették meg a korrupció elleni küzdelem „magyar modelljét”, az Állami
Számvevőszék integritás felmérésének módszertanát.
A korrupcióellenes szeminárium lebonyolítását követően az Állami Számvevőszék
nemzetközi integritás workshopot is szervezett egy szűkebb résztvevői kör számára
az ismeretek mélyebb átadása érdekében. Ennek keretében a résztvevők az integritási
projektnek saját országukban való bevezetésére kaptak felkészítést.

AKTÍV NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS
- TUDÁS-TERMÉKEK FEJLESZTÉSE
PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG NÖVELÉSE

Az Állami Számvevőszék társadalmi felelősségvállalásának kiemelt területe
a pénzügyi tudatosság erősítése a magyar lakosság körében, különös tekintettel
a lakosság pénzügyi, közpénzügyi, közteherviselési ismeretei bővítésére, illetve
ezzel párhuzamosan a (köz)pénzügyekkel kapcsolatos attitűdök és magatartásformák fejlesztésére. Ezen célhoz az ÁSZ 2017-ben többféle módon is hozzájárult.
Ide tartozott a pénzügyi kultúrát fejleszteni hivatott nemzetstratégia kialakításához
való hozzájárulás, a Pénzügyi Kultúra Nagykövetei program keretében önkéntes számvevők toborzása a pénzügyi kultúra terjesztése érdekében, pénzügyi kultúra felmérés,
ismeretterjesztő kisfilmek, előadások.

FÓKUSZBAN A JELENTŐS BERUHÁZÁSOK

A jelentős beruházások nemzetközi ellenőrzési tapasztalatairól szervezett szakmai
műhelyvitát az Állami Számvevőszék. A kétnapos eseményre öt országból érkeztek számvevőszéki szakértők, illetve képviseltette magát több magyar ellenőrző
társszervezet és minisztérium is. A tudásmegosztásra épülő szeminárium célja
a jelentős állami beruházások során jelentkező integritási kockázatok feltérképezése,
és a korrupciós veszélyeket megelőző kontrollok pontos beazonosítása volt.

Az ÁSZ nemzetközi elismertségét jelzi, hogy az európai számvevőszékek nemzetközi
szervezete, az EUROSAI 2017. évi Kongresszusát követően két új projekt-csoport felállításával és vezetésével járul hozzá az ÁSZ az EUROSAI 2017-2023 közötti stratégiája
megvalósításához az integritás kultúrájának elterjesztése, valamint a számvevőszéki
munka hasznosságának, átláthatóságának témaköreiben. Az integritás és a számvevőszéki munka hasznosulása mellett a minőségirányítás, a köztulajdonú gazdasági
társaságok és az IT eszközök terén kezdett az ÁSZ olyan termékfejlesztő munkába,
amelynek célja, hogy az ÁSZ által a szervezetfejlesztésben, ellenőrzés-szakmai munkában eddig elért eredmények a nemzetközi színtéren is jobban hasznosulhassanak és
e témákban intenzívebbé váljon a tapasztalatok kicserélése a számvevőszékek között.

NEMZETKÖZI ÉLVONALBAN AZ ÁSZ KÖLTSÉGVETÉS
ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA

Az Open Budget Survey legfrissebb, 2017-es jelentése szerint az ÁSZ az elmúlt kétéves időszakban tovább javította az eredményét a költségvetés átláthatóságához
való hozzájárulásában. Az ÁSZ kimagaslóan, a fejlett országok átlagos színvonalánál is magasabb szinten látja el feladatait a központi költségvetéssel kapcsolatos
kontroll tekintetében.

WWW.INTEGRITAS.HU
WWW.PENZUGYISZEMLE.HU
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Az ÁSZ működési
modellje
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a
demokratikus intézményrendszer független alapintézménye, aktív tagja a legfőbb ellenőrző
intézmények nemzetközi szervezetének. Jogállásából és küldetéséből adódó legfontosabb
feladata, hogy tapasztalataival támogassa az Országgyűlés törvényalkotó tevékenységét.
Az ÁSZ általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal
való felelős gazdálkodás ellenőrzését. Törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi
a központi költségvetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését.
Az ÁSZ köteles ellenőrzést lefolytatni az Országgyűlés döntése alapján, illetve ellenőrzést
végezhet a Kormány felkérésére. Az Országgyűlés szigorította a közpénzekkel való gazdálkodás követelményeit, amelynek hatásaként megszűnt a következmények nélküliség a
közpénzek és közvagyon nem megfelelő felhasználása tekintetében. Az ellenőrzés során
feltárt hiányosságokra az ellenőrzötteknek már minden esetben intézkedniük kell. Az ÁSZ
törvény és más jogszabályok meghatároznak kötelezően lefolytatandó ellenőrzéseket, de
emellett az ÁSZ-nak minden közpénzköltésre joga van rátekinteni.
A számvevők előre meghatározott, az Elnök által jóváhagyott, illetve az Országgyűlésnek
átadott ellenőrzési terv alapján végzik munkájukat. Az ellenőrzések tervezése során az ÁSZ
gördülő tervezést alkalmaz, ellenőrzéseit pedig mindig utólagosan, korábbi időszakra vonatkozóan, törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi. Az
ÁSZ ellenőrzési tevékenységét a nemzetközi számvevőszéki sztenderdeket irányadónak
tekintve kialakított szakmai szabályok szerint végzi.

A törvényi előírások értelmében az ÁSZ véleményével támogatja a mindenkori központi költségvetés megalkotását és ellenőrzi annak végrehajtását. Évente elvégzi az állami vagyon
feletti tulajdonosi joggyakorlás, valamint a fővárosi forrásmegosztás ellenőrzését. Utólagosan ellenőrzi a választási kampányidőszakban felhasznált kampánypénzek elszámolását,
valamint kétévenként a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványok
gazdálkodását is. Az ÁSZ feladatait részletesebben az I. számú melléklet tartalmazza.
Az ellenőrzési témák kiválasztásánál az ÁSZ figyelembe veszi az ellenőrizendő területek
eredendő kockázatait, továbbá a már ellenőrzött szervezetek belső kontrollrendszereinél
tapasztalt kockázatokat is, így fokozatosan egyre több információval rendelkezik az államháztartás és a közpénzek, közvagyon felhasználásának kockázatairól. Ennek birtokában
ellenőrzéseit célzottan azon területekre tudja fókuszálni, ahol azokra a legnagyobb szükség
van. Az ÁSZ éves tevékenységéről szóló tájékoztatója lehetőséget biztosít rendszerszintű
következtetések levonására is.
AZ ÁSZ TEVÉKENYSÉGÉNEK FORMÁI:

• Törvény szerinti
gyakoriságú ellenőrzések

• Kockázatértékelés alapján
kiválasztott ellenőrzött
szervezetek

ELLENŐRZÉSI
TEVÉKENYSÉG

Jelentések

Tájékoztatók
Elemzések, tanulmányok

Intézkedési tervek értékelése

• Reprezentatív mintavétellel
kiválasztott ellenőrzött
szervezetek

TANÁCSADÓI
TEVÉKENYSÉG

Figyelemfelhívó levelekre
adott válaszok értékelése
Utóellenőrzések
Újabb ellenőrzési
modulok indítása

Jó gyakorlat szemináriumok,
konferenciák
Öntesztek

Ellenőrzöttek szabályszerűbb, eredményesebb,
hatékonyabb működése
KT munkájának
támogatása
OGY tájékoztatása
Szakmai közvélemény
tájékoztatása, figyelemfókuszálás

Hatóságok értesítése
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Az ellenőrzési jelentések lehetnek egy egyedi témához, szervezethez kapcsolódóak, vagy
témacsoportos ellenőrzések. Utóbbiak adott területen működő nagy számosságú, azonos,
vagy hasonló feladatokat ellátó szervezetek – például önkormányzatok, önkormányzati,
vagy állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, kórházak,
múzeumok, nem állami humánszolgáltatók, zenekarok – működésének legfontosabb területeit lefedő, összehasonlító, holisztikus értékelésre lehetőséget adó, hosszabb időhorizonton egységes program alapján elvégzett ellenőrzéseket jelentik.
Rendszeres feladataként végzi az ÁSZ az ellenőrzöttek intézkedési terveinek értékelését.
Az intézkedési tervek végrehajtásáról rendszeresen utóellenőrzésekkel is meggyőződik,
a feltárt jogsértéseket pedig folyamatosan jelzi az illetékes hatóságok felé. Amennyiben
jogszabálysértő gyakorlatot, a vagyon rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználásának
kockázatát érzékeli, arról külön figyelemfelhívó levélben értesíti az ellenőrzötteket.
Elsődleges ellenőrzési tevékenysége mellett egyre inkább előtérbe kerül az ÁSZ tanácsadó,
véleményalkotó funkciója is. Ennek fő célja, hogy az ellenőrzések mellett az ÁSZ elemzéseivel, tanulmányaival, véleményalkotásával átláthatóbbá és eredményesebbé tegye a
közpénzek felhasználását és hozzájáruljon a közszolgáltatásokat biztosító intézményrendszerek hatékonyabb működéséhez. Az ÁSZ küldetésének tekinti a korrupció elleni fellépést,
az integritás-kultúra terjesztését, a közszféra korrupciós kockázatainak feltérképezését, társadalmilag felelős intézményként pedig bekapcsolódott a pénzügyi kultúra fejlesztésével
kapcsolatos erőfeszítésekbe is.

AZ ELLENŐRZÉSSEL, ELEMZÉSSEL ÉRINTETT SZERVEZETEK ÉS AZ ELLENŐRZÉSI, ELEMZÉSI
HATÁSTERÜLETEK KAPCSOLATA, AZ ÁSZ KIMENETI TERMÉKEK PÉLDÁIVAL SZEMLÉLTETVE

Központi
államháztartási
alrendszer
Ellenőrzéssel, elemzéssel érintett
szervezetek

Szervezet
1

Szervezet
2

Önkormányzati
államháztartási
alrendszer
…..

…..

…..

Államháztartáson
kívüli szervezetek
…..

…..

…..

…..

Az ÁSZ küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a jól irányított állam működéséhez.
Az ÁSZ hozzáadott értéke a közpénzügyek rendezettségének, minőségének kontrolljához
és fejlesztéséhez legfőképpen abban nyilvánul meg, hogy szilárd szakmai alapokon álló,
független intézményként objektív képet tud nyújtani az államháztartást, a nemzeti vagyont
érintő rendszerbeli folyamatokról és törvényi jogosítványaira, széleskörű tapasztalataira
alapozva a rendszerek eredményességének, célszerűségének továbbfejlesztésére tud ösztönözni. A jól irányított államot támogató tevékenysége keretében kiemelten kezelt téma
az államháztartási szervezetek és állami, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
integritásának megerősítése, menedzsmentjük fejlesztése.
Az ÁSZ stratégiai célja az is, hogy hatékonyan, optimális szervezeti felépítés kialakításával,
a rendelkezésére álló erőforrásokat hatékonyan elosztva lássa el feladatait, így a közpénzek
őreként példát mutasson a takarékos munkavégzésre.

A működés fókuszterületeinek bemutatása
Az ÁSZ 2017. évi tevékenységét – törvényi mandátuma és a törvény által meghatározott
gyakorisággal végzett ellenőrzéseken túl a fennmaradó kapacitásai kihasználásával –
a következő területekre fókuszálta.

Ellenőrzéssel, elemzéssel érintett
szervezetek
Ellenőrzési, elemzési hatás területek

Ellenőrző
szervezetek

Állami tulajdonú
gazdasági társaságok

Központi költségvetés
szervezetei

Költségvetési
támogatásban
Önkormányzatok és
részesült
gazdasági társaságaik államháztartáson
kívüli szervezetek

Ellenőrzési, elemzési hatásterületek
Belső kontroll rendszer

Témacsoportos
jelentés

Vagyonnal való gazdálkodás
Számviteli rend
Pénzügyi helyzet, -gazdálkodás,
államadósság
Jól irányított állam támogatása
Gazdasági versenyképesség

Konferencia,
jó gyakorlat
szeminárium

Elemzés
Figyelemfelhívó levél
Egyedi
jelentés

Belső kontrollrendszer
Vagyonnal való
gazdálkodás
Számviteli rend
Pénzügyi helyzet,gazdálkodás, államadósság,

Törvény tervezet, vélemény

Jól irányított állam
támogatása
Gazdasági
versenyképesség

Az ellenőrzések száma
0-20
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AZ ÁSZ JELENTÉSEK ELLENŐRZÉSI HATÁSTERÜLETENKÉNTI MEGOSZLÁSA 2015-2017 KÖZÖTT (DB)

2017

78

2016

74

2015

212

197

244

101

197

186

197

27

229

20

245

7

A fókuszterületek a korábbi évek tapasztalataira épültek, az ÁSZ törvény által meghatározott feladatok alapján, az aktuális közpénzügyi kockázatok figyelembevételével.
Az ÁSZ azt a célt tűzte ki, hogy olyan helyekre is eljusson az ellenőrzéseivel, ahol még nem
járt és ahol kockázat azonosítható. További cél, hogy a középtávú ellenőrzési irányok meghatározásával, holisztikus ellenőrzéseivel és elemzéseivel hatványozottan tudja segíteni
munkájának hasznosulását. Ezen célkitűzések sorába illeszkednek az ÁSZ 2017. évi ellenőrzési terveiben szereplő, új területeken folytatott ellenőrzések. Ide tartozik a gyermekvédelem, a gyermekétkeztetés intézményrendszere, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a
parlagfű elleni védekezés, a levegő minősége, a középületek energiahatékonysága, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs
támogatások, a NAV informatikai rendszerei, az alapítványok, közalapítványok, a hallgatói
önkormányzatok, az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, a nyilvános könyvtárak ellenőrzése. A regionális vízműveket szintén új ellenőrzési
szempontok szerint ellenőrizte az ÁSZ. 2017-ben korábban nem ellenőrzött jelentős beruházásokat is ellenőrzése alá vont. Emellett a már ellenőrzött témákban is új szervezetekre
terjesztette ki az ellenőrzéseit pl. nem állami humánszolgáltatók, köztestületek, az állami,
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában. Utóbbiak keretében
egészségügyi szolgáltatók, zenekarok kerültek fókuszba. Ezen új területeken végzett ellenőrzések egy része áthúzódik a 2018. évre.
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BELSŐ KONTROLLRENDSZER
VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
SZÁMVITELI REND

Az elektronikus verzióban a linkre kattintva
szemléletesen láthatók az ÁSZ jelentések
számának évek közötti változásai ellenőrzött
szervezetenként.

PÉNZÜGYI HELYZET, -GAZDÁLKODÁS
JÓL IRÁNYÍTOTT ÁLLAM TÁMOGATÁSA, GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG

A FÓKUSZTERÜLETEK ÖSSZETEVŐI, JELLEMZŐI VÁZLATOSAN
•
•
•
•
•
•

állammenedzsment
költségvetés véleményezés
integritás
kiemelt jelentőségű ellenőrzések
elemzések, tanulmányok
pénzügyi tudatosság

• szintetizáló értékelés

AZ ÁSZ JELENTÉSEK ELLENŐRZÖTT SZERVEZETENKÉNTI MEGOSZLÁSA 2015-2017 KÖZÖTT (DB)

• MNB, Kincstár, NAV, MEKH, Kamarák

JÓL IRÁNYÍTOTT
ÁLLAM
TÁMOGATÁSA

ELLENŐRZŐK
ELLENŐRZÉSE

BELSŐ
KONTROLLRENDSZER

ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK

7 5 6

ÁLLAMI GT-K

KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK

• zárszámadás
• egyéb intézményi
ellenőrzések

31

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

30

35

42

ÖNKORMÁNYZATI TERÜLET

• szintetizáló értékelés

VAGYON

FÓKUSZTERÜLETEK

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
EGYÉB SZERVEZETEK

ÁLLAMI GT-K

• szintetizáló értékelés

SZÁMVITELI
REND

ÖNKORMÁNYZATI
TERÜLET
PÉNZÜGYI
HELYZET,
ÁLLAMADÓSSÁG;
GAZDASÁGI
VERSENYKÉPESSÉG
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Az ÁSZ működésének összefoglalása

43

136

12

15

168

125
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2017		
•
•
•
•

55

2016		

2015

összegző értékelés
önkormányzatok
önkormányzati gt-k
városi múzeumok

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEK
• nem állami humánszolgáltatók
• alapítványok
• pártok, pártalapítványok

Az ÁSZ működésének összefoglalása
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I. TEVÉKENYSÉGÜNK
HASZNOSULÁSI
TERÜLETEI

HASZNOSULÁS
A KÖZPÉNZT
FELHASZNÁLÓ
SZERVEZETEKNÉL

HASZNOSULÁS
A JOGALKOTÁSBAN

Az Országgyűlés támogatása
ÁSZ javaslatok megjelenése
a jogszabályokban
Jogszabályok végrehajtásáról
visszajelzés

Ellenőrzési megállapítások,
intézkedési tervek,
figyelemfelhívó levelek
Utóellenőrzések
A közpénzügyek rendezettségének
javulásához való hozzájárulás
jogi eszközökkel

TÁRSADALMI
HASZNOSULÁS

Társadalmi tájékoztatás
Tanácsadói tevékenység
Közéleti és tudományos
életben témafelvetések
Jogkövető magatartás
támogatása pl. öntesztek

Jó gyakorlatok és etikus
minőségi vezetés térnyerése

20

Elnöki köszöntő

AZ ÁSZ 2017. ÉVI
SZAKMAI
TEVÉKENYSÉGE

1. Hasznosulás
a jogalkotásban
1.1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÁMOGATÁSA
Az ÁSZ Alaptörvényben rögzített, alkotmányos feladatának legmagasabb szintű hasznosulása a törvényalkotási munka támogatása, amelyet részben törvényben konkrétan rögzített közvetlen, részben az alkotmányos kereteken belül kialakított közvetett módokon és
formákban valósít meg a szervezet. Minden, a törvények adta kereteken belüli lehetséges
módon és eszközzel a magas színvonalú, az állampolgárok érdekeit szolgáló törvényalkotást kívánja az ÁSZ támogatni.

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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Az ÁSZ törvényben konkrétan rögzített, az Országgyűlés munkáját közvetlenül támogató
feladata a központi költségvetésre vonatkozó - a Kormány által benyújtott - törvényjavaslat
véleményezése, az előző évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, továbbá
az Országgyűlés tájékoztatása az ÁSZ előző évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről,
gazdálkodásáról, valamint az ellenőrzési megállapítások alapján tett intézkedésekről.
Az Országgyűlés munkájának közvetett támogatása számtalan úton valósul meg:

TELJESÍTMÉNYÜNK
SZÁMOKBAN AZ
ORSZÁGGYŰLÉS TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN
2017-ben

50%
30

• a jelentések és a kapcsolódó tanulmányok, elemzések megküldése az Országgyűlés
tisztségviselői és a képviselők részére,
• a bizottsági munkának számvevőszéki tájékoztatókkal, háttéranyagokkal történő
támogatása, jogszabály végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok
megismertetése,
• a törvényalkotási programhoz készített ajánlások a kapcsolódó ellenőrzések alapján,
• ellenőrzési tapasztalatokon alapuló jogszabály módosítási javaslatok,
• az ellenőrzési tervnek az Országgyűlés részére történő átadása,
• az ÁSZ Hírportálján megjelentetett parlamenti kapcsolatok alapján az átláthatóság
biztosítása a társadalom egésze számára.

ÁSZ említés
a parlamenti
ülésnapok
arányában
bizottsági
ülésen részvétel

1.2. JOGALKOTÁS TÁMOGATÁSA AZ ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

12

OGY
tájékoztató

35

törvényjavaslathoz
ajánlás

Az OGY részére adott összefoglaló tájékoztatásokon túl az ÁSZ konkrét szabályozási módosítások tárgyalásához is adott támogatást, valamint maga is kezdeményezett jogszabály
módosításokat. A jogszabály módosítási javaslatok különösen alkalmasak arra, hogy az ÁSZ
ellenőrzések sokrétű és bizonyítékokon alapuló tapasztalatai a közpénzügyi, közvagyonnal
való gazdálkodás kockázatos területein rendszerszinten hasznosulhassanak.

10

jogszabály
módosítási
kezdeményezés

25

jogszabálytervezet
és egyéb dokumentum véleményezése

A tavaszi és őszi ülésszakban a törvényalkotási programhoz készített ajánlásban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően felhívta az ÁSZ az Országgyűlés figyelmét az egyes
törvényjavaslatokhoz kapcsolódó, már megjelent jelentésekre. A tavaszi és őszi törvényalkotási program összesen 94 törvényjavaslatot tartalmazott, amelyből 35 törvényjavaslathoz ajánlott az ÁSZ az Országgyűlés figyelmébe ÁSZ jelentést.
Jogszabály módosítási kezdeményezések
Az ellenőrzési tapasztalatok még jobb hasznosulása érdekében a törvényalkotási programban szereplő törvényjavaslatokat érintő jelentéseken kívül több esetben felhívta az
ÁSZ a törvényjavaslatok, jogszabálytervezetek előkészítői, előterjesztői figyelmét arra is,
ha az adott szabályozási témában releváns ellenőrzési tapasztalattal rendelkezik az ÁSZ.
Összesen 10 esetben fordult az ÁSZ levélben a jogalkotókhoz, melyekben egyrészről az ellenőrzések során összegyűjtött rendszerszintű tapasztalatokat osztotta meg a jogalkotóval,
másrészről több konkrét módosítási javaslatot is tett.

KÖZÉRDEKŰ
ADATOK
KÖZZÉTÉTELE ÉS
SZOLGÁLTATÁSA

Az Országgyűlés munkájának őszi időszakában az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai
alapján, az ÁSZ által feltárt szabálytalanságok következményeként módosult a
kampányfinanszírozási törvény, mely rendelkezések a 2018. évi országgyűlési
választások ideje alatt már hatályban voltak. Az új rendelkezések - a közpénzek fokozott védelme érdekében - előírják, hogy a pártlistát állító párt köteles
visszafizetni a költségvetési támogatást abban az esetben, ha a pártlista nem
éri el a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább 1%-át.
Az ÁSZ az adózási témájú jogszabályok közigazgatási egyeztetése során élt
észrevétellel a jogszabályt előkészítő minisztérium felé, mivel ellenőrzési tapasztalatai (JESZ és alapítványa ellenőrzése) alapján megállapította, hogy a
pártokra és pártalapítványokra vonatkozó törvényekben a tiltott támogatás
behajtásának szabályai nem rendezettek. Az NGM rendelet a tiltott támogatás
behajtásának jogszabályi garanciáit teremti meg azzal, hogy a Magyar Államkincstár, mint hatóság tekintetében intézkedési kötelezettséget telepít.

KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS

HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK
GAZDÁLKODÁSA

KÖZBESZERZÉS

A számvevőszéki munka ellenőrzött szervezeteknél való hasznosulásának folyamata

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS JAVASLATAI

FIGYELEMFELHÍVÓ LEVÉL

INTÉZKEDÉSI TERVRE ADOTT VÁLASZ

KÖZTESTÜLETEK
GAZDÁLKODÁSI
JOGKÖRÖK
RENDSZERÉNEK
FELÜLVIZSGÁLATA

2. Hasznosulás a közpénzt felhasználó szervezetek oldaláról

INTÉZKEDÉSI TERV

ÖNKORMÁNYZATI
ADÓSSÁGRENDEZÉS

ÁLLAMI VAGYON

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége

2017-ben 18 db jogszabálytervezetet küldtek meg az ÁSZ részére véleményezésre, továbbá
7 db egyéb anyagot (módszertani útmutató, ügyrend, program, stratégia). Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján véleményezte a részére megküldött dokumentumokat.

Törvényalkotási program

A jogszabály módosítási javaslatok területei

22

Jogszabály-véleményezés

KÖZTULAJDONBAN
ÁLLÓ GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK
KÖNYVVIZSGÁLATA

PÁRTOK
MŰKÖDÉSE ÉS
GAZDÁLKODÁSA

INTÉZKEDÉSEK AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET RÉSZÉRŐL
UTÓELLENŐRZÉSEK
JAVULÁS A KÖZPÉNZÜGYEK RENDEZETTSÉGÉBEN
Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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AZ ELLENŐRZÖTTEKNEK MEGFOGALMAZOTT JAVASLATOK,
ÉRTÉKELÉSEK, FIGYELEMFELHÍVÁSOK
2017-ben

1546

Javaslat

340

Címzett

102

Figyelemfelhívó
levél

560

Értékelt
intézkedési
terv

Mi a figyelemfelhívó levél?
Az ÁSZ tv. alapján az Állami Számvevőszék elnöke az ellenőrzés során
feltárt jogszabálysértő gyakorlat,
illetve a vagyon rendeltetésellenes
vagy pazarló felhasználásának
megszüntetése érdekében - ha
jogszabály súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem írja elő
- figyelemfelhívó levéllel fordulhat
az ellenőrzött szerv vezetőjéhez.
A szerv vezetője a figyelemfelhívó levélben foglaltakat tizenöt
napon belül - testületi szerv a soron
következő ülésén - köteles elbírálni,
a megfelelő intézkedést megtenni
és erről az Állami Számvevőszék
elnökét értesíteni.
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Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége

2.1. INTÉZKEDÉSI KÖTELEMMEL JÁRÓ MEGÁLLAPÍTÁSOKON ALAPULÓ
JAVASLATOK ÉS INTÉZKEDÉSI TERVEK

ELLENŐRZÉSI JELENTÉSEK MEGOSZLÁSA 2017-BEN ELLENŐRZÖTT SZERVEZETENKÉNT,
KIEMELVE AZ ÖNÁLLÓ UTÓELLENŐRZÉSEK SZÁMÁT

Az ÁSZ törvény követelményként fogalmazza meg az ellenőrzések megállapításainak
jogi alátámasztottságát, a következtetések okszerűségét. Ennek biztosítása céljából mind
a javaslatokat megalapozó megállapítások, mind az elnöki figyelemfelhívó levelek jogi
szempontú felülvizsgálaton esnek át. Az Állami Számvevőszéknél nyomon követési rendszer működik az intézkedési tervek beérkezésének, ezáltal az ÁSZ törvényben rögzített intézkedési kötelezettség teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérésére.

ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK
ÁLLAMI GT-K

Intézkedési kötelemmel járó megállapításokon alapuló javaslatok
Az ellenőrzési megállapításokat az ellenőrzött szerv vezetője észrevételezheti. Az ellenőrzött szervezetek által tett észrevételeket az egyes ellenőrzésekhez rendelt felügyeleti vezetők értékelik. A figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a törvény szerint a jelentéseiben
feltünteti és megindokolja, hogy azokat miért nem fogadta el.
A fentieken túl az ÁSZ többszintű és egymástól független szereplőkből álló minőségirányítási rendszere biztosítja, hogy az ellenőrzési megállapítások objektív tényeken alapuljanak,
szakmai, jogi szempontból helytállóak legyenek.
A 2017-ben kiadmányozott számvevőszéki jelentésekben összesen 1546 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ az ellenőrzött szervek vezetői részére. A javaslatok számával kapcsolatban kiemelendő, hogy egy javaslatot általában több megállapítás támaszt alá, ezért egy
javaslat alapján több területen válik szükségessé intézkedés megtétele.
Intézkedési tervek és azok végrehajtásának elősegítése
Az ÁSZ javaslatai teljesítésének nyomon követése hozzájárul az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtéséhez. Az ÁSZ jelentésekben megfogalmazott javaslatok végrehajtása és hasznosulása érdekében az ellenőrzöttek által megküldött intézkedési terveket az ÁSZ értékelte azok elfogadhatósága szempontjából. A javaslatok nyomán
készült, 2017-ben beérkezett intézkedési tervekre vonatkozóan 560 értékelés született.
Az ÁSZ utóellenőrzések keretében értékeli az intézkedési tervekben foglaltak végrehajtását.
Az ÁSZ elnöke a 2017-ben kiadmányozott számvevőszéki jelentésekhez kapcsolódóan ös�szesen 102 figyelemfelhívó levelet küldött az ellenőrzött szervek vezetőinek. Ebben az ÁSZ
jellemzően a számvevőszéki ellenőrzések során feltárt jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére hívta fel az ellenőrzött szervek vezetőit, amelyek megszüntetésére intézkedni kell.
A vezetői figyelemfelhívások az 1660/2015. számú Kormányhatározatban foglalt törekvést is támogatják, miszerint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek
tevékenységét folyamatosan értékelni kell a szabályosság, eredményesség, gazdaságosság szempontjából; továbbá az állami cégek vezetőinek szigorú etikai és integritás elveknek
kell megfelelniük.

2.2. UTÓELLENŐRZÉSEK
Az ÁSZ stratégiájában célul tűzte ki a korábbi ellenőrzések által feltárt hibák, hiányosságok
és szabálytalanságok felszámolását. Ennek érdekében rendszeres utóellenőrzéseket végez,
amelyek hozzájárulnak a közpénzügyek rendezettségének javulásához.
Ahhoz, hogy az ellenőrzések a kívánt következményekkel járjanak, a feltárt hiányosságok
megszüntetésre kerüljenek, az első lépés az intézkedési terv készítésének törvényi előírása
volt az ellenőrzött szervezetek számára. Az ellenőrzötteknek meg kell küldeniük a hiányosságok felszámolására összeállított intézkedési terveiket az ÁSZ-hoz, amely értékeli azokat
és annak eredményéről tájékoztatja az ellenőrzött szervezetek vezetőit. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról utóellenőrzésekkel győződik meg az ÁSZ. Azon szervezeteknél, amelyeknél ritkábban történik ellenőrzés, önálló ellenőrzési program alapján kerül sor
az utóellenőrzések végrehajtására. A többi esetben a különböző fókuszú ellenőrzési programok tartalmaznak utóellenőrzési szempontokat is, így csökkenthető azon szervezetek
leterheltsége, amelyeknél gyakrabban végez ellenőrzéseket az ÁSZ.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKORMÁNYZATI TERÜLET
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI EGYÉB SZERVEZETEK

ELLENŐRZÉS

6
1
55
1
43
17
125
39
22
3

ÁSZ felvetés
Felvetődik intézkedés
szükségessége a közpénzek,
közvagyon felhasználását
érintő rendeltetésellenes,
pazarló gazdálkodások
megszüntetésére, ezek kockázatainak csökkentésének
megerősítésére. Szükséges
lehet célszerűségi követelmények meghatározása, amelyet
kormányzati szinten érdemes
világossá tenni.

UTÓELLENŐRZÉSEK

2.3. A KÖZPÉNZÜGYEK RENDEZETTSÉGÉNEK JAVULÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
JOGI ESZKÖZÖKKEL
A számvevőszéki ellenőrzések jogkövetkezményi rendszerét az Országgyűlés jelentősen
megerősítette. Ennek köszönhetően megszűntek a következmények nélküli ellenőrzések.
Az Állami Számvevőszék széleskörű eszközrendszerrel rendelkezik ahhoz, hogy a gazdaságos és szabályszerű közpénzfelhasználás megvalósítása érdekében az ellenőrzöttekre
hatást gyakoroljon. Az ÁSZ törvény általános felhatalmazást biztosít arra, hogy ellenőrzések
során tapasztalt szabálytalanságok esetén az ÁSZ a konkrét ügyben eljárni jogosult külső
hatóságot értesítse.
Az ÁSZ törekszik a hibák és hiányosságok megelőzésére, az ellenőrzötteket támogató
együttműködésre.
Mindez azt jelenti, hogy a számvevőszéki ellenőrzések végső célja alapvetően nem
a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, hanem a hibák megelőzésének előmozdítása, a közpénzügyek jó irányba való terelése, a pozitív változások elindítása és fenntartása. Emellett
az ÁSZ természetesen minden indokolt esetben él a törvényben biztosított lehetőségével,
hogy a közpénzügyi rendszer szereplőit a szabályos működés irányába terelje.
Fontos hangsúlyozni, hogy mivel az Állami Számvevőszék nem hatóság, az ellenőrzési
megállapításokkal összefüggésben nem rendelkezik nyomozati jogkörrel, csupán kezdeményezheti a jogkövetkezmények érvényesítésére vonatkozó eljárást az erre jogosult
szervnél. Amennyiben az ellenőrzések során bűncselekményre utaló gyanú merül fel,
akkor az erre vonatkozó megállapításait az ÁSZ köteles az illetékes hatósággal haladéktalanul közölni.
Az értesítést követően az ügy gazdája már az értesített hatóság, amely saját hatáskörben
dönt a további intézkedésekről. Ebből következően az ÁSZ az egyes ügyek állásáról, kimeneteléről nyomozati és egyéb hatósági eljárási érdekekre tekintettel konkrét információt
nem szolgáltat. Továbbá, mivel az ÁSZ minden jelentése nyilvános és megtalálható a honlapján, így ezek megállapításai alapján bármilyen hatóság saját hatáskörben is kezdeményezhet eljárást.
Az Állami Számvevőszék a hasznosulás mérhetősége, a további fejlesztések irányainak
meghatározása érdekében nyilvántartja az általa kezdeményezett hatósági jelzéseket és
azok visszacsatolását, eredményességét.
A 2017-ben megküldött 257 hatósági és egyéb értesítésből 46 esetben az ügyészséget,
70 esetben a könyvvizsgálói kamarát, 47 esetben a közbeszerzési hatóságot, 57 esetben
kormányhivatalokat 6 esetben a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt, 11 esetben a Cégbíróságot
és további 20 esetben egyéb felügyeleti szerveket (pl.: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) értesített az ÁSZ.

ELJÁRÁSOK
KEZDEMÉNYEZÉSE
SZÁMOKBAN
2017-ben

46

Nyomozó
hatósági
értesítés

70

Könyvvizsgálói
Kamara értesítése

47

Közbeszerzési
jogorvoslat
kezdeményezése

57

Kormányhivatalok
értesítése

37

Egyéb szervek
értesítése
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HATÓSÁGI ÉS EGYÉB ÉRTESÍTÉSEK ELLENŐRZÖTT SZERVEZETENKÉNTI
MEGOSZLÁSA 2017-BEN (DB, %)

13
26

5

8

Állami/önk-i gazdasági társaságok

2%
5%

3%

10%

57%

146

Önkormányzatok
Központi alrendszer intézményei
Pártok, pártalapítványok

23%
59

szabálytalanságok túlnyomó része az állami és az önkormányzati gazdasági társaságok,
valamint az alapítványok, közalapítványok ellenőrzései során merültek fel. A legtipikusabb
szabálytalanság az előző évekkel megegyezően a közbeszerzési eljárás mellőzése, valamint
kisebb számban a megkötött szerződések közbeszerzési törvénybe ütköző módosítása volt.
Az ÁSZ által kezdeményezett jogorvoslati eljárások többségében megállapították a jogsértést és számos esetben bírság kiszabására is sor került. A Döntőbizottság 25 esetben
szabott ki bírságot összesen 43,6 millió Ft értékben, amely többségében az állami, illetőleg
önkormányzati fenntartású gazdálkodó szervezeteket érintette.
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG ELJÁRÁSAI 2017-BEN
AZ ÁSZ ÉRTESÍTÉSEI ALAPJÁN (DB, %)

Köztestületek
Egyéb

7
15%
53%

A hatósági értesítések szükségessége egyrészt visszaigazolta az ellenőrzött szervezetek
kockázati alapon való kiválasztásának indokoltságát, másrészt felhívta a figyelmet a belső
kontrollrendszer működtetésének fontosságára.

25

Jogsértés megállapítása
Folyamatban lévő eljárás
Eljárás megszüntetése

32%
15

Nyomozó hatóság értesítése
2017-ben a nyomozó hatósági értesítések 34%-át gazdasági társaságok, 22 %-át központi alrendszer intézményei, 20 %-át önkormányzatok, 13 %-át költségvetési támogatásban
részesülő pártok-pártalapítványok, 11 %-át egyéb szervezetek ellenőrzése kapcsán tette
az ÁSZ. A nyomozó hatóságoknak tett értesítések alapján leggyakrabban számviteli rend
megsértése, hűtlen és hanyag kezelés, valamint közokirat hamisítás gyanúja merült fel.
Ezen felül az ügyészséget több esetben nem nyomozóhatóságként, hanem közérdekvédelmi feladatot ellátó szervként értesítette az ÁSZ.
Kormányhivatal értesítése
A kormányhivatalok értesítéseit az indokolta, hogy a számvevők olyan megállapításokat
tettek, amelyek orvoslására az önkormányzat működése feletti törvényességi felügyeletet
gyakorló fővárosi vagy megyei kormányhivatal – a felügyeleti jogköréből eredően – közvetlenebb és ezáltal hatékonyabb eszközökkel rendelkezik. Ilyen szabálytalanság volt többek
között a gazdasági program, az SZMSZ, illetve a leltározási szabályzat hiánya, vagy ezek
tartalmi hiányossága.
A jelzéseink nyomán a kormányhivatalok több esetben törvényességi felügyeleti eljárás
keretében törvényességi felhívással éltek, illetve számos esetben szakmai segítséget adtak
az érintett önkormányzatoknak a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében. A
kormányhivatali jelzéseink tehát hozzájárultak az önkormányzatok szabályszerű működéséhez.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara értesítése
Problémaként észlelte az ÁSZ, hogy a könyvvizsgálók több esetben minősítés nélküli hitelesítő záradékkal látták el a beszámolókat annak ellenére, hogy az ÁSZ ellenőrzése súlyos
hiányosságokat, szabálytalanságokat állapított meg azokkal kapcsolatban (pl. jelentős ös�szegű hibák, a számlarend, a mérlegtételeket alátámasztó leltár hiánya).
Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése
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Az ÁSZ által kezdeményezett közbeszerzési jogorvoslatok hozzájárultak a közbeszerzések
jogszerű végrehajtásának, a közpénzek elköltésének átláthatóságának előmozdításához.
Az ÁSZ által kezdeményezett jogorvoslati eljárások során a közbeszerzésekkel kapcsolatos

Egyéb értesítések
A gazdasági társaságok felügyelő bizottságait érintő szabálytalanságok, az éves beszámolók közzétételét, valamint a saját tőke összegét érintő szabálytalanságok miatt a Cégbíróságot, a vízművek, valamint a távhőszolgáltatók által alkalmazott közszolgáltatási díjakkal
kapcsolatos szabálytalanságok miatt a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalt
értesítette az ÁSZ.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé az állampolgárok jogainak
védelme érdekében közzétételi kötelezettség nem teljesítése kapcsán élt az ÁSZ jelzésekkel.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt az ellenőrzések során feltárt számlázási, adózási problémák,
valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését érintő szabálytalanságok
kapcsán értesítette az ÁSZ.
Az ügyészség közérdekvédelmi feladatellátásához kapcsolódó értesítések célja, hogy a civil
szervezeteknél (jelen esetekben a pártoknál és pártalapítványoknál) a jogszerű működés
helyreálljon, biztosított legyen.
EGYÉB ÉRTESÍTÉSEK MEGOSZLÁSA 2017-BEN (DB)
NAIH
CÉGBÍRÓSÁG
ÜGYÉSZSÉG - KÖZÉRDEKVÉDELMI
NAV
GVH
MEKH
KINCSTÁR
TÖRVÉNYSZÉK

10
11
3
6
1
2
2
2

Mit jelent az ÁSZ együttműködése
a nyomozó hatóságokkal?
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény szerint a bíróság, az
ügyész és a nyomozó hatóság állami és helyi önkormányzati szervet,
hatóságot, köztestületet, gazdálkodó
szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg
tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A nyomozó
hatóságoknál már folyamatban lévő,
nem az ÁSZ értesítése alapján indult
büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan
az ÁSZ-nál adott esetben lehetnek
olyan ellenőrzési dokumentumok,
információk, amelyek a büntetőeljárás lefolytatása szempontjából
jelentőséggel bírnak.

Együttműködés a nyomozó hatóságokkal
Az ÁSZ 2017-ben 25 nyomozó hatósági megkeresésre adott választ, amelyben a rendelkezésére álló iratok megküldésével érdemben támogatta a büntetőeljárásokat lefolytató
nyomozó hatóságok munkáját.
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Mit jelent a közreműködési
kötelezettség?
Az ÁSZ törvény alapján az ellenőrzött szervezet köteles az Állami
Számvevőszék részére – annak
kérésére soron kívül, de legkésőbb
öt munkanapon belül − az ellenőrzés
tervezhetősége, illetve lefolytatása
érdekében szükséges adatokat és
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint helyszíni ellenőrzés során a szervezet helyiségeibe
való belépést biztosítani.
Fenti kötelezettség az intézkedési
terv készítési kötelezettséggel
együtt közreműködési kötelezettségnek minősül, amely megszegése
büntetőjogi jogkövetkezmény kezdeményezését vonhatja maga után.

Közreműködési kötelezettség
2017-ben egy feljelentést tett az ÁSZ, mivel egy ellenőrzött szervezet többszöri értesítés,
illetve helyszíni adatkérés ellenére nem tett eleget a törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének, nem biztosította a számvevőknek a szervezet helyiségeibe való belépést.

3. Társadalmi hasznosulás
területei - Tájékoztatás,
tanácsadói funkció
3.1. TÁRSADALMI TÁJÉKOZTATÁS

Az ÁSZ hírportálja (www.aszhirportal.hu) betekintést nyújt az intézmény mindennapi munkájába, és ezzel nemzetközi szinten is egyedülálló módon teszi átláthatóvá a közpénzből
fenntartott hivatal működését.

AZ ÁSZ HÍRPORTÁLOKON PUBLIKÁLT MAGYAR NYELVŰ CIKKEK SZÁMA

2017

2006
1760

2016
2015

1293

2014

Az Állami Számvevőszék hasznosulás központú működésének egyik fontos eleme a társadalmi szint, a jelentések, elemzések segítségével ugyanis az állampolgárok tájékoztatást
kapnak az általuk befizetett adóforintok felhasználásáról.
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ÁSZ felvetés:
Az Állami Számvevőszék
felveti, hogy az ÁSZ kommunikációs tapasztalataiból
kiindulva az Országgyűlés
forduljon felhívással (határozattal) az Országgyűlés felé
beszámolási kötelezettséggel
rendelkező intézményekhez
a társadalmi hasznosságuk
és átláthatóságuk növelése
érdekében, így erősítve az
érintett intézmények hiteles
tájékoztatási tevékenységét.
A felhívás a pozitív kommunikáció eszközével erősítheti
az államba vetett társadalmi
bizalmat, valamint a jól irányított államhoz járulhat hozzá.

Társadalmi hasznosulás
A jelentések, elemzések hitelességét alátámasztja a nemzetközi sztenderdeket irányadónak tekintve kialakított szakmai szabályok rendszere, illetve az ÁSZ szigorú minőségirányítási rendszere. Az információk, üzenetek célba juttatásában meghatározó szerepet játszik
a média, ezért az ÁSZ nagy figyelmet fordít a sajtóorgánumok rendszeres tájékoztatására.

2017-ben az ÁSZ a magyar nyelvű cikkek mellett további 534 cikket jelentetett meg
a Hírportál idegen nyelvű oldalain.
Tudományos hasznosulás

TELJESÍTMÉNYÜNK
SZÁMOKBAN
A KOMMUNIKÁCIÓ
TEKINTETÉBEN
2017-ben

2006
7342

AZ ÁSZ HÍRADÁSOK MEGOSZLÁSA MÉDIATÍPUSONKÉNET 2017-BEN (DB, %)

1900

Hír az ÁSZ
hírportálon

Hír a médiában

26%
1108

15%

Online felület
Nyomtatott sajtó
59%

RTV médium
4334

122
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Az ÁSZ megalapítása óta kiemelt figyelmet szentel annak, hogy ellenőrzési, tanácsadó,
és elemzési tevékenységének eredményeit megossza a szakmai-tudományos közélettel.
Ezzel ösztönzést ad a szakmai közbeszéd pénzügyi, gazdasági elemzett területein.
Az Állami Számvevőszék gondozásában jelenik meg a Pénzügyi Szemle impakt faktoros közpénzügyi folyóirat, amelyhez szorosan kapcsolódik a Pénzügyi Szemle Online internetes oldal.
Az Állami Számvevőszék célja a Pénzügyi Szemle szakfolyóirat kiadásával, hogy hiteles
képet adjon a pénzügyi rendszerről, valamint - a legfontosabb pénzügyi összefüggések
tükrében - a közszféra és a nemzetgazdaság működésének főbb vonásairól. További cél
a felzárkózási, jövőépítési törekvések és a kapcsolódó szakmai viták, a pénzügyi tudatosság terjesztésének támogatása, valamint a pénzügyi-gazdaságpolitikai döntések megalapozottságához való hozzájárulás.
2017-ben négy lapszámmal jelentkezett a Pénzügyi Szemle. A lapszámok fókuszában
a következő témák álltak:
• Az Állam, mint versenyképességi tényező
• Az Adó, mint társadalompolitikai eszköz
• Bizonytalanság, kockázat, volatilitás
• Fiskális eszközök a gyakorlatban

Elektronikus
sajtótájékoztató

33

Sajtóközlemény

4

Hagyományos
sajtótájékoztató
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A publikációk közül kiemelendő, hogy az Állami Számvevőszék és a Budapesti Corvinus
Egyetem 2017. október 9-én jelentette meg a Köz-Gazdaság c. szakfolyóirat különszámát.
A különszám a hazai integritás kutatás legfrissebb eredményeit mutatta be, ezen belül az
Állami Számvevőszék Integritás Felmérésének, valamint a BCE Korrupciókutató Központjának tapasztalatai alapján. A különszám szerzői az ÁSZ és a BCE tudományos műhelyeinek
szakértői.
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3.2. AZ ÁSZ TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGE

Tudásmegosztás együttműködések, projektek, konzultációk keretében

Az ÁSZ fontos küldetése, hogy ellenőrzési tapasztalatai alapján, törvényben meghatározott
tanácsadó tevékenysége keretében támogassa a potenciális ellenőrzötteket.
Az elemzések, tanulmányok és Országgyűlési tájékoztatók mellett az ÁSZ konferenciákon,
szemináriumokon, konzultációs fórumokon és képzések során is megosztja tapasztalatait
a szélesebb szakmai közönséggel.

Az ÁSZ 2017-ben más intézményekkel megújított együttműködési megállapodásokkal,
konzultációkkal, illetve közös projektekben való részvételekkel is hozzájárult a szervezetben
felhalmozódott tudás, tapasztalatok átadásához.

Elemzések, tanulmányok
Az elemzések és tanulmányok készítése egyrészt az ÁSZ jogszabályi kötelezettsége (a Költségvetési Tanács feladatellátásához kapcsolódóan), másrészt a jó kormányzás támogatásának kiemelten fontos eszköze, az ÁSZ tanácsadó tevékenységének egyik pillére.
Az Állami Számvevőszék által készített elemzések fontos szerepet töltenek be a számvevőszéki tudás megosztásában. Egyrészt az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatainak szintézisét adják,
másrészt céljuk egy-egy, a társadalmi érdeklődés, a közgondolkodás, vagy épp kormányzati intézkedés középpontjában álló téma hátterének feltárása, mélyebb összefüggéseinek
megosztása. 2017-ben 13 elemzést hozott az ÁSZ nyilvánosságra, az elkészült további
elemzések az ÁSZ ellenőrzési és tanácsadó tevékenységében hasznosulnak.
Tudásmegosztás konferenciákon, szemináriumokon
Az ÁSZ szakértői, vezetői konferenciákon, szakmai előadásokon, fórumokon osztották meg
tapasztalataikat, az összegyűjtött jó gyakorlatokat, lehetőséget biztosítva ezzel a potenciális
ellenőrzöttek számára a szabályszerűbb, eredményesebb működés elérésére.

• „A közszféra integritása
és az etikus vezetés” téma
• 25 ország 40 számvevőszéki
delegáltja
• antikorrupciós ÁSZ modell
megismertetése

4. NEMZETKÖZI
INTEGRITÁS
SZEMINÁRIUM

• Integritás módszertan
mélyebb átadása az
ÁSZ részéről
• 6 ország számvevőszéke
részére

• ÁSZ ellenőrzési tapasztalatok
• kormányzati célkitűzések,
programok
• oktatás a múzeumi vezetők
részére

ETIKUS VEZETÉS,
INTEGRITÁS,
TELJESÍTMÉNY
MENEDZSMENT
JÓ GYAKORLAT
SZEMINÁRIUM

NEMZETKÖZI
INTEGRITÁS
WORK-SHOP

„KÖZSZOLGÁLTATÓ
SZERVEZETEK
MENEDZSMENTJE
- FÓKUSZBAN
A MÚZEUMOK”
C. JÓ GYAKORLATOK
SZEMINÁRIUM
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IDI
KORRUPCIÓELLENES
PROGRAM BUDAPESTI
TALÁLKOZÓJA

JELENTŐS
BERUHÁZÁSOK
NEMZETKÖZI
SZEMINÁRIUMA

ÁSZ- ECONVENTIO
EGYESÜLET
ÉVÉRTÉKELŐ
KONFERENCIÁJA
A PÉNZÜGYI
TUDATOSSÁGRÓL

• Miskolci Egyetemmel
közös közszolgáltatási elemző
képzés bemutatása
• ÁSZ ellenőrzési tapasztalatok

• 9 ország számvevőszéke
• korrupció elleni eszköztár
fejlesztése
• fókuszban a korrupció
megelőzése

• 5 ország számvevőszéke
• integritási kockázatok és
kontrollok megismertetése
• módszertani útmutató
elkészítése

• pénzügyi kultúra kutatási
eredmények ismertetése

• tananyagfejlesztés,
képzések, kapcsolattartás

EGYÜTTMŰKÖDÉS
MEGERŐSÍTÉSE
AZ NMI MŰVELŐDÉSI
INTÉZETTEL

• EUROSAI: két új projektben vezető
az ÁSZ (integritás, számvevőszéki
munka hasznossága)
• INTOSAI: újabb munkacsoporthoz
csatlakozott az ÁSZ
(számvevőszékek hozzáadott értéke)

• diplomás pályakövetés
• levegő minősége
• energiahatékonyság

KONZULTÁCIÓK
AZ ÖNKORMÁNYZATI
ÉRDEKSZÖVETSÉGEK
VEZETŐIVEL

SZÁMVEVŐSZÉKEK
NEMZETKÖZI
SZERVEZETEI
MUNKÁJÁBAN
VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL

KONZULTÁCIÓK
A TÖRTÉNELMI
EGYHÁZAKKAL

KONZULTÁCIÓK
A
FENNTARTHATÓ
KOOPERATÍV
FEJLŐDÉSSEL
ÖSSZEFÜGGŐ
ELLENŐRZÉSEK
ENSZ
CÉLKITŰZÉSEK
MÁS
MEGVALÓSÍTÁSA
SZÁMVEVŐSZÉKEKKEL
ELLENŐRZÉS
ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL
KÉTOLDALÚ
NEMZETKÖZI
MEGBESZÉLÉSEK,
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

• minisztériumok, KSH
• MTA, Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala
• Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Tanács

• tapasztalatcsere,
együttműködések
• vietnami, koreai, szerb,
V4 országok,
kínai számvevőszék
• INTOSAI IDI
• OECD
• Európai Parlament
költségvetési ellenőrző
bizottsága

Az EUROSAI új projektcsoportjaiban vállalt vezető szerepek lehetővé teszik, hogy az ÁSZ
által felhalmozott tapasztalatok, rendszerezett tudás nemzetközi színtéren is megosztásra kerüljön és hasznosulhasson. Ennek hatékony megvalósítása érdekében az ÁSZ tudástermékeket fejleszt és ad közre az integritás, a számvevőszéki munka hasznosulása,
a minőségirányítás, a köztulajdonú gazdasági társaságok és az IT eszközök terén.
Az Integritás projektcsoport hozzájárulhat ahhoz, hogy az európai országokban széles
körben meghonosodjon az integritás szervezeti kultúrája. A projektcsoport tevékenységének központi eleme egy elektronikus integritási termékpiac, amely kialakításra került,
és amelyre a hozzáféréssel rendelkező, fejlődni és fejleszteni kívánó számvevőszékek felteszik termékeik ismertetését, majd a termék iránt érdeklődőkkel két- vagy többoldalú tudásmegosztó kapcsolatokat alakítanak ki.
„A közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása és átláthatósága” témában létrehozott EUROSAI projekt céljai közé tartozik a számvevőszéki munka hasznosulása mérési
lehetőségeinek megalapozása, illetve a számvevőszékek közötti tudásmegosztás erősítése.
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AZ ÁSZ TANÁCSADÓ
TEVÉKENYSÉGÉNEK
FŐBB MUTATÓI
2017-ben

13

Elemzés,
tanulmány

12

OGY tájékoztató

7

ÁSZ konferencia,
szeminárium

Az öntesztek rendszerének kidolgozása azt a célt szolgálta, hogy a közpénzek felhasználásában érintett szervezetek minél szélesebb köre tudja hasznosítani az ÁSZ ellenőrzési
tapasztalatait.
Az ÁSZ 2014-ben az önkormányzati belső kontrollra, a nemzetiségi önkormányzatokra,
és az egyházi intézményekre vonatkozóan dolgozott ki önteszteket, amelyek körét 2015.
áprilisban a központi költségvetési szervek működésére vonatkozó, majd 2016 tavaszán az
európai uniós támogatások felhasználását támogató öntesztekkel egészítette ki. 2017-ben
megtörtént a korábban kidolgozott öntesztek felülvizsgálata és aktualizálása, a naprakészség biztosítása és a folyamatos hasznosíthatóság érdekében. Az öntesztek letöltésének
folyamatosan növekvő száma az eredményes hasznosulásról tanúskodik.

14

konzultáció,
tapasztalatcsere
hazai szervezetekkel
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nemzetközi
konzultáció,
tapasztalatcsere

8000

60

ÁSZ dolgozók által
tartott szakmai
előadás

6000

1741

önteszt letöltés

AZ ÖNTESZTEK LETÖLTÉSÉNEK ALAKULÁSA (KUMULÁLT ADAT)

7000

Az önteszt a közpénzek felhasználásával
működő szervezetek, intézmények feladatellátása, illetve belső kontrollrendszere
szabályszerűségének felmérését, értékelését
támogató olyan, az adott működési és
szabályozási környezetre, illetve a feladatok sajátosságaira tekintettel kialakított
kérdéssor, amelyet az érintettek önkéntes
alapon, saját hasznosulásukra tölthetnek
ki. Az önteszt alkalmas arra, hogy kitöltői
képet alkothassanak saját működésük
szabályozottságáról, belső kontrollmechanizmusaik állapotáról, továbbá eredményesen
használható a hibák, hiányosságok, kockázatok feltárására, és a javítási lehetőségek
beazonosítására.
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LETÖLTÉSEK SZÁMA

(közös ellenőrzéseken kívül)

Mit jelent az önteszt?
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Öntesztek

1595

1138

5000

1152

4000

2352

3000

601

2000

1417

1000

960

1163

628		

758		

2015. DECEMBER 31-IG

2016. DECEMBER 31-IG

0

1600

2075

II. ELLENŐRZÉSI, ELEMZÉSI TAPASZTALATOK
1. Szintetizáló értékelések
az ÁSZ többéves ellenőrzési
tapasztalatai alapján
Az ÁSZ tv. előírásai azon túl, hogy meghatározzák, hogy az ÁSZ milyen szervezeteknél
végez ellenőrzéseket, kiemelnek egyes ellenőrzési területeket. A törvény szerint az ÁSZ
– többek között – értékeli az államháztartás számviteli rendjének betartását, az államháztartás belső kontrollrendszerének működését, végzi az állami és önkormányzati vagyonnal
való felelős gazdálkodás ellenőrzését. Az ÁSZ törvényben meghatározott ellenőrzési területek rendszeres feladatot jelentenek az ÁSZ számára, amelyekből kiterjedtségüknél fogva
kiemelkedik a számviteli rend; a belső kontrollrendszer ellenőrzése; vagyonelszámolás,
vagyonmegőrzés ellenőrzése. Az ÁSZ tv.-ben meghatározott általánosabb szempontok – az
államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése, a jól irányított állam működésének elősegítése – keretén belül az ÁSZ ellenőrzési gyakorlatában – a területek jelentősége miatt – kiemelt szerepet kapott továbbá az államadósság, az államháztartás pénzügyi helyzetének
ellenőrzései, elemzései; továbbá a gazdasági versenyképességet elősegítő ellenőrzések,
elemzések. Az alábbiakban bemutatjuk a fent felsorolt kiemelt, rendszeresen, több ellenőrzött szervezetnél értékelt területek ellenőrzési tapasztalatait. Az itt bemutatott szintetizáló
értékelések egyfajta tükröt, állapotképet mutatnak az államháztartásról és a közvagyonnal
való gazdálkodásról egy-egy fontos nézőpontból. Felhívják a figyelmet a közpénzekkel és
közvagyonnal való gazdálkodás jól működő elemeire és fejlesztendő területeire. E fejezetben mutatjuk be továbbá a korábbi években az ÁSZ által megfogalmazott rendszerszintű
javaslati elemek hasznosulását.

1.1. BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

EURÓPAI UNIÓS ÖNTESZTEK
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEZETEK ÖNTESZTEK
ÖNKORMÁNYZATI BELSŐ KONTROLL
ÖNTESZTEK
EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK ÖNTESZTJE

1701
779
2017. DECEMBER 31-IG

Az Állami Számvevőszék alapfeladata ellátásának során ellenőrzi a költségvetési szervek,
kiemelten az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kiépítettségét és működtetését,
mivel nagy hangsúlyt helyez a szabályos működést és gazdálkodást megalapozó, valamint
a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszer ellenőrzésére.
Az elmúlt öt év folyamán az ÁSZ 152 önkormányzatnál ellenőrizte célzottan a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését. 2017-ben az önkormányzatok belső kontrollrendszerének ellenőrzése témában 21 számvevőszéki jelentés nyilvánosságra hozatalára került
sor. Ezen felül az elmúlt két évben jelentősen megnőtt azon témacsoportos ellenőrzések
száma, amely ellenőrzéseknek részét képezi az ellenőrzött szervezet belső kontrollrendszerének ellenőrzése. Az önkormányzati ellenőrzések megállapításai alapján kijelenthető,
hogy a belső kontrollrendszer egyes pillérei vonatkozásában a tipikus hibák, hiányosságok,
szabálytalanságok köre 2017-ben sem változott a korábbi évekhez képest.

ÁSZ felvetés:
Az ÁSZ kockázatelemzései
által feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az ÁSZ
megállapításainak nagyobb
ráhatása legyen a belső ellenőrzésre annak hatékonysága
és eredményessége növelése
érdekében.

A központi költségvetési terület tekintetében a zárszámadás ellenőrzésének keretében
évről-évre értékeli az ÁSZ a belső kontrollrendszert.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
ÖNTESZTJE
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Központi költségvetés
Több év zárszámadás ellenőrzésének tapasztalatai azt mutatják, hogy a számvevőszéki
ellenőrzések által feltárt szabálytalanságok, hiányosságok döntő többségét az érintett szervezetek kijavították, ezáltal hasznosult az ÁSZ ellenőrző munkája. A belső kontrollrendszer
kialakítása és működtetése az évenkénti rendszeres ellenőrzések hatására az Országgyűlés
felé beszámolásra kötelezett intézményeknél, az alkotmányos fejezetek intézményeinél és
a TB Alapok kezelő szerveinél megfelelő volt, hozzájárult az integritás szemlélet érvényesüléséhez. A központi költségvetés egyéb intézményeinél – amelyek évről évre változnak –
tapasztalt az ÁSZ fejlesztendő területeket, amelyek a kockázatelemzések, az összeférhetetlenség és etikai elvárások, az integritás erősítése, annak tudatosítása területén jelentkeztek.
Önkormányzatok
Az ÁSZ az elmúlt öt év folyamán önálló témacsoportos ellenőrzés keretében célzottan ellenőrizte az önkormányzatoknál a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését.
Az ellenőrzött önkormányzatok kiválasztása minden évben kockázatértékelés alapján
történt, ezért mind a belső kontrollrendszer kialakítása, mind a kulcskontrollok és a belső ellenőrzés működése szabályszerűségének értékelése során közel azonos, vagy
hasonló eredmények kerültek megállapításra. Az ellenőrzések során számos tipikus hiba,
hiányosság, szabálytalanság került megállapításra, amelyek különféle fórumokon és írásos
tájékoztatás formájában az önkormányzatok körében ismertetésre kerültek. Mindazonáltal
az eredmények azt is igazolják, hogy az ÁSZ által alkalmazott kockázatalapú megközelítés
a hatékony és hasznos ellenőrzési munka egyik kulcsa, és az ÁSZ ott végzett ellenőrzést
ahol az indokolt volt.
BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI
A KOCKÁZATI ALAPON KIVÁLASZTOTT ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2013-2017.

A BELSŐ
KONTROLLRENDSZER
KIALAKÍTÁSA
AZ ÖNKORMÁNYZATOK

A KULCSKONTROLLOK
MŰKÖDÉSE
AZ ÖNKORMÁNYZATOK

A BELSŐ ELLENŐRZÉS
AZ ÖNKORMÁNYZATOK

84%-ÁNÁL
NEM VOLT
MEGFELELŐ

91%-ÁNÁL NEM
VOLT SZABÁLYSZERŰ

43%-ÁNÁL NEM
VOLT SZABÁLYSZERŰ

FŐBB SZABÁLYTALANSÁGOK
• szervezeti és működési szabályzat
nem, vagy tartalmilag hiányosan készült
• a képviselő-testület nem határozta
meg a köztisztviselőkkel szembeni
hivatásetikai elvárás szabályait
• a kockázatkezelési, illetve a monitoring
rendszert nem alakították ki, vagy
kialakították, de nem működtették
• nem, vagy nem teljes körűen tettek eleget
elektronikus közzétételi kötelezettségüknek
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TIPIKUS HIÁNYOSSÁGOK
• kötelezettségvállalás nem írásban
történt
• teljesítésigazolás nélkül történt
kifizetés, vagy nem az arra jogosult
végezte el a teljesítésigazolást
és az érvényesítést

GYAKORI HIÁNYOSSÁGOK
• nem rendelkeztek stratégiai ellenőrzési
tervvel, vagy hiányos volt
• nem vezettek nyilvántartást a belső
ellenőrzési jelentésekben tett
megállapításokról, javaslatokról,
az intézkedési tervekről és azok
végrehajtásának nyomon követéséről
• nem készítettek intézkedési tervet

A belső kontrollrendszer megfelelő kialakításának és működtetésének kiemelt szerepe van
az integritás szempontjából lényeges csalás megelőzésében és feltárásában, a korrupciós
kockázatok kezelésében. Megújított ellenőrzési program alapján az ÁSZ már 2013-ban a korrupciós kockázatok és veszélyek mérséklésére fókuszálva végezte az önkormányzati belső
kontrollok ellenőrzését. A közszféra integritás alapú kultúrájának kialakítása, megerősítése és
működése szorosan összefügg a belső kontrollrendszer működésével, ezért az ellenőrzések
kiterjedtek annak értékelésére is, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése
hogyan hatott az integritás szemlélet érvényesülésére. Az ÁSZ az ellenőrzések során megállapította, hogy az integritás szemlélet az önkormányzatok nagy részénél jelenleg még nem
megfelelően érvényesül, a hiányosan kiépített integritás kontrollrendszerek nem képesek
hatékonyan kezelni az önkormányzati működés és a hivatalok feladatellátása során fellépő
korrupciós kockázatokat. Az önkormányzatoknak az integritás szemlélet megfelelő érvényesülése érdekében még további erőfeszítést kell tenniük.

1.2. VAGYONELSZÁMOLÁS, VAGYONMEGŐRZÉS ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI, HATÁSAI
Az Alaptörvény alapján a nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek
szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit
sarkalatos törvény határozza meg. Az Állami Számvevőszék stratégiai célkitűzése, hogy
ellenőrzéseivel minél jobban segítse a közpénzekkel és a közvagyonnal való gazdálkodásban az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és az elszámoltatást, hiszen az állami feladatok ellátásának alapvető feltétele az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás.
Az ÁSZ egyre inkább az ellenőrzések középpontjába helyezi a vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését a központi és az önkormányzati alrendszerben lévő szervezeteknél, illetve
a köztulajdonú gazdasági társaságoknál.

A VAGYONGAZDÁLKODÁST ÉRINTŐ ÁSZ JELENTÉSEK SZÁMADATAINAK
ALAKULÁSA A 2014. ÉS A 2017. ÉVEKBEN

2014

60 DARAB

2017

150 DARAB

Az ÁSZ amellett, hogy a zárszámadási ellenőrzései során ellenőrzi a pénzügyi számvitel
szerinti mérlegek megfelelő összeállítását, külön is ellenőrzi a központi költségvetési szervek vagyongazdálkodását.
A központi alrendszer ellenőrzött intézményei kevesebb, mint felének (45%) volt megfelelő a vagyongazdálkodása a 2014-2017 közötti ellenőrzések tapasztalatai alapján. Az ellenőrzött szervezeteknél előfordult, hogy a közfeladat ellátásához használt állami vagyont

ÁSZ felvetés:
Kiemelt fontosságú a tulajdonosi joggyakorlás és irányítás
ellenőrzésének a megerősítése, ennek érdekében az állammenedzsment tulajdonosi
pozícióinak továbbfejlesztése
- beleértve a beruházások
szabályozási környezetének
megerősítését.
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Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás
2017. évi ellenőrzése megállapításait tartalmazó
számvevőszéki jelentés a bekeretezett közzétételi
sorszámra kattintva elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról
(www.asz.hu) letölthető.

17123

és a vagyonhasznosításból származó bevételeket vagyonhasznosítási szerződés hiányában nem jogszerűen használták és mutatták ki. A megfelelő vagyongazdálkodással érintett
szervezetek aránya változó volt 2014-2017 között, köszönhetően annak, hogy az ellenőrzések fókuszába más-más intézmények kerültek az egyes években. A vagyongazdálkodási
szabálytalanságok a 2016-ban és 2017-ben ellenőrzött szociális- és gyermekvédelmi intézményeknél kiemelten jelentkeztek. A szociális- és gyermekvédelmi intézményeknél tipikus hiányosság volt, hogy az ellenőrzött intézmények döntő többségénél a beszámolóban
tévesen kimutatott kezelt vagyon nagysága miatt sérült a valódiság számviteli elve, és nem
volt biztosított a vagyon megőrzése és a vagyonváltozások nyomon követése a leltározási
és értékelési hiányosságok miatt.
Az ÁSZ a jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2017-ben is elvégezte az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás ellenőrzését. A 2017-es ellenőrzés megállapította,
hogy az évenként lefolytatott ellenőrzések ellenére még 2015-ben is hiányosságok voltak
a tulajdonosi joggyakorlásban, ugyanakkor a tulajdonosi joggyakorlás szabályszerűsége
javuló tendenciát mutat.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK 2014-2017. ÉVI ELLENŐRZÉSEI SORÁN FELTÁRT JELLEMZŐ
SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

KÖVETKEZMÉNYEK
HIÁNYOSSÁGOK TERÜLETEI
•
•
•
•
•

Analitikus nyilvántartások
Leltározások
Belső kontrollrendszer
Hatáskörök kialakítása, gyakorlása
Döntés-előkészítés dokumentációja

• a közvagyon számbavétele,
megőrzése
• a befektetési tevékenységek
szabályszerű ellátása
• a döntéshozók elszámoltathatósága
nem volt biztosított az önkormányzatok
döntő többségénél

2014. ÉVI ÁSZ JELENTÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI
(ÁLLAMI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS)
A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is
tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.
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ÁSZ felvetés:
Szükséges az állami vagyon
számbavételének megerősítése, illetve annak számvizsgálata az Alaptörvény szerinti
vagyonvédelem, vagyonmegőrzés, vagyongyarapítás
biztosítása és a garanciáinak
fejlesztése érdekében.

AZ ÁLLAMI VAGYON
NYILVÁNTARTÁSA NEM
VOLT SZABÁLYSZERŰ

AZ ÁLLAMI VAGYON
HASZNOSÍTÁSA NEM
VOLT SZABÁLYSZERŰ

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA
ÉS MŰKÖDTETÉSE NEM
VOLT SZABÁLYSZERŰ

2017. ÉVI ÁSZ JELENTÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI
(ÁLLAMI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS)
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Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a közfeladat-ellátás feltételrendszerének kialakítása döntően megtörtént. A társaságok vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási
kötelezettsége és a vagyon megőrzése terén azonban gyakoribb hiányosságokat tártak fel
a 2014-2017 közötti ellenőrzések. A 2017-ben ellenőrzött gazdasági társaságok majdnem
felénél a vagyon nyilvántartása nem volt szabályszerű, a vagyonelemek leltározása teljes
körűen nem történt meg vagy a mérlegtételek leltárral nem voltak alátámasztva. A vagyon
megőrzése a gazdasági társaságok 40%-ánál nem volt biztosított. Mindezek veszélyeztették a szabályszerű és átlátható vagyongazdálkodást, és a nemzeti vagyon megőrzését.
1.3. SZÁMVITELI REND ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI, HATÁSAI

AZ ÁLLAMI VAGYON
NYILVÁNTARTÁSA NEM
VOLT SZABÁLYSZERŰ

AZ ÁLLAMI VAGYON
HASZNOSÍTÁSA
ÖSSZESSÉGÉBEN
SZABÁLYSZERŰ VOLT

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA
ÉS MŰKÖDTETÉSE
ÖSSZESSÉGÉBEN
SZABÁLYSZERŰ VOLT

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok 2014-2017. évi ellenőrzései megállapításai
szerint alapvető hiányosság volt, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságok nem
minden esetben tettek eleget a nemzeti vagyon megőrzésével és védelmével kapcsolatos
kötelezettségeiknek. Ezen túl előfordult, hogy tulajdonosi ellenőrzések nem segítették elő
a társaságok vagyonnal való felelős gazdálkodását. A vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatások átláthatósága sem volt minden gazdasági társaságnál biztosított.
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A nemzeti vagyonban tartozó kulturális javak nyilvántartására és kölcsönzésére vonatkozó
előírásoknak egyetlen megyei hatókörű városi múzeum sem felelt meg, emiatt nem volt
biztosított az általuk kezelt nemzeti vagyon védelme és vagyonbiztonsága.

Az ÁSZ az önkormányzati alrendszerben folyamatosan ellenőrzi a helyi önkormányzatok
és azok költségvetési szervei, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
vagyongazdálkodási tevékenységét.

Az ellenőrzött szervezetek gazdálkodásának ellenőrzésére készített programok – az ÁSZ
tv. előírásának megfelelve – kiterjedtek az államháztartás számviteli rendje betartásának
ellenőrzésére is. Az ÁSZ – stratégiájában foglaltakkal összhangban – a számviteli rendet
érintő megállapításaival, javaslataival a közpénzek és a közvagyon szabályos felhasználását, használatát javította, előmozdította a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és
hozzájárult a „jó kormányzáshoz”.
Az államháztartás szervezeteinél az ÁSZ által is ösztönzött és felvetett új jogszabályi előírások alapján 2014. január 1-től történt meg az eredményszemléletű számvitelre történő
áttérés. Az eredményszemlélet elvére való áttérés, az arra épülő pénzügyi számvitel bevezetése, valamint a kapcsolódóan bevezetett módosítások jelentős változást jelentettek
a költségvetési szervek beszámoló készítésének és könyvvezetésének gyakorlatában. Az
ÁSZ mind az önkormányzatoknál, mind a központi költségvetési szerveknél végzett témacsoportos ellenőrzések programjaiba beépítette az eredményszemléletű számvitelre történő áttéréshez kapcsolódóan a felkészülésre, illetve a megfelelő végrehajtásra vonatkozó
ellenőrzési kérdéseket.
Az ellenőrzések megállapításai szerint az új számviteli rendszerre történő áttérésre ös�szességében az ellenőrzött szervezetek felkészültek, azonban a kapcsolódó informatikai
háttér megteremtése nem volt zökkenőmentes. Az informatikai háttér hiányát jelezték
az önkormányzatok körében végzett kérdőíves felmérés eredményei is. Az ellenőrzések
hibát jellemzően a rendező mérleg elkészítésével kapcsolatban állapítottak meg, ugyanis az
intézmények egy része nem készítette el az előírt, szabályszerű leltárral megalapozott rendező mérleget, vagy azt nem az előírt határidőre készítette el.

ÁSZ felvetés:
Azon önkormányzatok
esetében ahol piaci értékpapír
ügyletek és pénzügyi befektetések kezelése történik,
ott indokolt lehet szakmai
végzettség előírása, az önkormányzati hivatal vezetője,
illetve a kötelezettség vállaló
és/vagy teljesítés igazoló
számára.

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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• aktualizálás, karbantartás elmaradása
• hiányos, vagy a jogszabályokkal
ellentétes szabályozások

SZÁMVITELI
POLITIKA,
SZÁMLAREND

• hiteles leltár hiánya
• a leltározás nem megfelelő
végrehajtása

LELTÁR

SZÁMVITELI REND
KOCKÁZATOS TERÜLETEI

SZÁMVITELI
SZABÁLYOZOTTSÁG

BIZONYLATI REND,
-FEGYELEM

•	adatok bejegyzése a
számviteli nyilvántartásokba szabályszerűen kiállított bizonylat hiányában
•	gazdasági események nem megfelelő
főkönyvi számlára
vagy hibás összegben
történő bejegyzése

VAGYON
NYILVÁNTARTÁSOK

• a beszámolóban hibásan kimutatott
vagyonelemek
• a vagyon jogszabályi előírásoknak
nem megfelelő nyilvántartása

Az ÁSZ ellenőrzései során rendszeresen állapított meg az éves beszámoló mérlegét
alátámasztó leltárakkal kapcsolatos hiányosságot, a leltározás hiányos végrehajtását vagy
a leltározás teljes hiányát, amely kockázatot jelent az éves beszámolók valódiságára.
ÁSZ felvetés:
Folyó pénzügyek bürokráciájának alapvető csökkentése
az államháztartási jogkörök
újragondolásával.

Az ellenőrzött szervezetek típusától függetlenül, valamennyi területen előfordult, hogy az
ellenőrzött időszakban, vagy annak egy részében egyes vagyonelemekről nem, vagy nem
megfelelő nyilvántartást vezettek. További jellemző hiányosság volt, hogy egyes vagyonelemeket nem megfelelő értéken szerepeltettek az éves beszámoló mérlegében.
A központi alrendszerbe tartozó szociális, gyermekvédelmi, oktatási intézmények, múzeumok az ellenőrzött időszak egészében vagy egy részében a feladatellátásukhoz használt vagyontárgyakat úgy mutatták ki a vagyon nyilvántartásukban és az alapján az éves
beszámolók mérlegében, hogy nem rendelkeztek a nyilvántartásba vétel alapját képező
bizonylattal. A jogszabályi előírások szerint a vagyontárgyakat a vagyonkezelőnél kell kimutatni, így az intézmények vagyonkezelésébe nem tartozó vagyontárgyak mérlegben
történő kimutatása mérleg valódisági problémákat is felvetett az ellenőrzött intézmények
esetében.
Az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok kijavítására az ÁSZ javaslatokat fogalmazott meg az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, amelyekre az érintettek intézkedési terveket készítettek. A megállapítások ellenőrzötteknél történő hasznosulását az ÁSZ folyamatosan ellenőrizte, utóellenőrzések lefolytatásával is.
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BIZONYLATI
FEGYELEM

JAVULÁSI TERÜLETEK
AZ INTÉZKEDÉSEK
VÉGREHAJTÁSÁVAL

SZÁMVITELI
ELSZÁMOLÁSOK
SZABÁLYSZERŰSÉGE

VAGYONNYILVÁNTARTÁSOK,
BESZÁMOLÓ
ALÁTÁMASZTÁSA

A végrehajtott feladatok révén összességében javult az ellenőrzött szervezetek gazdálkodásának színvonala. Az ÁSZ tanácsadó tevékenysége is segítette a belső kontrollrendszerek
jobb kialakítását, a hibák megelőzését.
Az ellenőrzött állami és önkormányzati gazdasági társaságoknál feltárt hiányosságok
kapcsán tett megállapítások érintették a társaságok könyvvizsgálóinak tevékenységét is.
A számviteli rend megsértése esetén az Ügyészség, illetve a Könyvvizsgálói Kamara felé
tett jelzéseivel az ÁSZ elősegítette az ellenőrzött szervezetek számviteli rendet érintő tevékenységének javulását.
1.4. EGYÉB, RENDSZERESEN ELLENŐRZÖTT, KIEMELT TERÜLETEK
Az államháztartás gazdálkodásában, működésében kiemelt jelentőségű a pénzügyi helyzet
egyensúlyának megteremtése, az államadósság alakulásának fenntartható pályára állítása
és a gazdasági versenyképesség elősegítése. Az ÁSZ ezért kiemelt figyelmet szentelt ezen
területek ellenőrzésének, elemzésének az elmúlt években.
Pénzügyi helyzet, -gazdálkodás, államadósság
Az Alaptörvény előírja, hogy amíg az államadósság meghaladja a GDP 50 százalékát,
addig az államadósság GDP-hez viszonyított arányát (az adósságmutatót) folyamatosan javítani kell. A Stabilitási törvény pedig meghatározza az államadósság fogalmát és
a csökkentés mértékét (államadósság – szabály).
Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet szentel az államadósság-szabály érvényesülését közvetlenül befolyásoló tevékenységek, szervezetek ellenőrzésére. Ezzel összhangban az ÁSZ a költségvetési törvényjavaslat véleményezése és a zárszámadás ellenőrzése
során minden évben értékeli az államadósság alakulását, és 2012-ben és 2015-ben önállóan
is ellenőrizte az államadósság kezelésének eredményességét.
Az ellenőrzések mellett az államháztartás adósságkezelő rendszerének működéséről elemzést is készített az ÁSZ. Az elemzés az ellenőrzések konkrét megállapításait egészítette ki az
adósságkezelés 2012. és 2015. év közötti folyamatának és eredményeinek bemutatásával,
nemzetközi összehasonlításával.
Az ÁSZ rendszeresen ellenőrzi az egyes költségvetési szervek pénzügyi helyzetét és gazdálkodását. Kiemelt figyelmet szentelt a relatíve nagyobb pénzügyi gazdálkodási kockázatot jelentő önkormányzatok ellenőrzésének. Az önkormányzatok értékelésének összegző
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tapasztalatait a 6.1. fejezet tartalmazza. Az önkormányzatok pénzügyi egyensúlya megteremtéséhez való hozzájárulásban eredményes eszköz lehet az ÁSZ által 2017-től alkalmazott önkormányzati kockázati megfigyelő rendszer.
A központi költségvetési szervek körében a pénzügyi gazdálkodás területén jellemzően az
előirányzatok módosítása, a kiadási előirányzatok felhasználása, az előirányzat-maradvány
megállapítása, valamint a nyilvántartások vezetése során állapítottak meg hiányosságokat
az ellenőrzések.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel és elemzéseivel az ország versenyképességét meghatározó objektív tényezőkre fókuszál. Magyarország versenyképességét leginkább befolyásoló alapvető követelmények – beleértve az államadósság és a hiány alakulását – az Alaptörvényben rögzítettek. Az átláthatóság, a törvényesség, célszerűség és az eredményesség
Alaptörvényben meghatározott követelményeit minden közpénzzel, illetve közvagyonnal
gazdálkodó szervezetnek szem előtt kell tartania.
A fenntartható gazdasági növekedés javítása összefüggést mutathat a gazdálkodás szabályszerűsége biztosításának törekvésével és az ellenőrzések nyomán a pénzügyi helyzet stabilizálásának szándékával.

KÖZPÉNZEKKEL,
KÖZVAGYONNAL
VALÓ GAZDÁLKODÁS
SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK
ELLENŐRZÉSEI

AZ ÁLLAMADÓSSÁG,
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS
PÉNZÜGYI HELYZETE
ELLENŐRZÉSEI,
ELEMZÉSEI

Az ÁSZ az elmúlt években több olyan javaslatot, kezdeményezést tett ellenőrzési tapasztalatai alapján, amelyek valamely közpénzügyi terület fejlesztési igényét fogalmazták meg.
Ezek egy részét a 2016. évi éves tevékenységéről szóló Tájékoztatójában, más részét különböző fórumokon, tanácsadási tevékenysége útján fogalmazta meg. Az ÁSZ felvetéseire,
komplex javaslataira több intézkedés született kormányzati szervek részéről.
Komplex javaslati elemek és azok hasznosítása

Gazdasági versenyképesség

TELJESÍTMÉNYELLENŐRZÉSEK

1.5 RENDSZERSZINTŰ JAVASLATOK ÉS AZOK HASZNOSÍTÁSA

A GAZDASÁGI
VERSENYKÉPESSÉGHEZ
VALÓ ÁSZ
HOZZÁJÁRULÁS
MÓDJAI

INTEGRITIÁSI
ÉRTÉKELÉSEK A KÖZSZFÉRÁBAN ÉS
AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOKNÁL

A JÓL IRÁNYÍTOTT
ÁLLAM TÁMOGATÁSA
ELEMZÉSEKKEL,
TANULMÁNYOKKAL

Az ÁSZ tanácsadási tevékenysége útján az elmúlt években az alábbi területeken tett komplex javaslatokat, amelyek megvalósultak:
• áttérés az eredményszemléletű számvitelre,
• kockázat-alapúra átalakított célszerűbb adóhivatali működés,
•	pártok tiltott támogatása kontrolljának megerősítése, valamint a kampánypénzek
felhasználásának szigorítása.
A komplex javaslatok közül folyamatban van a következők megvalósítása:
• önkormányzati adósságrendezési eljárás rendszerének megerősítése,
• az állammenedzsment megújításának megindítása a nemzeti vagyont kezelő
gazdasági társaságok esetében,
• az integritás kultúrájának kiterjesztése a közpénzek és közvagyon kezelés
során széles nemzeti együttműködés keretében,
• a költségvetési maradvány elszámolásának kérdésében az Áht. végrehajtási
rendeletének módosítása átláthatóbb kereteket teremtett a költségvetési
maradvánnyal való gazdálkodás tekintetében, azonban az Országgyűlésnek
és a törvényeknek alávetetten működő „alkotmányos fejezetek” gazdálkodási
autonómiájára nézve jelentkező kockázat kezelése a továbbiakban még újragondolandó.
Az ÁSZ 2016. évi éves tevékenységéről szóló Tájékoztatóban rögzített felvetések kapcsán
készített elemzések és az ezek alapján tett kezdeményezések
Az ÁSZ a 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatójában és az intézmény működéséről szóló beszámolójában ellenőrzési tapasztalatai alapján felvetéseket fogalmazott
meg az Országgyűlés számára, melyekben összesen négy, közpénzügyeket érintő szabályozási terület felülvizsgálata merült fel.
Az önkormányzati adósságrendezéssel kapcsolatos felvetés olyan jogi szabályozás igényét vetette fel, amely egyidejűleg képes hatékonyan kezelni az eladósodást kiváltó okokat
és a hitelezők érdekeit, illetve megfelelően szankcionálja a felelőtlen gazdálkodást és a szabályok be nem tartását.
Kezdeményezés:
Az ÁSZ az önkormányzatok adósságrendezésére vonatkozó ellenőrzési tapasztalatokat ös�szegyűjtötte és ezekről több érintett minisztériumot is tájékoztatott.
A közvagyonnal való átlátható, felelős gazdálkodás érdekében megfogalmazott felvetés
a vagyonvédelmi intézkedések alkalmazásáról szól, amelyeket az ÁSZ abban az esetben
alkalmazhat, amennyiben a közpénz rendeltetésellenes felhasználását vagy pazarló gazdálkodást tár fel.

Az Állami Számvevőszék elemzési tapasztalati alapján levonható a következtetés, hogy
a magyar gazdaság objektív makrogazdasági mutatói és ezáltal a versenyképessége
javult. Az államadósság-mutató csökkenő tendenciát követ, emellett mozgásteret biztosító,
jelentős implicit tartalékot mutat. A centralizációs és az újraelosztási arány előző években
tapasztalt növekedési trendje megfordult, valamint csökkent a munkanélküliségi ráta és
a foglalkoztatottak száma a rendszerváltozás óta a legmagasabb volt.
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Kezdeményezés:
Az állami vagyon védelme témában több jogi elemzés is készült, amelyben az ellenőrzési
tapasztalatok felhasználása által az állami vagyon tulajdonosi és vagyonkezelői nyilvántartásának és leltározásának főbb szabályait, megfelelő gyakorlatait összegezte az ÁSZ.
Az elemzések megjelölték a szabályozás azon pontjait, melyek a felelősség és feladatok
egyértelmű meghatározásával biztosítják az állami vagyon nyilvántartásának teljeskörűségét és naprakészségét. A tapasztalatokról az ÁSZ tájékoztatta az illetékes állami vagyon
felügyeletéért felelős minisztert.

A 2016. ÉVI ÁSZ
TÁJÉKOZTATÓBAN
TETT ÁSZ FELVETÉSEK
TERÜLETEI

• ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGRENDEZÉS
• KÖZVAGYONNAL VALÓ FELELŐS
GAZDÁLKODÁS
• KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG
• ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK
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2. „Jól irányított állam”
támogatása

TELJESÍTMÉNYÜNK
SZÁMOKBAN A JÓL
IRÁNYÍTOTT
ÁLLAM BIZTOSÍTÁSÁHOZ
2017-ben

Az Állami Számvevőszék stratégiájában vállalt küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló,
értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét,
és járuljon hozzá a jól irányított államhoz. Mára a jó kormányzás egy olyan összetett kritériumrendszerrel leírható fogalommá vált, amely segítségével az egyes gazdaságpolitikák,
államszervezetek teljesítményei megmérettetnek. Mindemellett az Állami Számvevőszékről szóló törvény rendelkezik a jól irányított állam működéséhez való számvevőszéki hozzájárulásról.
A legfőbb ellenőrző intézmények jó kormányzást támogató szerepével kapcsolatban nem
készült átfogó modell nemzetközi téren. Az Állami Számvevőszék ezért - figyelembe véve
az ÁSZ törvényből eredő felhatalmazását és feladatait - modellt alkotott a legfőbb ellenőrző
intézmények jó kormányzáshoz való hozzájárulásának áttekintése és rendszerbe foglalása
céljából.
Az ÁSZ ellenőrzései, elemzései során az elmúlt években fokozott szerepet kapott a hazai
gazdasági versenyképesség növeléséhez való hozzájárulás az állami intézkedések eredményességének, hatékonyságának elősegítésével. Az ÁSZ ellenőrzései, elemzései témaválasztásánál figyelembe veszi mind az EU növekedési stratégiáját (Európa 2020), mind az
ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerét (Agenda 2030) - ideértve az integritás felépítését -, amely irányokban a magyar állam is elkötelezett.

Az ÁSZ felvetette a közzétételek jogi szabályozásának felülvizsgálatát. Kiemelte továbbá:
megerősítésre szorul az intézmények, gazdálkodó szervezetek irányítása, minőségközpontúsága is.

7

Számvevőszéki
jelentés

9

Elemzés,
tanulmány

12

Tájékoztató az
országgyűlési képviselők részére

A LEGFŐBB ELLENŐRZŐ INTÉZMÉNYEK HOZZÁJÁRULÁSA A JÓ KORMÁNYZÁSHOZ
MAGYAR MODELL

Kezdeményezés:
A témában – jogi összehasonlító elemzést követően – levelet írt az ÁSZ az igazságügyi
miniszternek. Az ÁSZ elemzése megállapította, hogy a jelenlegi Info tv. szerinti közzétételi
követelményrendszer átalakításának egyik lehetséges iránya lehet az adatok közzétételi
körének bővítése mellett az igénylések körének szűkítése. Ezen túlmenően további irányokat fogalmazott meg a jelenlegi szabályok egyszerűsítésére, a duplikációk elkerülésére.
ORSZÁGGYŰLÉS

ELLENŐRZÖTT
SZERVEZETEK

SZAKMAITUDOMÁNYOS
KÖZÖSSÉG

KÖZPÉNZT
FELHASZNÁLÓ
SZERVEZETEK

TÁRSADALOM

A LEGFŐBB ELLENŐRZŐ INTÉZMÉNY ALKOTMÁNYOS HELYZETE, JOGOSÍTVÁNYAI, FÜGGETLENSÉGE
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HATÓKÖR

ESZKÖZÖK

EREDMÉNYES ÉS HATÉKONY
GAZDÁLKODÁS

MINTAADÁS

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI
FENNTARTHATÓSÁG

INTEGRITÁS

ÁTLÁTHATÓSÁG

MINŐSÉGI JOGALKOTÁS

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

ELLENŐRZÉSI JELENTÉSEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK, ELEMZÉSEK, TANULMÁNYOK,
INTÉZKEDÉSI TERVEK, UTÓELLENŐRZÉSEK, JÓ GYAKORLATOK, FIGYELEMFELHÍVÓK ÉS TÁJÉKOZTATÓK

Kezdeményezés:
Az ÁSZ a témában jogi elemzést készített a könyvvizsgálók állami vagyonvédelemben
betöltött szerepéről. Az elemzésben azt a következtetést vonta le, hogy a könyvvizsgálói
funkció a közvagyon ellenőrzésében nem tudja betölteni a közvagyon védelmi szerepét
tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó szabályok egységesek a magán és közszereplők auditálására. Ez ügyben megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, akikkel
a szükséges intézkedések kapcsán egyeztetések kezdődtek.

KORMÁNYZAT

TÖRVÉNYESSÉG

Az ÁSZ felvetésében felhívta a figyelmet arra, hogy szükséges erősíteni az ellenőrző szervezetek által végzett munka minőségbiztosítását és szankcionálását legalább a közpénzügyekkel érintett szervezetek tevékenységének piaci szereplők általi hitelesítésénél.

EREDMÉNY

JÓ KORMÁNYZÁS

ALAPELVEK, ÉRTÉKEK,
STRATÉGIAI CÉLOK

FUNDAMENTUM
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TÖRVÉNY
SZERINTI
KÖTELEZŐ
FELADATOK

TANÁCSADÓI
TEVÉKENYSÉG

Kapcsolódó OGY határozat
34/2015. (VII. 7.) OGY határozat
alapján a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó
tevékenység és az etikus
közpénzügyi vezetőképzés
támogatása

Költségvetésről vélemény
KT elemzés

Tanulmány, elemzés
OGY tájékoztatók

OGY HATÁROZATOK
ALAPJÁN VÉGZETT
FELADATOK

Integritás
Állammenedzsment
Pénzügyi tudatosság

2.1. ÁLLAMMENEDZSMENT, FELELŐS VEZETŐI MAGATARTÁS
A jól irányított állam közérdek, amelyhez hozzá tartozik, hogy olyan teljesítményértékelési rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, ami növeli a szervezeti teljesítményt és
hozzájárul a fejlődési lehetőségek kihasználásához. A vezetőknek a szervezet működése
szempontjából meghatározó szerepük van. A vezetői teljesítményértékelési folyamatok fejlesztése időszerű, mivel a vezetők teljesítményét mérő rendszer hozzájárul a közigazgatás
megújításához és az Alaptörvény XXVI. cikkében foglalt, a hatékony nemzeti közigazgatás
megteremtése stratégiai cél megvalósításához. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési, értékelési tevékenységével támogatja e területen is a jó állam megteremtését.
Az Állami Számvevőszék tanácsadó tevékenységének egyik célja a tudásmegosztás, a „jó
gyakorlatok” terjesztése, valamint a közpénzügyi és vezetői ismeretek fejlesztése a közpénzügyi rendszer szervezetei körében. E célt az Országgyűlés is megerősítette. Ennek
érdekében az ÁSZ együttműködésre törekszik a többi alkotmányos intézménnyel, valamint a közpénzekkel való etikus gazdálkodást az oktatásuk, kutatásuk fókuszába helyező
felsőoktatási intézményekkel.
Az Országgyűlés határozatában hozzájárult, hogy a közpénzekkel és közvagyonnal való
gazdálkodásban érintett szervezetek tekintetében az Állami Számvevőszék szélesítse
a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést. Az 1660/2015. számú kormányhatározat továbbá kimondja, hogy
a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek tevékenységét folyamatosan
értékelni kell a szabályosság, eredményesség, gazdaságosság szempontjából; továbbá az
állami cégek vezetőinek szigorú etikai és integritás elveknek kell megfelelniük. Az Állami
Számvevőszék ezekkel összhangban az állami és önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek esetében kockázat alapú kiválasztás alapján, meghatározott időszakra
vonatkozóan értékelte a gazdasági társaságokat irányító vezető tisztségviselők teljesítményét. A nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében a vezetői teljesítményértékelések kiterjedtek egyes központi költségvetési szervekre is.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései során az Alaptörvényből kiindulva a közpénzt, közvagyont használó szervezet vezetőjének teljesítményét elsősorban annak alapján ítéli
meg, hogy a vezetői munkája során a törvényesség, az eredményesség és a célszerűség
követelményét mennyire érvényesíti. A közszféra vezetésével szemben támasztható követelmények meghatározásához kiinduló pontot jelentett az állami tulajdonú gazdasági
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társaságok ellenőrzéseinél tapasztaltak felhasználásával a vezetés minőségét
érintő javaslatok kidolgozása. 2016 októberétől kormányrendelet mondja ki, hogy
a közszféra intézményei vezetőinek felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és
az integritás érvényesítésének biztosítására. Az integritás szemlélet a korrupció
megelőzését helyezi előtérbe, ami növeli a szervezetek vezetőinek felelősségét,
mivel azt feltételezi, hogy a vezető korrupciós kockázatelemzéssel feltárja az általa vezetett szervezetet fenyegető korrupciós veszélyeket, és tudatosítja azokat.
Az integritás megközelítés másik jellemzője, hogy hangsúlyozza a pozitív értékek
kinyilvánításának és követésének a fontosságát is. Ennek lehetséges eszközei például az értékeket megfogalmazó stratégia és küldetésnyilatkozat, a magatartási
kódex, a vezetői példamutatás.
Az ÁSZ ellenőrzéseinek 2016-tól szerves része a korrupciós kockázatok
kezelésének és a korrupció elleni védelem kiépítettségének, a kontrollok működtetésének az értékelése. Az Állami Számvevőszék 2017-ben állami és önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a központi alrendszerbe tartozó
költségvetési intézmények gazdálkodásának ellenőrzéséhez kapcsolódóan elvégezte az érintett szervezetek vezetőjének értékelését a 2015. évre vonatkozóan.
Az ellenőrzéssel az volt a cél, hogy az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló megállapításokkal, javaslatokkal, tanácsokkal segítse az ellenőrzött szervezetek munkáját,
valamint hozzájáruljon az irányítói hatáskörök és a munkáltatói jogok felelős és
megalapozott gyakorlásához.
Az ÁSZ a „jó gyakorlatok” terjesztése érdekében 2017-ben is folytatta a tudásmegosztást szolgáló rendezvényei sorozatát, támogatta az etikus közpénzügyi vezetőképzést.
Az első számú vezetők képzésének célja volt a közpénzügyi
és vezetői ismeretek fejlesztésén keresztül, hogy hozzájáruljon a közös célok megvalósításához és elősegítse a
jól irányított állam működését. 2017 januárjában az ÁSZ és
a Miskolci Egyetem „Etikus vezetés, integritás és teljesítménymenedzsment a közszférában” címmel rendezett „Jó gyakorlatok”
szemináriumot. A két intézmény közös törekvése olyan vezetőképzési tananyag tudományos megalapozása, amelyben az etikus vezetői magatartás és a
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vezetői teljesítmény mérése, értékelése szervesen összefonódik, mind az elmélet,
mind a gyakorlat szintjén.

2.2. VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG 2018. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL

A közszféra intézményvezetőinek nemcsak szakmai, hanem vezetői ismeretekkel
is rendelkezniük kell, ezért folyamatosan képezniük kell magukat, azért hogy meg
tudjanak felelni a velük szemben támasztott egyre összetettebb elvárásoknak. Az
ÁSZ vezetőképző programja ehhez nyújtott támogatást, elsőként a múzeumi vezetőknek. A 2017. októberi „Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje – Fókuszban
a múzeumok” című ÁSZ „Jó gyakorlatok” szemináriuma első alkalommal kiegészült
egy 50 órás képzési modullal.

Az ÁSZ minden évben véleményezi az Országgyűlés részére benyújtott költségvetési törvényjavaslatot, valamint elemzést készít a Költségvetési Tanács részére a költségvetési törvényjavaslat tervezetének és a törvényjavaslat megszavazás előtti változatának véleményezéséhez. Az Állami Számvevőszék az ÁSZ tv-ben rögzített törvényi kötelezettségét teljesítve
összeállította véleményét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról. Véleményében az ÁSZ a költségvetési tervezés egy adott állapotáról nyilatkozik
a bevételek megalapozottsága, illetve teljesíthetősége, a kiadások alátámasztottsága és
a jogszabályok betartása tükrében. A véleményadás célja, hogy az ÁSZ hozzájáruljon
ahhoz, hogy az Országgyűlés a még hiányzó törvények megalkotásával, illetve módosító javaslatok elfogadásával megalapozott, a reálisan felmerülő kockázatokat kezelni tudó
költségvetést fogadjon el. Az Állami Számvevőszék – a költségvetési törvényjavaslat vitája
során – véleményével, illetve elemzéseivel folyamatosan támogatta a 2018. évi költségvetés megalkotását és hozzájárult a költségvetési tervezés átláthatóságához. A kétévente
elvégzett Open Budget Survey (OBS) nemzetközi felmérés legfrissebb, 2017. évi jelentése
alapján az ÁSZ jól ellátja a szerepét a központi költségvetés átláthatóságának biztosításában és a költségvetésről készített számvevőszéki vélemény (jelentés) tartalma jobb színvonalú még a fejlett országok átlagánál is.

Az Állami Számvevőszék a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységének szélesítését, és az etikus közpénzügyi vezetőképzés támogatását előirányzó
országgyűlési határozat végrehajtása érdekében kezdeményezte egy állami vezetőknek szóló tankönyv összeállítását is.
2017-ben jelent meg a „Vezetés a Közjó szolgálatában” c. könyv, amely a közpénzt
felhasználó szervezetek menedzsmentjének készült. A könyv célja, hogy a szervezeti integritást középpontba állítva, arra építve, ugyanakkor a közszolgálat küldetését szem előtt tartva, annak sajátosságaihoz igazodva adja át a legkorszerűbb
vezetési, szervezési és gazdálkodási ismereteket. A könyv megszületésében több
számvevőszéki szakember – köztük az Állami Számvevőszék elnöke - is aktívan
közreműködött.

Az ÁSZ megállapította, hogy megalapozott a 2018-as központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat, a költségvetés tervezésénél figyelembe vett makrogazdasági előrejelzés
megvalósulása esetén a bevételi előirányzatok teljesíthetőek. A törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényben meghatározott államadósság-szabálynak, egy előírás kivételével
a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és hozzájárul Magyarország költségvetési stabilitásának fenntartásához. Ugyanakkor a költségvetési döntések során továbbra
is konzekvens költségvetési gazdálkodás szükséges központi és helyi szinten, valamint
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél egyaránt.

AZ ÁSZ HOZZÁJÁRULÁSA AZ ÁLLAMMENEDZSMENT FEJLESZTÉSÉHEZ

ÉRTÉKEK
KÖZVETÍTÉSE

OKTATÁSI
PROGRAMOK

• KONFERENCIÁK
TUDÁSMEGOSZTÁSA
• ELLENŐRZÉSI
TAPASZTALATOK
(KÖZPÉNZEKKEL
ÉS KÖZVAGYONNAL
VALÓ GAZDÁLKODÁS)
• TANÁCSADÓI
TEVÉKENYSÉG

• „JÓ GYAKORLATOK”		
TERJESZTÉSE
• PÉNZÜGYI
TUDATOSSÁG
FEJLESZTÉSE
• ETIKUS MAGATARTÁS

• MÓDSZERTANI
TUDÁS

• KUTATÁSI
EREDMÉNYEK
MEGOSZTÁSA
• PUBLIKÁCIÓK
- TANKÖNYV

• A KÖZPÉNZEKKEL
ÉS KÖZVAGYONNAL
GAZDÁLKODÓ
VEZETŐK KÉPZÉSE

• VEZETŐKÉPZÉS

• KUTATÁS, SZAKÉRTŐI
TEVÉKENYSÉG ÉS
KÖZPÉNZÜGYI
ISMERET-TERJESZTÉS

• INTEGRITÁS KÖZPONTÚ
SZEMLÉLET

• KORRUPCIÓ
MEGELŐZÉSE

• ETIKUS GAZDÁLKODÁS

ÁSZ
TUDÁSANYAGA

TUDÁSMEGOSZTÁS
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A Költségvetési Tanács részére a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat-tervezetről készített elemzés felhívja a figyelmet a költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatai tekintetében azonosítható legfontosabb kockázati tényezőkre.
Az ÁSZ elemzést készített a Költségvetési Tanács részére arról is, hogy a költségvetési
törvényjavaslatnak a zárószavazásra előkészített változata teljesíti-e a GDP-vel arányos
államadósság csökkentésének az Alaptörvényben rögzített követelményét.

MISKOLCI
EGYETEM

KÉPZÉS

TUDÁSMEGOSZTÁS

INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Megállapítások

• TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSE,
MONITORING,
KONTROLLING,
VALAMINT AZ EMBERI
ERŐFORRÁS
GAZDÁLKODÁS ÉS
MENEDZSMENT
• INTEGRITÁS
SZEMLÉLET ÉS
KONTROLLOK
ERŐSÍTÉSE

ÁLLAMMENEDZSMENT
MEGÚJÍTÁSA

2.3. INTEGRITÁS
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés felhívására közel tíz éve foglalkozik az integritás
kultúrájának meghonosításával, elterjesztésével és megerősítésével. Az integritás szemlélet érvényesítésének értékelése jelentős szerepet tölt be az ÁSZ ellenőrzéseiben. Az intézmény 2011 óta évente elkészíti a közszféra intézményeinek integritási helyzetét értékelő
felmérését. 2015-től kezdődően felmérést készít az állami tulajdonú gazdasági társaságok
körében is. Az ellenőrzések célja a belső kontrollrendszer fejlesztése, a felmérések célja,
hogy visszajelzést adjanak a közszféra intézményeinek, illetve a gazdasági társaságok számára integritás kockázataikról, illetve a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok kiépítettségéről. A 2017-ben elvégzett felmérésben 3346 közintézmény vett részt.
Az Állami Számvevőszék 2017-ben két integritás jelentést hozott nyilvánosságra.
A 2016. évi felmérés adatai alapján a közszféra intézménycsoportjainak integritás kockázatait és kontrolljait értékelő elemzést adott ki, amelyben az ÁSZ először kapcsolta össze
a Magyar Államkincstár adatbázisát a felmérés eredményeivel. Szintén első alkalommal
került sor a kiemelt kockázati helyzetek kezelésére szolgáló speciális kontrollok önálló vizsgálatára is. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a közszféra intézményeinél a magasabb kockázati szint, magasabb szintű kontrollkiépítettséggel társul. Az egyes intézménycsoportok azonban eltérően teljesítenek, illetve a nem megfelelő integritási szint jelentős
közpénzre, közvagyonra gyakorol hatást. A kontrollkiépítettség és az etikus vezetés terén
a nagyobb, több vezetési szinttel rendelkező szervezetek járnak elől.

A költségvetésről szóló vélemény megállapításait tartalmazó
számvevőszéki jelentés és a nyilvánosságra hozatalról szóló
híradás a bekeretezett közzétételi sorszámokra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

17085
17085-H

A Költségvetési Tanács részére készített elemzés a költségvetési törvényjavaslat zárószavazás előtti változatához a
bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az
ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

T/422

Mi az Open Budget Survey?
A kétévente elvégzett Open Budget
Survey (OBS, nyílt költségvetési
felmérés) a költségvetési elszámoltathatóság pilléreit (átláthatóság,
felügyelet, nyilvánossági részvétel)
értékeli kormányoktól független, összehasonlításra alkalmas
módszerrel. Az OBS a nemzetközi
sztenderdek alapján kialakított
felmérés során azt is értékeli, hogy
az adott ország legfőbb ellenőrző
intézménye, számvevőszéke miként
járul hozzá a központi költségvetés
átláthatóságához. Módszertana kitér
arra is, hogy a legfőbb ellenőrző
szerv milyen színvonalon és men�nyire függetlenül látja el feladatait.
A felmérést az International Budget
Partnership (IBP, nemzetközi
költségvetési partnerség) készíti
kutatóintézetekkel és civil szervezetekkel világszerte együttműködve.
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Kapcsolódó OGY határozat
35/2009. (V. 12.) OGY határozat
alapján az ÁSZ korrupciós
kockázatokat feltérképező
szerepének megerősítése

Az ÁSZ második jelentése a közszféra integritási helyzetét mérte fel a 2017. évre vonatkozóan. Az elemzés megállapította, hogy mérséklődött a kontrollal le nem fedett kockázatok aránya, vagyis rendszerszinten javult az integritás szintje a közintézmények körében.
A kockázati és kontrollindexek alakulására hatással voltak az intézményrendszert érintő
változások (strukturális átalakítások, jogállásváltozás, feladatkör bővülés/csökkenés).
Bár az integritás szemlélet megszilárdult, annak elterjedése közintézményenként, szektoronként változó képet mutat. Különösen jelentősek a közintézmények és a magánszektor
találkozásából fakadó kockázatok. Az ÁSZ ennek megfelelően megvizsgálta a közszolgáltatások, a hatósági jogkörök, a közbeszerzések, egyéb – az állami szféra és a magánszereplők között kialakított – üzleti kapcsolatok, valamint a szakértők alkalmazásának integritási
helyzetét.
Az Állami Számvevőszék - a korábbi felmérések tapasztalatai alapján - 2017 októberében indította el a többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó
felmérését. A felmérésben 752 gazdasági társaság vett részt.

2.4. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
A fenntartható fejlődés biztosítására, az energiafelhasználás hatékonyságára, a környezeti
terhek csökkentésére és az életminőség folytonos javítására való törekvés az Európai Unió
és a tagállamok közös szerződésben foglalt célja. A fenti célok elérése érdekében Magyarország nemzeti szintű vállalásokat tett, amelyben meghatározó a közintézmények szerepvállalása. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról az Országgyűlés a 18/2013.
(III.28.) számú határozatában úgy rendelkezett, hogy az ÁSZ saját feladatkörében eljárva
a gazdasági erőforrásokra vonatkozó korlátok betartását ellenőrző intézmény. Az Állami
Számvevőszék ellenőrzésein keresztül is hozzá kíván járulni a fenntartható fejlődés biztosításához, amelynek keretében önálló ellenőrzések keretében értékeli a nemzeti célkitűzések
megvalósulását, valamint a megtett intézkedések hatékonyságát. Az ÁSZ 2017-ben ennek
megfelelően ellenőrizte a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetét, valamint a parlagfű
elleni védekezés rendszerét.

A 2009-ben elindított Integritás Projekt fenntartási időszaka 2017-ben lejárt, így az integritási felmérés fontos mérföldkőhöz érkezett. Kötelező jelleggel az ÁSZ-nak már nem kell
elvégeznie a felmérést. 2017. december 11-én ugyanakkor a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Kúria, a Legfőbb ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank vezetője az intézmények éves integritás
ülésén a felmérések valamilyen formában történő folytatására kérték fel az Állami Számvevőszéket. A Kormány a 1239/2017. (IV. 28.) számú határozatában szintén arra kérte fel az
Állami Számvevőszéket, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedésekhez kapcsolódóan, az állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági
társaságok tekintetében 2018-ig biztosítsa az Integritás felmérés évenkénti megvalósítását.

A 2016. évi integritás felmérés alapján készített elemzés
a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el,
illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

T/421

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzése
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megfelelősége a társadalom széles rétege számára
élet- és vagyonvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű. A terület jogszabályi környezete az elmúlt években többször és jelentősen megváltozott. Az ÁSZ a 2013-2015 közötti
időszakra vonatkozóan ellenőrizte a közszolgáltatást, a 2016. június 30-ig hatályos jogszabályok szerinti feladatellátás megfelelőségét értékelte.
A 2017. évi integritás felmérés alapján készített elemzés
a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el,
illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

T/427

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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Megállapítások
A feladatellátásért felelős önkormányzatok, illetve a katasztrófavédelmi igazgatóságok
alapvetően szabályszerű feladatellátása mellett a közszolgáltatók nem megfelelően látták
el a közszolgáltatást.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó lakossági felmérés alapján nem teljesültek maradéktalanul az élet- és vagyonvédelmet érintő célok, mivel hét százalékban elmaradt a kötelező kéményellenőrzés 2015-ben. A lakosság a kéményseprő-ipari közszolgáltatás színvonalával ugyanakkor összességében elégedett volt. A válaszadók egyes esetekben
a kéményseprő felkészültségével, munkavégzésével, illetve a szolgáltatás színvonalával
kapcsolatban jelezték elégedetlenségüket.
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Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.

17062-O

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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2.5. TOVÁBBI KIEMELT ELLENŐRZÉSEK A JÓL IRÁNYÍTOTT ÁLLAM TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN
Az ÁSZ bizonyos témákhoz kapcsolódó ellenőrzései fokozott hozzájárulást jelentenek egyegy államháztartási működési terület vagy alágazat problémáinak, kockázatainak, illetve
jó gyakorlatainak a feltárásához, tudatosításához. Az ellenőrzési eredmények, javaslatok
felhasználhatók az adott terület eredményesebb, hatékonyabb menedzselésében.

Az államháztartás információs rendszere, valamint a hivatalos
statisztikai szolgálat működésének ellenőrzése

A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése
Hazánkban a parlagfű széles körű elterjedése számos negatív hatással jár. A parlagfű
mezőgazdasági területeken terméscsökkenést eredményez, a parlagfű pollen magas szintje egészségügyi problémákat okoz és jelentős egészségügyi kiadásokat generál. Az Állami
Számvevőszék a parlagfű elleni védekezés ellenőrzésével a fenntartható fejlődés témaköréhez kapcsolódó ellenőrzéseinek számát gyarapítja.
Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

17090

Miközben a társadalom jelentős erőforrásokat fordított és fordít jelenleg is a parlagfű elleni
védekezésre, az erőfeszítések ellenére a pollen-koncentráció nem csökken. Az ellenőrzés célja ezért annak megállapítása volt, hogy a parlagfű elleni védekezés rendszere megfelelően
működött-e, a felderítési, szankciós és közérdekű védekezés rendszerében részt vevő hatóságok szabályszerűen látták-e el ezzel kapcsolatos feladataikat, illetve a parlagfű elleni védekezés kapcsán megtett intézkedések elősegítették-e a hosszú távú célok megvalósulását.

Az államháztartás információs rendszere és a statisztikai szolgálat megbízható, jó működésének alapvető szerepe van abban, hogy a kormányzat és szélesebb körben a gazdasági,
társadalmi szereplők valós és hiteles információk alapján hozhassák meg döntéseiket, segíti
a gazdasági-társadalmi folyamatok elemzését, az összefüggések feltárását, tájékoztatást
ad a nemzetközi, magyar gazdaságra visszaható intézmények számára. Mindez egyrészt
a „jó kormányzás” feltétele, másrészt előmozdítja a gazdasági hatékonyságot, a javak gazdaságilag és társadalmilag minél optimálisabb felhasználását. Az államháztartás információs rendszere és a statisztikai szolgálat 2014-2015 közötti működésének ellenőrzésével az
Állami Számvevőszék elősegíti a „jó kormányzás” érvényesülését, támogatja az átláthatóság megteremtésére irányuló fokozott társadalmi elvárásnak való megfelelést.

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

17017

Megállapítások
Az ÁSZ megállapította, hogy az államháztartás információs rendszere működtetését
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár 2014-ben és 2015-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el, a működés belső szabályozottsága azonban nem
biztosította az elszámoltatható feladatellátást. Az államháztartás információs rendszere és
a hivatalos statisztikai szolgálat között az adatok átvétele, a statisztikai adatok előállítása
a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt: támogatta az államháztartás pénzügyi
folyamatainak tervezését, az előirányzatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását és
ellenőrzését, továbbá az adatok megfelelő előállítását.

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.

17017-O

Az ellenőrzés során feltárt pozitívumok és hiányosságok

Megállapítások

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.

17090-O
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Az ellenőrzés – amely a 2013-2015 közötti időszakra terjedt ki – egyik legfontosabb megállapítása, hogy a parlagfű elleni védekezés kapcsán megtett intézkedések elősegítették, de nem
biztosították a hosszú távú célok megvalósítását. A parlagfű pollen koncentrációjára és a biológiai allergének okozta egészségi kockázat csökkenésére vonatkozó célok nem valósultak meg.

• statisztikai adatok előállítása
• adatok átvétele

Az ellenőrzés során feltárt pozitívumok és hiányosságok

• belső szabályozottság

• szabályozási környezetet kialakították
•	szakmai koordináció, irányítás, ellenőrzés, beszámolásszabályszerű volt az FVM részéről
•	informatikai rendszerek kialakítása, működtetése és fejlesztése megtörtént
•	a védekezés teljesítmény-értékelésének feltételeit összességében nem teremtették meg
•	hiányos információk a védekezésre fordított kiadásokról, fertőzött területekről
•	a közérdekű védekezés rendszerében részt vevő kormányhivatalok és jegyzők több esetben nem szabályszerűen látták
el feladataikat
•	a közérdekű védekezéssel érintett terület nagysága, a kormányhivatalok által ellenőrzésre fordított napok száma egyaránt csökkenő tendenciát mutatott
A hiányosságok megszüntetése érdekében az Állami Számvevőszék szerint indokolt a védekezés céljainak, rendszerének és módszereinek a tapasztalatokon és kutatási eredményeken alapuló felülvizsgálata, illetve szükség szerinti átalakítása annak érdekében, hogy
a védekezés eredményesen járuljon hozzá a parlagfű pollenkoncentráció csökkenéséhez.

ELLENŐRZÖTT
SZERVEZETEK:

Az adatvédelem ellenőrzése
A nemzeti vagyon részét képező nemzeti adatvagyon a közfeladatot ellátó szervek által
kezelt közérdekű adatok, személyes adatok és közérdekből nyilvános adatok összessége.
A biztonságukról való fokozott gondoskodás elengedhetetlen az állampolgárok államba
vetett bizalmának erősítése, valamint a közigazgatás folyamatos és zavartalan működése
érdekében. A 2011-2015 közötti időszak ellenőrzésével az ÁSZ elősegíti a „jó kormányzás”
érvényesülését, hozzájárul a nemzeti vagyon megóvásához, valamint támogatja azt, hogy
az ellenőrzött szervezetek az átláthatóság megteremtésére irányuló fokozott társadalmi
elvárásnak megfeleljenek.
Megállapítások
Az adatkezelő szervezetek adatkezelési tevékenységre vonatkozó belső szabályozottsága
a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította a nemzeti vagyon részét képező nemzeti adatvagyon védelmét a 2011-2015. években. Az adatkezelők a gyakorlatban megfelelően
alkalmazták a biztonságos adatkezelésre és az adatfeldolgozások kiszervezésére irányuló

NAV
OEP
ONYF
KINCSTÁR
OH
KEKKH
NAIH
NEIH
Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

17061

előírásokat, az adatok harmadik fél részére történő továbbítását megfelelő felhatalmazással, a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelmű lehatárolása mellett hajtották végre.
Az adatok védettsége szempontjából azonban sérülékenységi kockázatot jelentett, hogy az
adatkezeléshez használt elektronikus rendszerek és a szervezet egészének biztonsági osztály, illetve biztonsági szint szerinti besorolását nem minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezték el, amelyhez hozzájárult a hatósági ellenőrzés elmaradása is.
Javaslatok
Ellenőrzésünk a NAIH, a Kincstár, az OH elnökének, a NEIH és a NAV vezetőjének, az ONYF és
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint az OEP jogutódja főigazgatójának, valamint
a Belügyminisztériumot vezető miniszternek, mint a KEKKH jogutód szervezete vezetőjének
fogalmazott meg javaslatot.
Az ellenőrzés során feltárt pozitívumok és hiányosságok

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.

17061-O

• adatvagyon védelme
• biztonsági besorolás
• hatósági ellenőrzések

A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése
Megállapítások
Az ÁSZ megállapította, hogy javult a gyermekvédelmi rendszer eredményessége a gyermekek családban történő nevelkedését elősegítő kiemelt területeken, a gyermekvédelmi
intézményrendszer működésének eredményessége ugyanakkor összességében nem
javult 2011 és 2015 között. Az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás, valamint
a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményei nem érvényesültek a gyermekvédelmi ágazatban. Mind a központi, mind az önkormányzati fenntartók tevékenységében, és
a rendszer működésében számos szabálytalanságot tárt fel az ellenőrzés.
A központi és önkormányzati fenntartók egyaránt nem alakítottak ki teljesítményértékelésre alkalmas célokat, célértékeket, mutatókat és határidőket az illetékességi körükbe tartozó
gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatosan, illetve az esetenként rögzített
célok, feladatok teljesítését sem követték nyomon. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi tevékenységgel összefüggő stratégiai szintű feladatok teljesítésének nyomon
követése indikátorok meghatározásának és rendszeres értékelésének hiányában nem volt
biztosított.

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

17189
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Az ÁSZ az általa meghatározott eredményességi mutatók alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi feladatellátásra vonatkozóan megállapította: a központi fenntartású intézményrendszer feladatellátásának eredménye javult a gyermekek
családi környezetben való nevelését szolgáló olyan kiemelt területeken, mint a 12 éven aluli
gyermekek nevelőszülőknél való elhelyezése, továbbá a 10 év alatti korcsoportú gyermekek
örökbeadása. Ugyanakkor más területeken összességében az eredmény romlása volt megállapítható. Az önkormányzati rendszer gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatos feladatellátása a gyermekjóléti szolgáltatások és a gyermekek napközbeni ellátása terén stabilan
eredményes volt, míg az átmeneti gondozásból hazagondozás miatt véglegesen kikerült
gyermekek aránya összességében nem mutatott javulást.
Következtetések
Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárult ahhoz, hogy egy hosszútávon fenntartható, családi típusú
nevelésre orientált, minden rászoruló gyermek esélyegyenlőségét növelő gyermekvédelmi

intézményrendszer működjön, amely épít a veszélyeztetettséggel kapcsolatos prevencióra
és támogatja a családba való visszahelyezést.
Javaslatok
Az ÁSZ a jelentésében javaslatokat nem fogalmazott meg, azonban jelzéssel élt azon megyei kormányhivatalok felé, amelyek területén az ellenőrzött önkormányzatok a gyermekvédelmi feladatukat valamely területen nem látták el. Továbbá a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében figyelemfelhívó levéllel fordult 60 ellenőrzött
önkormányzat polgármesteréhez és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójához. Az érintett önkormányzatok polgármesterei, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója a figyelemfelhívó levélre tett intézkedéseiről írásban
értesítette az ÁSZ elnökét.

Az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások
ellenőrzése és elemzése
Az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások szabályszerű és a meghatározott
célkitűzésekkel összhangban történő felhasználása kiemelt jelentőségű az ország jövőbeli
gazdasági teljesítményének alakulása szempontjából. Az Állami Számvevőszék az uniós
kutatás-fejlesztési és innovációs források felhasználását nyomon követő rendszer ellenőrzésével hozzájárul a támogatások szabályszerű és eredményesebb felhasználásához, és
ezen keresztül a bruttó hazai termék növekedéséhez.

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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Megállapítások
Az uniós forrásból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatások tekintetében a folyamatos feladatellátás a hazai intézményrendszer 2014-es átalakítása mellett is biztosított volt. Az irányító szervi feladatok átadás-átvétele ugyanakkor nem minden
esetben felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az uniós forrásból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások monitoring
és értékelési rendszere működésének feltételeit biztosították, azonban nem minden esetben tettek eleget a jogszabályi előírásoknak. A közreműködő szervezetek nyomon követési
rendszerének kialakítása összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak, azonban
működtetésük nem volt megfelelő.

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.
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Javaslatok
Az ÁSZ jelentésében az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter számára fogalmazott meg javaslatokat, melyekre az ellenőrzött szervezetek intézkedési tervet
készítettek.
Elemzés
Az államadósság-szabály érvényesülése szempontjából is kiemelten fontos a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek eredményessége, ami hazánk versenyképessége és a gazdasági növekedés egyik alapja. Ez is indokolta, hogy az Állami Számvevőszék
külön elemzéssel foglalkozzon ezzel a területtel. Az elemzés elkészítésének másik indoka
az volt, hogy Magyarország GDP-jének egyre nagyobb arányát fordítja a kutatás-fejlesztési
és innovációs területre, ami a GDP növekedését figyelembe véve dinamikusan emelkedő
összeget jelent.
Az elemzés bemutatta, hogy a GDP-arányos kutatási és fejlesztési ráfordítások összege
Magyarországon 2008-ig 1%, vagy annál is alacsonyabb volt, ezt követően 1% felett alakult.
A stagnálás nem hatott jótékonyan az eredményeket hosszútávon érvényesítő kutatásfejlesztésre.

Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

T/420

Az elemzés rávilágított arra, hogy Magyarország innovációs teljesítményének javulását leginkább az hátráltatja, hogy a kis- és közepes vállalkozások csak szerény mértékben tudnak
az innovációs folyamatokba bekapcsolódni, illetve nem jönnek létre nagy számban innovációra alapított kisvállalkozások.
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2.6. TOVÁBBI ELEMZÉSEK, TANULMÁNYOK A JÓL IRÁNYÍTOTT
ÁLLAM TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN
Az ÁSZ a jól irányított állam támogatása érdekében változatos, egyre bővülő témákban
készít elemzéseket, tanulmányokat. Az idei év elemzései fókuszában a Költségvetési Tanács
munkájának segítése mellett a közintézmények irányítása, és a gazdasági versenyképesség különböző vetületei álltak.
Elemzés a Költségvetési Tanács részére a 2017. I. félévi költségvetési folyamatokról
Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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A Stabilitási tv. alapján a Költségvetési Tanács (KT) félévente véleményt nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásának helyzetéről és az államadósság várható
alakulásáról. Az Állami Számvevőszék az ÁSZ elnökének a KT tagjaként ellátandó feladatait - a Stabilitási tv. rendelkezései alapján - a KT által tárgyalt kérdésekhez kapcsolódó
elemzéseknek a KT rendelkezésére bocsátásával segíti. Az ÁSZ a 2017. I. félévi költségvetési
folyamatok értékelésével elősegítette a KT megalapozott véleményének kialakítását a 2017.
I. féléves folyamatokról.
Elemzés a középirányító szervek működésének ellenőrzési tapasztalatairól

Mi a középirányító szerv?
A költségvetési szerv tekintetében
törvény vagy kormányrendelet alapján
meghatározott, átruházott irányítási
hatásköröket gyakorló szerv.

Elemzés keretében összegezte és értékelte a középirányító szervek feladatellátásának
tapasztalatait az Állami Számvevőszék. Az elemzés rámutatott, hogy a központi alrendszer
intézményeinél az elszámoltathatóság, a szabályos közpénzfelhasználás és vagyongazdálkodás egyik biztosítéka a megfelelő irányítási rendszer kialakítása és az irányítási hatáskörök felelős gyakorlása. A közel 40 számvevőszéki jelentésben feltárt hiányosságok és
szabálytalanságok elemzésével az Állami Számvevőszék hozzá kíván járulni a középirányító
szervek szabályos működéséhez, ezáltal a közfeladatok eredményes, hatékony, gazdaságos ellátásához.
2012-től jelentős számú közfeladat és költségvetési szerv került át az államháztartás önkormányzati alrendszeréből a központi alrendszerbe, amelynek következtében a kormányzati
irányítással megbízott középirányító szervek szerepe, feladatellátása előtérbe került.
Az ÁSZ az elmúlt években számos kórház, szociális és gyermekvédelmi intézmény, megyei
hatókörű városi múzeum és vízügyi igazgatóság ellenőrzését végezte el. Az ellenőrzések
kiterjedtek a kormányzati irányítási feladatok ellátásával megbízott középirányítói szervek
tevékenységére, a közszolgáltatások biztosításához szükséges irányítási rendszer kialakítására és működtetésére is.

A KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERVEK FENNTARTÁSA ALÁ TARTOZÓ
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI SZERV DARABSZÁMA
150

VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁGOK
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNYEK
ÉS GYERMEKVÉDELMI
INTÉZMÉNYEK
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A középirányító szervek tevékenységére vonatkozó jogszabályok alapvetően megteremtették a szabályszerű feladatellátás és a felelős irányítás feltételrendszerét. A jogszabályok
rögzítették a középirányítók feladatellátásának kereteit, de a középirányító és az irányított
szervek közötti világos, egyértelmű feladatmegosztást és részletszabályokat biztosító
megállapodások és belső szabályozások kialakítását nem. A munkamegosztási megállapodások és a belső szabályozások így sok esetben egyáltalán nem, vagy nem megfelelően
tartalmazták a felelősségvállalás rendjét és a feladatok megosztását, továbbá az irányított
intézményektől átvállalt gazdálkodási, valamint belső ellenőrzési feladatok ellátása sok
esetben nem felelt meg a jogszabályoknak és a belső szabályoknak.
Következtetések
Az ellenőrzések tapasztalatai rámutattak arra, hogy a jól irányított állam elképzelhetetlen
a közintézmények eredményes és hatékony irányítása nélkül. A középirányító szervek
feladata az irányított intézmények tekintetében a hatékony gazdálkodáshoz szükséges
követelmények érvényesítése, számonkérése és ellenőrzése. A középirányítóknál feltárt
gazdálkodási hiányosságok alapján, ezen feladatok ellátása az irányított intézményeknél
meglévő kockázatot tovább erősítette. A középirányító szervek tevékenységének hiányosságai nemcsak az egyes intézmények működésére és gazdálkodására, hanem végső soron
a közfeladat ellátására is hatással lehetnek.
Versenyképes tudás hasznosulása - Diplomás Pályakövető Rendszer működése
Az Európai Unió legfőbb ellenőrző intézményei közötti együttműködés jegyében az Állami Számvevőszék nemzetközileg koordinált ellenőrzés keretében hajtotta végre a „Közös
ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért - a diplomás pályakövetés jó
gyakorlatainak feltárása” című ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentést az ÁSZ még 2016-ban nyilvánosságra hozta.
Az ellenőrzéshez kapcsolódó, 2017-ben publikált elemzés során egyrészt az ellenőrzés
során begyűjtött adatok hasznosítása történt meg, ami alapján gazdagítani lehetett a jó
gyakorlatok bemutatását. Másrészt feldolgozásra került a témakör bővebb szakirodalma,
amelynek segítségével a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) működéséről valamennyi
felsőoktatási intézmény adatai alapján képet kaptunk. Az ellenőrzésről készült ÁSZ jelentésben foglaltakhoz képest az elemzés eszközeivel jelenősen több adat összegyűjtése és
rendszerezése történt meg. Ennek következtében az elemzés részben megerősítette, részben árnyalta, és hasznosan kiegészítette az ellenőrzés megállapításait.

Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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2.7. PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG
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Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

talanságok feltárását és kezelését, ezáltal a szabályoknak megfelelő működés biztosítását.
Az ellenőrzések hiányosságokat tártak fel a középirányító szervek vagyonkezelési tevékenységéhez, a vagyon átvételéhez és átadásához, továbbá számviteli nyilvántartásához
kapcsolódóan is.
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Az ellenőrzések több esetben tártak fel hiányosságot a középirányító szervek irányítói hatáskörének gyakorlásában. Az ellenőrzések során feltárt irányítási mulasztások
veszélyeztették az irányított intézményeknél a szabályszerű és eredményes működéshez
szükséges feltételek kialakítását. Az irányítói ellenőrzés emellett sok esetben nem töltötte
be a szabályszerű közpénzfelhasználás védelmének funkcióját, nem támogatta a szabály-

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységén keresztül felismerte, hogy hazánk
jólétének és pénzügyi biztonságának előmozdításához mérsékelni kell azokat a nemzetgazdasági kockázatokat, amelyek az állampolgárok nem kellően megalapozott pénzügyi
döntéseiből erednek. Annak érdekében, hogy a lakosság pénzügyi, közpénzügyi, közteherviselési ismeretei bővüljenek, valamint ezzel párhuzamosan a pénzügyekkel kapcsolatos attitűdök és magatartásformák fejlődése is megvalósuljon, az ÁSZ az elmúlt években
jelentős erőfeszítéseket tett és társadalmi felelősségvállalásának kiemelt területévé tette
a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztését, amelyet 2014-ben az Országgyűlés
határozatában is megerősített.
Minden gazdasági szereplő elemi érdeke, hogy az ország polgárai tájékozottak legyenek
a pénzügyek területén, és pénzügyi döntéseiket kellő körültekintéssel hozzák meg, illetve,
hogy felelősen gondolkodjanak saját életük és a közösség tekintetében is. Számos országban ezért nemzetstratégiai prioritásként határozzák meg a lakosság pénzügyi kultúrájának
fejlesztését, s ez különösen jellemző lett a pénzügyi válság kirobbanását követő időszakban. Jelentős előrelépés, hogy elkészült hazánk pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló hét
évre szóló nemzeti stratégiája, amely megalkotását az Állami Számvevőszék is támogatta
tapasztalataival.
Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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Kapcsolódó OGY határozat
41/2014. (XI. 13.) OGY határozat
alapján az ÁSZ társadalmi szerepvállalásának támogatása a
pénzügyi kultúra fejlesztésében.

A Pénzügyi Tudatosság Projekt célja a magyar családok (köz) pénzügyi kultúrájának felmérése, fejlesztése, a pénzügyi kultúra-fejlesztést és pénzügyi ismeretterjesztést támogató
programok, képzések megvalósítása, továbbá az egyszerűen és közérthetően megfogalmazott híreken, rövidfilmeken keresztül a közpénzügyi tudatosság növelése.
Az ÁSZ Hírportálján a Pénzügyi tudatosság menüpont alatt új rovat indult „Mindennapi
pénzügyeink” címmel. Folytatódott a Közpénzek közérthetően rovat, amely 1-1,5 perces
videós anyagokban közérthetően, interaktív módon, a lakosság bevonásával ismerteti
a pénzügyi kultúrával összefüggő fogalmakat és tevékenységeket. Ezen túl a rövidfilmek
bemutatták a fenntartható fejlődés szemléletét és célkitűzéseit, valamint az ÁSZ aktuális
ellenőrzési tevékenységét is.
Az Állami Számvevőszék a magyar lakosság pénzügyi, közpénzügyi, közteherviselési ismereteinek bővítése érdekében háromnapos tréningprogramot szervezett „Pénzügyi kultúra
nagykövete” címmel, amelynek keretében önkéntes számvevők sajátíthatták el a pénzügyi
kultúra lakossági fejlesztésének módszertanát. A tréning sikeres elvégzéséért 15-en vettek
át oklevelet. A program olyan szakemberek kiképzését kívánja elősegíteni, akik a felnőtt
lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztésében fognak szervesen részt venni.
Az Állami Számvevőszék a Magyar Értékek Napján a pénzügyi tudatosság és kultúra értékeire hívta fel a figyelmet. Az eseményen közel félszáz pénzügyi önismereti tesztet töltöttek
ki az érdeklődők, miközben személyes lehetőség nyílt a háztartási költségvetés készítéséről
is beszélgetni.
A pénzügyi kultúra fejlesztés jelentős állomáshoz érkezett a Nemzeti Művelődési Intézet
és az Állami Számvevőszék közötti szándéknyilatkozat aláírásával. A két intézmény közötti
együttműködés révén ugyanis lehetővé válik a hazai felnőtt lakosság elérése is.
Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesülettel 2011-ben született együttműködési
keret-megállapodás, amelyben az Egyesület vállalta a középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérését, a készülő tanulmányok megjelentetésének szakmai támogatását, amely
a tavalyi évben már hetedik alkalommal készült el. A 2011 óta folytatott kutatások 2017-ben
kiterjedtek a felnőtt korosztály pénzügyi ismereteire is.

3. Ellenőrzők ellenőrzése

ÁSZ felvetés:

Az államháztartási törvény az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási
és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása érdekében az
államháztartás ellenőrzési rendszerében három területet nevesít: az államháztartás belső kontrollrendszerét, a kormányzati ellenőrzést, valamint a külső ellenőrzést. Ez a három
terület az államháztartás három védelmi vonala. Az első védelmi vonal az államháztartás
belső kontrollrendszere és az azt magába foglaló belső ellenőrzés, a második a kormányzati,
önkormányzati felügyelet és ellenőrzés, a harmadik védelmi vonal a független külső ellenőrzés, mint az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés.
A Számvevőszék ellenőrzési mandátuma széleskörű: olyan intézmények gazdálkodásának,
működésének ellenőrzésére is jogosult, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti
tevékenységet. Ilyen intézmények ellenőrzése eredményeként az ÁSZ a lehető legnagyobb
hatást képes elérni a közpénzekkel való szabályszerű, felelős és fegyelmezett gazdálkodás
előmozdítása érdekében, hiszen az ÁSZ ellenőrzések eredményei – azáltal, hogy az ellenőrzők tevékenysége szabályszerűbbé, hatékonyabbá és átláthatóbbá válik – közvetetten
hasznosulhatnak az ellenőrző szervezetek által ellenőrzöttek működésében is.
2017-ben az ellenőrzők ellenőrzései keretében az ÁSZ ellenőrizte a második védelmi vonal
szervezetei közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Magyar Államkincstár, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Állatorvosi Kamara tevékenységét.
3.1. A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL INFORMATIKAI RENDSZEREINEK ELLENŐRZÉSE
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatköréből adódóan évről-évre az ÁSZ ellenőrzések
látókörében van, az elmúlt 10 évben több mint 30 számvevőszéki ellenőrzés érintette az
állami adóhatóságot, hiszen az állami kiadások fedezetét biztosító költségvetési bevételek
több mint 70 százalékáért a NAV felelős. A NAV-val szemben támasztott elvárás az állami
kiadások fedezetére szolgáló költségvetési bevételek jogszerű és eredményes biztosítása.
Ennek érdekében szükséges, hogy a szervezet a számára előírt feladatokat a jogszabályban
előírt elvárásoknak megfelelő informatikai támogatással végezze. A hatóság feladatellátása, az adó- és vámbevételek realizálása alapvetően függ a támogató informatikai rendszer
megbízható működésétől és működtetésétől, amely rendszerek egyben a nemzeti adatvagyon meghatározó részét kezelik. Az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok
és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint
ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítását szabályozó hatályos jogszabályi
környezet preventív módon biztosítja a biztonsági problémák kialakulásának mérséklését,
az előforduló biztonsági események számának csökkentését, illetve rendelkezik azok tudatos kezeléséről. Az elektronikus információs rendszerek ezen jogszabályi követelményeknek való megfelelését a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, mint a központi költségvetés bevételének meghatározó részét képező adó- és járulékok beszedését realizáló szervezetnél
ellenőriztük a 2015. január 1. és 2016. június 30. közötti időszakra, valamint értékeltük az
e-kereskedelemmel összefüggő áfa megfizetésével, a kutatás-fejlesztési kedvezmények
érvényesítésével és az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével kapcsolatos
tevékenységeket is.
AZ ELMÚT 10 ÉVBEN VÉGZETT ÁSZ ELLENŐRZÉSEK SZÁMA
AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL (DB)
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Javasolt az államháztartási
ellenőrzés három szintje
jogszabályi koordinációs
kereteinek megerősítése.
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Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.
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Megjegyzés:
az ábra a nem önálló program keretében
végzett ellenőrzéseket is tartalmazza
(pl. zárszámadás ellenőrzése)
Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége
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Megállapítások

Javaslatok

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a NAV az informatikai terület irányítási és kontrollrendszerét, valamint annak operatív célkitűzéseit meghatározta, a működéshez szükséges
szervezeti kereteket és szabályzatokat kialakította, erőforrás-gazdálkodási feladatait ellátta.

Az ellenőrzések megállapításai alapján a feltárt szabályozási hiányosság megszüntetésére
a Hivatal elnökének egy javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ, amelyhez kapcsolódóan az
intézkedési tervet az ellenőrzött szervezet elkészítette, azt az ÁSZ tudomásul vette.

Javaslatok

3.4. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR MŰKÖDÉSÉNEK ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK UTÓELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés a NAV vezetőjének fogalmazott meg javaslatokat, amelyek a szervezet belső
kontrollrendszeréhez és az ügyintézési határidők betartásához kapcsolódtak.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására.
A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Az utóellenőrzés célja annak
értékelése volt, hogy a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium végrehajtották-e a Magyar Államkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készült,
2014-ben nyilvánosságra hozott jelentés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési
tervekben vállalt feladataikat.

3.2. A MAGYAR NEMZETI BANK MŰKÖDÉSE SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
ÉS A 2014. ÉVI MŰKÖDÉS SZABÁLYSZERŰSÉGE ELLENŐRZÉSÉNEK HASZNOSULÁSA

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

17114

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.

17114-O

Az Állami Számvevőszék a vonatkozó törvényi előírások alapján rendszeresen ellenőrzi
a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gazdálkodását és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben foglaltak alapján folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét.
Ennek megfelelően az ÁSZ az MNB 2015. évi alapvető feladatai közé nem tartozó tevékenységeit és gazdálkodása megfelelőségét, valamint a központi költségvetéssel összefüggő
elszámolásokat értékelte a 2015-ben hatályos törvényi előírások alapján. Az ellenőrzés
kiterjedt az MNB pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége jogszabályi előírásoknak való megfelelésére. Az ÁSZ értékelte továbbá, hogy a 2016ban nyilvánosságra hozott 16116 sorszámú jelentésében foglalt javaslatokat megalapozó
megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatot az MNB végrehajtotta-e. Az ellenőrzés nem terjedt ki az MNB feladataival és
elsődleges céljával összhangban álló gazdasági társaság vagy alapítvány létrehozására és
azok gazdálkodására.

Megállapítások
A Magyar Államkincstár 2014-es ellenőrzése során tett javaslatokra készített intézkedési
tervben foglalt feladatok végrehajtási arányait a következő ábra mutatja:

AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGOSZLÁSA - KINCSTÁR

Megállapítások
Az ÁSZ megállapította, hogy az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszere
összességében szabályozottan működött 2015-ben. A felügyelőbizottság működése megfelelt a jogszabályok és az ügyrend előírásainak, a belső ellenőrzési szervezet működése
szabályozott és szabályszerű volt. Az MNB gazdálkodása és a központi költségvetéssel történő elszámolások szabályozottak és szabályszerűek voltak. A pénzügyi közvetítőrendszert
felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége összességében megfelelt a jogszabályi
előírásoknak, szanálási hatósági feladatai ellátása során a jogszabályi előírásokat betartotta, hibát a szanálási tervezésnél tárt fel az ellenőrzés. A 2016-ban nyilvánosságra hozott
számvevőszéki jelentés megállapításaira és javaslataira készített intézkedési terv utóellenőrzése megállapította, hogy az MNB a feladat végrehajtásával hozzájárult a gazdálkodás
szabályszerű működéséhez.

1
5
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Határidőben végrehajtott
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Határidőn túl végrehajtott
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13%
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Részben végrehajtott

60%
18

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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Nem végrehajtott
Okafogyottá vált

3.3. A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés és a sajtó számára készített - a főbb megállapításokat is tartalmazó - összefoglaló a bekeretezett közzétételi
sorszámokra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról
(www.asz.hu) letölthető.

17084
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az energiahatékonysági stratégia
kidolgozása és a megújuló energia hasznosítása által a fenntartható fejlődés egyik letéteményese. A Hivatal a magyarországi közműszolgáltató szervezetek legfőbb szabályozó,
felügyeleti és ellenőrző szerve, tevékenysége valamennyi piaci szereplőre hatással van.
A Hivatal egyik tevékenysége az ellenőrzés, így az ÁSZ az ellenőrzők ellenőreként a szervezetnél végrehajtott ellenőrzésével az intézménynél jóval nagyobb közpénzügyi szegmensre láthat rá. A MEKH tevékenységével elősegítheti az energiafogyasztói költségek
csökkentését, valamint a környezeti erőforrások megóvását a jövő nemzedékek számára.
A felhasználók érdekeit szem előtt tartva folyamatosan ellenőrzi az engedélyesek számlázási, szerződéskezelési és ügyfélszolgálati tevékenységét.
Megállapítások
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra és a jogelőd Hivatalra vonatkozó
irányító szervi feladatellátás szabályszerű volt. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 2012-ben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A 2015-ben működtetett
kontrollrendszer szabályszerű volt, támogatta az integritás szemlélet érvényesülését. A Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelő volt. A közigazgatási hatósági tevékenységet szabályszerűen látta el.

A Kincstár a végrehajtott feladatokkal lépéseket tett a szabályszerű működése és gazdálkodása érdekében. A részben végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedések miatt
azonban az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok egy része továbbra is fennáll.
Az irányító szervi feladatokat ellátó Nemzetgazdasági Minisztérium az intézkedési tervében
foglalt feladatot végrehajtotta.
Az ÁSZ Elnöke az utóellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése
érdekében figyelemfelhívó levélben további intézkedések szükségességét jelezte a Kincstár vezetőjének.

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.
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3.5. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ÉS A MAGYAR ÁLLATORVOSI
KAMARA ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzések megállapításait tartalmazó számvevőszéki jelentések a bekeretezett közzétételi sorszámokra
kattintva elérhetők illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu)
letölthetők.

17124
17178

A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi szakma minőségbiztosításának, képzési
követelményeinek meghatározásában kulcsszerepet tölt be, tagságához, illetve a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódóan közfeladatot lát el. Közreműködik az adott
egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében, a kötelező továbbképzések elveinek betartása, valamint a nem egyetemi, főiskolai
szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében. A Magyar Állatorvosi Kamara az állatorvosok érdekképviseleti
szerve, amely szakmai érdekképviseleti feladatai körében tagságához kapcsolódóan ellátja
a szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok, állategészségügyi intézmények és szolgáltatók, állatorvosi asszisztensek regisztrálását, nyilvántartását. Közigazgatási feladatai körében többek között részt vesz az állategészségügyi szolgáltatások minőségellenőrzésében.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Állatorvosi Kamara gazdálkodását az Állami
Számvevőszék a 2013–2015. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte.
Megállapítások, következtetések
A Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Állatorvosi Kamara gazdálkodása nem volt
szabályszerű. A költségvetési támogatásokat a meghatározott célra használták fel, azonban
a támogatások pénzügyi elszámolása nem volt szabályszerű. A gazdálkodás körébe tartozó, közérdekű adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket nem teljesítették, ezért
az átláthatóság nem volt biztosított.
Javaslatok

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglalók az „O” megjelölésű linken érhetők el.
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Az ÁSZ az ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok megszüntetése érdekében
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének három, a Magyar Gyógyszerészi Kamara
országos hivatala hivatalvezetőjének pedig további hét intézkedési kötelemmel járó javaslatot fogalmazott meg.
A Magyar Állatorvosi Kamara ellenőrzése a földművelésügyi miniszternek, a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Szervezete elnökének és 17 területi szervezet elnökének fogalmazott meg intézkedési kötelemmel járó, összesen 34 javaslatot.
A javaslatokat megalapozó megállapításokra az intézkedési terveket elkészítették.

4. Állami tulajdonú gazdasági
társaságok ellenőrzése
Az állam vagyoni eszközei alapvető szerepet töltenek be az állami feladatok, közszolgáltatások megfelelő ellátásában. Az állami vagyon értékének megőrzése, gyarapítása, a vagyontárgyakkal való szabályszerű gazdálkodás kulcsfontosságú törvényi feladatot jelentenek a
közintézmények számára, ami indokolja, hogy e terület az ÁSZ ellenőrzései fókuszában áll.
Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlást évente ellenőrzi az ÁSZ. Emellett –
a fokozott kockázatok miatt - kiemelt figyelmet szentel az államháztartáson kívülre az állami
tulajdonú társaságoknak átadott vagyon megőrzésének, kezelésének ellenőrzésére.2017-ben külön jelentés készült továbbá a regionális vízművek gazdálkodásáról.
4.1. AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONMEGŐRZÉSI
ÉS GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
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Az ÁSZ 2017-ben tovább folytatta az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzését, az előző évhez képest több mint dupla annyi állami tulajdonú társaságot ellenőrzött.
Az ellenőrzések kiemelt jelentőségét az adta, hogy az állami tulajdonú gazdálkodó szerveze-

tekben való részesedések az állam vagyonának részét képezik. Az ellenőrzések indokoltságát erősítette, hogy a többségi állami tulajdonú társaságok meghatározó jelentőségűek az
ellátott közfeladatok tekintetében, ezért vagyongazdálkodásuk hatással van a közfeladatok
ellátására is. Mindezek miatt az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekkel szemben alapvető követelmény, hogy működésük és gazdálkodásuk átlátható és elszámoltatható legyen.
Következtetések
Az ellenőrzött társaságoknak az állami vagyon megőrzése, megóvása szempontjából fontos szerepük van. A vagyonnal gazdálkodó társaság elsődleges felelőssége a vagyon átlátható és elszámoltatható felhasználásának biztosítása. Ezért az állami vagyon védelme és
megőrzése érdekében kiemelten erősítendő területként értékeltük a gazdálkodás átláthatóságát biztosító éves beszámolók leltárral való alátámasztását.
Az ellenőrzések tapasztalatai szerint sok esetben fejlesztésre szorultak a beszámolók alapját képező, az elszámoltathatóságot biztosító számviteli szabályozások és nyilvántartások.
A működés átláthatósága érdekében a tulajdonos által elfogadott beszámolók közzététele
mellett szükséges a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, vagyis a jogszabályokban előírt adatok közzététele is.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján levonható az a következtetés, hogy fejlesztésre szorul
mind a társaságok belső ellenőrzési rendje, mind a társaságokra irányuló ellenőrzési rendszer. Az Állami Számvevőszék álláspontja, hogy az ellenőrzés rendet, a rend értéket teremt.
Ezért a közpénzekkel és közvagyonnal való szabályos gazdálkodáshoz szükséges, hogy
a gazdasági társaságok ellenőrzési rendszere, valamint a tulajdonosi ellenőrzés is betöltse
a jogszabályokban meghatározott szerepét. A tulajdonos részéről szükséges a társaságok
vezetőivel szemben egyértelmű követelmények meghatározása, a végrehajtás monitorozása és értékelése.

ELLENŐRZÖTT
ÁLLAMI TULAJDONÚ
GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK
JELENTÉSEI SZÁMA

22

2015

25

2016

55

2017

A kormányzati szektorba sorolt társaságok gazdálkodásának eredménye hatással lehet
az államháztartás adósságmutatójára, illetve a kormányzati hiányra is, ezért ez is az ellenőrzések fókuszát képezte. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a társaságok eredménye
összességében érdemben nem befolyásolta az államháztartás adósságmutatóját, és a kormányzati hiány alakulását, így a társaságok nem növelték a makrogazdasági kockázatot.
Javaslatok
Az ÁSZ az állami tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó jelentéseiben – az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás jelentésén kívül – összesen 231 javaslatot tett,
amelyek címzettjei döntő többségében a gazdasági társaságok vezetői voltak. A jelentések
megállapításaira alapozva leggyakrabban a vagyonnal való felelős gazdálkodás biztosítása,
a működés és a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében fogalmazott
meg javaslatokat az ellenőrzöttek felé. Ezek közé tartoztak a leltár elkészítésére, a számviteli szabályozások és elszámolások rendbe tételére, és a közérdekű adatok közzétételére
vonatkozó javaslatok. Emellett a közpénz és közvagyon felelős felhasználását veszélyeztető szabálytalanságok esetén a felelősség kivizsgálására irányuló számvevőszéki javaslattal
is élt az ÁSZ. A javaslatokra az intézkedési terveket az ellenőrzött szervezetek vezetőinek
többsége megfelelő tartalommal elkészítette.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokról készült
számvevőszéki jelentések a bekeretezett számú melléklet
hivatkozott pontjában a jelentések címére kattintva érhetők
el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
2. PONTJA

4.2. A REGIONÁLIS VÍZMŰVEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
Alapvető nemzeti érdek a megfelelő színvonalú és biztonságos ivóvíz-, illetve szennyvízszolgáltatás biztosítása. Az ellenőrzés lefolytatását a társadalmi szempontok kiemelt jelentősége, valamint a 2011-től bekövetkezett jelentős jogszabályváltozások mellett az is
indokolta, hogy a korábbi számvevőszéki jelentések hibákat, hiányosságokat és szabálytalanságokat tártak fel a regionális víziközmű-szolgáltatók vagyonérték megőrző és gyarapító tevékenységével kapcsolatban.
Főbb megállapítások
A 2011-ben kidolgozott víziközmű szolgáltatásról szóló törvény a jogszabályalkotó szándékának megfelelően betöltötte szerepét, a víziközmű ágazat integrációs folyamatának
alapját jelentette. A víziközmű-szolgáltatási díjak alkalmazása a jogszabályok előírásai
szerint történt, a regionális vízmű társaságok a 2013. évtől kezdődően megvalósították
a szolgáltatási díjak csökkentését. Az integrációs folyamat hozzájárult a hatékonyabb üzem-

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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5. Központi költségvetés
A központi költségvetés az államháztartás legnagyobb alrendszere, a központi alrendszer
finanszírozásáért felelős. Kiemelkedő szerepét erősíti, hogy rajta keresztül történik az önkormányzati alrendszer központi forrásainak biztosítása is. Ellenőrzésével tehát lényegében az államháztartás egészének működéséről lehet képet kapni.
Az ÁSZ a központi költségvetés végrehajtása, a zárszámadás ellenőrzése keretében széles
lefedettséget biztosító ellenőrzési módszertanával az államháztartás egészéről tud megalapozott következtetéseket levonni.
A központi alrendszer intézményei meghatározó szerepet töltenek be a közpénzek felhasználásában. Ellenőrzéseik eredményeként nemcsak az ellenőrzött intézmények gazdálkodása javulhat, hanem átfogó képet kaphatunk a központi alrendszerbe tartozó költségvetési
szervek gazdálkodásának hiányosságairól, valamint a jó gyakorlataikról is. Ellenőrzéseivel,
javaslataival és megállapításaival az ÁSZ elősegítheti a költségvetési szervek pénzügyi és
vagyongazdálkodása szabályozásának javítását.
Az ÁSZ különös figyelmet fordít azon központi költségvetési szervek ellenőrzésére, amelyek
kiemelt társadalmi-gazdasági funkciókat látnak el.
A LEGGYAKRABBAN ELLENŐRZÖTT INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSI GYAKORISÁGAI
(ELLENŐRZÉSEK DARABSZÁMA) AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

NAV
(16)

A sajtó számára készített – a főbb megállapításokat is tartalmazó – összefoglaló az „O” megjelölésű linken érhető el.

17107-O

méret kialakításához, a költséghatékonyság javulásához. Az integrációs folyamat hatására növekedett az egyes ellátási területeken a regionális vízmű társaságok által kiszolgált
fogyasztók száma, és ez pozitív hatást gyakorolt az egységnyi ráfordításra.
A társaságok a közfeladat ellátására a használatukba, illetve kezelésükbe került vagyonnal összességében szabályszerűen gazdálkodtak. A társaságok vagyongazdálkodásának
hatékonysága kedvezőtlen irányba változott, mert az eszközök elhasználódási foka, a vevőkövetelések, illetve az erre elszámolt értékvesztések értéke növekedett. A tárgyi eszközök
élettartamát növelő felújítások, beruházások az ellenőrzött időszakban a 2014. évig jellemzően az elhasználódási mértéknek megfelelően valósultak meg. Az elvégzett beruházások
2015-ben azonban nem biztosították a vagyonérték megőrzését.
Javaslatok
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Mind az öt ellenőrzött regionális vízmű társaság vezetőjének tett javaslatot az ÁSZ, együtt
szám szerint kilencet. Az ÁSZ javaslatot tett több társaság esetében arra, hogy a számlázott
díjakat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítsák ki. Több esetben javasoltuk, hogy
kezdeményezzék az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések módosítását
a jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Javasoltuk, hogy a vagyonkezelési szerződésben előírtaknak megfelelően a vagyonértékelés eredményének az analitikus nyilvántartásban történő teljes körű átvezetéséről is gondoskodjon az egyik társaság.

MINISZTÉRIUMOK
(238)

KINCSTÁR
(16)
KSH
(5)

A központi alrendszer intézményei ellenőrzései, elemzései közül egyeseket (pl. NAV) más
fókuszterületeknél mutatunk be részletesen („jól irányított állam támogatása”,„ellenőrzők
ellenőrzése”).
5.1. ZÁRSZÁMADÁS ELLENŐRZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ ELEMZÉSEK
Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtása szabályszerű volt. Az államháztartás központi alrendszere 2016. évi törvényi előirányzatainak
teljesítése, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt a törvényi előírásoknak és az
európai uniós feltételeknek. A zárszámadási törvényjavaslat megalapozott volt, az abban
szerepeltetett adatok megbízhatóak voltak. A költségvetés végrehajtásának sajátosságait,
valamint makrogazdasági összefüggéseit két elemzésben is körüljárta az ÁSZ.
Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően ellenőrizte a Magyarország 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. A zárszámadási
ellenőrzés fő célja, hogy az Országgyűlés minél megalapozottabban dönthessen a zárszámadási törvény elfogadásáról és az ÁSZ erősítse az átláthatóságot, az elszámoltat-

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevőszéki
jelentés a bekeretezett közzétételi sorszámra kattintva
elérhető, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

17208
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A nyilvánosságra hozatalról szóló híradás
a „H” megjelölésű linken érhető el.

17208-H

Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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hatóságot a közpénzekkel való gazdálkodásban. Az ellenőrzés a központi költségvetés, a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint az elkülönített állami pénzalapok bevételi
és kiadási előirányzatainak ellenőrzésén keresztül a központi alrendszer egészének bevételi és kiadási adatai megbízhatóságáról ad számot, amellyel támogatja a közpénzügyek
átláthatóságát. Az államháztartás központi alrendszere 2016. évi bevételei 18 229,9 milliárd
forintra, kiadásai 19 054,9 milliárd forintra teljesültek, a pénzforgalmi hiány 825 milliárd
forint összegben alakult.
A zárszámadási ellenőrzés során alkalmazott módszertan eredményeként az ellenőrzés
lefedte a központi alrendszer bevételeinek és kiadásainak 100 %-át. A pénzügyi ellenőrzések jellegének megfelelő lefedettség biztosításához – a központi költségvetés bevételeit
és kiadásait alkotó tételek többmilliós elemszáma miatt – statisztikai mintavételi módszert
alkalmazott az ellenőrzés. Ennek megfelelően az ÁSZ a kiválasztott tételek ellenőrzése alapján vonta le véleményét a teljes sokaságra.

T/426

ÁSZ felvetés
Tartalékképzés válhat
szükségessé a gazdasági
sérülékenységi tényezők
figyelembevételével.

A központi alrendszer intézményeinek tevékenysége, gazdálkodásuk minősége hatással
van a közpénzekkel és a közvagyonnal való felelős – az elszámoltathatóság és az átláthatóság elvének megfelelő – gazdálkodásra, az általuk nyújtott közszolgáltatásokon keresztül
pedig a lakosság életminőségére. Ezért indokolt, hogy az ÁSZ minden évben a központi
alrendszerbe tartozó különböző intézménycsoportok intézményeinek az ellenőrzésével
értékelje a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését, a pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűségét, valamint az integritási szemlélet érvényesülését
a gazdálkodási folyamatokban. Az ellenőrzések kiterjedtek emellett - a gazdálkodás
folyamatában - a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi célok kialakításának
és ezen célok elérésének az értékelésére is.

Elemzés – A maradványok keletkezésének és felhasználásának, valamint az uniós források hatása a költségvetés szerkezetére

HIÁNYOSSÁGOK A PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSÉVEL ÉRINTETT,
KOCKÁZATI ALAPON KIVÁLASZTOTT ELLENŐRZÖTT INTÉZMÉNYEK SZÁZALÉKÁBAN

Az elemzés a Számvevőszék minden évben elvégzendő törvényi kötelezettséget jelentő
ellenőrzéséhez, a központi költségvetés végrehajtásához (zárszámadáshoz) kapcsolódik,
alapjául pedig a költségvetési gazdálkodásnak egyik állandó jellemzője, az előirányzat
maradványok nagymértékű keletkezése és következő évi felhasználása szolgált.

AZ ALAPÍTÓI JOGOSULTSÁGOK, A MUNKÁLTATÓI, IRÁNYÍTÁSI, FELÜGYELETI
ÉS ELLENŐRZÉSI JOGKÖRGYAKORLÁS - AZ ELLENŐRZÖTT INTÉZMÉNYEK
38,9%-ÁNÁL

A maradványok keletkezése – bizonyos mértékig – szükségszerű velejárója az éves költségvetésen alapuló gazdálkodásnak, mivel vannak olyan programok, amelyek egy év alatt
nem hajthatók végre, következésképpen a megkezdett program finanszírozása átnyúlik a
következő évre. A kockázatot az jelenti, hogy a maradványok keletkezése és felhasználása
az egyes évek között nem egyenletes, ami veszélyezteti a költségvetési egyenlegcél teljesülését abban az évben, amikor a maradványok keletkezése elmarad az előző években
keletkezett maradványok felhasználásától. Miközben az elemzés a 2012-2015. évi zárszámadások adatai alapján bemutatja, hogy a kockázat mértéke százmilliárdos nagyságrendű,
arra hívja fel a figyelmet, hogy indokolt lenne a következő évben felhasználható maradványok keletkezését a szükséges minimumra csökkenteni.
Elemzés a 2016. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről

Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

5.2. A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES INTÉZMÉNYEI PÉNZÜGYI
ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A Számvevőszék a makrogazdasági folyamatok mélyebb összefüggéseinek visszajelzésére
negyedik alkalommal készítette el elemzését a költségvetés végrehajtásának összefüggéseiről. Az elemzés alátámasztotta, hogy a 2016. évet is a növekedés jellemezte és a kedvező
makrogazdasági folyamatoknak köszönhetően a versenyképesség javítására helyezhető
a hangsúly.
2016-ban folytatódtak a korábbi években indított kormányzati programok a gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság javítása érdekében. A gazdasági növekedés elősegítése érdekében kiemelt célt jelentett a munkát terhelő adók csökkentése. 2016-ban 72,1 %-ra nőtt
a foglalkoztatási ráta, első alkalommal meghaladva az Európai Unió tagországainak átlagát.
2016-ban is folytatódott az államadósság nominális értelemben vett növekedése, azonban
fontos kiemelni, hogy a központi költségvetés nominális adóssága évről évre lassuló ütemben növekszik. Az adósságállományt ugyanakkor összességében alacsonyabb kiadással
lehetett fedezni. Az elemzés arra is rámutatott, hogy az államadósság szerkezetének változásában 2016-ban folytatódott a forinteszközök arányának növekedése, mely csökkenti
a magyar gazdaság kitettségét.

BELSŐ KONTROLLRENDSZER - AZ ELLENŐRZÖTT INTÉZMÉNYEK

88,9%-ÁNÁL

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS - AZ ELLENŐRZÖTT INTÉZMÉNYEK
61,1%-ÁNÁL
VAGYONGAZDÁLKODÁS - AZ ELLENŐRZÖTT INTÉZMÉNYEK

88,9%-ÁNÁL

NEM VOLT MEGFELELŐ
Az ellenőrzött intézmények többsége részt vett az ÁSZ integritás felmérésében. További
intézkedések szükségesek azonban az integritás kontrollrendszer megfelelő kiépítéséhez,
mivel azok nem biztosítottak megfelelő védelmet a kockázatokkal szemben.
Az ellenőrzött intézmények a pénzügyi és vagyongazdálkodás folyamatában gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket – egy kivételével – nem alakítottak
ki. Célkitűzések hiányában azok teljesítése nem volt értékelhető, és a teljesítmény-ellenőrzési rész nem volt lefolytatható. Egy kórház esetében a kitűzött célértékeket – a visszamérések eredményei szerint – nem minden évben érték el.
Következtetések
Az ellenőrzések rávilágítottak arra, hogy összefüggés tapasztalható az irányító szervi
feladatellátás, valamint a gazdálkodás minősége, így az intézményvezető által kialakított intézményi belső kontrollrendszer kialakításának a megfelelősége között. Azoknál az
intézményeknél, amelyek belső kontrollrendszere nem volt szabályszerűen kiépített,
az intézményvezető által kialakított belső irányítási rendszer nem biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás – így a pénzügyi és a vagyongazdálkodás – feltételeit sem.
Javaslatok

A központi alrendszer intézményeiről készült számvevőszéki
jelentések a bekeretezett számú melléklet hivatkozott
pontjában az intézmény nevére kattintva érhetők el, illetve
az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
3. PONTJA

A központi alrendszerbe tartozó intézmények ellenőrzése során tett megállapításokhoz
kapcsolódóan 255 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ. Ebből az irányító szervi feladatokat
ellátó minisztériumoknak 11, a középirányító szervi feladatokat ellátó szervezeteknek 15,
a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezetek vezetőinek 38, az ellenőrzött intézmények vezetőnek 191 javaslatot tett. Az ellenőrzött szervezetek vezetői eleget tettek az
intézkedési terv készítési kötelezettségüknek.
64

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége

65

Felsőoktatási intézmények utóellenőrzése
Az ÁSZ 2016-ban megkezdte a felsőoktatási intézmények utóellenőrzését. Az ÁSZ 2016-ban
4 felsőoktatási intézményi utóellenőrzését végezte el, ezt követően 2017-ben 17, 2018 első negyedévében 7 felsőoktatási intézmény intézkedési tervében foglaltak végrehajtását ellenőrizte.
Az utóellenőrzések rávilágítottak az ellenőrzött szervezetek működésében rejlő kockázatokra: a végre nem hajtott, illetve a csak részben végrehajtott intézkedések a felelős vezetői
magatartásban, a szabályszerű működésben jeleztek kockázatot, ezért azok kezelése, illetve mérséklése érdekében az ÁSZ elnöke a lezárult utóellenőrzések kapcsán figyelemfelhívó
levéllel fordult 23 felsőoktatási intézmény kancellárjához. A kancellárok – egy kivétellel –
a hiányosságok megszüntetésére tervezett intézkedéseikről tájékoztatták az ÁSZ elnökét.
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INTÉZKEDÉSI TERVBEN VÁLLALT FELADATAI VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSI KATEGÓRIÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA (DB, %)

79
14
20%

76
20%

22%
85

Határidőben

4%

Határidőn túl végrehajtott
Részben

35%
135

Nem végrehajtott
Okafogyott, nem időszerű

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint a fenntartói jogkör gyakorlója az intézkedési
tervekben meghatározott 37 feladatot - hat kivételével - határidőben végrehajtotta.

6. Önkormányzati terület
Az önkormányzatok külön alrendszert alkotnak az államháztartáson belül. Gazdálkodásuk
esetleges pénzügyi hiánya, adósságaik a kormányzati szektor hiányát és adósságát befolyásolják. Az önkormányzatok vagyona továbbá része a nemzeti vagyonnak. Mindez indokolja, hogy az ÁSZ rendszeresen ellenőrzése alatt tartsa az önkormányzatok gazdálkodását.
Az ÁSZ az önkormányzati terület ellenőrzése keretében figyelmét azokra a területekre
koncentrálja, ahol a beazonosított kockázatok alapján arra a leginkább szükség van. Az
önkormányzatok belső kontrollrendszere, pénzügyi és vagyongazdálkodása már hagyományosnak mondható ellenőrzései mellett 2017-ben tovább folytatódott az önkormányzati
adósságrendezések 2015-ben megkezdett, valamint a múzeumok 2016-ban megkezdett
ellenőrzése. Új megközelítést képviselnek az ÁSZ új kockázati alapú monitoring rendszere
alapján lefolytatott ellenőrzések, fokozva az ellenőrzések hatékonyságát. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzését további szervezetekre terjesztette ki az ÁSZ.
6.1. AZ ÖNKORMÁNYZATI TERÜLET ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE
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Az önkormányzati területen alacsonyak a pénzügyi és vagyongazdálkodási kockázatok
rövid távon, azonban a terület továbbra is külső kontrollt igényel a belső kontrollrendszer
hiányosságai, a pénzügyi egyensúly hosszú távú biztosításának kihívásai, valamint az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közepes kockázatai miatt.

A kockázatelemzés alapján ellenőrzésre kiválasztott önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az ellenőrzéssel érintett időszakokban jellemzően
nem volt megfelelő. Problémák mutatkoztak többek között a jogszabályi előírásoknak
megfelelő szervezeti keretek kialakításában és működtetésében, így az ellenőrzött önkormányzatok jelentős részénél nem volt biztosított a szabályszerű működés és gazdálkodás.
A feltárt szabályozási, illetve számviteli hiányosságok miatt a közpénzfelhasználás szabályossága, valamint a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás kockázatokat hordozott magában. Az integritási kontrollok kiépítettsége jellemzően nem volt egyensúlyban a
fellépő kockázatok szintjével.
Mindezek ellenére az önkormányzati alrendszer egészét tekintve – az ÁSZ által működtetett
önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerének rendelkezésre álló adatait alapul véve
– a 2016. év vonatkozásában alacsony kockázati besorolás alá esett a pénzügyi gazdálkodás, ezen belül pedig a közfeladatok finanszírozási struktúrája. Az eladósodás vonatkozásában közepes szintű kockázatokra világított rá a kockázati megfigyelő rendszer a szállítók,
illetve pénzintézetek felé történő eladósodás, valamint a garancia- és kezességvállalás
területén, azonban az adósságkonszolidációt követő időszakban bekövetkező eladósodás
már alacsony kockázatúnak bizonyult. A vagyongazdálkodás ugyan – elsősorban a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vonatkozásában azonosított
közepes szintű kockázat miatt – közepes kockázati besorolást kapott, azonban a vagyonváltozáshoz és a belső eladósodáshoz alacsony kockázati érték társult. Az önkormányzati gazdálkodásból eredő államháztartási kockázatok, valamint a nemzeti vagyon megőrzésének,
védelmének kockázata az önkormányzati alrendszer egészének értékelése alapján szintén
az alacsony besorolási osztályba esett.
Mindezek azt jelentik, hogy az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatósága, illetve a törvényben előírt feladatok ellátása ugyan rövid távon nem igényel
beavatkozást, azonban a 2013. évtől bevezetett új feladat-finanszírozási rendszer keretein belül továbbra is megoldandó kérdés a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntartása.
Az adósságkonszolidáció az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére kedvező
hatást gyakorolt, azonban a problémák kiváltó okait nem szüntette meg, ennek kezelése
nélkül viszont az adósságállomány újratermelődhet.
Mindezekre tekintettel továbbra is elengedhetetlen az önkormányzatok szabályszerűségének kontrollja, továbbá pénzügyi és vagyoni helyzetük alakulásának fokozott követése,
kiemelt szerepet szánva a pénzügyi egyensúlyi helyzetre negatív hatással bíró tényezők
feltárásának.
A leggyakrabban ellenőrzött önkormányzati kör a jelentős nemzeti vagyonnal, és költségvetési forrásokkal rendelkező megyei jogú városi, fővárosi önkormányzatok voltak.
A megyei jogú városi, fővárosi, fővárosi kerületi ellenőrzésekkel érintett vagyon nagysága
4278,3 milliárd Ft, a költségvetési kiadás 685,8 milliárd Ft a 2016. évi költségvetési beszámolók adatai alapján.

MEGYEI JOGÚ VÁROSI, FŐVÁROSI, FŐVÁROSI KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK
ELLENŐRZÉSEI (DB) 2013-2017 KÖZÖTT
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MEGYEI JOGÚ VÁROSOK
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FŐVÁROSI,
FŐVÁROS KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZATOK

A 2017-ben ellenőrzött önkormányzatokról készült
számvevőszéki jelentések a bekeretezett számú melléklet
hivatkozott pontjában a jelentések címére kattintva érhetők
el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
4. PONTJA

ÁSZ felvetés:
Az ÁSZ az általa kialakított
önkormányzati kockázati
megfigyelő rendszer által
azonosított kockázatok kapcsán felveti az önkormányzati
finanszírozási korlát keményítésének lehetőségét:
1. nem kötelező feladat ellátást
és beruházást csak az önkormányzat teljes éves finanszírozásának meghatározott
arányában lehet vállalni
2. a nem kötelező feladatellátás és beruházás pénzügyi
fedezetének biztosításáról az
önkormányzatnak felelősségi
körében nyilatkozatot lenne
szükséges adnia
3. a kiadás mértékéig a költségek fedezetére helyi adó
emelésére kerülhet sor
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Az elektronikus verzióban a linkre kattintva
láthatók az évek közötti változások.

Ellenőrzött szervezetek
településenként 2013-2017

6.2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK KORÁBBI ELLENŐRZÉSEINEK HASZNOSULÁSAI
Az ÁSZ utóellenőrzéseket folytatott 2017-ben az önkormányzati belső kontrollrendszer,
a vagyongazdálkodás és a pénzügyi gazdálkodás témájú korábbi ellenőrzései vonatkozásában. A belső kontrollrendszernél 8, a vagyongazdálkodásnál 26, a pénzügyi gazdálkodásnál
5 utóellenőrzést végzett 2017-ben.
Megállapítások
MISKOLC

SALGÓTARJÁN
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK INTÉZKEDÉSI TERVEIBEN FOGLALT FELADATAI VÉGREHAJTÁSÁNAK
ÉRTÉKELÉSI KATEGÓRIÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA 2017-BEN (DB)
PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS

SZOLNOK

SZÉKESFEHÉRVÁR
VESZPRÉM

VAGYONGAZDÁLKODÁS

DUNAÚJVÁROS

ZALAEGERSZEG

Az utóellenőrzéssel érintett korábbi ellenőrzések a 2013-2014. években kerültek végrehajtásra. Az önkormányzatok utóellenőrzési tapasztalatai azt mutatják, hogy a vagyongazdálkodás és pénzügyi gazdálkodás területén az önkormányzatok többségénél részben vagy
egészben hasznosultak az ÁSZ javaslatai, a belső kontrollok területén azonban még mindig
relatíve sok a meg nem szüntetett hiányosság, ami kockázatot jelent a gazdálkodásban.
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A belső kontrollrendszer utóellenőrzéseinél a végre nem hajtott feladatok elsősorban a kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése, a kontrolltevékenységek meghatározása, a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok szabályszerű kialakítása
és működtetése, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a belső ellenőrzés
kialakítása és szabályszerű működtetése, az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítése területeket érintették.
Az utóellenőrzések mellett az ÁSZ 2017-ben új önkormányzatoknál is ellenőrizte a belső
kontrollrendszert, ezek ellenőrzési tapasztalatait az 1.1. fejezet tartalmazza.
6.3. ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELLENŐRZÉSE
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Az önkormányzati adósságrendezés ellenőrzésében 2017-ben hét önkormányzat volt érintett. Az ellenőrzések keretében az ÁSZ értékelte, hogy az adósságrendezési eljárás megindítása, lefolytatása szabályszerű volt-e, az önkormányzat gazdálkodása az adósságrendezési eljárás alatt megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, az eljárások szereplői – kiemelten
a pénzügyi gondnok – a jogszabályokban foglaltak szerint jártak-e el, továbbá a lefolytatott
adósságrendezés elérte-e a törvényben kitűzött célokat, helyreállt-e az önkormányzatok
fizetőképessége.
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ÁSZ felvetés:
Javasolt az adósságrendezési
eljárásról szóló törvény célkitűzéseinek átgondolása, az
Alaptörvénynek való megfeleltetése, valamint a közpénz
védelme érdekében az állami
felelősség korlátozása az
önkormányzat eladósodásához való hozzájárulásának
mértékéig.

Megállapítások, következtetések

6.5. A FŐVÁROSI FORRÁSMEGOSZTÁS ELLENŐRZÉSE

Az adósságrendezési eljárások nem érték el céljukat, mivel az önkormányzatok gazdálkodásának egyensúlya nem állt helyre és a hitelezők hatékony jogvédelme sem valósult meg,
ugyanakkor központi költségvetési háttérből a hitelezők pénzügyi követelései rendezésre
kerültek. Az önkormányzatok nem készítettek az adósságrendezés megindításának időpontját megelőző nappal vagyonleltárt és éves beszámolót, nem rendelkeztek pontos információval az adósságrendezésbe vonható vagyonról. Az ellenőrzött hét önkormányzat esetében ugyan egyezség megkötésével zárult az adósságrendezési eljárás, ebből mindössze
háromnál került sor az egyezség szerinti fizetési kötelezettség hiánytalan teljesítésére.
Az önkormányzatok részben hajtották végre a reorganizációs programban vállalt bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseiket, ami annak is köszönhető, hogy az állam átvállalta az önkormányzatok adósságállományát, így nem vált szükségessé a reorganizációs
programban foglaltak végrehajtása. Az önkormányzatok adósságrendezési eljárásban
megtett intézkedései nem járultak hozzá az önkormányzatok hosszú távú, átgondolt, felelősségteljes gazdálkodásához.

Az ellenőrzés célja a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2016. évi forrásmegosztási rendeletben előírt megosztásának, valamint
a helyi adóztatással kapcsolatos kiadások megállapítása, elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése volt.

Javaslatok

Az ÁSZ intézkedési kötelemmel járó javaslatot nem fogalmazott meg.

Az ÁSZ a hét önkormányzatnak összesen 22 intézkedési kötelemmel járó javaslatot
fogalmazott meg, elsősorban a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének
szabályszerűségével, valamint a likviditási terv készítésével kapcsolatban.
ÁSZ felvetés:
Az adósságkonszolidáció
ellenére az önkormányzati
adósság újratermelődhet,
ezért indokolt lehet az államműködés alapjait negatívan
befolyásoló önkormányzati
adósságprobléma kiváltó okainak megszüntetése, ennek
érdekében az állammenedzsment erősítése e területen.

6.4. ÖNKORMÁNYZATOK PÉNZÜGYI MONITORING ALAPJÁN VÉGZETT ELLENŐRZÉSE
Az ÁSZ törvényben meghatározott feladata az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése, stratégiai célja az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének értékelése, a kockázatok feltárása. Az ÁSZ az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le
önkormányzatoknál, amivel többek között hozzájárult a 2010-re kritikus mértéket öltő önkormányzati eladósodás kiváltó okainak részletes feltérképezéséhez, valamint az egész
alrendszer működését veszélyeztető kockázatok tényszerű feltárásához. Az önkormányzati alrendszerben a 2013-tól bevezetett új feladat-finanszírozási rendszer keretein belül
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a pénzügyi egyensúly megteremtésére és hos�szú távú fenntartására. Ezért rendkívül lényeges az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi
helyzetére ható kockázatok feltárása, az ezzel kapcsolatos folyamatok, trendek bemutatása. A megvalósítás érdekében az ÁSZ kialakította az önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerét. A kockázati megfigyelő rendszer segítségével végzett ellenőrzésekkel arról
szerez elegendő és megfelelő bizonyosságot az ÁSZ, hogy az önkormányzatok képesek-e a
törvényben foglalt feladataikat ellátni, gazdálkodásuk változatlan formában fenntartható-e,
ezekkel kapcsolatban jelentkezik-e összességében kockázat. Az önkormányzatok pénzügyi
monitoringja keretében első alkalommal a Nógrád megyei Rétság Város Önkormányzatánál, a 2014 – 2015. évekre vonatkozóan végzett pilot ellenőrzést.
Megállapítások
Az Önkormányzat által ellátott feladatok és felhalmozások finanszírozási struktúrája mindkét évben biztosította az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatóságát. Az Önkormányzat kötelezettségei alapján a 2014-hez hasonlóan, 2015ben sem állt fenn eladósodás, így ilyen jellegű kockázat nem volt az önkormányzati
gazdálkodás fenntarthatóságára, a törvényben előírt feladatok ellátására vonatkozóan.
Az Önkormányzat vagyongazdálkodása során a vagyon értékének megőrzése, az eszközök
pótlása biztosított volt. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi
helyzete 2015-ben nem jelentett kockázatot az Önkormányzat gazdálkodására. Az ÁSZ által
meghatározott ellenőrzési (helyénvalósági) kritériumoknak Rétság Város Önkormányzata
összességében megfelelt, mert a beazonosított kockázatforrások alapján pénzügyi gazdálkodása, adósságállománya és vagyongazdálkodása kockázatot nem mutatott. Ezért az Önkormányzat feladatellátása és változatlan formában történő gazdálkodása összességében
nem jelzett kockázatot.
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Megállapítások, következtetések
A Főjegyző által a forrásmegosztás tekintetében kialakított irányítási rendszer biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást. A 2016. évi forrásmegosztási rendeletet szabályszerűen, megalapozott tervszámokkal fogadta el a Fővárosi
Önkormányzat Közgyűlése. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületeket osztottan megillető bevételek és kiadások pénzügyi elszámolásában az ÁSZ eltérést nem tárt fel. A 2017. évi
forrásmegosztás során korrekció érvényesítése nem indokolt.
Javaslatok

ELLENŐRZÖTT
ÖNKORMÁNYZATI
GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK

129
jelentés

51

jelentés

2011-2016

2017

6.6. ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGAI ELLENŐRZÉSE, ELEMZÉSE
Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában
rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési
támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az
államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel.
Magyarországon az intézmény-centrikus közfeladat-ellátás jellemző, de egyre jelentősebb
a költségvetésen kívüli feladatellátás térnyerése. Ennek fontos szereplői az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. Az önkormányzatok szervezetalakítási szabadságának következménye, hogy mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok ellátásában
a gazdasági társaságok jelentős szerephez jutottak. Mindez indokolta, hogy az előző évhez
hasonlóan 2017-ben is folytatta az ÁSZ témacsoportos ellenőrzés keretében az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzését, amelynek középpontjában a 2011-2014, valamint a 2012-2015 közötti időszakra vonatkozóan a gazdálkodás
állt. 2017-ben az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok és a tulajdonos
önkormányzatok gazdálkodási, működési, pénzügyi és vagyongazdálkodási kockázataival
kapcsolatban két elemző tanulmányt is megjelentetett az Állami Számvevőszék.
Megállapítások, következtetések
Az ellenőrzött önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok településüzemeltetési,-fenntartási, ingatlanfejlesztési, kulturális, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat végeztek.
Az önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlása a gazdasági társaságaik felett összességében 90%-ban szabályszerű volt. A tulajdonosi joggyakorlók ugyanakkor a közfeladatellátás számon kérhető követelményeit, értékelési kritériumait, mutatószámait nem határozták meg. Mindezek hiányában a közfeladat-ellátás mérhetősége nem volt biztosított.
Továbbá a tulajdonosi kontroll esetenkénti hiánya hozzájárult a társaságok működési kockázatainak növekedéséhez.
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál erősíteni kell a vagyon védelmét, a vagyonnal való felelős gazdálkodás biztosításához
a tulajdonosi ellenőrzést. Indokolt olyan előírások, kritériumok meghatározása, amelyek
biztosítják a szolgáltatások mérését, minősítését. A szolgáltatóktól elvárt célok teljesülése
érdekében pedig egyértelmű követelményeket kell állítani a társaságok menedzsmentjével
szemben.

ÁSZ felvetés:
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
esetében indokolt mutatószámrendszer kidolgozása a
közfeladatellátás, szolgáltatások mérésére.

KOCKÁZATALAPON
ELLENŐRZÖTT
ÖNKORMÁNYZATI
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK HIÁNYOSSÁGAI

82%-nál

a számviteli
szabályozottság,

44%-nál

a leltározás

48%-nál

az önköltségszámítási
szabályozás
nem volt megfelelő

Javaslatok
A megállapítások alapján a jelentésekben összesen 340 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ
a feltárt szabályozási hiányosságok, illetve a nem szabályszerű gyakorlat megszüntetésére. A javaslatok közül 271-et a gazdasági társaság vezetőjének, 69-et a tulajdonosi joggyakorlóknak tett. A javaslatokra az intézkedési terveket az ellenőrzött szervezetek elkészítették, illetve folyamatosan készítik.
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Az elemzés hipotézise szerint az egyes önkormányzati gazdasági társaságok működését
és az azokhoz kapcsolódó kockázatokat alapvetően determinálják a tulajdonos önkormányzatok működése és az abban megjelenő kockázatok. Ezáltal az önkormányzatok kockázatai
a gazdasági társaságaik működésére közvetlenül kihatnak. Ezt a feltevést az elemzés eredményei visszaigazolták.

JAVASLATOK CÍMZETTEK SZERINTI MEGOSZLÁSA A 2017. ÉVEBEN

Az önkormányzati gazdasági társaságokról készült
számvevőszéki jelentések a bekeretezett számú melléklet
hivatkozott pontjában a jelentések címére kattintva érhetők
el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.

A tanulmány rámutatott arra, hogy a lakosságszám csökkenésével fordított arányban
növekednek az önkormányzatok és gazdasági társaságaik működését, rajtuk keresztül
pedig végső soron a közfeladat-ellátást érintő kockázatok.

271

JAVASLATOK
69
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Elemzések
A 2017 januárjában közétett tanulmány a méretgazdaságossági szempontból sérülékeny
hulladékgazdálkodó többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ellenőrzése
során tapasztalt hiányosságok kezelésének lehetőségeit tárta fel.

Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.

T/415

A hulladékgazdálkodó társaságok tevékenységének színvonala alapvetően befolyásolja
a szolgáltatást igénybe vevő lakosság életminőségét. Az egységes közszolgáltatási árszint
biztosítása a lakosok esélyegyenlősége szempontjából meghatározó, mivel az indokolatlanul magas díjak a családok megélhetését veszélyeztethetik. A társaságok célszerű, eredményes és gazdaságos működése tehát az egyik legfontosabb társadalmi cél, amihez a maga
eszközeivel az ÁSZ is hozzá kívánt járulni. Ennek érdekében a Számvevőszék 2014 és 2016
között összesen 29 társaság ellenőrzését végezte el.
Az ÁSZ 2014-től kezdődően folyamatosan ellenőrizte a társaságok gazdálkodásának és
tulajdonosi joggyakorlásának megfelelőségét. Az ellenőrzésekre alapozva a Számvevőszék
értékelte a jellemző szabálytalanságokat és az azokból eredő kockázatokat a sérülékeny
társaságokra fókuszálva. Az értékelés igazolta, hogy az üzemméret csökkenésével a gazdálkodás szabályszerűsége csökkent. A megfelelőségi problémák hozzájárultak ahhoz, hogy
a tizenegy sérülékeny társaság közül tíz mérleg szerinti eredménye 2014-ben negatív volt.
A közszolgáltatás elszámoltathatósága és a közvagyon megfelelő védelme a társaságok
többségénél nem volt biztosított. A beszámolókban szereplő tevékenységi adatok nem biztosítottak a tulajdonosok számára teljes körű, megbízható képet a vagyoni, pénzügyi helyzet áttekintéséhez és döntéseik megalapozásához. A tulajdonos önkormányzatok többsége a társaságok feladatellátását nem tudta szabályszerűen kontrollálni, amely hozzájárult
a társaságok tevékenységében rejlő működési kockázatok növekedéséhez. A társaságok
döntő hányada nem rendelkezett a közszolgáltatási tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszerrel, ezzel nem biztosították a működés és közfeladat-ellátás mérhetőségét.
A társaságok meghatározó része a személyes adatok védelmére, valamint a közérdekű
adatok megismerésére vonatkozó előírásokat megsértette, amelynek következtében nem
biztosították az információs alapjogok védelmét sem. Az Állami Számvevőszék a közszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások elkülönítésére vonatkozó kötelezettség, valamint megalapozott önköltségszámítás fontosságára minden jelentésben felhívta
a figyelmet. A követeléskezelés területén tapasztalt problémák orvoslására 2016-ban létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló Vagyonkezelő Zrt.-t.

Az önkormányzatoknál a pénzügyi stabilitás (likviditás és eladósodottság) tekintetében
2013-ban majdnem mindegyik csoportban határozott javulás volt tapasztalható, azaz
a kockázatosnak minősített települések aránya összességében is jelentősen csökkent.
Ebben már megjelentek az önkormányzati adósságátvállalást célzó állami intézkedések
kedvező hatásai.
Ugyanakkor nőttek a gazdasági társaságok pénzügyi stabilitásával kapcsolatos kockázatok.
Ebből kitűnik, hogy a „jó gazda” elvének érvényesülése terén van még tennivalójuk a tulajdonos önkormányzatoknak.
Az elemzésből az is kiderült, hogy az ÁSZ megállapításaival, javaslataival egyaránt a reális kockázatokra fókuszálva segíti a tulajdonos önkormányzatokat és a társaságaikat.
Az elemzett időszakban az egy jelentésre jutó javaslatok száma emelkedett. Jól szolgáltak továbbá az ÁSZ által az önkormányzatoknak, mint tulajdonosi joggyakorlóknak címzett
elnöki figyelemfelhívó levelek is, amelyek az elemzés tanulsága szerint hozzájárultak az
önkormányzatok tulajdonosi eszköztárának bővítéséhez, a mérhetőbb, hatékonyabb gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez, s ezáltal a közpénzek átlátható, elszámoltatható
felhasználásához.

Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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Az elemzés következtetései szerint a társaságoknál jelentősen mérsékelhetők a pénzügyigazdálkodási és működési kockázatok a belső kontrollok kiépítésének és működtetésének
erősítésével. Jó iránynak tekinthető, hogy az önkormányzati gazdasági társaságok egy része már a „kormányzati szektorba” tartozik, így kötelesek kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.
A társasági menedzsmenttel kapcsolatos teljesítendő kritériumok meghatározása és azok
következetes számonkérése is jelentősen támogathatja az eredményesebb gazdálkodást
a „felelős vállalatirányítás jegyében” az önkormányzatok, mint tulajdonosok részéről.
6.7. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUMOK ELLENŐRZÉSE, ELEMZÉSE
Az Alaptörvény szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek
védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind a földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat,
valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza
a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését,
valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.

A 2017 májusában publikált „Elemzés az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági
társaságok működésének tapasztalatairól” alapjául 178 települési önkormányzat többségi
tulajdonában lévő, összesen 106 társaság – 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő – ellenőrzésének tapasztalatai szolgáltak.

72

Az ÁSZ 2017. évi szakmai tevékenysége

Az elemzés az önkormányzatok közt – lakosságszám alapján – négy csoportot állított fel,
és összesen 19 szempontot összegző, négy kockázati területen tekintette át mindazokat az
ellenőrzési tapasztalatokat, összefüggéseket, amelyek az önkormányzatok feladatellátásában, illetve a többségi tulajdonukban álló gazdasági társaságaik működésében a számvevőszéki jelentések alapján rendszerezhetők.

Az ÁSZ a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése keretében 19 múzeum jelentését
hozta nyilvánosságra 2016. év végén és 2017. év elején. Az elemzés az ellenőrzések tapasztalatait felhasználva összegzi és értékeli a feltárt megállapításokat, az azokból levonható következtetéseket, valamint bemutatja az ellenőrzések eredményeit és társadalmi hasznosulását.
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Az elemzés arra a következtetésre jutott, hogy a múzeumok 80%-ánál a vezetői irányítás
rendszere nem biztosította a szabályok betartását, a szabálytalanságok feltárását, kezelését, valamint az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A belső
ellenőrzést nem megfelelően alakították ki és működtették, így annak közpénzvédelmi és
vezetést támogató funkciója nem érvényesült. Az egyes múzeumoknál az integritási kontrollrendszer kialakítása és működtetése sem volt megfelelő, ezért az intézmények korrupciós kockázatok elleni védelme nem volt elégséges.
A vezetői irányításban tapasztalt hiányosságokat és szabálytalanságokat visszaigazolta
az a tény, hogy a múzeumok pénzügyi- és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.
A megyei múzeumok szabálytalan pénzügyi- és vagyongazdálkodása nem támogatta
a kulturális javak megőrzését sem. A kulturális javak nyilvántartására és kölcsönzésére
vonatkozó előírásokat egyetlen egy múzeum sem tartotta be maradéktalanul, így azok
állományvédelme és vagyonbiztonsága nem volt biztosított.
Az elemzés továbbiakban kitért a múzeumokat érintő szervezeti és szerkezeti átalakításokra, amelyekre 2011-2014 között több alkalommal került sor, valamint a második védelmi
vonalat jelentő irányítói, fenntartói ellenőrzésre is.
A megyei hatókörű városi múzeumokról készült számvevőszéki jelentések a bekeretezett számú melléklet hivatkozott
pontjában a jelentések címére kattintva érhetők el, illetve az
ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.
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7.1. NEM ÁLLAMI HUMÁNSZOLGÁLTATÓK ELLENŐRZÉSE, ELEMZÉSE
Az ÁSZ a köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók
témacsoportos ellenőrzése keretében tíz jelentést hozott nyilvánosságra 2017-ben. A megfelelőségi ellenőrzések a 2012-2015. évekre terjedtek ki. Az ellenőrzések során az ÁSZ az
intézményfenntartóknál értékelte a közfeladat-ellátás keretei kialakításának, a központi
költségvetésből kapott támogatások felhasználásának szabályszerűségét. Ellenőrizte az átláthatóság érvényesülését a közfeladat ellátás során, továbbá azt, hogy az intézményfenntartók a külső ellenőrzések megállapításaira intézkedtek-e. A köznevelési, valamint szociális
feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente
jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények.
Az ÁSZ tanácsadói tevékenysége keretében 2018. januárjában nyilvánosságra hozott elemzés a számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatok alapján összefoglalja a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése során feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat, azonosítja a jó
gyakorlatokat, továbbá bemutatja a nem állami humánszolgáltató intézmények fenntartói
működésének szervezeti, szabályozási és finanszírozási kereteit.

A nem állami humánszolgáltatók ellenőrzéséről készült
számvevőszéki jelentések a bekeretezett számú melléklet
hivatkozott pontjában a jelentések címére kattintva érhetők
el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.
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Megállapítások, következtetések
Az államháztartáson kívüli szervezetekkel szemben is alapvető követelmény, hogy a közfeladataik ellátásához biztosított közpénzeket átláthatóan használják fel.
Az átláthatóságot az intézményfenntartók által végzett, az intézmények szakmai munkájára vonatkozó értékelések és a közérdekű működési adatok nyilvánossága, valamint
a beszámolók közzététele biztosítja. A két területen megállapított jelentős számú hiányosság miatt az átláthatóság követelménye nem érvényesült, az érdekeltek nem kaptak megfelelő információkat a közfeladatot ellátó intézmények fenntartóinak működéséről, gazdálkodásáról, valamint az intézmények szakmai feladatellátásának színvonaláról.
Az intézményfenntartók jelentős részénél nem volt biztosított a szabályszerű gazdálkodás
feltételrendszere, mivel a belső szabályozási keretek kialakítása során, főként a számviteli
szabályozottság területén feltárt hiányosságok következtében a szabályozás nem támogatta a szabályszerű feladatellátást.
Javaslatok
Az ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok megszüntetése érdekében a tíz intézményfenntartónak összesen 64 intézkedési kötelemmel járó javaslatot fogalmazott meg az
ÁSZ. A javaslatokra az ellenőrzött szervezetek az intézkedési terveket elkészítették.
A NEM ÁLLAMI HUMÁNSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE TETT JAVASLATOK TERÜLETEINEK
MEGOSZLÁSA (DB, %)

7. Költségvetési támogatások
felhasználását érintő
ellenőrzések
A költségvetési források államháztartáson kívülre való átadása fokozott kockázatot jelent
a közpénzek felhasználása szempontjából. Az ÁSZ a számvevőszéki törvény alapján ellenőrizheti az államháztartásból nyújtott támogatás felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél. Amennyiben a kedvezményezett szervezet az államháztartásból támogatásban
- ide nem értve a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
alapján történő átutalását - vagy ingyenes vagyonjuttatásban részesül, gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető.

1

11
17%

2%

44%
24

37%

28

Nyilvánosságra hozatal
Szervezeti és szabályozási keretek
Költségvetési támogatások felhasználása
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Külső ellenőrzési megállapításra tett intézkedés
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Az elemzés a bekeretezett publikáció számra kattintva érhető el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthető.
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Elemzés

mazó források elszámoltathatóságát és átláthatóságát.

Az elemzés számba vette, csoportosította és szintetizálta a számvevőszéki jelentések
lényeges területekre vonatkozó megállapításait. A hibák, szabálytalanságok előfordulási gyakorisága, jellemző volta, valamint lényegessége alapján azonosította a fokozottan
kockázatos területeket, továbbá rámutatott az ellenőrzött szervezetek által alkalmazott jó
gyakorlatokra is. Az elemzés a 2016-ban nyilvánosságra hozott kettő, valamint a 2017-ben
nyilvánosságra hozott tíz számvevőszéki jelentés ellenőrzési tapasztalatain alapul.

Az ÁSZ 2013-2015-re vonatkozó ellenőrzése megállapította, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány gazdálkodásának szervezeti kereteit kialakította. Az alapítvány a kapott támogatásokat szabályszerűen tartotta nyilván. A ráfordítások
elszámolása során nem érvényesültek a jogszabályi előírások. Az alapítvány nem biztosította az államháztartásból kapott támogatások felhasználásának elszámoltathatóságát. Az alapítvány az alapítói akarat ellenére 2014-ben és 2015-ben befektetési
tevékenységet végzett. Az alapítvány felügyelő szerve az alapítvány gazdálkodását,
működését ellenőrizte, azonban nem tett jelzést a kuratórium felé az alapító okiratban
foglaltakkal ellentétes befektetési tevékenység folytatásával, valamint a beszámoló egyes
sorai értékének helytelen megállapításával kapcsolatban.

Az elemzés rámutatott az ellenőrzési tevékenység fontos szerepére a szabályszerű, hibamentes működés biztosítása tekintetében, mivel azokon a területeken volt tapasztalható
a leginkább szabályszerű működés, amelyek esetében a külső ellenőrzés, a szakmai,
a törvényességi és a hatósági kontroll valamilyen formában kiépült. A külső ellenőrzés
megléte ugyanakkor önmagában nem jelent garanciát a szabályszerű működésre.
7.2. ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK ELLENŐRZÉSE
Az Állami Számvevőszék 2016-ban kezdte meg az alapítványok, közalapítványok ellenőrzését, ezzel is hozzájárulva a közpénzfelhasználás ellenőrizetlen, „fehér foltjainak” felszámolásához. 2017-ben két alapítvány (MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa, Budapesti
Fesztiválzenekar Alapítvány) ellenőrzéséről készített jelentés került nyilvánosságra. Az ÁSZ
az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható
módon használják fel. Az ÁSZ jogszabályi felhatalmazás alapján azokat az alapítványokat,
közalapítványokat ellenőrizheti, amelyek az államháztartásból nyújtott támogatásban
vagy az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyonban részesültek. Ezekben az esetekben az érintett szervezetek gazdálkodási tevékenységének egésze
ellenőrizhető. Az ÁSZ ellenőrzései során azt értékeli, hogy az alapítvány gazdálkodása
során a jogszabályokat betartotta-e, valamint, hogy az államháztartásból kapott támogatás, valamint az alapítványi célra juttatott vagyon nyilvántartásba vétele, illetve elszámolása szabályszerű volt-e. Az ellenőrzés kiterjed továbbá az alapítvány beszámoló készítési
kötelezettségének teljesítésére, valamint az alapítvány működését, gazdálkodását szolgáló
nyilvántartási, ellenőrzési, monitoring tevékenységére.
Megállapítások
Az ellenőrzés megállapította, hogy a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa 2013-2015
közötti gazdálkodásának belső szabályozottsága nem felelt meg a törvényi előírásoknak.
Az éves költségvetési terveit nem a jogszabályi előírásokban előírt tagolásban és módon
készítette el. Könyvvezetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, egyszerűsített éves
beszámolóit leltárral nem támasztotta alá. Az alapítvány felügyelőbizottsága nem töltötte
be a szerepét, mivel a felügyelőbizottságnak a gazdálkodáshoz kapcsolódó ellenőrzési feladatellátása sem a jogszabályokban, sem az alapító okiratban előírtaknak nem felelt meg.
Mindezek miatt az alapítvány gazdálkodásában nem biztosította az államháztartásból szár-

Az alapítványok, közalapítványok ellenőrzéséről készült
számvevőszéki jelentések a bekeretezett számú melléklet
hivatkozott pontjában a jelentések címére kattintva érhetők
el, illetve az ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.
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Javaslatok
A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa ellenőrzése az alapítvány kuratóriumi elnökének fogalmazott meg hat javaslatot, amelyek – többek közt – a jogszabályok által előírt
szabályzatok elkészítésére, az alap- és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos elkülönített
nyilvántartás vezetésére, leltár összeállítására irányultak.
A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány ellenőrzéséről szóló ÁSZ jelentés az alapítvány
kuratóriumi elnökének fogalmazott meg öt javaslatot, amelyek – többek közt – a jogszabályok által előírt eljárási szabályok kialakítására, a költségvetés tervezésére, a könyvvezetésre és a beszámoló összeállítására irányultak.
7.3. PÁRTOK, PÁRTALAPÍTVÁNYOK ELLENŐRZÉSE
Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülő pártok és alapítványaik gazdálkodását. A feltárt hiányosságok bemutatásával támogatja az Országgyűlést a jogszabályi környezet megújításában.
A pártoknak más társadalmi szervezetekhez képest különleges a viszonya a közhatalomhoz, mivel a pártok kifejezett célja és feladata, hogy képviselőik útján részt vállaljanak a
közhatalomból, Magyarország Alaptörvénye szerint a pártok közvetve közreműködnek a
nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában.
A magyar politikai élet tisztasága, a korrupciós kockázatok csökkentése, a pártok részére
rendelkezésre álló közpénz és közvagyon felhasználása szempontjából alapvető szempont,
hogy a pártok gazdálkodása törvényes, elszámoltatható és átlátható legyen. Kulcsfontosságú, hogy a demokratikus közhatalom gyakorlásában részt vevő és közpénzeket használó
pártok a törvényi előírások betartásával járjanak el, gazdálkodásuk más szervezetek számára is példamutató legyen. Ez hozzájárulhat a magyarországi közpénzügyek rendezettségéhez és a korrupciós kockázatok csökkentéséhez.
Az ÁSZ 2016-ban a pártok ellenőrzését meghatározó módszertanát megújította, egyidejűleg
módszertant készített a pártalapítványok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez.
A módszertani útmutatók célja, hogy az ÁSZ az ellenőrzéseit az objektivitás, a szakszerűség,
az azonos szempontok alapján történő ellenőrzés és értékelés, a fogalmak következetes
használata és a sztenderdizálhatóság követelményeinek megfelelő, korszerű ellenőrzési
módszerek alkalmazásával folytassa le.

A pártok, pártalapítványok ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentések a bekeretezett számú melléklet hivatkozott
pontjában a jelentések címére kattintva érhetők el, illetve az
ÁSZ honlapjáról (www.asz.hu) letölthetőek.

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
5. PONTJA

2017-ben négy párt (MSZP, Fidesz, KDNP, JESZ) és három pártalapítvány (Antall József
Alapítvány (AJA), Barankovics István Alapítvány (BIA), Szövetség a Polgári Magyarországért
Alapítvány (SZPMA)) ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentést hozott nyilvánosságra az
ÁSZ. Utóellenőrzést végzett a pártok közül a KDNP, a pártalapítványok közül az AJA, a BIA és
az SZPMA vonatkozásában.
A pártfinanszírozásra, kampányra, választásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések változásait a III. számú melléklet tartalmazza.
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Megállapítások
A szabályszerű gazdálkodás alapkövetelménye, hogy a párt a rá vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket betartsa. Ezek közé tartozik, hogy ne fogadjon el tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást. Amennyiben az ellenőrzés feltárja, hogy a párt tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét a Párttörvényben előírtak szerint az Állami Számvevőszék
megállapítja, és azt az ÁSZ felhívására a pártnak tizenöt napon belül be kell fizetnie a központi költségvetésnek. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani és a párt
központi költségvetésből juttatott támogatását az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét
kitevő összeggel csökkenteni kell.

III. SZERVEZETI,
MÓDSZERTANI
ELŐRELÉPÉSEK

Következtetések
A pártok és alapítványaik gazdálkodása szabályszerűségének, a felhasznált közpénzek
nagyságának bemutatásával az ÁSZ a társadalom számára objektív képet adott azok működéséről. Az ellenőrzés rámutatott a pártok, pártalapítványok gazdálkodásával, valamint
az állami költségvetésből származó forrásaik felhasználásával kapcsolatos jó gyakorlatokra
és szabálytalanságokra egyaránt. A tiltott támogatások elfogadása korrupciós kockázatokat
is felvethet.
Javaslatok
Az ÁSZ 2017-ben a pártok részére 35, a pártalapítványok részére 15 javaslatot fogalmazott
meg, amelyekre vonatkozóan az intézkedési tervek a JESZ és az AJA kivételével, a jogszabályi határidőn belül elkészültek. A JESZ és az AJA határidőn túl küldte meg a jelentésben
megfogalmazott megállapításokra tett javaslatokra az intézkedési tervet.
Az ÁSZ a lefolytatott ellenőrzésekhez kapcsolódóan a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében a javaslatokon túl figyelemfelhívó levéllel fordult a pártok
közül a Fidesz és a KDNP, a pártalapítványok közül pedig a BIA és az SZPMA elnökéhez.
Az utóellenőrzések során javaslatok megfogalmazására nem került sor, az intézkedési tervekben meghatározott, végre nem hajtott feladatok vonatkozásában az ÁSZ figyelemfelhívó
levéllel fordult az AJA és a BIA elnökéhez, amelyek vonatkozásában a BIA elnöke eleget tett
az ÁSZ elnöke irányában a megtett intézkedésekre vonatkozó értesítési kötelezettségének,
az AJA elnöke azonban nem.

Az Állami Számvevőszék a Stratégiájában deklaráltaknak megfelelően elkötelezett híve
a minőségközpontú működésnek. Ennek megfelelően az ÁSZ fő szervezetfejlesztési célja az
ellátandó feladatokkal összhangban álló optimális szervezeti rendszer kialakítása. Az ÁSZ
erre tekintettel alakítja és folyamatosan fejleszti szervezetét.
Az ÁSZ időről időre felülvizsgálva, szükség szerint megújítja az általa alkalmazott módszertanokat, eljárásokat annak érdekében, hogy a kor követelményeinek megfelelő, modern,
hatékony módszereket alkalmazva célszerű erőforrás felhasználás mellett, objektív, jól
hasznosítható eredményeket hozó ellenőrzéseket folytathasson le.

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV FŐ SZERVEZETFEJLESZTÉSI, MÓDSZERTANI ELŐRELÉPÉSEI

2015
• Megújított ellenőrzési
alapelvek
• Minőségirányítási önteszt
• Önértékelés (IT audit)
• Új jelentésformátum
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2016
• Megújított stratégiai
és monitoring rendszer
• Minőségirányítási
útmutató és minőségcélok
•	Megújult információs
rendszer
(iktatás, vezetői
információs rendszer
IT alkalmazás)
•	Kapacitásfejlesztés
(humánerőforrás,
karriermenedzsment,
teljesítményértékelés
fejlesztése stb.)
• Társintézményi
felülvizsgálat
(kommunikáció)

2017
• Stratégiai változáskezelési
rendszer bevezetése
• Ellenőrzési folyamat
hatékonyságának növelése
•	Minőségirányítás és etikai rendszer fejlesztése, stabilitásának
növelése
• Szervezeti hatékonyságnövelés
(mátrix jellegű munkavégzés
megerősítése, jó gyakorlatok
szervezeten belüli átadása,
új iratkezelési rendszer,
hatékonyabb és biztonságosabb
IT rendszer)
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1. Stratégiai változások
kezelése
Az ÁSZ megújított szervezetfejlesztési stratégiájában rögzítette elkötelezettségét a változásokat lekövető rugalmas szervezeti modell működtetése mellett, amelyet időszakonként
értékelni szükséges. Az öntanulási folyamat lehetőséget biztosít a szervezet számára, hogy
a szükséges strukturális változtatásokat megtegye és rugalmasan alkalmazkodhasson az
újabb környezeti kihívásokhoz. Az ÁSZ 2017-ben elkészítette a saját működése változás menedzsment folyamatainak modelljét és pilot programokon teszteli a modell gyakorlatban
való működését. Az ÁSZ által végrehajtott szervezetfejlesztési és módszertani változások
eredményei fokozott hasznosítása érdekében 2017-ben nemzetközi tudástermék-fejlesztés vette kezdetét az ÁSZ-nál az integritás, minőségirányítás, a számvevőszéki munka
hasznosulása, a köztulajdonú gazdasági társaságok és az IT rendszerek vonatkozásában.
A termékfejlesztések eredményei tudásmegosztás, -csere keretében, a nemzetközi téren
a számvevőszékek szakmai munkájában kerülnek felhasználásra, a hazai viszonylatban a
közpénz felhasználók számára adnak jó gyakorlatot, követhető példát.
Az állandóan változó környezetben minden számvevőszéknek nyitottnak kell lennie a változások elfogadására, proaktív kezelésére az értékeik megtartása, megerősítése érdekében.
A változások menedzselésével zajló, a szervezet által felvállalt dinamikus mozgás jellemzően új struktúrákat, megoldási módokat, szervezési folyamatokat alkot és folyamatos öntanulási készséget jelent.
Az ÁSZ szervezete nem statikus, hanem olyan dinamikus struktúra, amelyben a környezeti
változások, a feladatellátás változásai, a belső impulzusok állandóan inspirálják a változást.
A belső szerkezet alapvetően stabil, amely magában foglalja a szervezeti stratégiát és az
abban meghatározott alapértékeket, miközben állandóan új működéselemek jönnek létre,
új kapcsolódások keletkeznek.
Az állandóan változó környezetben a stratégiában rögzített alapértékek megtartása, fejlesztése érdekében nyitottnak kell lenni a változások értékelésére, következtetés levonására,
hasznosítására, majd proaktív kezelésére.
A változáskezelésre, változás menedzselésre azért van szükség, hogy a végigvitt változások minél jobb beágyazását biztosítsuk, valamint elkerüljük a széttartó és visszarendeződő
folyamatokat.

Ennek keretében az ÁSZ kialakított egy olyan szervezeti folyamatmodellt, iránymutatást,
amely az öntanuló szervezet által kialakított, de normaként is alkalmazható tartalmi mintákat tartalmaz.
Egy fél éves teszt-periódusban tapasztalatokat gyűjt arról a szervezet, hogy a változás
tudatos kezelésének várt előnyei realizálódnak-e. A visszacsatolások alapján megtörténik
az iránymutatások és eljárások véglegezése.
Az ÁSZ tudatosan törekszik arra, hogy szervezetfejlesztésében, ellenőrzés-szakmai munkájában elért innovációs eredményeit hasznosítsa a nemzetközi színtéren
is, elsődlegesen a más számvevőszékek felé való tudásmegosztás és tudáscsere formájában. Ennek érdekében 2017-ben intenzív tudástermék fejlesztő és nemzetközi
tudásmegosztó munka rendszerben kezelése történt meg az ÁSZ-nál. Ennek fő területei
a „jól irányított állam” támogatásának megvalósítása (integritás szemlélet, számvevőszéki munka hasznosulása), illetve a számvevőszékek saját kapacitás fejlesztésének területei
(például: minőségirányítás), ahol már összefoglalásra kerültek az eddigi ÁSZ eredmények
és felvázolásra került a tudástermékek nemzetközi közreadásának koncepciója.

2. Ellenőrzési folyamat
hatékonyságának növelése
Az ellenőrzés hét szakaszból álló folyamata biztosítja, hogy az egyes ellenőrzési részfeladatokat az adott szakaszban kellő ismeretekkel, tapasztalattal rendelkező számvevők professzionális módon, hatékonyan végezzék. A felelősség ellenőrzések szakaszolása szerinti
meghatározása, az egyes szakaszok közötti kontrollpontok és megállási pontok biztosítják,
hogy az ellenőrzés minden részfolyamata magas minőségben, objektív módon kerüljön
végrehajtásra és egymásra épüljön.
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Javasolt a bürokráciacsökkentés elemeként az e-kormányzás részeinek kiterjesztése az
ÁSZ-ra (ellenőrzéshez szükséges adatok digitális szolgáltatásának kötelme; közhiteles
dokumentum adatbázisokhoz
való szabad hozzáférés az ÁSZ
számára).

Az ellenőrzési folyamatba olyan eljárási szabályok épültek be 2017-től, amelyek célirányosabbá teszik az ellenőrzési munkát, indokolt esetben lerövidítik az ellenőrzés idejét, és
biztosítják az ellenőrzések kockázatainak jobban megfelelő programok gyorsabb, rugalmasabb végrehajtását. Az ellenőrzési folyamat hatékonyságának további növelésére a digitalizáció terén elért eredmények adtak lehetőséget. Mindez az ellenőrzöttek terhelésének
csökkenését eredményezte.
Az ellenőrzési folyamat szakaszolása és az egyes részfolyamatok specializált egységekkel
való elvégzése növelte az ellenőrzési eredmények megbízhatóságát, objektivitását és az
ellenőrzési munkák hatékonyságát.
Az ÁSZ-nál zajlott informatikai fejlesztések megteremtették annak a lehetőségét, hogy az
ellenőrzési bizonyítékok szolgáltatása alapvetően elektronikus úton, a kialakított online
adatbekérő felületen történhessen meg, ezáltal csökkenjen az ellenőrzötteknél a helyszínen való megjelenések száma, ami költség- és időmegtakarítást jelent a szervezet számára.
Ezen túl - a módszertani változtatásokat követően - egyes bizonyítékokat az ÁSZ már nemcsak közvetlenül az ellenőrzöttől, hanem egyéb hiteles forrásokból is beszerezhet, csökkentve ezzel az ellenőrzöttől bekérendő dokumentumok mennyiségét.
Az ellenőrzés módszertanában, az ellenőrzési munkafolyamatok hatékonyságának javítása
és a rendelkezésre álló, korlátos emberi erőforrások gazdaságos és célszerű igénybe vétele
érdekében az ellenőrzés során bekérendő és felhasználandó dokumentumok körén belül kockázati értékelés és prioritás alapján - definiálásra kerültek a sarkalatos dokumentumok.
Az ÁSZ módszertanai és az ellenőrzések szakmai szabályai szerint továbbá kizárólag olyan
dokumentum és adat kerülhet befogadásra, amely az ellenőrzési feladat végrehajtásához
bizonyítékkal szolgálhat.
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ÁSZ felvetés:

Mik a sarkalatos dokumentumok?
Sarkalatos dokumentumnak tekintjük azokat - az ellenőrzött szervezettől bekérendő - dokumentumokat, amelyek hiányában további
ellenőrzési cselekmény nélkül az
ellenőrzött szervezet jogszabályban foglaltakkal ellentétes eljárása
miatt, megállapítás tehető, amely a
számvevőszéki jelentés-tervezetben
rögzíthető.
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Mik a témaspecifikus
programegységek?
A témaspecifikus programegységek
olyan – több ellenőrzésnél alkalmazható
– ellenőrzési programrészek, amelyek
egy egyediesített témával kapcsolatban
tartalmaznak specifikus ellenőrzési
szempontokat, feladatokat, és amelyeket az ÁSZ az ellenőrzött szervezetek
kockázatainak megfelelően alkalmaz.

Miből áll az ÁSZ minőségirányítási
rendszere?
Az ÁSZ minőségirányítási rendszere
a minőségre irányuló folyamatok és
eljárások összehangolt rendszere, amely
az ÁSZ valamennyi tevékenységét teljes
körűen lefedi. A minőségirányítási
rendszer kialakított és folyamatosan
működtetett pillérei – a nemzetközi
sztenderdekkel összhangban – a vezetés felelőssége a minőségért, az etikai
követelmények betartása, a feladatok
meghatározása, az emberi erőforrások
elegendősége és megfelelősége, a
feladatok ellátása, a minőségirányított
működés folyamatos nyomon követése
és fejlesztése.

A módszertani, technológiai újításokkal párhuzamosan az elavult, okafogyott eljárásokat
kivezette az ÁSZ.
A témacsoportos ellenőrzések esetében koncepcionális változást jelent, hogy témaspecifikus programegységek kerültek kialakításra, amelyek elsőként a 2017. évi önkormányzatok
ellenőrzésénél kerültek alkalmazásra. A korábbi generális átfogó ellenőrzések helyett korszerűbb, hatékonyabb módszertani megközelítést alkalmaz az ÁSZ.
Az alábbi témaspecifikus programegységek voltak 2017-ben a legjellemzőbbek:
• integritás- és belső kontroll: az önkormányzatok működésének irányítottságát,
korrupció elleni védettségét értékeli,
• pénzügy: a pénzügyi egyensúlyt és a pénzügyi folyamatokat értékeli,
• vagyongazdálkodás: az önkormányzati vagyongazdálkodást, a vagyon védelmét,
értékének megőrzését értékeli,
• befektetési: a befektetési döntések szabályszerűségét, helyénvalóságát értékeli,
• a beruházások: értékeli a központi forrásokból is megvalósuló beruházások előkészítését,
a beruházás lebonyolítására vonatkozó felkészültséget,
• vezetői munka ellenőrzése: Az előbbi programegységekhez is kapcsolódóan vagy
önállóan, a szervezet egészére illetve annak egyes részeire a teljesítménykategóriákat
(eredményesség, célszerűség, hatékonyság) értékelheti (többek között: a gazdasági
terület teljesítménye, a vezetői munka értékelése).

3. Minőségirányítási és etikai
rendszer

Az Állami Számvevőszék egyik legfontosabb alapértéke a minőség iránti elkötelezettség,
amit a Stratégiájában is kifejezésre juttat. Ennek alapján alakította ki minőségirányított működését, amelyet folyamatosan fejleszt, ezzel is elősegítve tevékenységének objektivitását.
Az Állami Számvevőszék az elmúlt években hatékonyan működő minőségirányítási rendszert alakított ki. Az INTOSAI által kiadott „Minőségirányítás a legfőbb ellenőrző intézmények számára (ISSAI 40)” irányelveinek figyelembevételével kidolgozta minőségirányítási
alapelveit, illetve annak szervezeten belüli hatékony érvényesülését biztosító Minőségirányítási útmutatóját. Az ÁSZ vezetése folyamatosan gondoskodott arról, hogy minden dolgozó ismerje meg a minőségirányítási rendszert, majd a tőlük kapott javaslatok alapján
javítson annak hatékonyságán.
Az ÁSZ 2017-re meghatározott minőségcéljai alapján az egyes szervezeti egységek felállították saját célrendszerüket, és ezek teljesülése érdekében intézkedési tervek kerültek
megállapításra.
2017-ben az ÁSZ két év után ismét tesztelte a kialakított minőségirányítási rendszer megfelelő működését, a minőségirányítási alapelvek érvényesülésének szintjét. Az előző évekhez
képest az önteszt kérdéssora kibővült, az ISSAI 40 valamennyi útmutatásán túl tartalmazta
a 2016. októberben megjelent „A legfőbb ellenőrző intézmények teljesítménymérési keretrendszere (SAI PMF)” elnevezésű dokumentum minőségirányítással összefüggő kérdéseit
is. Ráadásul a megbízhatóbb összkép érdekében a válaszadók köre is bővült, és az ÁSZ
valamennyi szervezeti egysége bevonásra került.
Az önteszt eredményeinek elemzéséből az a következtetés vonható le, hogy a minőségirányítási rendszer az elmúlt időszakokhoz képest folyamatos fejlődést ért el. Kritikus, illetve
ellentmondásos terület a rendszerben nem áll fenn.
A 2016. év végén és a 2017. év elején az INTOSAI XXII. kongresszuson elfogadott, a legfőbb
ellenőrző intézmények új etikai kódexének megjelenését követően megtörtént az Állami
Számvevőszék etikai normarendszerének átvilágítása, majd ezt követően kezdetét vette
annak szisztematikus megújítása. 2017-ben a folyamat egyik fontos állomását jelentette
„Az Állami Számvevőszék Etikai Alapelvei” című dokumentum megújítása. A megújított dokumentum összefoglalóan tartalmazza azon általános alapelveket, értékeket, amelyek az
ÁSZ számára előírt feladatok átlátható, elszámoltatható, hiteles, objektív, független, elfogulatlan és szakmailag magas színvonalú ellátását segítik elő.
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AZ ÁSZ ETIKAI ALAPELVEI

FÜGGETLENSÉG ÉS
TÁRGYILAGOSSÁG

SZAKMAI
MAGATARTÁS

INTEGRITÁS

HOZZÁÉRTÉS

TITOKTARTÁS ÉS
ÁTLÁTHATÓSÁG

2017-ben megkezdte munkáját az Állami Számvevőszék Etikai Fóruma. A Fórum célja – a
megújított etikai sztenderd ajánlását adaptálva – az etikai kérdések, dilemmák eredményes
megoldására alkalmazható jó gyakorlatok összegyűjtése, hasznosulásának elősegítése,
illetve az esetlegesen előforduló kerülendő gyakorlatok megvitatása és az etikai értékek
szervezeti szintű megszilárdítása.
Az Állami Számvevőszék a Stratégiájában deklaráltaknak megfelelően a minőségközpontú
működés keretében törekszik arra, hogy az adott munkakört a legalkalmasabb személlyel
töltse be. A 2016-ban létrehozott karriermenedzsment keretében 2017-ben az ÁSZ megújította a vezetői kiválasztási rendszert.

4. Erőforrások, szervezeti
folyamatok hatékonyságának növelése
Az ÁSZ stratégiai célkitűzése, hogy a rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználásával lássa el feladatait. A feladatok magas színvonalú és egyben hatékony ellátása
érdekében az ÁSZ folyamatosan törekszik fejleszteni képességeit, kapacitásait. A szervezeti
forma optimális megválasztása mellett ide tartozik a humántőke, az informatikai és ügyviteli rendszerek hatékonyságának rendszeres áttekintése és fejlesztése.
2017-ben az ÁSZ kapacitásainak maximális kihasználásával működött. A szervezet statisztikai átlaglétszáma 2017-ben 597 fő volt.
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ÁSZ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA JOGVISZONY SZERINT (FŐ, %)

15

59

2

9,9%
2,5% 0,3%

SZÁMVEVŐ, SZÁMVEVŐ GYAKORNOK
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐ
MUNKAVÁLLALÓ
KÖZTISZTVISELŐ

87,3%
522

net-folytonossági tervnek megfelelően az ÁSZ összes telephelyén befejeződött a hálózati
infrastruktúra fejlesztése. Mindezek a változtatások az IT mátrix szervezethez való illeszkedését, támogató funkciójának hatékony végrehajtását segítették elő.
Az informatikai eszközállomány megújítása során újabb laptopok és PC-k beszerzésére
került sor, így a munkavállalóknak kiadott mobil eszközök többsége garanciális időszakon
belül javítható, amely a költségeket és az eszköz meghibásodása miatti kieső munkaidőt is
nagymértékben csökkenti.
Az év során történt szoftver tesztelések és bevezetések során kiemelt szempont volt az ÁSZ
külső partnereivel folytatott hatékony információcsere segítése. A hatékony munkavégzés
segítésére a szkennelt formában kapott dokumentumok karakterfelismerésére alkalmas
piacvezető szoftver került beszerzésre, amely segítségével gyorsíthatóak a számvevői
munkafolyamatok.
Az ügyviteli feladatok területén erőforráskímélő intézkedéseket vezetett be az ÁSZ,
növelve az elvégzett munkák hatékonyságát. A 2017. évi iratkezelési folyamatok elemzése
rámutatott arra, hogy szükséges a megőrzendő iratok körének és a megőrzési időtartamok újragondolása, azok ésszerű meghatározása. Ennek alapján került sor az Irattári terv
módosítására.

Az ÁSZ feladatellátásához külső szakértőket is igénybe vett, 8690 ellenőri nappal.
Az ÁSZ az erőforrások optimális felhasználása érdekében – támogatva a projekt-elvű munkavégzést – mátrix jellegű szervezetet alakított ki. Az ÁSZ 2017-es
elemzési eredményei megerősítették, hogy a mátrix szervezeti forma illeszkedik
a legjobban a szervezeti követelményekhez, így tud az ÁSZ leginkább megfelelni a külső és
a magával szemben támasztott magas szintű és sokrétű elvárásoknak. A szervezeti felépítés e formájának legfontosabb előnyei a következők:
• hatékony munkaerő-felhasználás,
• változó körülményekhez jobban igazodó erőforrás-kihasználás,
• öntanuló szervezet kereteinek biztosítása,
• integritás támogatása
• ösztönző, változatos munkavégzés
A hatékony, rendszerszerű, integrált humánerőforrás-gazdálkodás érdekében az ÁSZ
figyelembe veszi a külső és belső környezeti hatásokat, adottságokat, fejleszti folyamatait,
tervezési és nyilvántartási rendszereit.
Az Állami Számvevőszék a stratégiájában célul tűzte ki egy, a szervezet egészére érvényes,
egyenszilárdságú, tényeken alapuló, átlátható követelményrendszerrel, csoportszintű és
egységes sikerkritériumokkal, továbbá indikátorokkal rendelkező teljesítményértékelési
rendszer működtetését. Mint (ön)tanuló szervezet folyamatosan felülvizsgálja saját működését és annak eredménye alapján a hatékonyabb feladatellátás érdekében intézkedéseket
tesz. A stratégiai cél megvalósítsa érdekében megtörtént a teljesítményértékelési rendszer
felülvizsgálata, amelynek eredményeként mind technikai, mind koncepcionális módosítások végrehajtására került sor. Az új rendszerben nagyobb hangsúlyt kapott az etikai követelmények betartása, amely az átlátható és felelős munkavégzést segíti.
Az ÁSZ stratégiában megfogalmazottakat szem előtt tartva, a hatékony, eredményes és
minőségi feladatellátás érdekében - az ÁSZ által kialakított képzési rendszert kiegészítve az Állami Számvevőszék 2016 márciusától működteti a pénzügyi, belső kontroll, és vagyoni
ügyek tudáscentrumait. A tudáscentrumok működéséhez kapcsolódóan 2017-ben kialakításra került a tudásátadás egy új technikája, a „Jó gyakorlat” önképzési színtér.
A 2017. január 1-jén bevezetett új iratkezelési rendszer működése teljesítette a változtatással
szemben támasztott követelményeket, a biztonság, megbízhatóság és a visszakereshetőség javulása egyértelműen bizonyította az új rendszer bevezetésének indokoltságát.
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A 2017-ben megalkotott új informatikai eljárásrendek hozzájárultak az informatikai rendszer
hatékonyabbá és biztonságosabbá tételéhez.
Az üzletmenet-folytonosságra vonatkozó eljárásrendek és tervek alapján megkezdődött
a hálózati infrastruktúra fejlesztése a központi telephelyeken és 18 vidéki irodában. Ennek
eredményeként az irodai munkavégzés kialakítása adatbiztonsági szempontból homogénné, ezáltal szervezeten belül függetlenné válik a munkavégzés helyszínétől. Az üzletme-
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1. Az Állami Számvevőszék
költségvetési beszámolója
A 2017. év gazdálkodását áttekintve az Állami Számvevőszék a jogszabályok és a belső
szabályzatok betartása mellett az alaptevékenység ellátását biztosító, ésszerű, takarékos
gazdálkodást folytatott. A független könyvvizsgálói vélemény alapján az éves költségvetési
beszámoló az Állami Számvevőszék 2017. évi költségvetése teljesítéséről, a 2017. december
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.
1. 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 2017.ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA
ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁSOK, BEVÉTELEK, KIADÁSOK, MARADVÁNYOK

CÉL

EREDMÉNY
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AZ ÁSZ 2017. ÉVI
GAZDÁLKODÁSA

HATÁS

•	Az ÁSZ stratégiájában meghatározott alapértékek a szervezet működését jellemző eredményesség, hatékonyság,
gazdaságosság és fenntarthatóság biztosítása, amelynek
ellátásához a Költségvetési tv.-ben meghatározott kiadási
és bevételi előirányzatok szabályszerű felhasználása.

• A z Ávr. előírásait betartva, a tárgyév folyamán különböző
jogcímeken végrehajtott 749 909 E Ft értékű előirányzat
módosításra került sor. Az ÁSZ központi irányítószervi támogatási bevétele az év folyamán 746 634 E Ft-tal
emelkedett, a működési és felhalmozási bevételek eredeti
előirányzata 23 274 E Ft-ban teljesült. A személyi juttatások módosított előirányzata 99,8%-ban, a dologi kiadások
1 329 135 E Ft összegben, a felhalmozási kiadások 388 882
E Ft összegben teljesültek. A 2017. gazdálkodási év végén
az ÁSZ költségvetési maradványának összege 761 661 E Ft
volt. 2017-ben az ÁSZ javaslatot tett a 2016 évi gazdálkodási megtakarításának az IDI részére történő felajánlására.
A 28 484 E Ft donori felajánlás célja „Fiatal Vezetők képzése” („SAI Young Leaders Programme”) címen megjelölt,
3 éves időszakra vonatkozó, etikus vezetőképzés témakörét is felölelő programjának támogatása.
•	Az Állami Számvevőszék 2017. évi módosított költségvetési előirányzata december 31-én 10 052 509 E Ft volt, amely
az eredeti előirányzathoz képest 749 909 E Ft-tal nőtt. Az
ÁSZ költségvetési kiadásai 9 290 848 E Ft-ban teljesültek,
amely a módosított előirányzatnak 90,6 %-át tette ki.
•	A kiemelt előirányzatok módosítására jelentős mértékben
a felhalmozási, egyéb működési célú kiadások jogcímen
került sor. Az Állami Számvevőszék finanszírozási bevételei 8,0 %-kal, míg bevételi előirányzata 16,4 %-kal haladták
meg a 2017-ben tervezett előirányzatot.
Az ÁSZ 2017. évi gazdálkodása
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1.2 AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VAGYONI HELYZETÉNEK 2017. ÉVI ALAKULÁSA

AZ ÁSZ KÖRNYEZETTUDATOSSÁGÁNAK ÁBRÁZOLÁSA

ESZKÖZÖK, FORRÁSOK, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

CÉL

•	Az Állami Számvevőszék feladata a vagyona értékének megőrzése, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeivel
való felelős gazdálkodás, az elhasznált eszközeinek folyamatos értékmegőrző felújítása, az állandó eszköz visszapótlása és a fenntartható fejlődés biztosítása.

LED
PANELEK
BEÉPÍTÉSE

EREDMÉNY

• A z Állami Számvevőszék mérlegfőösszege a költségvetési
év végére 4 132 965 E Ft-ra emelkedett, amely az előző gazdasági évhez viszonyítottan 103 775 E Ft növekedést jelentett.
• A mérleg forrás oldalának legnagyobb részét kitevő saját
tőke összege 2017. december 31-én 3 388 722 E Ft volt, amely
76 152 E Ft-os emelkedést jelent az előző év végi adatokhoz
képest. A saját tőke növekedése a tárgyévi pozitív mérleg
szerinti eredménynek köszönhető.
• Az egyre hatékonyabb gazdálkodásból adódó megtakarításokat az ellenőrzési tevékenységet támogató eszközök műszaki színvonalának növelésére fordította az ÁSZ. Az Állami
Számvevőszék eszközállománya a 2017. évi beszerzések hatására jelentős mértékben megújult, az elavult informatikai
eszközök nagy része lecserélődött.

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS

RÉGI KLÍMA
ESZKÖZÖK
CSERÉJE

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
TÁMOGATÁS

ZÖLDTETŐ
FENNTARTÁSA

BELSŐ
KERÉKPÁR
TÁROLÁS

HATÁS
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• A 2017. évi gazdálkodás hatásaként az ÁSZ vagyoni értéke
nőtt.
• Az ÁSZ az emberi, társadalmi és a környezeti erőforrások
védelme érdekében szem előtt tartotta a takarékos gazdálkodást, és így az elért eredményekkel közvetve hozzájárult a
gazdasági fejlődéshez.

HULLADÉK-PAPÍR
ZÚZÁS
VESZÉLYES
HULLADÉKGYŰJTÉS
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I. SZ. MELLÉKLET:
AZ ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK
FELADATAI

Az Állami Számvevőszék törvényekben, jogszabályokban meghatározott feladatai
Az ellenőrizendő területek vonatkozásában az ÁSZ törvény kiemeli a következőket.
Az ÁSZ ellenőrzi:
•	az államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése keretében a központi költségvetési fejezetet irányító szerv és a fejezetbe sorolt költségvetési szervek működését, a fejezetbe tartozó
központi kezelésű előirányzatok és fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását,valamint
a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és ezek társulása gazdálkodását,
•	az államháztartásból származó források felhasználásának keretében a központi költségvetésből gazdálkodó szervezeteket, valamint az államháztartásból nyújtott támogatás, vagy
az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását,
•	a nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése keretében az államháztartás körébe tartozó
vagyon kezelését, a vagyonnal való gazdálkodást, az állami tulajdonban (résztulajdonban)
vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét, az államháztartás körébe tartozó vagyon elidegenítésére, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok betartását, ellenőrizheti az állami
vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását,
•	a központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást,
•	az állami adóhatóság és a helyi önkormányzatok adóztatási és egyéb bevételszerző tevékenységét, valamint a vámhatóság tevékenységét,
•	a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét, továbbá az általa létrehozott alapítvány gazdálkodását,
•	pártok és alapítványaik gazdálkodását,
•	az egyházi szervezetek részére az államháztartásból nem hitéleti célra nyújtott támogatás
felhasználását.

MELLÉKLETEK
90

Elnöki köszöntő

Továbbá az ÁSZ sajátos feladataként, véleményt ad a központi költségvetésről szóló
törvényjavaslatról.
Az ÁSZ – a 2011. évi LXVI. tv. 5. § (7) bekezdése; 2011. évi CXCV. tv. 90. §-a alapján – évente ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását bemutató zárszámadást. Már a 2015. évi
ellenőrzés során is – köszönhetően az új ellenőrzési módszertan bevezetésének – a központi alrendszer kiadásainak és bevételeinek 100%-át sikerült ellenőrzéssel lefedni. A 2016. évi
költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során is elérte a Számvevőszék e lefedettséget.
Az ÁSZ – a 2011. évi LXVI. tv. 5. § (1) bekezdése értelmében – évente véleményezi továbbá
a központi költségvetés tervezését is.
Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás kiemelt szerepe miatt az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. tv. 5. § (4) bekezdés a) pontja; 2007. évi CVI. tv. 3. § (4) bekezdése;
2010. évi LXXXVII. tv. 14. § (1) bekezdése alapján évente ellenőrzéseket hajt végre.
Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési tapasztalatok többek között rámutattak: az önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi jogosítványok
érvényesülése számos esetben gyenge, az önkormányzatok többsége nem kontrollálja
megfelelően a társaságok működését, a feladatellátás ellenőrzése jellemzően elmarad,
valamint a belső ellenőrzés a feladatellátáshoz átadott pénzeszközök felhasználása sem
válik a tulajdonosi kontroll tárgyává. E terület átfogó, koncepcionális megújítására tett az
Állami Számvevőszék javaslatot. A javaslat a Kormányzat részéről is támogatásra talált.
Mindezek mellett az Állami Számvevőszék egy egyedülálló önteszt-rendszert dolgozott
ki, amelynek különlegessége, hogy az ÁSZ által még nem ellenőrzött önkormányzatok is
javíthatják működésük szabályozottságát.
Mellékletek
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Az Állami Számvevőszék változatlanul, törvényességi ellenőrzés keretében minden második évben ellenőrzi a 1989. évi XXXIII. tv. 10. § (1) és (3) bekezdései alapján a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodásának szabályszerűségét. Ehhez kapcsolódóan a felhalmozott tapasztalatokra építve az ellenőrzési kötelezettségek köre 2003-ban
tovább bővült: a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási
tevékenységet végző alapítványok esetében az ÁSZ kétévente törvényességi ellenőrzést
folytat le azoknak az alapítványoknak a gazdálkodása kapcsán, amelyek e törvény szerint
állami költségvetési támogatásban részesültek.
Az Állami Számvevőszék jogszabályokban meghatározott ellenőrzési kötelezettsége
2013-ban tovább bővült: az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatósága (2013. évi LXXXVII. tv 8/B. § (1) bekezdés; 9. § (2) bekezdés) és a választási
eljárások költségeinek ellenőrzése vált hangsúlyossá. A szabályozások alapján e jogkörű
ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék választásonként köteles elvégezni. A választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának
költségeit, valamint a választási szervek tevékenységével összefüggő egyéb költségeket
– az Országgyűlés által megállapított mértékben – a központi költségvetésből kell ugyanis
biztosítani. E pénzeszközök felhasználásáról az Állami Számvevőszék kötelessége tájékoztatni az Országgyűlést.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 2016. évi módosítása úgy rendelkezett, hogy az MNB által létrehozott alapítvány gazdálkodását az Állami Számvevőszék
ellenőrzi. Az ÁSZ az ellenőrzési feladatain túlmenően egyéb feladatokat is ellát. Így a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény előírja, hogy az MNB könyvvizsgálójának megválasztását, illetve visszahívásának kezdeményezését megelőzően az MNB elnöke kikéri az Állami
Számvevőszék elnökének a véleményét.
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében elfogadott 2015. évi CCXIV. törvényben (Quaestor-törvény) rögzített Kárrendezési Alap – amely a kötvény tulajdonosok védelmét szolgálja és a Befektető-védelmi Alap igazgatóság irányítja – gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi (2014-től az ún. Szanálási Alapot is a 2014. évi XXXVII. tv. 130. §-a alapján).
OGY határozatok
A gazdasági változások, az Állami Számvevőszék jól körülhatárolt, de egyre bővülő tevékenységi köre, és a gazdasági környezet okozta feladatok kiterjesztése folyamatos kihívások elé állítja az ÁSZ-t. Az Országgyűlés határozatokban definiálja azokat a speciális ellenőrzéseket, szakmai támogatási igényeket, amelyek során az Állami Számvevőszék munkája
hozzáadott értéket teremthet a közvagyonnal történő gazdálkodás javítása, annak felhasználása és védelme kapcsán.
Az Országgyűlés elismerte a 35/2009. (V. 12.) OGY határozat és 34/2015. (VII. 7.) OGY
határozat szerint az Állami Számvevőszék korrupciós kockázatok feltérképezésére irányuló
tevékenysége végrehajtását, és az integritásalapú szervezeti kultúra elterjesztése érdekében végzett tevékenységét. Ennek fejlesztéseként az Országgyűlés támogatta, hogy
a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodásban érintett szervezetek tekintetében az
Állami Számvevőszék szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést.

Az Országgyűlés 41/2014. (XI. 13.) és 21/2016. (X. 13) OGY határozatában elismerte és támogatta az Állami Számvevőszék társadalmi szerepvállalását a pénzügyi kultúra fejlesztésében, a pénzügyi tudatosság egész társadalomra történő kiterjesztésében.
A 2024-es olimpiai játékok budapesti megrendezése előkészítésére vonatkozó szakmai
támogatásnyújtási kérelemnek (31/2015. (VII. 7.) OGY határozat) az ÁSZ 2016-ban és 2017ben eleget tett.
A 11/2017. (VI. 14.) OGY határozatban az Országgyűlés feladatul szabta az államháztartási
rendszerben ellenőrzést végző szervezetek ellenőrzés- módszertani fejlesztését, az ellenőrzésekről szóló tananyagok áttekintését.

Az Országgyűlés 35/2009. (V. 12.) OGY határozatban egyetértett azzal, hogy az Állami
Számvevőszék stratégiai céljaival összhangban vizsgálja a korrupciós kockázatot jelentő
területeket és valósítsa meg a korrupciós kockázatok feltérképezésére irányuló kiemelt, már
jóváhagyott projektet (Integritás Projekt). Deklarálta továbbá, hogy a 43/2005. (V. 26.) OGY
határozatban foglaltak végrehajtásaként színvonalas szakfolyóirattá fejlesztette a Pénzügyi
Szemlét, aminek kapcsán felkérte az Állami Számvevőszéket, folytassa tanácsadói, szakmai
véleményformáló tevékenységét, a Pénzügyi Szemle gondozását.
Az Országgyűlés 41/2013. (V. 27.) OGY határozatában támogatja, hogy az Állami Számvevőszék részt vegyen a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) Fejlesztési Kezdeményezésének (IDI) tevékenységében, és ahhoz donorként szakmai
támogatást nyújtson, kiemelt figyelemmel a magyar külgazdasági stratégiára.
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II. SZ. MELLÉKLET:

AZ ÁSZ ÁLTAL KÉSZÍTETT
2017. ÉVI JELENTÉSEK,
ELEMZÉSEK ÉS TANULMÁNYOK
FÓKUSZTERÜLETENKÉNT
A 2017-ben közzétett jelentések, elemzések, tanulmányok ellenőrzött és elemzéssel érintett szervezetenkénti csoportosításban:

1. Ellenőrző szervezetek
Jelentések
17084
17086
17114
17124
17129
		
17178

Jelentés - A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzése
Jelentés - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai rendszereinek ellenőrzése
Jelentés - A Magyar Nemzeti Bank működése szabályszerűségének ellenőrzése
Jelentés - Köztestületek ellenőrzése - Magyar Gyógyszerészi Kamara
Jelentés - A Magyar Államkincstár működésének és gazdálkodásának
utóellenőrzése
Jelentés - Köztestületek ellenőrzése - Magyar Állatorvosi Kamara

2. Állami tulajdonú
gazdasági társaságok
Jelentések
17021	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt.
17054	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Gálfi Béla
Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofít Kft.
17056	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - MNF Magyar
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
17057	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
17064	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Gabonakutató
Nonprofit Közhasznú Kft.
17097	Jelentés - Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
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17098	Jelentés - Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
17099	Jelentés - Utóellenőrzések – Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos tevékenységek utóellenőrzése
17100	Jelentés - Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
17106	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
17107
Jelentés - A regionális vízművek gazdálkodásának ellenőrzése
17122	Jelentés - ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. - Az állami tulajdonban
(résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése
17123	Jelentés - Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése
17134	Jelentés - Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és
gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése
17137	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.
17138	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
17139	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
17146	Jelentés - Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási
tevékenységének ellenőrzése
17147	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.
17148	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – DUNA PAPÍR
Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
17149	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – DUNA-MIX
Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
17154	Jelentés - Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit
Kft. – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése
17155	Jelentés - Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése
17156	Jelentés - Vas Megyei Temetkezési Kft. – Az állami tulajdonban (résztulajdonban)
lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése
17157	Jelentés - Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése
17185	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft.
17196	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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17197	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
17200	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.
17202	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – HM CURRUS
Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság
17204	Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
17205	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Közszolgálati
Kulturális Előadó -művészeti Nonprofit Kft.
17206	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
17207
Jelentés - UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft. ellenőrzése
17211	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
17212	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Robert Capa
Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.
17215	Jelentések – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - MAHARTSzabadkikötő Zrt.
17216	Jelentések – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Balatoni
Halászati Zrt.
17217	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - ÉKKO Építőipari, Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.
17222	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – ÓNTE Ópusztaszeri Nemzet i Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.
17224	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Volánbusz
Közlekedési Zrt.
17226	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - HSSC Szolgáltató Központ Kft.
17227	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Hungaroring
Sport Zrt.
17228	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Hortobágyi
Halgazdaság Zrt.
17232	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
17236	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
17238	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – HM ARZENÁL
Elektromechanikai zártkörűen működő Részvénytársaság
17239	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság

17240	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
17242	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban ) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Grand Tokaj
Zrt.
17250	Jelentés - Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft.
17251	Jelentés - Az állami tulajdonú gazdaságai társaságok – Az állami tulajdonban
(résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
17252	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.
17253	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - AGROSTER
Besugárzó Zrt.
17254	Jelentés - Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek
vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése - MALÉV GH
Földi Kiszolgáló Zrt.

3. Központi költségvetés
szervezetei
Jelentések
17017	Jelentés - Az államháztartás információs rendszere, valamint a hivatalos statisztikai szolgálat működésének ellenőrzése
17048	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye
17049	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Magyar Táncművészeti Főiskola
17050	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Pannon Egyetem
17051	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Miskolci Egyetem
17053	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
17061	Jelentés - Az adatvédelem hazai keretrendszerének és egyes kiemelt adatnyilvántartások ellenőrzése nemzetközi együttműködés keretében
17065	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Foglalkoztató Intézet Darvastó
17066	Jelentés - Felső Szabolcsi Kórház - A központi alrendszer egyes intézményei
pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése
17071	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
17075	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Magyar Képzőművészeti
Egyetem
17076	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Semmelweis Egyetem
17083	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
17085	Jelentés - Vélemény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról
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17095	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
17096	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola
17099	Jelentés - Utóellenőrzések – Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos tevékenységek utóellenőrzése
17105	Jelentés - A központi alrendszer intézményei – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Magyar Nemzeti
Múzeum
17112	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Széchenyi István Egyetem
17113	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Dunaújvárosi Egyetem
17120	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Nyíregyházi Egyetem
17121	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése ‐ Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
17123	Jelentés - Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése
17130	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Károly Róbert Főiskola, mint az
Eszterházy Károly Egyetem jogelődje
17131	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Eszterházy Károly Főiskola,
mint az Eszterházy Károly Egyetem jogelődje
17142	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
17145	Jelentés - Az uniós forrásból finanszírozott kutatásfejlesztési és innovációs támogatások nyomon követési rendszerének ellenőrzés
17150	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
17179	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Néprajzi Múzeum
17180	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Szépművészeti Múzeum
17189	Jelentés - A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése
17192	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium, Karcag
17198	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
17199	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
17208	Jelentés - 2016. évi zárszámadás - Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése
17209	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Aranysziget Otthon
17210	Jelentés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
17218	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Óbudai Egyetem
17243	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Soproni Egyetem
17245	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Budapesti Gazdasági Egyetem
17246	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Kaposvári Egyetem
17255	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése- Szegedi Tudományegyetem

17258	Jelentés - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének
ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése - Debreceni Egyetem
Elemzések, tanulmányok
T/417
Elemzés - Diplomás pályakövető rendszer működése
T/420	Elemzés - A magyar kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység eredményessége
T/421
Elemzés a közszféra integritási helyzetéről intézménycsoportonként
T/422	Szempontok a Költségvetési Tanács részére véleménye kialakításához a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazásához
T/423
Elemzés a középirányító szervek működésének ellenőrzési tapasztalatairól
T/424	Elemzés - A maradványok keletkezésének és felhasználásának, valamint az uniós források hatása a költségvetés szerkezetére
T/425
Elemzés a Költségvetési Tanács részére a 2017. 1. félévi költségvetési folyamatokról
T/426	Elemzés a 2016. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági összefüggéseiről,
a zárszámadás ellenőrzése kapcsán
T/427
Elemzés a közszféra integritási helyzetéről

4. Önkormányzatok és
gazdasági társaságaik
Jelentések
17001	Jelentés - Fővárosi forrásmegosztás - Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016.évi megosztásáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
17002	Jelentés - Utóellenőrzések - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése - Gyöngyös
17003	Jelentés - Utóellenőrzések - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése - Lábatlan
17004	Jelentés - Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
17005	Jelentés - Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.
17006	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft.
17007	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
17008	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Abony
17009	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Alsónémedi
17010	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Ceglédbercel
17011	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Győrszemere
17012	Jelentés - Utóellenőrzések - Kőröstetétlen Község Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17013	Jelentés - Utóellenőrzések - Nyékládháza Város Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17014	Jelentés - Utóellenőrzések - Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17015	Jelentés - Utóellenőrzések - Szeghalom Város Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17016	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Air-Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
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17018	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
17019	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Debreceni Vízmű Zrt.
17020	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Csarnok Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft.
17022	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Debreceni Városi Televízió Kft.
17023	Jelentés - Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Herman Ottó Múzeum, Miskolc
17024	Jelentés - Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Kecskeméti Katona
József Múzeum, Kecskemét
17025	Jelentés - Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
17026	Jelentés - Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely
17027	Jelentés - Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Szent István Király
Múzeum, Székesfehérvár
17028	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
17029	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.
17030	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
17031	Jelentés - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése - Létavértes
17032	Jelentés - Utóellenőrzések - Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17033	Jelentés - Utóellenőrzések - Borgáta Község Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17034	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Kaposszerdahely
17035	Jelentés - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése - Gyömrő
17036	Jelentés - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése – Kisköre
17037	Jelentés - Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése - Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
17038	Jelentés - Önkormányzati adósságrendezés ellenőrzése - Aba Város Önkormányzata adósságrendezési eljárásának ellenőrzése
17039	Jelentés - Önkormányzati adósságrendezés ellenőrzése - Szigetvár Város Önkormányzat adósságrendezési eljárásának ellenőrzése
17040	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése - Jászszentandrás
17041	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.
17042	Jelentés - Tiszabura Községi Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17043	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Cívis Ház Zrt.
17044	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
17045	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
17046	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari -, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
17047	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
17052	Jelentés - Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése Rétság Város Önkormányzata

17055	Jelentés - Utóellenőrzések – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17058	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése − Bükkaranyos
17059	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Budapest Főváros II. Kerület
17060	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Régió Park Miskolc Kft.
17067	Jelentés - Önkormányzati adósságrendezés ellenőrzése - Kisnamény Község Önkormányzata adósságrendezési eljárásának ellenőrzése
17068	Jelentés - Önkormányzati adósságrendezés ellenőrzése - Gacsály Község Önkormányzata adósságrendezési eljárásának ellenőrzése
17069	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Ópusztaszer
17070	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése − Mezőkövesd
17072	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
17073	Jelentés - Polgár Város Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17074	Jelentés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17077	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Sajószöged
17078	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Szenna
17079	Jelentés - Önkormányzati adósságrendezés ellenőrzése - Biri Község Önkormányzata adósságrendezési eljárásának ellenőrzése
17080	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Bakonytamási
17081	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Ózd
17082	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Kéthely
17087	Jelentés - Budapest Főváros III. kerület, Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17088	Jelentés - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17089	Jelentés - Utóellenőrzések - Baracs Község Önkormányzata vagyongazdálkodása
szabályszerűségének utóellenőrzése
17091	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Mohács
17101	Jelentés - Utóellenőrzések - Heves Város Önkormányzata vagyongazdálkodása
szabályszerűségének utóellenőrzése
17102	Jelentés - Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése – Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
17103	Jelentés - Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése – Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
17104	Jelentés - Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Via
Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
17109	Jelentés - Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17110	Jelentés - Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17115	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
17116	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.
17118	Jelentés - Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyongazdálkodása
szabályszerűségének utóellenőrzése
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17119	Jelentés - Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17127	Jelentés - Utóellenőrzések - Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése – Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
17128	Jelentés - Önkormányzati adósságrendezés ellenőrzése – Magyardombegyház
Község Önkormányzata adósságrendezési eljárásának ellenőrzése
17132	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
17133	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
17135	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Soproni Vízmű Zrt.
17143	Jelentés - Utóellenőrzések - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17144	Jelentés - Utóellenőrzések - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17151	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
17152	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft.
17153	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
17164	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
17165	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
17173	Jelentés - Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.
17174	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
17175	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
17176	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szeged)
17177	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Sopron)
17181	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Hidegség
17182	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Hajmás
17183	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Tiszaszentmárton
17184	Jelentés - Utóellenőrzések - Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése
17186	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Pestszentlőrinc -Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
17187	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
17188	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – TERIBER Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.
17190	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

17191	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Újhartyán Település Üzemeltető és Ország Közepe Ipari Park Kft.
17201	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Bácsborsód
17203	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
17213	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.
17214	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.
17219	Jelentések - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft.
17220	Jelentések - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Tápiómenti Városüzemeltető és Szolgáltató Kft.
17221	Jelentések - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
17223	Jelentés - Somoskőújfalu Község Önkormányzata adósságrendezési eljárásának
ellenőrzése
17225	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
Közhasznú Nonprofit Kft.
17230	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
17231	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése – Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
17233	Jelentés - Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
17234	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Karád Község Önkormányzata
17235	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Visegrád Város Önkormányzata
17237	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése – Egercsehi Községi Önkormányzat
17241	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Veresegyház Város Önkormányzata
17244	Jelentés - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése - Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
17247	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése - Ják Község Önkormányzata
17248	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése – Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017
17249	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése – Marcaltető Község Önkormányzata 2017
17256	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése – Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2017
17257	Jelentés - Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése – Nyírbátor Város Önkormányzata 2017
Elemzések, tanulmányok
T/415	Elemzés - A méretgazdaságossági szempontból sérülékeny hulladékgazdálkodó
társaságok ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok kezelésének lehetőségei
T/416	Összefoglaló tanulmány a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében végzett integritás felmérésének eredményeiről
T/418
A megyei hatókörű városi múzeumok gazdálkodása - Ellenőrzési tapasztalatok
T/419	Elemzés az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének tapasztalatairól
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5.	Költségvetési támogatásban részesült államháztartáson kívüli szervezetek

17194
17195
17229





Jelentés - Pártalapítványok gazdálkodása - A költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok 2014-2015. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése az Antall József Alapítványnál
Jelentés - Pártok gazdálkodása - A költségvetési támogatásban részesülő pártok
2014–2015. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Jólét és Szabadság
Demokrata Közösségnél
Jelentés - Alapítványok/közalapítványok gazdálkodásának ellenőrzése – Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

Jelentések
17092
17093
17094
17108
17111
17117
17125
17126
17136
17140
17141
17158
17159
17160

17161
17162
17163
17166
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17193
















Jelentés - A költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok 2014-2015.
évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése - Barankovics István Alapítvány
Jelentés - A költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok 2014-2015.
évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése - Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Jelentés - A költségvetési támogatásban részesülő pártok 2013-2014. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Magyar Szocialista Pártnál
Jelentés - A költségvetési támogatásban részesülő pártok 2014-2015. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Kereszténydemokrata Néppártnál
Jelentés - A Barankovics István Alapítvány 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése
Jelentés - Pártok gazdálkodása - A költségvetési támogatásban részesülő pártok
2014-2015. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetségnél
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai
felhasználásának ellenőrzése – Matura Alapítvány
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai
felhasználásának ellenőrzése – Művészetért Közalapítvány
Jelentés - A Kereszténydemokrata Néppárt 2012- 2013. évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai
felhasználásának ellenőrzése – „Tehetségekért” Alapítvány
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése – Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése – Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai
felhasználásának ellenőrzése – Hibó Tamás Művészeti Alapítvány
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai
felhasználásának ellenőrzése – Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése – Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai
felhasználásának ellenőrzése – Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft.
Jelentés - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése – „Magyarországi Magiszter” Alapítvány
Jelentés - Alapítványok/közalapítványok gazdálkodásának ellenőrzése – MÁV
Szimfonikusok Zenekari Alapítványa
Jelentés - Utóellenőrzések - Az Antall József Alapítvány 2012 -2013. évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése
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III. SZ. MELLÉKLET:

A pártfinanszírozásra, kampányra,
választásra vonatkozó rendelkezések főbb változásai

2017

9. § (2) A választásra fordított állami és a pártok működéséről és gazdálkodásáról
szóló törvényben meghatározott más pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék a választást követő egy éven belül az országgyűlési képviselethez jutott
jelöltek és jelölő szervezetek tekintetében hivatalból, egyéb jelöltek és jelölő szervezetek tekintetében más jelölt vagy jelölő szervezet kérelmére ellenőrzi.
(4) A 7. §-ban foglalt rendelkezéseket (ami a választási kampány költségeinek korlátozásáról szól) megsértő jelölt, illetve jelölő szervezet köteles a 7. §-ban meghatározott, a választásra összesen fordítható összeg felett felhasznált összeg kétszeresét
az Állami Számvevőszék felhívására 15 napon belül a központi költségvetés részére
befizetni.
(5) Ha a jelölt, illetve jelölő szervezet a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait közli a
kincstárral. A kincstár a (4) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettségről
határozatot hoz, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye. A befizetési kötelezettség az azt követő tizenötödik napon válik esedékessé, amikor a kincstár határozatát a bíróság helybenhagyta vagy a keresetindításra nyitva álló határidő eredménytelenül telt el.

Kampánytörvény
Módosították a kampánytörvényt (2013. évi LXXXVII. törvény), amely a következő
rendelkezéssel egészült ki:
8/B. § (2a) Az Állami Számvevőszék az országgyűlési képviselők általános választását követő egy éven belül hivatalból ellenőrzi a támogatás felhasználását azoknál a
pártlistát állító pártoknál, amelyek pártlistája a pártlistákra leadott összes érvényes
szavazat legalább 1%-át megszerezte.

2013
Kampánytörvény
Új törvény (2013. évi LXXXVII. törvény) a kampányköltségek átláthatóvá tételéről:
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1. § (1) Az országgyűlési képviselők általános és időközi választásán minden egyéni
választókerületi képviselőjelölt egymillió forint összegű, a központi költségvetésből
juttatott támogatásra jogosult.
2/A. § (1) A 3. § szerinti támogatásra jogosult pártlistát állító párt egyéni választókerületi jelöltje legkésőbb a jelöltként való nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő napon a kincstárnak írásban nyilatkozhat arról, hogy az 1. § szerinti
támogatás igénybevételéről lemond, és azt az őt jelölő párt rendelkezésére bocsátja.
3. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt
a központi költségvetésből támogatásra jogosult.
8/B. § (1) Az 1. § szerinti támogatás felhasználását az Állami Számvevőszék a választást követő egy éven belül, az országgyűlési képviselethez jutott jelöltek tekintetében kötelezően, hivatalból ellenőrzi a kincstárnál, szükség esetén a jelöltnél vagy a
2/A. § szerinti esetben a jelöltet jelölő pártnál. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési
megállapításait közli a kincstárral. Ha az Állami Számvevőszék a számvevőszéki ellenőrzés során az 1. §-ban, a 2. §-ban, illetve a 2/A. §-ban szabályozottól eltérő felhasználást állapít meg, akkor a jelölt vagy a 2/A. § szerinti esetben a jelöltet jelölő párt a
kincstár által megállapított - az 1. § szerinti támogatásra vonatkozó valamely feltétel
nemteljesítésével összefüggő jogsértésekkel arányban álló - összeget, de legfeljebb
az 1. § szerinti támogatás kétszeresét köteles befizetni a kincstár részére.

Párttörvény

Választási eljárásról szóló
törvény

Módosították a tiltott támogatásokra
vonatkozó rendelkezéseket a párttörvényben (1989. évi XXXIII. törvény):

Új törvény (2013. évi XXXVI. törvény) a
választási eljárásról, az ÁSZ-t érintő már
korábban is meglévő rendelkezések (12.
§) kiegészítésre kerültek:

4. § (2) A párt részére jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a
párt jogi személytől, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettől vagyoni
hozzájárulást nem fogadhat el.
(3) A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt külföldi
szervezettől - jogi státusától függetlenül és nem magyar állampolgár természetes
személytől vagyoni hozzájárulást nem
fogadhat el. A párt névtelen adományt
nem fogadhat el; az ilyen adományt be
kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapítvány céljaira.

148. § (2) Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás
kitűzését követő 5 munkanapon belül
az Állami Számvevőszékhez eljuttatja
hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét,
amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz.
(3) Politikai hirdetést kizárólag olyan
sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék
nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés
csak a nyilvántartásba vett árjegyzék
által meghatározott ellenérték fejében
közölhető.
(4) A sajtótermék a szavazás napját követő 15 napon belül az Állami Számvevőszéket tájékoztatja a közzétett politikai
hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza,
hogy az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely
időpontban és milyen terjedelemben
tette közzé. Az Állami Számvevőszék e
tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.
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1997
Választási eljárásról szóló törvény
Új törvény a választási eljárásról (1997. évi C. törvény), de az ÁSZ-t érintő rendelkezések (5. §) nem változtak.

1993
Párttörvény
Módosították a tiltott támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket a párttörvényben
(1989. évi XXXIII. törvény):
4. § (2) A párt részére költségvetési szerv, továbbá állami vállalat, állami részvétellel
működő gazdasági társaság, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítvány vagyoni hozzájárulást nem adhat, a
párt költségvetési szervtől, továbbá állami vállalattól, állami részvétellel működő gazdasági társaságtól, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi
támogatásban részesülő alapítványtól vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.
(3) A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében
említett alapítvány céljaira.

1989
Párttörvény

Választási eljárásról szóló
törvény

1989. évi XXXIII. törvény

1989. évi XXXIV. törvény

A tiltott támogatásokra vonatkozó
rendelkezések:

Egy db ÁSZ-t érintő rendelkezése volt:

4. § (2) A párt részére állami költségvetési szerv, állami vállalat vagyoni hozzájárulást nem adhat és a párt állami költségvetési szervtől, állami vállalattól vagyoni
hozzájárulást nem fogadhat el.
(3) A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt névtelen
adományt nem fogadhat el; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében említett alapítvány céljaira.
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50. § (1) A választások előkészítésével
és lebonyolításával kapcsolatos állami
feladatok végrehajtásának költségeit az
állami költségvetésből kell biztosítani. E
pénzeszközök felhasználásáról az Állami
Számvevőszék tájékoztatja az Ország�gyűlést.
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IV. SZ. MELLÉKLET:
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
Szervezetek
ÁEEK
AJA
ÁSZ
BCE
BIA
Döntőbizottság
ENSZ
EU
EUROSAI
Fidesz
GVH
IDI
INTOSAI
JESZ
KDNP
KEKKH

KSH
KT
MÁK, Kincstár
MEKH
MNB
MSZP
MTA
NAIH
NAV
NEIH
NMI
OECD
OEP
OGY
OH
ONYF
OVF
SZGYF
SZPMA
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Szabályozók
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Antall József Alapítvány
Állami Számvevőszék
Budapesti Corvinus Egyetem
Barankovics István Alapítvány
Közbeszerzési Döntőbizottság
Egyesült Nemzetek Szervezete
Európai Unió
European Organisation of Supreme Audit Institutions
(Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete)
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
Gazdasági Versenyhivatal
INTOSAI Development Initiative (INTOSAI Fejlesztési
Kezdeményezés)
International Organisation of Supreme Audit Institutions
(Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete)
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
Kereszténydemokrata Néppárt
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala, 2017. január 1-től jogutódja a Belügyminisztérium
(Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős
Helyettes Államtitkárság)
Központi Statisztikai Hivatal
Költségvetési Tanács
Magyar Államkincstár
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Szocialista Párt
Magyar Tudományos Akadémia
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság
Nemzeti Művelődési Intézet
Organisation for Economic Co-operation and Development
(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2017. január 1-jétől
neve: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Országgyűlés
Oktatási Hivatal
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

Alaptörvény
Áht. végrehajtási rendelete

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról
ÁSZ tv. /számvevőszéki törvény 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
Ávr.
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról
Be.
a 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Bkr.	370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
Költségvetési törvény	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény
NGM rendelet
29/2017. (X. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági
miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról
Párttörvény
1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és
gazdálkodásáról
1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat 	1660/2015. (IX.15.) Korm. határozat a többségi állami
tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról
Egyéb
DPR
GDP
GT
ISSAI
IT
RTV
SAI PMF
SZMSZ
TB Alapok
V4 országok

Diplomás Pályakövetési Rendszer
Gross Domestic Product (bruttó hazai termék)
gazdasági társaság
International Standards of Supreme Audit Institutions
(legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi
sztenderdjei)
Információs Technológia
rádió és televízió
Supreme Audit Institutions Performance
Measurement Framework (a legfőbb ellenőrző
intézmények teljesítménymérési keretrendszere)
szervezeti és működési szabályzat
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
a Visegrádi Együttműködés országai: Magyarország,
Csehország, Lengyelország, Szlovákia
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V. SZ. MELLÉKLET:

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉS
és

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS
ELNÖKE RÉSZÉRE

az
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK KÖLTSÉGVETÉSI FEJEZET
2017. évi éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról
KÉSZÍTETTE:

Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
1137 Budapest, Katona József u. 14.
Telefon: 236-30-90, 320-55-69
Fax: 329-36-53,
E_mail: audit@dialog.hu
Honlap: www.dialog.hu
Budapest, 2018. március 27.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Az Állami Számvevőszék vezetésének, irányító szervének
Vélemény
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Elvégeztük az Állami Számvevőszék költségvetési fejezet („továbbiakban az ÁSZ”) 2017.
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló
az alábbi általunk vizsgált kimutatásokból áll:
• 2017. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési
bevételek összege 10.052.509 eFt, a teljesített költségvetési kiadások összege
9.290.848 eFt,
• 2017. évre vonatkozó maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány
761.661 eFt,
• További adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege
4.132.965 eFt, az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, melyben a mérleg szerinti eredmény 76.152 eFt nyereség -, valamint a kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az ÁSZ 2017. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az ÁSZ 2017. december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás
számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való
felelőssége” szakasza tartalmazza.
Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az ÁSZ-tól, és
ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek
felelőssége az éves költségvetési beszámolóért
A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint
az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért,
amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.
Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az
ÁSZ-nál a tevékenység folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a tevékenység
folytatásának elvén alapuló számvitel éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az ÁSZ pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves
költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
• Azonosítjuk és felbecsüljük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint
véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb,
mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást,
szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy az ÁSZ belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés
által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység
folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság
olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget
vethetnek fel az ÁSZ-nál a tevékenység folytatása elvének érvényesülését illetően,
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különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási
időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves
költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek
e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink
a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik
az ÁSZ-nál a tevékenység folytatása elvének érvényesülését.
• Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is,
hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek
és események valós bemutatása.
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az ÁSZ által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is, ha vannak ilyenek. Könyvvizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az ÁSZ-nál nem tártunk fel jelentős hiányosságot.
Budapest, 2018. március 27.
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FÜGGETLENSÉG

ÁTLÁTHATÓSÁG

MEGÁLLAPÍTÁS

CÉLSZERŰSÉG

MINŐSÉG

GAZDÁLKODÁS

EGYÜTTMŰK

SZABÁLYOSSÁG JELENTÉS TÖRVÉNYESSÉ
ÁLLAMHÁZTARTÁS
EREDMÉNYESSÉG ELEMZÉS

INTEGRITÁS

ELLENŐRZÉS
TELJESÍTMÉNY
INTÉZKEDÉS
TANULMÁNY
RENDEZETTSÉG

UDÁSMEGOSZTÁS TÁJÉKOZTATÁS

ÁTHATÓSÁG

FENNTARTHATÓSÁG

TANÁCSADÁS KÖZPÉNZÜGYEK
MÉRTÉKADÁS

FÜGGETLENSÉG

MINŐSÉG

ÉRTÉKTEREMTÉS
HASZNOSULÁS
EGYÜTTMŰKÖDÉS GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉS
ELEMZÉS

FENNTARTHATÓSÁG

JELENTÉ

SZABÁLYOSSÁG

KÖZPÉNZÜGYEK

INTEGRITÁS

