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]Jevezeĺćs

Az. ÁIilaĺlli Száľlrvevőszék (ÁSZ) Stľa1égiai céţa, hogy sziláľd szaknrai alapokon álló,
értékteľemtő ellenőľzéseivel előrnozdítsa a kĺĺzpórrzügyck átláthalóságát. ľelrdezettségét, és

ezelr keresztüI hozzájáľuljon a,,-jó koľnćĺnyzĺishoz" . Eĺĺlek eléľésę éľdekéberr ellenőľzéseil,el
támogatj a aZ integľitás alapťr. átlátható és elszámohalható kłizpérrzlelhasználás
megvalósílását. Az AsZ jĺlvókópóben megfogalmazta, lrogy jar'aslalaival a közpénzek és a
koňagyon szabályos, eledrriénýes felhasználását segíti elő. Ennek szellernóben az ASZ
ellenőľzési tapasztalatai hasznosításával aklívan hozzâiátu| az államnrelredzsnrent
rnegúj ításához is'

ĺz ĺsz ellenőľzéseivel szemben alapvető elvárás a magas fokú táľsada]nri lrasznosulás. A
szeţvezet stľatégiai célkitűzése, hogy közreműködjön a koľľupciós kockázatok és a koľľupció
elleni fellépés lralékony és eľedményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában,
továbbá használatuk el1eľj esztéséberr. az irrtegľilás alapu kozigazgaĺási kultúľa kialakításábarl.
AZ integľitáSi szernlélet éľvényesílésérrek óľtékelése a, AsZ minden ellenőrzésébęn
megjelenik, ahol ezt ajogszabály lelretővé teszi.

ĺz asz, nint társadalmilag felelós intézrnény az Alaptöľvényben ľögzílett függetlensóge
alapjźltl kizáľó|ag a törr'ónycknek és az oľszággyiílésllek aláľendelten-működik, tevékenységéĺ
nyilvános, u' 

"l'l,ĺk 
ál1al jóváhagyott ellenőrzési teľv szeľint, az A||ami Számvevőszékrcjl

szó|o 2O1I. évi LXVI. ttjľvény (ÁSZ tv.) által meghatáťozott keľetek között, átláthatóarr

végzi. E|lenorzési teľvét a göľdĹil<i tervezés nródszeľével alakíţa ki, azt félévente Ieszi kózzź
és juttatja e| az orszaggyúlés ľészéľe. Az ellerroľzési Íeľv IaţÍal:n1azza a 2015-ben nregkezdett,
még folyamatban lévő (aZ előző időszakľól áţhúZódó) és a 2016' első félévóben újonnan
ilrduló elĺenőľzéseket.

nz ĺsz ellenőľzési ter'ékenységét a 20l5-berr megújított ellenóľzési nródszeltanok alapj álr

végzi. A számvevőszéki ellęnőrzés alapelvei nyilvánosak, lninderr 'éľin1ett és óľdeklődő
szánára hozzáférhetőek, megismeľhetőek, ezze| is bizţosítva a, AsZ tevékenységének
átIáthatóságát. ĺz ĺsz nregfelelőségi és teljesítlĺény-ellenőľzési módszereket alkalmaz2016-
ban. A megfelelőségi ellerrórzés a felelős és elszánroltatható közpénzfelhaszrrálás ellęnőľzése
teĺtiletén széles kĺirű ellenőrzés-szakmai hátteľet biztosít. a teljesítmény-ellenőľzés
alapelveirrek alkalmazása pedig hoz:z'ájáľul a közpénzekkel és a ĺlemzeti vagyonnal való
gazdálkodás sotâĺ az eľedményesség, a hatékonyság és a gazdaságosság elvének
éľvérryesüléséhez.

Az ellelroľzési témák rrreghatál'ozása soľán o, As7' töľekszik eľőfoľľásai eľednréľlyes,

lratékony és gazdaságos felhaszrrálásáľa. A teľvezés a !énaválasztáslroz szükséges
infoľmációk folyatnatos feldolgozásárr és elemzésén alapul. Ezeĺ túlrlrenően
kockázatelemzési eţáľásokat alkalrnazunk, anrelyek az ellenőľzési teľületek, témák, illetve
ellelrőľz.ési helyszínek kiválasztását ţánrogatják' Tét-lracsopoľtos ellerrőrzésekkel pcdig egy-
egy témábalr a:z. áIllaľnházIattás különböző ľószteľüIe1ein' valatĺint az azon kívüli
szcľvezetekľe kiterjedőeli is tud az ÁSZ ellenőrzéseket vógezľli. Az azonos teľületen több
éven keľesztĹil folyarnatosan végzett tén'lacsopoľĹos ellenőľZéseilrket ľelrdszeľesen megújuló,
időszakonkénl aklualizált pľogramok alapj álr folytatjuk le.

Äz áI|amháztartás gazdálkodásának ellenől'zése keretóben ellenőľizzük a központi
költségvetési fejezetet irárryító szeľv és a fej ezetbe soľolt költségvetési szervek nlűködését, a
feiezetbe taľtozó központi kezelésii előiľáiyzatok és feieze1i kezelésű előiľányzatok
felhasználását. 2016. első felévében kienrelt feladatot jelent a 2015'ös kĺiltségvetés



végľehajtásának ellenőľzése. A kĺĺhségvelós megalapozolt teľvezését tárrrogaţa a 2017. evĺ
köhségvetési toIvé11yjavaslat vélenrélryezése.

Továbbľa is hangsúlyt ĺ'ektetünk azon szeţvezetek, teľülĺ:tek elleĺlőrzésóľe, amelyek az
állarnadósság-mulató alakulása, a'z á|lalĺhâzlal'Íás lriánya és az otszâg veľsenyképessógc
szempontjából rneglratáľozó jelerrtőségűek. 2015'ben indítottuk ęl az źi\alĺhá:ztartás kozponti
alľcndszeľének adósságát keze[o ľetrclszeľ, va]anrint a helyi önkoľmáriyzatok adósságľendezési
eţáľásának ellenőľzését. Az á|IalĺhtztaÍás bevételeiben neghatáľozó Szeľepet betöltő
adóbęvételek Ż01 -b,en nregkezde1t ellenoľzését 20l6-ban az e-keľe skedelemmel összefiiggő
általános foľgalnii adó és a kutatás-fej Iesztési adókedveznrények ellenőľzésével foĺylatjuk.

Az á\Ian'lházIaĺtásbó1 száľmazó foľľások negĺblelő felliasznáIása 1ekintetében az ÁSZ minden
lámogatásban, _juttatásbalr, kedvezrrrérryben ľészesülő szeţvezetet ellenőrizlret. Ennek
érdekében az ASZ 2016. első lólévéberr a Magyaľ Allamkincstáľ, a fóváľosi közösségi
közlekedés, a nregyei hatóköľű városi núzeumok, az âllami tulajdonban (ľósztulaj donban)
lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmeg<iľzési és gazdálkodási tevékenysége, a központi
alrendszeľ egyes intéznrényei pénzügyi és vagyongazdálkodása, és a köztestületek köľében
végez e|lelőrzésekel' A ľorľások szabályszeľú és célszerű ĺelhasználását a gyermekek
születését. oktatáSál. nevelésé1, egészségügyi ellátását és védelmét támogató
intéznrényľendszer esetében is ellenőrizzük.

A közpénzeket fellrasználó intózrnérryek pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységének
szabályos műk<idése a közpénzek felhasználása és a közvagyoĺlnal való gazdálkodás
hangsúlyos eleme. Az ti|ambâztal1ás köľébe taľtozó vagyon kezelésének, a vagyonnal való
gazdálkodásnak, a szervez-etek vagyonérték-me gőrzo és vagyongyaľapító tevékenységének
ellenőľzése éppen ezéľt kienelt fontosságú. A köttségvetési szervek ellencĺrzéseit 20i6. első
félévében folytatjuk, kiilönös tekinlettel az egészségügyi ós szociális Íbladatokaţ elláţó
in1éznrényekľe.

Az ĺsz Ż016-ban a kőztestületek kozfeladatok e||áÎźlsára kapott lámogatások
felhasználásának, valamirrt az humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli szociális és

köznevelési intézrnények, szolgáltatók költségvetési támogatásnak fe]haszrrálásának
témacsopońos ellenőrzésével olyan teľületeket fodünk le, anelyeken az ASZ még nem
végzetÍ elleĺóruést. Ezzel is szĹikítve az ellenőľzéssel nrég nem éľintett ,,fehér foltot''.

Ellenőľzéseink ľámutatnak aľľa, hogy az źl|lamtrâztartźts számviteli ľerrdjét milyen méľtékberr

és lnennyiľe fegyelnrezetten taľtják be az elLelőľzöÍÍ szeľvezetek. Továbbra is fókuszá]unk
ellenőrzéseink sorátr a belső kontľollrendszeľľe' atnelynek nregfelelő működése a

kozpénzekkeI és a nenzeti vagyonrral való szabályszeľű, gazdaságos, hatékony és eĺedmónyes
gazdáIkodás előfeltétele.

ĺz Ász a lrelyi cinkornrányzatok ellenoľzése keľętóben ellęrrőrzéseit azokta a teĺületeke
koncelrtľálja, alrol beazonosílo1t kockázatok alapján aľľa a
információs ľendszerben lévő adatok rrronitoĺozásá1 is alkal

lcgiukáhb szüksćg van' I]lr]lcz az
a- Ezzel a lĺődszerre| az ASZ

olyan önkoľnány7-atokat is be tud volĺri az é(ékelésbe, ahol nrég nem vógzett ęllenőľzéseket.
A nronitoriľlg riportok készítésével és éľtékelósével a'z ASZ hoz'zźllźlľul az önkoľnányzalok
fenrrlaIthatóságához.

Az ölrkormányzatok löbbségi tulajdonábarr lévő gazdasági táľsaságok gazdálkodási
tevékellysége ellenőľzóséhez és az állanri Ĺulajdorrban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó
szervezetek vagyonnregőľzési és gazdálkodási tevékenységének ellerrőľzésélrez készítetl
kiegészítő modulok alkalmazásával rnegítélhető. hogy az éľintett szeľvezetek
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gazdálkodásárrak a koľllrányzati szcklor hiányáľa és az állalrradósságľa befolyássaI bíľó elemel
a jogszabályi előíľásoknak nregfelehek-e.

ĺz ĺsz, töľvérryi fellratalr-rrazás alapján vegzi a páľtok és a költségvetési tárnogatásban
ľészesülő páľtalapítványok gazdálkodásának, valanrint az időközí választásokľa foľdított
pélrzeszközök felhaszlrálásának ellenőrzését.

2016-ban az ASZ tovább folytatja az ,,e|len&zok ellerrőrzését''. amelynek keľetóben olyan
inţézményeket vesz góľcső alá, arnelyek maguk is végeznek ellenőrzési, folügyeleti
tevékenységet' EzekľreĹ az ellenőľzóseknek az eľedr-lrérryeként az ÁSZ u leheĺő legnagyobb
hatás1 tudja elérlri a kőz-pérrzekkel való szabályszeľű, felelős és fegyelmezett gazdálkodás
előmozdíĺása éľdekéberr.

AXXI. század kcizpénztigyeiben SzeľveSen beépült' és alapvető fontosságú elenrként vannak

1eIen az illfoľmatikai ľendszeľek és folyamatok, anrelyek egyľe riagyobb n1éńékű kockázatot
jelentenek a közpérizügyi folyalrratokbalr. Az infoľmatikai ľetldszeľek megbízhatósága,
zâţtsâga, szabáIyozoÍÍ és szabályszerű rĺűködése kulcsíontosságu Íéĺyezové váIt. Mindezeke1
szeln ęlőtt taľtva az e|őző óvben nregkezdeÍt, az adaIvéde\en és az államháztaľţás információs
ľendszerólrek elleIrőľzését követően, ŻO16-ban az adózással kapcsolatos folyarnatok
működését meghatáľozó inĺbľnatikai ľetrdszeľek ellenoľzésének indítását tervezi az AS'Z.

ĺz Ász küldeţésének tekinti, lrogy el]enőľzéseivel hozzájáru|joĺl a környezetvédelnri célok
elérésóhez, így támogatva a fenntaľtható fejlődést. Az elnrúlt években az AS7, Iöbb
ellenőľzése közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódott a Í'ennlaľtható fejlődés témakö réhez- A
2015-ben irrdított széIr-dioxid kr'ótákkal való gazdálkodás ellen<jľzésén túl 2016-ban a

parlagfű ellerri védekezésre foľdított pénzeszközök felhasználását e||ęĺőrizzúk. A
kéménysepľő-ipaľi közszolgáltaţások rrregfelelősége a biztonságos eneľgia fellrasználáson túl
a táľsadalor-lr széles ľétegót <ĺľin1ő fontos éleÍ- ós vagyonvédelmi kéľdés. A Magyaľ
Erreľgetikai és Közrrrű-Szabályozási llivalal az eneľgiahatékonysági stľalégia kidolgozása és a

negújuló eneľgia hasznosításának e]őtéľbe lrelyezése ĺévén fontos szeľepet ttĺlt be a

fenntartható fejlődés biztosílásában, így a szeruezet ellenőľzése különösen indokolt.

ĺz Ász nen'lzetközi szerepvállalása a tudásmegosztás egyik színtere. A nęmzeti
számvevőszékekkel való együttrrrtĺködés az ellenőľzési tapasztalatok cserójén túl lehe1őséget

ad egy-egy teľület nemze1közi szintu összevetéséľe is. Ilyen egyiittmúködés keretóben valósul
meg az adatvédelenr hazai keľetrendszere és egyes kienelt adatnyilvántaľtások nemzetközi
ellenőrzése, a tuľizrnusfei lesztési inţézkedések ellenőľzése a horvát és a nacedón
számvevőszékkel, valanrint a diplonrás pályakövetés jó gyakoľlatainak feltáľását célrzó, a
bolgáľ és a romálr számvevőszékekkel végzett koordinált ellenőrzés'

ĺz ĺs'z Stratégiájában célul ţűZte ki a szálrrvev<ĺszéki rrrunka eľedménye lrasznosulásának
jar'ítását annak érdekében, hogy az érdemi hatást váltson ki a szükséges változások
kezdetrrélryezése vonatkozásában. támogatva ezze| az elszánioltalhaló kozpénzfellrasználás
megteľemtését' AZ l\sz a Sĺľatégiájában Íbglaltakkal összlrangban hangsúlyt fektet az
utóellerrőrzésekľe, nritrt a következrrrényekkel jáľó ellenőľzések eľósítésének eszközére.

A közpérrzekkel való hatékony és fegyelrnezett gazdálkodás elősegítése érdekében az ÁSZ
öĺlkéntes öntesztekkel támogatja a kozpénz1' felhasználó szervezeÍek' intézmények szabályos
működését.

Az ASZ céţa, hogy a stľatógiájábaľr foglaltakkal összlrangban, ęllerrőrzési tevékenysógórrek
lraszlrosulása a táľsadalmi bizalor-n mege ľ<isítésében, az ellenőľzott szeľvezetek
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magataľtáSának rrregváltoZásáball, a 1örvélrylrozás jogszabályalkotási tevékerrysóge
tállroga1ásában, a legfontosabb táľsadalrni-gazdasági kéľdésekben és a közgotldolkodás
ľlregv áho ztatásában telten ér'lrctő lcgycn.
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TEMAJEGYZEK
(tâ ľtâlonr.i cgyZćl( témasorszám âlapián)

1. Á Magyaľ Álĺanlki.ncstliľ ellenőľzése _ A Magyaľ Államkincstáľ közigazgaÍási
hatósági tevékerrysógének, valamint kozporitosított illeĺrrrény-szán-rfejtési ľetrdszeľélrek
ellerrőrzése (a2015'il. félóvi el1enőľzési terv szeľilrti Íblyalrratban 1évő feladat)

Ż' A .f(ĺl,ĺiľosi kazĺ;sségi közlekedés ellenőľzése _ A fővárosi közösségi közlekedés
intéznrényi átaĺakíĺásának' a Budapes1i Közlekedési KöZpont (BKK Zrt')
létrehozásának, nrĹiködése szabályszerűségóĺrek ellenőľzóse (a 2015. II. félévi
ellenőľzési teľv szeritlti folyamatban 1évő feladat)

3. Adóbeszedési eĺiťn'ások ellenőrzése Egyes adóbeszedési tevékenységekkel
kapcsolatos feladatellátás szabályszerűségének ellerrőľzóse (a 2015. II. f,élévi

ellenőľzési teľv szeľinti folyarrratban lévő feladaţ

4. Az adaĺyédel'enl ellellőrzése _ Az adalvédelenr hazai keľetretrdszeréIrek és egyes
kienrelt aclatnyilvántaľtások ellerrőľzése nemzetközi együttnriiködés keľetében (a2015.
]I. félévi ellerrőľzési terv szeľinti folyanratban lévő feladat)

5. A heĺyi nemzetiségi önkornlányzatok gazdálkodúsa A helyi nenrzetiségi
önkormányzatok gazdálkodási kęľetei és az önkornrányzati mriködés feltételei,
1elepülési önkornráĺlyzat általi kialakításának és biztosításátrak ellenőľzése (haľnradik
szakasz, a 2015. il. félévi ellerlőľzési teľv szeľinti folyamatban lévő leladaţ

6. Az örlkoľmányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása nregfelelőségének ellenőľzése
(lriásodik szakasz, a 2015. I]. felévi ellenoľzési terv szeľinti folyar-lratban lévő feladaţ

]. Áz önkornlányzaĺok gazdasâgi ĺár,saságai - Az önkoľrrrárryzatok többségi tulajdonábalr
lévő gazdasági táľsaságok közfeladat elIátźtstlt érintő gazdálkođási tevékenysége
szabályszeľűségének ellenőľzése (második szakasz, a Ż015.I' félévi ellenőrzési teľv
szeľinti folyamatban lévő feladat)

8. Az ál]arni tulajdonban (résztulajdonban) lévo gazdálkodó szeľvezetek
vagyorrmegőľzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőľzése (násodik szakasz, a

2015.L félévi ellenőľzési terv szeľilrti folyamatban lóvő feladat)

9. Ktĺztestületek ellenőrzése (a2015.II. felóvi ellenőrzési 1eľv szeľinti folyamatban lóvő
feladat)

10. Megyei lratóköľű váľosi nrúzeutrrok ellenőľzése (a 2015. II. felévi ellenőľzési terv
szerirrti folyamatban lév<i feladat)

1 1. Nen ólląnli humón"'zolgáĺtaĺ ók el'ĺenőrzé,se _ A humánszolgáĺţatást nyújţó
állaĺnlráztar1ásorr kívüli szociális és köznei,elési inÍézmények, szolgáltatók lenntaľtói
központi költségvetésből kapott tánogatásai felhasználásának ellenőrzése (a 20l5. II.

féIévi ellenőľzési terv szerinti folyanatban lévő feladat)

12. Az a|taĺnhâztartás infoľnrációs rendszeľe, valamint a hivatalos statisztikai szolgtůat
működésérrek ellenőrzése (a2015' II. félévi ellenőľzési terv szeľifti folyarnatbarr lévő
feladat)

13. ()nkormćinyzati adćlssĺigľendezës ellenőľzése ' A helyi olrkoľmányzatok
adósságĺendezési eljárásának ellenőľzése (a 2015. II. félévi e]lelrőľzési teľv szerinti
folyarrlalban lévő feladat)
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22.

A Magyaľ Nenrzeli Bank mĹiködése szabályszeľűségérrck ellenőľzése (a 2015. 1I'
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2016. ELSO FELEVI ELLENORZESEK





Témasĺlr'szánr: ĺ

Azellenőľzóstĺpusa: megfelclősógiellcnőľzés

A MÁGYAR Áĺ-lłnłxlľcsTÁR ELLENORZÉSE

A Magyar Államkincstáľ közigazgatási hatósági tevókenysógónck, valamint
központosított illetmóny-számfejtési ľendszcrónek ellcnőľzóse

Az ellcnőľzós célja: annak nregállapítása. lrogy a Kincstáľ hatósági tevékenységének eIlátása

szabályozott és szabályszeľű volt-e; rrregelcĺzlék-e, illetve feltáľták-e a jogosulatlal-l

kifizetéseket, azok visszaťl,zeÍéséľől, beszedéséľő1 irrtézkedtek-e; szabályszeľťlen alakították-e
ki és működtették-e a jogoľvoslati és panaszkezelési ľendszereket; tettek-e intézkedéseket a
koľľupciós kockázat csökkentése érdekében; a központosított illetlnélly'szánlfejtési ľendszeľ
kialakítása és működtetése rnegfeleh-e az előíľásoknak és az adatbizţoľrsági
követelnrényeknek.

Az ellenőrzés indokoltsága ós várható cľcdményc: A közigazgatási eţárásľól szóló lciľvény
alapelvként fogalmazza meg, hogy a kozigazgatâsi hatóság hatásköľe gyakoľlása soľán a
szakszeľűség, a'z egysr'eruség és az ügyféllel való egyiittnrrĺködés kovetelményeinek
megfelelően köteles eţárlri. A Kilrcstáľ hatósági tevékenysége kite{ed az ügyfelek széles
köľéľe, felöleli a lakosságoţ és a kőzszféľát egyaľánl.

Az ellenőľz'éssel képet kaphatunk aľľól. lrogy a Kirrcslár hatósági feladatellátása sz-abályozo1ţ
e, eţárásait jogszeľűen folytatja_e le, a Kirrcstár teľĺileti szeľvezetei áhal folytatott eţáľások
egységesek-e, a koľľupciós kockáza1okat kezeli-e. Az el1elrőľzés a Kincstár haÍósági
tevékenységérrek ér'tókelésóvel, a jogszabályi és a belső szabtiyozâs esetleges
hiányosságainak, valaminl az a|ka|mazotĹ nem szabályszeľű eljárás feltáľásával és a jó
gyakoľlaţok benutatásával, a fejlesztendő területek megjelölésével kíván hozzájáruhri a

szabáIyszeľűbb, teľvszeľűbb és átláthatóbb feladatellátás elősegítéséhez.

A Kincstár hatósági levékenységének jogszerűsége ľövidtávon haţással vatr az á|Iamigazga|ás
megítéléséľe. hosszabb távon növeli az á|lamba vetett bizalmat, ösztönöZheti a jogkovető

nragataftást. Az ellenőľzés rrregállapításaival, javaslataival hozzźljźĺru|bat a nrűködés
szabályozottságában esetlegesen fellépó hiányosságok kiküszöbciléséhez, a Kincstáľ hatósági
tevékenysége ál larlpol gáľbaľáĺabbâ Íétel'ćhez'

A közponlosított illeĹnréIry-szánrfejtósi ľcndszer értékelésével képeĺ kapunk kialakításának és

nrűködésének jogszabályi rnegfelelőségéľől. az adatbiztonsági követelnlélryek éľvónyesülósóľől.



Tómasoľszánr:2

Azcllenőľzóstípusa: szabályszcľűségiellcnőľzós

A FóvÁRoSl KoZoSsń'GI KoZLEKEDES ELLENÓRZÉSE

A fővárosi l<iizösségi közlekedés intózményi átalakításának, a Budapesti Kłizlckcdósi
Kłizpont (BKK Zľt') lótľehozásának és műkłidése szabályszcríĺsógónck cllenőrzóse

Az ellcnőrzés cólja: anrrak éľtéke]ése, hogy hogy a Fővárosi Önkoľlnálryzal a jogszabá)yi
előíľások figyelembevételével dölrtött-e a közösségi közlekedés inlézrrrényľendszerének
átalakításáľól. a kcjzfeladat nregszeľvezésóről és annak finanszíľozásáról; a fóváľos
szabályszeľĹien alakította-e ki és gyakoľoĺĺa-e tulajdonosi jogait; a közfeladatot ellátó BKK
Zrt. rnűködése, gazdálkodási és ezen belül vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a
jogszabályi és szerződésbelr foglalt előírásoknak; a lr'őváľosi Önkoľrnálryzat ćs a BKK Zľţ. a
közlekedéslej 1esztési nagybeľulrázások előkészítésével kapcsolatos feladatait szabá1yszeľtien
látta-c el; valanrint hasznosították-e a BKV Zľt. működésének ellenőrzéséľől készűlt koľábbi
ÁSZ jelerrtés j avaslatait.

Az cllenőrzós indokoltsága és várható eredményc: A fóváľosi közössćgi közlekedési
ľendszeľ nrűködlelésében az állarn jelentős szerepet vállal: 2010 és 2012 között évenkólrt 32,2
milliáľd Ft, illetve a 2013. évi 10,0 niilliáľd Ft támogaláson felűl 2011-2013. évekbelr
összesen 41,3 milliáľd Ft rendkívüli támogatást is biztosított, valamint a BKV Zrt.
adósságállományának konszolidációja során adott főváľosi készťlz'ető kezesség mögöt1 67,7
ni]liáľd Ft összegű mögöltęs állami gaĺancia áll. A nem te '/ezett állanri lamogatások, illetve
a garanciavállalással kapcsolatos po1enciális költségvetési kiadások befolyásolha1j ák az
állarĺházlaľtási hiányt, és így közvetett nródon hatást gyakoľolnak az államadósságra.

Az ellenőrzés hasznosulásaként képet kapunk a főváľosi közösségi közlękedés 2010. evl
intézrnényi átalakításának, a BKK ZrL. létrel'ĺozásának és működósónek, a teÍvezett
közlekedésfejlesztési nagybeľuházások előkészítésével kapcsolatos feladatellátásnak a

szabályosságáról, az önkormány7-aÍi (nemzeÍi) vagyonĺal való felelős, értékmegőľző
gazdálkodás érvélryesüléséľol, a tulajdonosi és a belső ellenőľzésnek a táľsaság szabályos
gazdálkodásához vaIó hozzájćr úásâról' '

Megállapításaink. következtetéseink alapul szolgálrrak a főváľosi közössógi közlekedés 2010.
évi intéznrényi átalakításának' a BKK Zľt. szeľepének és rnűködésének értókclésélrez, az
esetleges jogszabályi változtatások kezdenrényezéséhez. Budapest Főváros
Önkoĺmányzatának segĺtséget rryújthatriak a főváľosi kozosségi közlekedéS 20l0. évi
intóznrórryi átalakítása, valalrrint a teľvezett beľulrázások előkészĺtése szabályosságárrak
megítéléséhez, a BKK Zrt. nĹiködésének éľtékeléséhez. E1lenőľzésünk hozađókát jelentheti
továbbá az â|Iami szerepvállalással jáľó kockázatokra töľténő figyelemfellrívás, továbbá a
társadalom sz'ámfua jelzi,liogy közpénz ezetr a teľületen senr maľadhat el1enőľizellerrül.



Témasor'szám: 3

Azellenőľzéstípusa: megfelelőségiellenőrzós

Á.DÓBESZEDÉSI ELJÁRÁSoK ELLENÓRZÉSE

Egyes adóbeszcdósi tcvékenysógekkcl kapcsolatos feladatellátás szabályszeľűségénck
cllenőrzósc

Az cllenőľzés célja: annak óľtékelése, hogy a NAV személyi j övedelerrradóval kapcsolatos
egyes levékelrységei szabályozottak ós szabályszeľűek volt-e; a feladatok szabályszeľű
ellálását bizlosító belső kontľollok kiépítése és működtetése a jogszabályoknak és egyéb
szabá|yozó eszközöknęk megfelelt-e; a NAV a magánszemélyek jövedelnrének a kettŕis
adőztatâsa elkerĹilósével kapcsolatos feladatait a nemze1közi egyezmények és a lratályos hazai
jogszabáIyok előíľásai ťlgyelelrrbe vételével' szabályszerűen látta-e el; a kamaţövedelmekbol
a kiťrzelők által levont adó ĺeljes köľű ľealizálása éľdekében kiépílettek ós működteţtek-e
adatszolgáltatási, ellerrőrzési ós nyolnon követési rendszeľt.

Az ellenőrzés indokoltsága és váľható eredmónye: Az adóhatóság feladatellátását óľintő
ellenőľzóseit az AsZ sziszţematikus teľv szerint végzi. Az államháztartásnak az általárros

foľgalnii adót követően a legnagyobb összegű bevétele a személyi j övedelenradóból
száľtnazik. A szenélyi jövedelenradó ĺendszeľ több millió adóalanyt étĺllÍ' Az adóbevallást és

a'z ehhęz kapcsolódó kontroll adalszolgáltatásokal óvente kell teţesíteni. ebből adódóan azok
leldolgozása és eller-rőrzése a NAV ľészéről ľĺĺvid idő alalt nagy mennyiségű feladat
elvégzését teszi szükségessé. A szenrélyi jövedelernadó bevallási és visszaigérrylósi ľendszeľét
áţfogóan utoljára 2004-ben éľtékelte az AsZ. Az âl|alni adóhatóság kanraţövedelmek utáni
adóból származó bevételek beszedése érdekében tett intézkedéseinek éľţékeléséľe cé|zottan
nég nem került soľ. Nem ľerrdelkezürrk irrfoľmációval arľa vonatkozóan sem, hogy a NAV
adóz'lalâsi feladatainak ellátása soľán a kettős adóztaÍźs elkerülését célzó nemzeIközi
egyezmények Íi gyelembevételével jaľ-e el.

A koz-pénzekel felhasználó és a költsógvetési bevéte]ek legnreghatáľozóbb ľészérrek

biztosításáért felęlós NAV feladatellátásának szabályszeľűségéľe volratkozó megállapításaink
segítsóget nyújthatnak az orszźlggyu|és tclrvényhozói nrunkájában, hozz'źljźĺúhaÍnak az
irányí1ói levékenység ellátásához, eľősĺtéséhez. Ar' e|lenorzés soľán feltárt hiányosságok és

kockázatok hozzájáľulhatrrak a ,,.ió gyakorlaĺoł " terjesztésélr ez. Az ellenotzés biztosítja a
társadalom ľészéiól kierĺelt éľdeklődéssel kíséľt téma objektív bentutatását. ez- Ász
rryilvános .jelentése segítségével a táľsadalolrr átfogó kópet alkoţliat aľr'ól, lrogy az állalni
adóhatóság tevékerrysége, a szeĺnélyi jövedelemadó bevallások feldolgozási, ellenőľzési
ľendszeľe elősegíti-e a szenrélyi jövedelemadóból, és ezen belül kiemelten a kamatadóból
szárlnazo koltségvetési bevételek teljes köľű realiz'źl\źtsát, amely növelheti a táľsadalom és a
gazdasági szereplők ÁSZ ellenőľző tevékerrységével szernbeni biza|mtLÍ.



Témasoľszám:4

AzellcnőľzóstÍpusa: szabályszeľűségicllenőľzés

AZ ADATVÉDELEM ELLENonzÉsn

Áz adatvédelem hazai keľetrcndszeľónek ós
ellenőľzóse nemzctkłizi egyiittműködés keretében

egyes kicmelt adatnyilvántartások

Az ellenőľzós cólja: alrnak ér1ékelése' hogy nregvalósuh-e az adatvédelen lrazal
keľelľendszeľe, és az e!|enőľzésre kivá]asz1otĺ adatfeldolgozó szeľvezetek negfelelően
alka|nazzák-e a biztonságos adaţkezelésľe, az adatkęzęlések kiszeľvezéséľe ós külonösen a

szelnélyes adatok és a nemzeti adatvagyon védelnére irányuló előíľásokat.

Az e|lenőrzós indokoltsága és várható ercdmónye: A közigazgaÍtLsi szeľvezetek kezelik az
oľszág legnagyobb és 1egjelentősebb adatnyilván1ar1ásait (polgárok személyi és lakcím adatai,
cégnyilván1aľtás, egészségügyi- és nyugdíjnyilvántartás stb.). EzeIr adatnyilvántar1ások
biztorlságos és folyarrratos rrrűködése, az adatok magas szintű védelme nélkülözhetetlen a

mind a közigazgatás. mind a gazdaság folyarnatos működtetéséhez.

Áz adatvédelem kérdéséľe az euľópai, és így a nragyaľ közvélemény is általában éľzékenyerr
ľeagá|. Az ellenőrzós várható erednrénye' hogy átfogó éfl:ékelést ad az ()ľszággyűlés és az
állalrrpolgáľok számźll'a a n]agyaľ adatvédelem aktuális helyzetéľől, és rĺĺĺlutat azokta a
pontokra. ahol a,kolrtrollok fejleszlése szükséges a jogszabályokban elváľt adatvédelmi szirrt
eléľéséhez. Az ASZ az ellenőrzéssel felhívja a figyelnrel arĺa. hogy az átláthatóságra való
töľekvés, nrint Íó cél melleĺt az államnak mindig figyelemnrel kell lennie az adatokkal való
fe1elős gazdálko dásta, akozszféra, az tůlampolgárok és vállalkozások adatairrak véde]nréľe.

Az adatvédelem ellelrőľzésę az EURoSAI IT Munkacsopoľttal való együttműködés keľetében
végzeÍt pârhuzamos ellenőľzés az adatvédelem aktuális heIyzetérő|, amely az lłsz
stratégiájában foglaltak szerínÍ hozzájźlrul az aktiv szeľepvállalásho z a nenzeLközi
ellenőľzésszakĺrai kozóletben, segíti az adatvédelem fejlődését, illetve támogatja a
felelősségtelj es. következményekkel járó, a jognak éľvéĺyI szevó kĺj'z'igazgatźĺsí nrűködést.
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Azellenőľzóstípusa: szabálysz'cľíĺsógiellenőrzés

A HELYI NEMZETISÉGI oNKoR'MÁNYZÁToK GAZDÁLKoDÁSÂ

A helyi nemzctisógi łinkoľmányzatok gazdálkodási keretei ós az önkormányzati
műköĺlés fcltótelei, telcpülósi önkoľmányzat általi kialakításának ós biztosításának

ellcnőľzĺóse

(harmadik szakasz)

Az cllcnőľzés célja: annak megállapílása, hogy a helyi nernzetiségi önkormányzatok működési
és gazdálkodási keľeteirrek kialakítása, aZ önkonnárryzati működés foltéleleihez,
gazdálkodásálroz kapcsolódóan a települési önkotmányzat polgármesteľi hivatala kotelęző
feladatellátása megfelelt-e a jogszabályoknak, továbbá a helyi nemzetiségi tinkormáľryzat
működési és gazdálkodási keľeteinek kialakítása ćs rrrűködése erősítette-e az integritás
szem1ólet éľvényesülését.

Áz ellenőrzés indokoltsága és várható cľcdménye: A,,helyi nemzetiségi önkonnárryzatok''
gyűjtőfogalom, magában foglalia mind a települési nemzetiségi örrkoľmányzatok, rrrind pedig a

teĺületi treĺrrzetiségi önkoľmányzatok teljes köľét' Gazdálkodásukľa és tánrogatási ľendszeľíikr'e
vonatkozó jogszabályok az utóbbi években jelentős változásokorr melĺek át. A nenzetiségek
helyzele. támogatása mind hazai, mind Euľópai Uniós szinten kiemelt figyelrnet kap
napjainkban,

Az ellenőľzósek eľednrélryekénl a töľvényalkotás szánára következtetést lelret levonrri an'ól,

hogy a nelrrzeţiségi ĺinkoľmálryzatok nrűkodési' gazdálkodási felĺételeinek, a belső
kontrollľendszeľük, illetve belső e]lenőrzési ľendszertik sz-ékhely települési onkorrrrányzatok
hivatalai általi kialakítására és műktĺdtetésére vonatkozó _jelenlegi, differenciálás nélküli _
jogszabályi előírások ľeális köveÍeln-rényeket támasztanak-e az e\Íérő adottságú települési és

lrelyi nemzeţiségi ĺĺnkormányzatok esetében. illetve indokolţe ese1leges jogszabályi nródosítás
kezdeményezése. Az ellenőľzés az' e|IenőrzöIlszámára visszajelzést ad működése,
gazdálkodása' belső kontľollľendszeľe és belső ellenorzése kialakíĺásában és működtetésében

lévő hiányosságokr'ól, j avaslataivalhozzájâru| azok kikÍiszöböléséhez. amely csökkentheti a

későbbi ellenőľzŕsek gyakoľiságát. Âz ellenőľzés megállapításaiĺ és javaslatait más szęrvezetęk
is haszrrosíthatják a ţende7cÍ! giŢZdálkodási kcretek kialakításához, működtetésóhez. A
társadalom szźmáĺa jelzi' liogy a jelelr1ős számú nemzetiségi önkoľmányzat gazdálkodása.
illeĺi,e mĹiködóséhez fellrasznált közpétz trem maľadhat ellenőrizetlenül.
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Azellenőrzóstĺpusa: megfelclősógicllcnőrzés

AZ oNKoRMÁNYZÁToK PÉNZÜGYI És vłcyoľcAZDÁLKoDÁsA
MEGFELELÓSDGÉNEK ELLENÓIłZÉSE

(második szakasz)

Az cllenőrzós cél.ja:. az ĺĺnkornrányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének. a gazdálkodás
szabályosságának rriegítélése a költsógvetési teľvez-és, a pénzügyi egyerrsúly n]egteľemtése, aZ

éves költsógvetési beszánrolás, a vagyongazdáIkodás, a vagyolr számbavétele, a gazdasâgi
esenrények elszárnolása. és a pé.nz'gaz-dćllkodás szabályszeľűsége alapján; valarnint annak
éľtékelése, hogy kialakított-e az önkornáĺlyza! aZ' eľőforrásokkal való szabályszerű és

lratékony gazdálkodáshoz szükséges köveţelményeket, megvalósította-e azok számon kéľését,
ellenőľzését.

Az cllenőľzés indokoltsága és váľható eľcdmónyc: Az áI|amházÍartás önkoľmányzati
alľendszeľének kozpél'tz felhaszrrálása, az öĺkormânyzaţok által ellátoĹt köZfcladatok ós

ölrként vállalt feladatok sokrélűsége". valamint a feladatellátáshoz ľendelt vagyor-r

rragyságľendje indokoţa' hogy az ASZ ellenőľzéseket folytasson a pénzügyi ós
vagyongazdálkodás teľületón. ĺz esz az önkormányzatok ellenőrzésót a pénzügyi helyzet
megítólésével 2Olt-ben irrdította el, ós a nagy vagyorulal rerrdelkező' nragas kockázatťt
önkormányzatok esetében a vagyongazdźllkodás ellenőľzésével folytatta. Az elnrúlt
idószakban az önkoľmányzati gazdálkodás kookázatai beépítésrc kerűltck az el|eĺórzölt
olrkou-lrár-ryzatok kiválasztási rendszeľébe. Az elnrúll 4 év e|lel&zéseinek tapasztalatai
megmutatták, lrogy továbbľa is indokolt az egytészt elernző, ér1ékelő, a pénzügyi helyzet
kockázatát is minősítő, másľészt a pérrzügyi és vagyongazdálkodási tevókenység
szabályszerűségét éľtékelő ÁSZ ellerrőrzések folytatása'

Ellenőrzéseink hozzájáľulrrak az önkoľrnány zaÍok pénzigyi helyzeţének pontosabb
megítélésélrez azźita|, hogy a pónziigyi helyzeteţ a vagyoĺri helyzettel egyiitt éľtékeţük,
anielyek egyiittesen haÍfuozzźlk lnęg az ĺĺnkornrálryzatok fĺljlesztési képességét, és

gyakoĺolnak lratást a feladatellátásľa. Feltáľiuk az onkormányz'ati gazdáIkodást meglratáľozó
szabályozások összlrarrgjának lriányosságait, a szabályozással nem éľintett gazdálkodási
teľületeket' valanrinl a pénzügyi és vagyongazdálkodás esetleges szabálytalanságaiĺ.
Beazonosítjuk a pénztigyi egyensúlyi helyzet nregbotnlásakor' a kiváltó okok mellett azok
kialakulását is. Benrutatjuk az adósságkonszolidáció önkormányzat általi végľehajtásárrak
szabályszeľűségét, az adósságállonrány újľateľnelődésének elkeľülése érdekóberr hozott
intézkedéseket. Az ellerrőrzés kiÍér a gazdálkodáshoz kapcsolódó integľitás kontľollok
nregléténck és nrűködésének ellenőľzésóľe is.

A pénzĹigyi és vagyongazdálkodás szabályszeľűségérrek ellęnőĺzése áItal a megállapításokkal
összefiiggő javaslatok hasznosítása esetén javul az önkoľmányzat gazdálkodásának
szabályozottsága, valanrint a ,,jó głakorlaĺoŕ" terjesz-tésén keresztül azok az <inkoľmálryzatok

is áţvehetik a pozitív példákat, ďrol nen végez el|enóľzésÍ az ASZ. Ellen<jľzéseink
eľedményeképperr javaslatokat fogalnrazlraţunk nreg az ĺinkoľmányzatok pénzügyi egyensúlya
ferrntartásával kapcsolatos pľoblémák rendszerszemlélettĺ kezeléséľe' felszánrolásáľa.
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Azcllcnőľzéstípusa: megfelelőségicllcnőľzós

AZ oNKoRMÁNYZAToK GAZDÁSÁGI TÁRSASÁGAI

Áz iinkoľmányzatok többsógi tulajdonában lévó gazdaságí tâľsaságok kiizfeladat ellátását
órintiĺ gazdálkodási tevékenysége szabályszeľíiségének ellcnőľzósc

(második szakasz)

Az ellenőrzós célja annak értékelése' Irogy az ĺinkoľtnányzat a jogszabályi ęlőíľások
figyelembevételével döntött-e aZ ellenőľzćsľe keľülő közfeladat megszervez'ésél'ől; az

önkoľnrálryza/tulajdonosi joggyakoľló szabályszeľíĺen gyakoľolta-e a tulajdonosi jogokat; a

gazdasági társaság közĺbladat-ellátása bevételeinek, ľáfordílásainak elszálnolása' és

vagyongazdálkodási tevékenysége megÎelelt-e a jogszabályi, illetve a

közszolgáltatási/vagyonkezelési szeľződésben foglaIt tulajdonosi előíľásoknak, azok végľelraj1ása

szabźllyszerú volt-e; a gazdasági táľsaság kötelezeĺségá1lománya jelent-e kockázatot a műk<jdósre,

illetve a kozfeladat ellátásľa; valanrint a kozîeladatok átlátlratósága és elszánrolĺathatósága

éľdekében biztosítva volt-e a köZszolgáltâtás díjának megalapozottsága szabályszeľű

önköltségszámítással.

Kiegészítő modul ęllenőľzési célja annak negítélése, hogy az önkoľmányzatok többségi

tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdáIkodásának a koľmányzaţi szektoľ lriányáľa és az

államadósságľa befolyással bíľó elenrei a jogszabályi előírásoknak nregfelelnek-e.

Külön ľrrodul keľetében elvégezlrető annak óľtékelése is, hogy az iľányítói teliesítlnényéŕékelési
ľendszeľek kialakítása és műkcidtetése megfeleIĺĺ volt-e'

Az cllenőrzés eltéľő taľtalommal és ellenőrzĺjtt időszakkal keľül ĺefolytatásra, atrrennyibeIr azt az

egyes területeken beazonosított kockázatok indokolják.

Az ellenőrzés indokoltsága és váľható eredménye:. Az önkoľmányzati tulajdonú gazdasági

táľsaságok teljes körű ellenőrzćsenek lehetoségét az AIlanri Számvevőszékľől szóló l989. ćvi
XXXVIII. töľvény 20l 1. januáľ l-jétől hatályos nródosítása teľeľntet1e nreg. A közfeladatot ęl|átó

gazdasâgi társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőľzése, megóvása éľdekében,

valamint a koľlnányzati szektor elszálnolásaiban nlegjelenő önkoľmálryzati tulajdonú gazdálkodó

szeľVezetek esetében, amelyekkel szemben alapvető követelnrény, hogy gazdálkodásuk, működésük

szabályszeľű' az ź]ltallk szolgáltâtotl adatok minél negbízhaĺóbbak legyenek. A közfeladat elláĺás
költségeinek, ráfordításainak alakuIása, szíllvonala lratással van a lakosság elégedettségéľe.

Ellenőľzéseink feltárhatják. hogy az onkoľlrráIryzat közfeladaĺellátási kötelezettségének

szabályszerűen tett-e eleget, a feladatellátáshoz rendelt közvagyon nűködtetéSćt a tulajdonostól

e|várható gondossággal szeľvezte-e meg, a feladatot ellátó gazdasági táľsaság a közszolgáltatási
szęľződésben foglaltak betańásával, folyamatosan biztosította-e a kőzfeladat ellátását. Az ellenőľzés

eredményekópp meghatározhatóvá válnak a költségvetési hiáný befolyásoló szervezetek

kockázatai' lehetővé válik ezen kockázatok cscĺkkentése. Az cllenőrzés rávilágíthat arľa, hogy a
gazdasági táľsaság a közvagyorr használatával biztosította-e a szolgáltatás folytatásának feltételeit^

az önkoľmáIryzat tulajdonosi felügyelete liozzájáľult-e a köZfeladat szabályszsl'ú ellátásához. A
rnegállapítások aĺapján megfogalnrazott számvevőszéki javaslatok hasznosítása elősegítheti a
lrl"gleu6 hibák nlegizünĺetését. A jó gyakoľlatok bemutatásával az' ASZ ţlozzájźtulhal a kcivetendő

megoldások rnegismeľtetéséheZ, teľjesztésélrez.
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Azellenőľzéstĺpusa: mcgfclelőségiellenőľzés

^Z ^LLAMITULAJDoNBAN 
ßÉSZTULAJDoNBAN) LÉVÓ GAZDÁLKoDÓ

SZERVEZETEK VAGYoNMEGoRZÉSI ń,s cłzoÁlrooÁsr
TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENÓRZÉSE

(második szakasz)

Az ellenőľzés cólja: annak ćľţćkelćse, hogy a Ĺulajdonosi jogok gyakoľlása szabályszeľű volt-e; a

gazdálkodó szervezet által ellá1ott fe|adat bevételei, ľáfoľdításai elszánrolásárrak, és

vagyongazdálkodási tevékenységének szabá|yozása megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi
előíľásoknak és azok végľehajĺása szabályszeľű volt-e; biztosílva volt-e a közfeladatok
átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a kcizszolgáltatás dţának lnegalapozottságâ
szabályszeľű önköltségszámítással; a vagyonváItozásĺ eľedményező dĺintések esetében a
lulajdonosi .jogok gyakoľlója és a gazdálkodó szeľvezel szabáIyszerűen jáńak_e el, a gazdálkodó
szęţvezet építetĹe ki és lrrűködtetett-c infoľmációs rendszeń a szabályszerű vagyongazdá|kodás
éľdekében.

Kiegészítő lrrodul ellenőrzósi célja annak megíĺélése, hogy a koľrnányzati szektoľba soľolt egyéb

szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektoľ hiányáľa és az állanradósságľa befolyással
bíró elenrei a Iogszabályi előíľásokĺiak megfelelnek-e.

Külön modul keľetéberr elvégezhető annak éltékelése is, hogy az irányítói teţesítményéľtékelési
rendszerek kialakítása és működtetése megfelelő volt-e.

Az ellenőľzós indokoltsága és váľható eľcdményc: Az Euľópai Unióbarr 1994. év óta hatályos

túlzott hiány eţáľás mindig kihívás1 jelentett a tagállamok számáľa' Kiemelten ĺontosak a
kormányzati szektoľ elszámolásaiban megjelenő állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek,

amelyekkel szemben alapvető követehĺérly, hogy gazdálkodásuk, működésük szabâlyszeľu, az

áltaIuk szolgálĺatoĹ1 adatok minél nregbízhatóbbak legyenek.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szeľvezetek ellenőľzése kielĺelten fontos a nemzeti vagyon
megőľzése, nregóvása órdekében' Gazdálkodásuk jellemzőcn a közéľdeklődés és a nrédia

figyelmének középpontjában áll, amihez hozzájárul a gazdálkodásuk köróbe tańozó _ közvet]erl

Vagy köZvetett áIlami tulajdonú, tehát Végső soron a nemzeţi vagyon ľészét képező vagyon
nagysága, |:|lęÍve az áItaluk ellá1ott közszolgáltatások minősóge és hatékonysága. A
közszolgálta1ási áľképzés megalapozottsága és az éves elszárnoltatás feltételeinek kialakíĺása a
nregľendelő és az állami tulajdon ellenőľzése soľán nagy hangsúlyĹ kap' A közszolgáltatás áľában

és anłrak támogatásában meg kelI jelennie az önköltsógszámítás szelnpontjainak, amely biztosítja
a nűködés felintaľtliatóságát (eszközpótlást) is.

Az el|enőrz,és ľámutathat az' állalĺi tulajdonú közszolgáItatást végző gazdálkodó szetvezetek
gazdálkodási tevékenységével, valamint az źilamhâz|al'tásból száľnrazó forľások felhaszná|ásával
kapcsolatos jó gyakoľlatokľa ós szabálytalanságokľa. Felhívhatja a ligyelmet a jogszabályi

követelnrények teţesítéséhez szükséges feltételek hiányosságaiľa, hozzáiáľulhat az

államháztańáson kívüli, de (közvetlenül vagy közvetve) állami vagyonţ lrasználó gazdáIkodó

szeľvezetek 1evékenységének áĺIátliatóságához. Ellenőrzésünk eľedlnényeképpen javaslatainkkal,

megállapításainkkal llou'źł1źlľulhatunk a közvagyonllal való gazdálkodás átláthatóságának,
elszálnoltaĺlratóságának javításához'
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AzcllenőľzóstÍpusa: megfelelőségiellenőrzós

KÖZTESTÜLETEK ELLENoRZÉSE

Az el|enőľzés cólja alurak megállapítása, hogy a köZtestĹilet gazdálkodása soľán betańotta-e a

vonatkozó jogszabályi előíľásokat, szabályszeľűen használta_e fel a közleladaĺai elláĺásáľa
kapott állami lámogalásokat, illetve az állallilráztartásból meglratáľozo1t célľa ingyeneselr
juttatott vagyotlt, a köztestülelek szabályszeľĺí nrűködését biztosító eIlelrőľzési, nlonitoľirrg és

nyilvárrtar1ásí ľendszeľek nregfelelően működtek-e.

Az ellenőľzés indokoltsága ós váľható eľcdménye: A kijztesttiletek közfcladalot látnak el,
atnelyre fokozott közéľdeklődés iľányul. Társadalmi elváľás a közpénzek éľtékelvű,
ľendehelésszerĹî lellrasztrálása' a közpórrzekbőI llyťrjtott támogatások átláthatóságának
megteľemtése. anrelylrez az Allami Szánrvevőszék az ćL|llaÍnhtrztaţlźtsból nyújtott tánrogalások
ellenőrzésével kíván hozzáj áľulni.

Az ellenóľzós eľedményeképp a töľvélryalkoĹás szâmfua tapasztalatok állnak ľerrdelkezésľe a
k<jztes1ületek szaba|yozásźlhoz. Az elleriőľzĺjttek számáľa visszajelzést adhat az ellenőľzés a
közfeladataik ellá1ásal'a kapott állami támogatások felhasználásának szabályosságáľól,
esetleges hiányosságaiľól, míg a táľsadalom számára infoľnrációt szolgáltat a köztestület
gazdálkodásáľól és a közpénzek felhaszrrálásáľóI . Az ÄSZ szęľvezetén belül lehetőség nyílik
arľa, hogy az irlÍéznérry eľősítse hozzáadott éľtéket teľenrtő tevékenységét és tanácsadó
szeľepót.



Témasoľszám: l0

Ázellenőľzéstĺpusa: megfelelőségiellenőľzós

Mtr'GYEI HATÓKÖRÚ VÁRosI MÚZEUMoK ELLENoRZÉSE

Az ellenőrzés cólja annak megállapítása, hogy a rrregyei tnúzeuni retrdszeľ éĹal'akííasa, az
intézményfentrtaľţói ľendszeľben végbenrent változások előkészítése és végľehajtása
megalapozottaĺl, szabályszeľűen löľtént-e; a nregyei hatókc'ľű városi núzeul't'lok és jogelődieik
pénzügyi- és vagyorrgazdá]kodása, a belső kontľollľendszer kialakítása és nrűködtetése,
valamint az intézĺlrélryfenntartói feladatok ellátása szabályszerűerr történt-e.

Az ellenőrzés indokoltsága ós várható eredményc: A rrregyei hatóköľű váľosi múzeunrok
kultuľális szempontból lneglraláľozó jelelrtőségĺĺek mind ťoldrajzi elhelyezkedésüket, nrind az
ellátott feladatokat, valanint a látogatottságukat tekintve. A megyei hatóköľtĺ váľosi
múzeutrrok jelenlegi körérrek kialakításában, tulajdolrosi és fenntartói szeľkezetében rövid idő
ala1ţ több jelentős vállozás löľtén1. EZen intózmények szakmai besoľolásukat tekintve a 2011.
óvben megyei múZeumként, a 201Ż. évben nregyei múzeumi szervezetként, a 2013. évtől
kezdódőerr megyei hatókörű városi núzeumként műk<jdtek. A szaknlai besoľolások
váItozźsaiI páľhuzanrosan követték a tulajdorrosi, vagyonkezelői, fenntartói szeľepekben
történt változások, arnelyek t-lrég nenr záľultak le.

Az ellelrőľzés _ 1ekin1e1tel a nregyei hatókoľű váľosi múzeumokaĺ (és jogelődjeit) ľövid időn
belül. gyors üternben ér1 köĺnyezeti (tulajdorlosi, fenntartói-szeľkezetet éľilltő) változásokľa -

jar'aslalok megfogalmazásával hozzájárul a felrlrlar1ás ós műkodteţés feladatailrak ellátására
volraţkozó rnegfelelő jogszabályi köľnyezet _ jogalkotók által történő ' kialakítáSához' AZ
ÁSZ ellerrőľzés továbbá a gazdálkodási gyakorlat javítását eľedményezheti, több intézmény
bevonásával átfogó képet ad a megyei hatóköľű váľosi múzeunrokat (és jogelődjeiket)
jellemző sajátosságokról, j ó gyakorlatokľól'
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Azcllcnőľzéstĺpusa: megfclelősógicllenőrzós

NEM ÁLLAMI HUMÁNSZoLGÁLTÁTÓK ELLENoRZÉSE

A hunránszolgáltatást nyújtó államháztaľtáson kíviili szociális és közncvclósi
intózmónyek, szolgáltatók fenntaľtói központi ktiltségvetésből kapott támogatásai

felhasználásának cllenőrzése

Az cllenőrzés cólja: annak érţékelése, lrogy a netn állarrri, nem önkoľmányzati szociálls és

közneve1ési intézrrrérryek ferrntaľĹói központi kĺĺltségvetésből kapott támogatásailrak
fellraszrrálása szabályszeľű volt-e, a támogatások igénylése, óvk<izi módosítása és év végi
elszánolása megfelelt-e a jogszabályi előíľásoknak.

Az cllenőrzós indokoltsága és várható eredménye: A közrrevelési és szociális feĺadatokat
ellátó nern állarni fęnntar1ók által igényelhető állami támogatások köľét a mindenkori
költségvetési t<ĺľvérryek hatfuozzâk meg. A 2014. évľe adható állami támogaĺásokat a 2014.
évi Kvtv. 16. pontja ÍaÎtalrmazza, az éľinteţt támogalások költsógvetési töľvérry szerirrti
rragyságrendje 2014-ben 223 l.lrd Ft volt. A 2013. évben jelerrtős változások követkęztek be a
noľnratív ťtnanszíľozás ľendszeľében, amely éľintette a nem állami intéznrényfenntartókat is.

Jelen ellenőľzés a finanszíľozási ľendszeľbel'l 20l1-20|5 között bekövetkezeţĹ változáSokľa,
azok közfeladat ellátásľa gyakoľolt hatásáľa fokuszál a költségvetési támogaţásokat
felhasználó állarrrlráztaľĹáson kír,üli szeľr'ezeteknél. Az ellenőrzés jar'aslataival hozzájáľulhat
az enrlíte1ţ ľendszeľek szabályszeľű 1átrrogatás felhasználásához, növelheti a Íársadalnri-
gazdasági döntések megfelelőségét, amely a ,jó koľmányzás'' feltétele. Az ellenorzés
indokoltságát az is alátánraszţa, hogy az 1'SZ még nem ęllelrőrizte átfogóan e területet.

A holisztikus nregközelítés .jegyében jelen ellenőľzés keľetében az á||amhâzÍal1źlsorr kívüli
szociális és köznevęlési tevékenységhez kapcsolódó támogatások felhaszlrálásának
megfelelőségét értékeţiik az egyedi kockázaÍe|emzés alapj án kiválasztott fenĺrtartóknál és

irrtézményeiknél.
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Azellcnőľzéstípusa: megfelelőségiellcnőrzós

AZ 
^LLAM'IJ.ÁZTARTÁS 

INFoRMÁoÓs RENDSZERE, VALAMINT A
HIVATALoS STATISZTIKAI SZoLGÁLAT MŰKoDESÉNEK ELLENoRZÉSE

Áz ellcnőrzós célja annak nregállapítása, hogy az áIlamházlaľtási inloľrrrációs ľendszeľ es a
hivatalos s1atisztikai szolgálat kialakítása, nrűködése megfelelt-e a jogszabályi és egyób
(ulriós) koveteIrrrényekrrek, valatrrint az adatok megfelelő előállítását biztosította-e.

Az e|lenőrzés indokoltsága és várható credménye: Az euľópai uniós és nemzeti
korlrlányzali dönléshozalalban és végľelrajtásban a statisz-tikai adatoknak a közvetlerrebb és

szélesębb köľĹĺ hasznosításárrak igénye egyľe eľősebb. Az utóbbi években az Unióban a
statisztikai ada1szolgáhaţás fokozott l'rgyelnret kapotĺ' Ez abba a torekvésbe illeszkedett,
anlelynek céţ|a, hogy az Euľópai Bizottságnak a tagállalrri koltségvetósekľe jobb ľálátása
legyen. A statisztikai ľendszeľľcl egyiitt jáľ az ál\alnhâztarLási infoľmációs rendszeľ
ninőségónek kéľdése is, meľt aZ állan költsógvetósi-gazdálkodási szeľepével kapcsolatos
statisztikai adatok alapvetőeĺ az źiIamhâzlartási irTfornrációs ľendszeľből szllĺrmaznak. A
statisztikai és államháztartási infoľmációs ľendszer megbízható, jó mrĺködésének alapvető
szeľepę valr abban, lrogy a kormányzat és szélesebb körben a gazdaságl, társadalmi szereplők
valós és hiteles irrfoľrrrációk alapj án hozhassák rĺeg döntéseiket, mindez pedig a 'Jó
kormányzás'' ťeltétele' Az el\eĺóľzés javaslataival lrozzájáľulhat az említett reIrdszerek
biztonságosabbá tételéhez, végső soron növelheti az állul'lházIartási és statisztikai
infonrrációk nregbízhatóságát, így a gazdasági-társadalmi döntések helyességó1. Az ellenőľzés
indokoltságát az is alálánlasztj a, hogy az AsZ nrég nem ellenőrizte átfogóan e rendszeľeket.
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Azellenőľzóstĺpusa: ľcndszeľellenőľzés

oľronľłÁľyZATI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELLENÓRZDSE

A hclyi łinkormányzatok adĺ5sságrendezósi eljárásának cllcnőrzése

Az cllcnőnós cólja annak ćľtékelése, hogy az adósságľendezési eljárások megirrdítása,
lefolytatása szabályszeľű volt-e, az onkormányzat gazdálkodása az adósságĺendezési el.járás

alatt negfelelţe a jogszabályi előíľásokĺak, az e|lźĺrás szeľeplői _ kiemęlterr a pénzügyi
gondlrok _ a jogszabályokban foglaltak szeľilll jartak-e el az adósságrendezés soľálr, a
Iefolýatot1 adósságľendezési eljáľások eléIték-e a 1őrvényben kitűzott cólokat.

Az ellenőľzés indokolfsága és várható ercdmónye: Az önkoľtnáryzati eladósodást 201l-ig
csak a lrelyi önkormányzatokól szóló 1990. évi LXV. töľvény (Ötv.) neghatározott adósság-

fe]vételi koľlát szabályozta, a korlát megséftését azonbarr jogszabályok nem szankciorrálták.
20l2-tiil jelentős szigoľítás lépe1t életbe: a koľábbi passzív szabźůyozźlst a stabilitási törvérry
hatályba lépésével aktív kontľoll váltot1a fel, a töľVény eloíľásai alapjâĺ az iĺnkotmátryzatok
hitelfelvételei engedélykötelessé vá]tak. 1996-ban a 1'ellti adósság-felvételi korlát bevezetése
nręllet1 az önkományzatok adósságrendezésének szabályozására is soľ keľült. Az
adósságľendezési eljáľás ľészben a lakosság védclmót szolgálja azzal,Ilogy biztosítja a kötelező
feladatokhoz való hozzájutást aZ önkollláryzaţ ,,csődje'' esetén is' Az adósságľendezést
szükségessé tevő pľoblémák speciális pénzügyi elemekkel, a devizaalapú kötvénnyel töńéliő
fitranszíľozás begyítuzó hatásaival, valanrint az anyagi lehetőségeket lrreghaladó, túlméľeţezett
fejlesztésekkel, beľulrŁásokkal összeÍtiggő kotelezettségvállalásokkal egésztiltek ki. A kiváltó
okok sokszírrrĺsége rnellett közos isméľvkélrţ állapítható nreg a kellő szakéÍelenr hiánya, a

beľuházások tulnréľetezése és a pénzügyi nehézségek szakszeľűtlen kezelése.

Az ölrkorrrráryzati alľetrdszer az âIiramháztartás ľésze, az önkoľmarryzatok adóssága ebből
következően az- államadósság tészét képezi. Az adósságrendezésľe vonatkozó szabályozás
alapjai anrrak ellenére csaknem 20 éve lényegébetr változatlanok, hogy az önkoľmányzatok
finanszíľozásának, gazdálkodásának keľetei jelentős változásokon mentęk kereszjül. Az
adósságľendezésľe vonatkozó jogszabályi köľnyezet felülvizsgálata a 20IL évi CLXXXX.
töľvény Magyaľoľszág helyi önkormányzataiľól (Mötv.) szabályozási kötnyezete nriatt is
indokolt.

Az e||eĺőrzés alapjan megfog almazoÍÍ javaslalok kĺĺzvetlenül segíthetik az e|leĺőľzöĹI
ĺĺnkornrányzatok fizetokópességérrek helyľeállítását. A helyi önkornányzatok adósságrendezési
eţáľásának ellenőľzése során tett nregállapításaink segítséget nyújtliatnak az oľszággyűlés
toľvérryhozói munkáj ábalr, hozz-ájtlľu|haInak az irânyíÍói ţevékelrység eľősítésóhez. Az
ellenőrzés ezell feliil megerősítheti egy pľevetrtív tnonitoĺing funkció kialakíĺásá1 a helyi
önkományzatok 1izetóskeptelenségének megelozése érdekébell.
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Ázellenőľzéstĺpusa: megfclclőségiellenőrzés

A MAGYAR NEM.ZjF..TI BANK MÚKoDÉsB szłľÁIySZERŰSEGÉNEK
DLLENORZESE

Az ellenőľzés célja: az MNB alapfeladatai kclzé nem 1arÍozó tevókenységei és gazdálkodása
megfelelőségének értékelése. Erurek keľetébelr az ellenőľzés célja annak értékelése, hogy az
MNB ir'ányítási, dorrtóshozatali és ellelrőľzési ľendszere szabályozot1arr és szabályszeľűelr
nrűködöĺt-e; az MNB gazdálkodása és a k<izpo i költségvetéssel t<iľtériő elszámolások
nregfelelően szabályoz'oťtak és szabályszeľűek voltak-e; a pérrzügyi kozvelítőľendszeIt
felůgyelő, el|eĺőrző és szabáIyozo tevékenysége nregfelelt-e a jogszabályi előírásoknak; az
eloző ASZ' ellenőrzés javaslatai hasznosultak-e.

Áz ellenőľzés indokoltsága és várható eľedmónye: Az Alirami Szárnvevőszókľ<jl szóló
2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ N.) 5' $ (10) bckezdése szerinI az Állami Szánvevőszék
(ÁSz) ellenőľzi az MNB gazdálkodását és a Magyaľ Nemzeti Bankľól szóló 201 3. évi
CXXXX. törvényben foglaĺtak alapján folytatott, az a|apvelő feladatok köľébe nem taľtozó
tevékenységét. Évente órtókeli az AsZ az MNB gazdálkodását, a szabtĺlyszetu mrĺködés
feltéte1einek éľvényesülését, valanrint a központi költségvetéssel összefuggő elszárnolásokat.
Jelen ellenőľzés anĺak éftékeléséľe 1er'jed ki, hogy az MNB a jogszabályoknak, az a|apiÍ(l
okiľatának és a részvényesi jogokaţ gyakoľló (az a||anlláztartásért felelős) nemzetgazdasági
nrinisŹer hatáľozatainak nregfelelőerr nrriködik-e' továbbá az AsZ a, ellenórzés keretében
óltékeli az MNB feliigyeleli tevékerrységét figyelernmel a 2015. I. riegyedévéberr a befektetési
szolgáltatók köľében bekövetkezett negatív esenrényekľe.

Az elIenórzés alapvető hozadéka az AsZ töľvényi kötelezettségének teljesítésével az
oľszággyűlés munkájának segítése, az érdekelÍ intéznények és a szélesebb közvélemény
tájékoztatźsa az ellenőľzött intéznrények működóséIrek és feladatellátásának
szabályszeľűség éto|' Az ellen<jľzés ľámutathat a jogszabályok, a belső szabályozâs, a

feladatellátás és a szabályszerű működés lriányosságaira, ami segítheĺi a döntéshozókat az
indokolt jogszabály módosíţásokra. kiegészítésekre vonatkozó javaslatok kidolgozásában. Az
ellenőľzésben éľintett szefvezetek vonatkozásában az ellenórz'és negállapításai és javaslatai
hozzáj árulhalnak a nrűködés szabályozoÍÍságźlban, a feladatellátás korrtrolljai kialakításában
esetlegesen fellépő hiányosságok kiküszobölésélrez, a belső szabályzatok és a gyakoľlat
feltilvizsgálatához. A közvélernény szálrráľa hiteles infoľlrrációt nyújt az MNB nrűkcidéséľől
és gazdálkodásáľól, alapfeladatai közé rreln sorolţ feladatainak ellá1ásáľól, a kcizpénzekkel
való felelős gazdálkodásľól, ezzel segítheti az általános szaktnai tájékozottság lrövelését, a
szęrvezetekĺől kialakított összkép táľsadallrri konr-nunik áciőjźlt. Az ellerrőľzés ur' AsZ
szervezetérr belijl az ellenőľzési tapasztalatok gyaľapításában. a progľamok és konrmunikációs
teľvek összeállításában hasznosuI, illeţve lelretőség nyílik atra, hogy a megállapítások
sziníeIizźllâsâvd' u, 

^sZ 
a hozz'áadotĹ éľtékel ĺeľerntő elerrrző tevékerrységét és ţanácsadó

szerepét eľősítse.
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AzcllcnőľzéstÍpusa: tcljesítmóny-cllenőľzés

Az 
^LL ^MH ^ZTÂRTÁs 

KoZPoNTI ÁLREND SZERnľBx łuÓ s sÁcÁľ
KEZEL(' RENDSZER ELLENoRZÉSE

Áz cllenőrzés célja:. az állanladósság-kezelési stľatégia megaIapozottságálrak és eľeđnrérryes

megvalósításárrak értékelóse, valaľlrint a koľábbi ÁSZ ellenőľZési javaslatok haszrrosulásálrak
llyolÎol1 kövelése.

Az ellcnőrzés indokoltsága és várható eľedményc: Magyaroľszágorr az állarnadóssággal
kapcsolatos alapvető logalmakat és törvényi rendelkezéseket 201 1 végéig az á|lamhâz|aúltĺsľól
szólő 1992. évi XXXVIIi. töľvény (ľégi Áht.) tartalmazta' Ż012-Íő1 két olyan sar'kalatos

töľvény lratályos, amely a költségvetési politikáĺ szabźiyozza'' az Alaptöľvény ľogziti az
állarnadósság maximális szinĺjét (',adóss ttg-szaba|y''), míg a Magyaľoľszág gazdaságí
stabiliţásáľól szóIó 2011. évi CXCIV. töľvény (Gst.) az állarĺadósság fogalnrát, leépítésének
módját lratáľozza meg.

Az adósság-szabály éľtelmében _ rneghatáľozott kivételes esetekţől eltekintve _ aZ

állarnadósság GDP-hez viszonyított mutaţójának folyamatos javítását kell bizţosítani. Ezen
alkotnráryos kötelezettség teţesítésóben az AsZ, mint alkotrnányos intóznrény és az
országgyrĺlés legfobb ellenőľző szeľve ľészt vállal. Ebből a szempontból kiernelt jelcntősége
.'an az ÁKK működésériek, feladatellátásának, annak, l'logy az államadósság ftnanszíľozása
milyen költségekkel és kockázatokkal jáľ. Az államadósság-kezelést eddig az ASZ ötévente
átfogó ellenőľzéssel éľtékelte. A legutóbbi. 201Ż-ţ:en megjelent ASZ jeIentés (Az
źl||amházÍal1ás közporrti alrendszerének adóssága és éven túli kötelezeţlségvállalásának
ellenőľzése) óţa eltelt időszak jelentős változásai irrdokolják, hogy öt évnól kevesebb idő
ţeljen eI a Iegutóbbi és a soľon következő ellenorzés közijtt.

Az e|Ienorzés eľedményeképp képet kapurrk a kĺizponti alľendszer adósságának alakulásáľól
és az AKK szeľepéľől az adósságfinanszíľozás költségeivel, kockázataival összefüggésben,
valamint hogy az NGM és különösen uz 4łKK tevékenysége adósságkezelés szemporrtjából
mennyire volt eľedményes. AZ 

^sZ 
ellelrőrzése ľávilágíthat a szabá|yozâsből eľedő esetleges

pľoblénáka, ezáIta| hozzájátulhat a szabályozások aklualizálásához és indokolt esetben a

teľüleli ehéréSek keze|éséhez. Az ellenőľzés révén bepillantásl nyer'lretünk abba is' hogy az
NGM tulajdonosí joggyakoľlása nregfelelő-e és a cégvezető tevékenységének órtékelése
hozzźljáľu|-e az államadósság-kezeIési célok ĺeţesüléséhez.

Az Alaplölvérry halályba lépése ó1a az állalrradósság kezelésével kapcsolalos feladatok
jelentosóge megnőtt, ez7'e| egyitt a ţársadalom érdeklődése is a térrra iľánt. EllerrőrzésĹinkkel
benrutaljuk, hogy az AKK tevékenysége nennyiben befolyásolhatja az adósság-szabály
teljesülésé1 és az állarrradóssággal kapcsolatos stľatégia célok megvalósulását.



TóInasorszám: ĺ ó

Azellcnőľzóstípusa: megfelelősógicllcnőľzós

sZÉ'N-DIoxtD KvoTA ELLENoRZESE

Szón-dioxid kvótákkal való gazdálkodás cllenőľzése

Az cllenőrzés cólja annak értékelése, hogy a kibocsátási egységkeľeskedeletrr szabályainak
kialakílása' a kibocsátási egységekkel, milrt vagyorri órlékiĺ joggal való gazdálkodás
szabályossága, megfelelősége biztosította-e a nelnzetgazdasági, társadalni és

k<irn1'e7ę1y66.1'-'''i érdekek érvényesülésé1'

Á teljesítrrrény-ellen<ĺľzós feltételeinek fennállása esetén az ęllen<jrzés célja annak értékelóse
is, hogy az ellenőľzéssel éľintett intéznények a szén-dioxid kvóták éľtékesítésének
ĺendszerével cĺsszefüggésberr léţľehozott célkitűzéseiket elérték-e.

Az cllenőrzós indokoltsága és váľható eľcdménye: Elengedhetetlerr stľatégiai éľdek a
fenntarthaţó gazdasági növekedés nregvalósítása, a klímapolitikai válIalások tcljesĺtósót
lehetővé tevo, munkahelyeket teľęmtó és rnegtaľló, az innovációľa és kutatásfej lesztésľe építő
ĺenl'zeLgazdasâg n]egteťemtóse' Az ellenóľzés végrelrajtása a klínraváltozás. rnint minden
ember1 érintő ténra jelen1ősége rrriatt indokolt. AktualiţáSt ad az ellenőľzésnek, hogy 2014-ben
és 2015-ben módosult a szórr-dioxid kvóták keĺeskedelmének ľendszeľe, jogszabályi ós

szeruez,eti feladatváltozások tőrtélltek'

Az e|ĺenórz-és eľedményeképp a kvótakeľeskedelrrri irrtézkedések éľtékelóse' a larrulságok
összegzése támogathaţa a szakpolitikai dörrtéshozók nrurrkáj át a jövőbeni progľamokat
illetően, továbbá a'z ASZ jelentése a kommunikációs csatorlrákon keľeszttil hozzźĄárul a
magyar társadalom infoľmálásához a kIímayźůtozás jelentőségéľől, az eléľIrętő fonásokľóI és a

lehetsóges irrĺézkedésekľől. Az ęllęĺőrzć.s támpontul szolgálhat a többször bíľálĺ klílnavédelrni
célú támogatási ľendszeľ korszeľűsítéséhez, źLta|akílźlsźlhoz, ezźita\ az ivegházhaÍźlsĺr gázok
kibocsátásálrak csökkenţéséhez.

Az e|leĺőr'z'és hasznosulásaként képet kapunk aľľól, hogy a szén-dioxid kvótákkal való
gazdálkodás, illetve a pźiyázati ľendszer működtetése soľárr biztosított-e az źLtJ'átható

közpénzfelhasználás. További várliató hozadékkélit az ellenőľzés ľárrrutatlrat aľľa' hogy az
ellenőľzött szeľvezeteknek mely teľületeken kell a szaknrai együttműködést átalakítani,
szoľosabbá tenlli, ille1ve az ellenőľzés nregállapításai visszajelzésĹ adhatnak arľól a jogalkotók
és az ellęĺőrzijtt szeľvezetek vezetói számtrÎa' hogy mely feladatellátási teriĺletek lroľdozĺlak
kezelcndő kockázatokaţ' ĺz ĺsz elleirőrzése továbbá rávilágíthat a szabályozásból eľedő

ese1leges pľoblénrákra, ezáIÍalhozzájźlruLhat a szabtĺ|yozások fejlesztéséhez, egységesítésélrez.



Tómasoľsz'ám: ĺ 7

Azellcnőľzóstípusa: teljesĺtmóny-ellcnőľzós

KoZoS E|,L]]NoRZESSEL Ä VERSENYKÉPDS TUDÁS JoBB
HASZNoSULÁSÁI'RT _ A DIPLoMÁS PÁLYAKoVETES JÓ GYAKoIłLATAINAK

FELTÁRÁsA

Az ellenőľzés célja a jó pályakove1ési gyakorla1ok feltárása; alrnak szátrrbavólele, lrogy
rrrilyelr térryez-ők 1źlrultak hozzá a pályakövetési ľendszeľek eľedtnérryességétrek növeléséhez,
a ľer-rdszeľfejlesztések fenntaľlhatóságát rnilyen teľvezési, koordinációs és monitoľing
meclranizt'lrusok, jogi, szakrrrai követelrnények biztosítiák, a pályakovelési irrfornációk
ĺöbbcélú felhasználása lrogyarr valósul neg, ille1ve, hogy a felméľések soľán a migľáció
nyomoll kövelése rniként jelellik nreg; továbbá arrnak felĺárása, hogy milyerr együltniűködési
lehetoségek adódnak az európai és tagállarni pályakövetési retrdszerek fejlesztésével
kapcsolatban.

Áz cllcnőľzés indokoltsága és váľható eredményc: A pályakövetési ľeĺldszeľek az
oktatáspolitikai döntéslrozók szálĺâra dontćstámogató ęszk<izként szolgálnak, valatnint a

felsőfokri képzésţ folytató intéznények szâmâra is visszaielzést adnak a képzés minőségeľől,
hasznosulásáról, valaĺlrin1 oľierÍáţák a pâlyaválaszIâsra készülő fiaţalokat is. Az uniós
tagállarnok oktatási teljesítményének összehasonlíthatósága éĺdekében az EU egységes
alapokon rryugvó, öSszevont statisztikák készĺtéséľe alkalmas pályakövetési rendszeľ
létľehozását tűzte ki célul. Jelelileg aZ egyes oľszágok pályakövetési lrródszerei meglelretősen
lreterogének: a skála a teţesen központosított, hivatalos ľendszeľektől aZ egyes egyetelrrek
által külön_külön szetvezeÍt, eltéľő módszerekkel végľehajtott vizsgálatok laza hálójáig teljed.

A pályakövetési és kapcsolódó infoľrnációs ľendszerek fejlesztésére jelentős összegű forľások
álltak ľendelkezésľe. Magyaľoľszágon a töľvényi előírások és a felhasznált támogatások
ellenéľe több terĹileten vontatottan halad a megbízható mérést nregalapozó adatrendszeľek
fejlesztése' Az elmúlţ időszakban feleľősödött a felzźlrkőző EU tagállaniokból a fejlett
tagországok felé irányuló szakembeľ elvándoľlás. A képzett nrulrkaeľő kivárrdoľlása negatívan
haÍhat az anyaország gazdasâgi kilátásaira, illetve hosszútávon az uniós gazdasâg egészére. Á
folyamatok pontosabb nyomon követésę, a beavatkozási lehetőségek feltáľása érdekében
forrtos a pályak<ivetós monitoľing ĺendszeľcinek feilesztésę, haľmonizációjának eľősítése.

Az ellenőľzést a ľomálr és a bolgáľ számvevőszékkel együttnrűködve, koordinált
ellenőľzésként végezzuk' A nemzetközi együttniiködés indokoltságát ţámasztják alźl a Ĺéma
kapcsán tett szakéľtői nregállapítások, ajánlások. Az oktatáskutatók szeľirrt sziikség van
összehasonlító adatokĺa, és ezek összegyűjtósének egyetlen módja egy intenzívebb euľópai
együttműködés kialakĺtása a különböző oľszágok kutatói és irrtéznlérryei ktizött- A
felsőoktatási intéznrérryek ösSzehasonlítását tátrrogató euľópai pályakcivelési rnegfigyelő
ľendszeľ felállílása időszertivé vált. A kooľdinált lrenrzetkcizi elleirőrzés támogatlraţa a közös
pľoblénrák niegoldását, rnegkonnyítlreti a tapasztalatcseľét' továbbá a ktizös céIok iľányába
lrrutató Stľaţégiai munka végzéséIe osztöliöZhet.



Tómasoľszálrr: l8

Aze|lenőrzéstĺpusa: szabályszcľűségiellcnőrzés

A KoZPoNTI ALRI'NDSZER EGYES |NTÉZMENYEI PÉNZÜGYI ES
VAGYoNGAZDÁLKODÁSÁNAK DLLENoRZÉSE

(harmadik szakasz)

Az cllenőľzés céIja: arrnak megítélése, hogy az ellenőľzötl intézményre vorratkozó iľányító
szeľvi leladatellátás a jogszabályi előírások betaľtásával töľtéff-e; az irĺÍézlĺénynél a belső
kontľollľendszer kialakítása és nrűködtetése szabályszeľű volt-e; kialakították'e az
eľőforľásokkal való szabályszeľĺĺ, gazdaságos, hatékony és eľedményes gazdálkodáshoz
szükséges követelményeket, megvalósíţották-e azok számonkéľését, el|enótzését; az
intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelre a jogszabályi előírásoknak és belső
szabźiyzaIainak; az irrtézrrény átalakításának vagy átszeľvezésének lebonyolítása
szabályszeľűen történţe'

A teljesílnrélry_elleIlőĺzés feltételeinek fennállása esetélr az ęllenőľzés céţa annak éľtékęlése

is. hogy a gazdálkodás folyamatában a gazdaságossági, hatókonysági és eľedrnényességi

kövelelnrények kialakítása megtőfiélrt-e és azokat miiködtették-e.

Az ellenőľzós indokoltsága és váľható eredmónye: ez esz tv. 1. $ (3) bekezdése alapj árr

,,az A||arni Szárnvevőszék általános hatáskönel végzi a közpénzekkel és az állami és

önkoľlnányzati vagyorural való felelős gazdálkodás ellenőľzését'', az 5' $ (3) bekezdése szerint
a, 

^sZ 
ellenőľzi az áţIalnháztal1ásból szárnrazó forľások felhasználását a k<izponti

költségvetésből gazdálkodó Szervezeteknél, intézményeknéI.

A közpérrzek felhasználásában meghaÎáľozó, közponli alĺendszeľbe tarĹozó intézmények
pérrzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységük és/vagy feladatellátásuk súlya miatt jelentős

hatást gyakoľolhatlrak a kĺiltségvetés egyensúlyának fennlaľtásáľa. Hatással vanrrak továbbá
az állami vagyorrnal való gazdálkodás ninőségére, a koľmányzati (szak)poli1ikák

végľehajtásáľa, illetve közfeladat elláĺásuk vorratkozásában az állampolgárok életminőségéľe'
jogaik és kölelezettsógeik gyakoľláSára. Indokolt ezél1, hogy az AsZ ezen intézmények
pénzügyi és vagyongazdálkodását' az esetleges átalakulások szabályszeľűségét ľendszeľesen
eI lcntirizze több évľe kiterjedőell.

Az ellenőrzések erednrélryekénl nemcsak az ellenőrzött intéznrények gazdálkodása javullia1,

haneln átfogó képet kaplratunk a közporrti alrendszeľbe tartozó költségvetési szervek
gazdálkodásának lriányosságairól' de a jó gyakoľlatokról is. Ellenőľzéseivel, javaslataival és

megállapításaival az' AsZ elősegítheti a kölĺségvetési szeľvek pénzĹigyi ós
vagyongazdálko dása szabźĺIy ozásának j avítását'

Az ellenőľzés eltéľő tartalomnral és ellenőľzött időszakkal keľül 1efolytatásra, amennyiben azt
aZ egyes területekelr beazonosított kockázatok indokolják.
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Azellenőľzéstípusa: mcgfclclősćgiellcnőľzós

oľronnłÁľy Z AT oK BELso KoN TIIoLLRI,NDSZERE

Az łinkoľmányzatok belső kontľollľendszcre kialakĺtásának és míĺködtetésének ellcnőľzése

(iitödik szakasz)

Áz ellcnőľzós célja: annak nregállapítása, hogy az' ölrkoľlr-rányzat belső kontr'ollľendszeľónek
kialakítása' továbbá egyes ęlel-lreiľlek műkodtetése biztosította-e az önkorrnányzatnál a

kozpélrzfelhasználás szabáĺyosságáÍ' AZ eľőforľásokkal való szabáIyszerű és ha1ékony

gazdálkodáslioz szükséges követelĺĺények érvényesítése, számoli kéľése, ellenőrzése megtöľtént-e
az önkoľmányzatnál. A belső kontľollľendszeľ kialakí1ása és működtetése tállmogatta-e a7'

integľitás szenlé1et éľvélrycsüIósćt. Az e1lenőľzós soľán éľtékeljük a belső kontľollrendszeľ
kialakításának ós működtetésének szabáIyszerűségć1. Bemutatiuk azokat a lényeges szabályozási
hiányosságokat, amelyek trriatt az ellenőľzött kulcSkontľollok nem lryújtanak elegendő védelmet a
ĺehetséges hibákkal szemben. Rálnutatunk arra,ha a kulcskontľollok valalnely hibát nem előznek
meg' nem táľnak fel vagy nenr javítanak ki, valamint minősítjük lnűködésük nlegfeleIoségét.

Az ellenőľzés időszakát a, AsZ kettéo"rtolta a Ż0l4. október 12-i önkoľmányzati választásokra
való tekintettel (Ż014' janútr l Ż0l4. októbeľ l2., valamint 20ĺ4. októbeľ l3 - 20l5. ápľilis
30.)

Egyes, kockázatelenrzéssel kiváIasztott önkormányzatok ellenőrzése kiegészül külön modul
keľetében alrlrak értékelésével, hogy az önkormânyz.at egyes befektetési döntései és azok
végľehajĺása' elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásoknak, a

kialakított kolltľo llľen dszeľ 1álnogatta-e a szabályszeľű feladatellátást. A nrodul ellenőľzésének
időtáVja Inódosulhat.

Az ellenőľzés indokoltsága és váľható eľedménye: Az ellenőľzés eredményekóppen a

törvényalkotás számâra osszegzett tapasztalatok állnak ľendęlkezésľe a belső kontľollľendszcľ
önkoľmárlyzati terilleten való kialakításáról, működtetćséről és hatásaiľól. Az ellęnőrzés az
ellenőrzött szálnára visszajelzést ad a bels<j kontľollľendszer kialakításában és működésében lévő
hiállyosságokľól, javaslataival hozzájźĺrul azok kiküszobölé séhez' Az ellenőľzés megállapításait és
javaslatait más szeľvezetek is hasznosíthatják a rendezett gazdálkodási keľetek kialakításához. A
iáľsadalom szćtméłra.ieÍzi, hogy közpénz neĺĺ maľadlrat e llenőrizetlenül, az ÁSZ é'tékteľemtő ľeIrd

kialakításához és nregőlzéséhez hozzá.iâru|ő tevékenysége pozitív hatással lesz a szeľvezetľől
kialakított ĺisszkóp formálásában. A kettćosztoţt ellenőĺzési időszak lehetőséget teľemt a 20l4.
októbeľ 12-i önkoľlnányzati vá]asztásokat nregelőző és követő ciklus bclső kontro|lľendszeľe
nlűködésének elkiiltinii1t értékeléséľe, valalnint a változások nyomon követéséľe.

A koľábbi ćvek ellenőľzési tapasztalaÍai alapján fennáll a lehetősége annak, hogy a külső ćs belső
kontĺoll ľendszeľek nem rnűködtek minden esetbell Inegfelelőcn, és az ĺinkoľnrárryzatok
befekĺetési döntései' továbbá a dcintések végľelrajtása és számviteIi elszáInolása nenr voltak teljes

méńókben szabályszeľűek. Magyaľoľszág Alaptoľvónye az öĺrkoľlrrányzatoktól is elváIja a

kiegyensúlyozott' átlátható ós fęnntartható kölĺségvetési gazdálkodás elvélrek ótvényesítését. A
nelrrzeti vagyotrľól szóló töľvény szeĺint a nemzeti vagyonllal felelős módon, ľendeltetósszeľűen
kell gazdáIkodni.
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Azellenőľzóstĺpusa: teljesítInóny-ellenőrz.és

A TURIZMUSFEJLESZTESI INTEZKEDÉSEK ELLENoRZÉ,SE

Párhuzamos cllenőľzés a horwát és a maccdón számvevőszékkel

Áz cllenőrzós cólja annak értékelése, hogy a tuľizlrius fejlesztése éľdekében tett intézkedések
hozzáj áľultak-e a cólok megvalósulásához.

Az ellenőľzós indokoltsága és váľható ercdmónyc:

A tuľizmus a nelnzeÍgazdaság egyik hangsúlyos ágazala' Îďjlesz'téspolitikai szemponlból
kienielt jelerrtóségű. Magyaľország hosszĹĺ távú r,eľsenyképessége a luľisztikai szektoľ által
nyújtott szolgáltatásokban is ľejlik, a turizmus hozzâjáru| továbbá az oĺszág gazdastłgi
ncivekedéséhez. Äz otszágos szintű kolrcepcioná]is és stl'atógiai teľvezési dokumentunrok
kienrelt feladatkénL fogailrnazzák nreg a tuľiznrus fejleszLése által elérni kívánt célokat, a
feilesztés fő iľányait, valamint a célkitűzések teţesítéséhez szűkséges eszközök köľét.

A tuľisztikai szektofi órintő tendenciák alakulása szükségessé teszi a tuľizmust éľirrtő jogi
köľnyezet. a tuľiznrus intézményľendszere összelrangolt fejlesztését' a maľketillg
tevékerrységet éľirrtően ak1ív eszközök alkalmazâsźlÍ, képzési pľogramok működtetését, az
itrfĺastľuktúra magasabb szintľe emelésél'

Az ellelrőľzés a tuľizmusfejlesztési intézkedések ór1ékelésére fokuszál, kiteĺed ana, hogy az
intézmérryi és jogszabályi keľetek megfelelően támogatják-e a hazai turiznrusfujlesztési célok
gyakoľlati megvalósítását. Á fej lesztéspolitikai dokumentumok kapcsán anrrak éľtékelése is
cél, hogy a turizmus területén megfelelően felmér1ék-e a straţégiai irrtézkedések hatását,

valanrint megfelelő ÍźljékozÍaÍtst adtak-e azokľól. Az ellenőrzés éľtékęli továbbá, hogy a

turisztikai célú befektetésęk ijsztönzósét és az azokra vonatkozó tájékoztatást szolgáló
intózkedések támoga1ják-e a tuĺizmusfejlesztési célok megvalósítását'

Az e|ţenórzés alapján a társadalom képet kaphat a tuľizmus fejlesztésél célzó intózkedésekől,
a turizmust támogató intézményľendszer működéséről. Az ellenőľzés eľedménye a tuľizmus
jogszabályi köľnyezetének továbbfe.|lesztéséľe iľányuló jogalkotói munkában is hasznosulhat.
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Azellenőrzóstípusa: mcgfelelősógiellenőrzós

UToELLnNoRZÉSEK

Az ellenőľzés cólja anrrak értékelése, hogy a szarnl,evőszéki jelentésben foglalt intézkedésl
igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összharrgban készített intézkedési tervben
meghatáľozott feladatokaĺ az e|lenórzoĹL szeľvezet végľeĺrajtotla-e.

Az ellenőľzós indokoltsága és várható cľcdményc: A szánrvevőszéki .ielentések irr1ézkedést

igénylő megállapĺtásaihoz és javaslaĺailroz kapcsolódóari az ÁSZ ĺöľvény 33. Ş (1) bekezdése
éľleInlćbcn az cl]ellőľzött SZerVeZct vczctőjc illtćzkcdćsi ĺeľvet kötclcs összcállítani. és az
Állami Szánrvevőszók részére lllegküldeni. Az Állanri Szárnvevoszék által befogadott
intézkedési teľvben foglaltak megvalósítását _ ar' ASZ töľvény 33' $ (7) bekezdésében
foglaltak alapján - ď7' A|Iami Számvcvőszék utóellelrőľzés keľetében ellenőrizheti' Az
utóelIelrőľzések keľetében _ az inĹézkedések órtékelése során az Állami Számvevőszék
figyelenrbe veszí az ellenőľzött szeľveze1ek műkodési feltételeiben, valarnint a jogszabályi

ę1őírásokban bekövetkezett változásokat.

Az intézkedések végrehajtásával az adotÍ teľĹilet szabályszeľű működése vonatkozásában a

kockázatok csökkenhetnek, azonban hosszabb táyon az intézkedósi teľvben foglaltak
végľehajtásával önmagában tren szűnnek lneg, csak akkor, ha beépĹilnek az ellenőrzöţt
szeţyeZ,ęI rrrűködésébe, azokat folyamatosan kaĺban taľţák, figyelembe véve, illetve kezelve a

változásokat' Emellett az intózkedések végľehajtásáig újabb kockázatok meľüllretnek fel a

szabályszeľiĺ működés vonalkozásában, anrelyek kezelése szintén kiemelteľl fontos az
cIlenőľzött SZcrvcZct sz.ámára.

Az ellenórzötÍ szervezet vezetője áItal vállalt intézkedósi teľvekben foglalt feladatok lriányos,
illetve késedelmes végrehajtása, valanrint arulak elmaradása a szabályszeľtĺLség és a felelős
vezeÍői magatartás vonatkozásában kockázaţot hordoz, ami azt mutatj a, hogy az ęllenőrzések
során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok kezelése nem kapott kellő hangsúlyt.

Az Állarni Számvevőszék uţóellenőrzési ľendszeľe ťokozza a fegyelmet. és igazolja, lrogy a

ki)zpénzze| való gazdálkodás során neIrr lehet kitérni a szabályos mrĺködés felelőssége elől.

Az utőellen&zéseket önállóan, vagy ellenőrzéshez kapcsolódóan, annak ľészekénÍ végezzuk.
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Azellenőľzéstípusa: megfclelőségiellenőľzósósteljesítmóny-cllenőrzós

Á GYERMEKvÉnrr,anĺ INTÉZMń,NYRENDSZERENEK ELLENoRZÉSE

A gycrmckck születését, nevelósćt_oktatását, egészségiigyi cllátását ós védelmót lriztosító
in tézmónyrendszeľ működósének ellenőľzóse

Az ellenorz,és célja annak értékelése. hogy az éľintett humanszolgáltatásokat nyújtó
intózmények állami/önkoľmányzati fenrrtaľtói e jogköľüket szabályszeľűen és az
esélyegyenlőség' illetve a hatékorryság követelményét figyelembe véve gyakorolták-e; az
illetékességi köĺükbe taľţozó koordinációs és kapacitás (szolgáltatásnyújtás) optimalizációs
feladatukat megfelelően látták-e el; a dontésekhez szükséges jogszabályi köľnyezet és a
nlegfelelő rrrélységű inťoľrnációk reIrdelkezésre álltak-e; a jogszabźll.yi előíľások alapjáIr

kialakí1ot1 nrutatókkal méľt esélyegyen1őţlenség méľséklése, i1letve a hatékonyság
szempolrţálak éľvényesülése rĺegvalósult-e oľszágos/rnegyei, továbbá aŻ egyes települósek,
valanrint a különböző fenntaľtók intézmélryei szintién.

Az ellenőrzós inĺlokoltsága és váľható eredmónyc: Hazánk jelentős összegű költségvetési
folrást fordít a gyeľmeket tervező és r,állaló szülők, illetve gycľmekeik egészségügyi
ellátásáľa, szociális védelmére (gyeľmekvédelenrľe és -jólétre), valamint a gyeľmekek
közoktatásáľa. (Becsült éľtók a GDP 4,5%_a évente). Ezek a közszolgáltatások közvelleľrül az
et'nberek millióit éľiil:ik. Az ellelrőľzés célja képet adni aľľól, hogy az intózrnények ferrl-rtartói

miként látták eĺ a kevésbó hangsúlyozott, ámde annál fontosabb kooľdinációs- és kapacitás-
optimalizációs felada1aikat' Az el|enórzés a feltételek fennállása esetén teţesítmény-
ellęnőrzóssel egészül ki és éľtékeli a hatékonysági szenrpontok éľvényesülését a feladatellátás
soľan

Az ellenőľzés megállapításai, javaslatai réyén az éľintetţek, azaz a Iegszé|esebb közonség is
tájékozódhat erről a területľol, emellett a megállapításokat, javaslatoka1 hasznosí1haţák a
dőntéshozók is.
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Azellenőľzóstípusa: megfelelősógiellcnőrzéséstcljesítmény-ellcnőľzós

A KÉMÉNYSEPRo-IPÁRI ľiöi1ţZDLG 
^LTÁ.TÁS 

ELLENoRZESE

Az ellenőľzós cólja a lratályos szabályozás szeľinti kónrénysepľő-ipaľi kozszolgáltatás
nregszeľvezésétrek és nyújtásának éľtékelése rrregfelelőségi szenrpontokból; az ellátáséľL

felelos ĺillkoľmányzatok és a kozszo|gźiÍatási szeľzodés alapján szolgáltatást végzők, valatnint
a tűzvédelrni hatóság közszolgáltaţással kapcsolatos feladatellátása, valanrint a korrtĺollok
megfelelőségének éľtékelése, továbbá a szolgáltatási díj akat szabályozó jogszabályok

betaľtásának, a közszolgáltatóknak juttatolt foľľások elszárnolásának szabályszeľűségi
ér1ékelése. Az ellcnótzés cólja továbbá arrnak értékelése, hogy a kénlényseprő-ipaľi
szolgáltatások teľén kilűZöţt célokat elóľték_e.

Áz cllcnőrzés indokoltsága és váľható ercdmónye: A kélliénysepľő-ipaľi szolgáltatások
megfelelősége a táľsadalom széles ľétegét éľinto fontos élet- és vagyonvódelmi kéľdés. Az
elmúlt években a teľüleţ szabályozoltsága jelentosen váLÍozott' A jelenlegi töľvényi
sz'abâ|yozźLs hatálya alatt ellátási anornáliák léptek fel, a szolgáltatást egyes megyékben
szeľződéses közszolgáltató hţán kijelölés alapján kellett elvégeztetni. A kéménysepľő-ipaľí
k<izszolgáltatás műk<idését az ASZ még nem ellenőľiztę.

Az ellerrőľzés eľedményei objektíl' képet adnak a táľsadalonr (lakossági felhaszrrálók), a

kiizszolgáltaţást végző szeľeplők, illetve a jogalkotók számára aľľól, lrogy szabálysz-eľűen

nlűkiidotţe az e||enőrz'otl idoszakban a kö zszoIgtiIaIás ľerrdszere'
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Azellcnőľzóstĺpusa: ľcndszeľcllenőrzós

A PARLÁGFŰ ELLENI VÉ,DEKEZDS ELLENÓRZÉSE

Az ellenőrués célja annak megállapítása' hogy a parlagfű elleni védekezós ľendszeľe
rrregfeleloen működik-e, a felderítési, szankciós és közéľdekű védekezés rendszeľóben ĺószt
vevo hatóságok szabályszeľűen láţák-e el ezzel kapcsola1os foladataikat. Ellerrőlzési céI

1ovábbá anrrak éľtékelése, hogy a parlagfti elleni védekezós kapcsán meglett intézkedések

elősegítették-e a lrosszú távú célok megvalósulásá1'

Az ellenőľzés indokoltsága ós várható eredményc: A ltjldterületek parlagflr feľtozötlségélrek
visszaszorítása löľvérryileg előírt fęladat, a védekezés a Ířildlrasználók és a hatóságok
kötelezet1sége. A köľnyezetvédelnri slľatégiai pľogľamok, akcióteľvek lrosszrj távú célokat
fogaltnazrak rrreg a parlagÍrĺ-mentesĺtéssel kapcsolatban. 2013łó| 2014-ľe csökkent a

kozéľdekű védekezéssel érirrte1t terijlet nagysága, annak ellelléľe, hogy a pollenkoncentľáció
nőtĹ' E'z' a lratóságok felderítő-, szankciós- és mentesítést végzo tevékenységeinek
ľendszeľszirrtű lriárryosságail'a utaI.

Az ę|Lęnőrzés megállapításai ľámutathaţnak arra, hogy rrrelyek a paľlagfrĺ elleni védek

rendszer gyenge és eľős pontjai, a szabá|yozźls hiányosságai, hogy a védekezéssel sikeľült-e

csökker-lteni a feÍőzött ţeľĹiletek lragyságát. Az ellenőrzés képe1 adhat a Paľlagfű Bejelentő
Relrdszeľ nrűködéséről, a beérkęző bejelentések kezelésének megfelelőségérol, a ľendszeľ

információilrak lraszlrosításáról illeĺve az esetleges lriárryosságokľól a lrasznosítás' lakossági
feh,ilágosítás teľélr. Az ellelrőľzés megállapításai a Koľtnalry, a jogalkotó. a tá'sadalom és az
ellelrőľzött szervezetek számáľa egyaľánt lrasznos információkkal szolgállratnak.
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Azellcnőľzéstĺpusa: megfclelősógiellenőrzós

A MAGYÁR DNERGDTIKAI És xozmÚ_szABÁLYoZÁSI HIVATAL
ELLENiRZÉsE

Az ellenőrzés célja arrrrak óľtókelése, hogy az ellenőrzött intéznrérryľe vonatkozó irányító
szeľvi feladatellátás a 1ogszabźllyi előírások betaľtásával töŕénţe; az intézményĺél a belső
kon1ľollľęndszeľ kialakílása és nrűködĹetése, valamin1 az iľĺtéztĺélly pénzügyi ós
vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályok és a belső szabźĺlyzatok előíľásainak; egyes
szaknrai feladatainak és a ha1ósági ellęnőrzési tevékenységónek ellátása rnegfelelő volt-e
illelr'e az lntéznérry 2013 ' éVi átalakulása szabályszerLien ţöflént-e.

Az el|enőrzés indokoltsága és váľható eredmónyc: Az Allarni Szánrvevőszék a 20ĺ 3. óv1ől

ellenĺjrzései soľán előtéľbe helyezÍe a közfeladat-ellátó rendszeľek ellenőrzését. A Magyaľ
Erreľgetikai és Közmű-Szab ályozási ľIivatal a nragyarországi kozllűszolgáltató szervezetek
legfóbb szabályozó, felügyeleti ós ellenőrző szerve, tevćkenysége valamennyi piaci szeľeplőĺe
hatással van. Ä szervezet az eneľgiahatékonysági stra1égia kidolgozása és a megújuló eneľgia
hasznosításának előtéľbe helyezése révén fontos szerepet Ĺölt be a fennţartható fejlődés
biztosításábarr, igy a s'zeľvezet ellenőľzése külörröserr indokolt. A Magyaľ Eneľgetikai és

Közmű-Szabáĺyozási Ilivatal tevékenységérrek ellenőrzését az átadts-ćttvélel folyamatairrak
szabályszerúségéľe. illetve a jogutód szeţvez'ęt belső kontľollrendszeľéľe, pérrzügyi- és

vagyorrgazdálkodásáľa különös lckintettel fotýatjuk le. Az e|lenórzes során értókeljük, lrogy
az ílÍézmény vezetője kialakí1otţe a teljesítnény néľését szolgáló követelményeket,
nrutalószámokat. lra igelr, a teţesítnrény rnéľése mikónt töľtént.

Az ellenőrzés megállapításai az e||enőĺzott szervezetek esętében a tevékenység szabályszerű
ellátásának elősegítése révén' a döntéshozók szâlĺára a jogalkotási folyanrat soľán

hasznosulhatnak..
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Azellenőľzóstípusa: megfelelőségicllenőľzés

Á NEMZETI ADÓ- Es VÁMHIVATAI1.INFoRMÁTIKAI IIENDSZEREINEK
ELLENORZESE

Az e|leníjrzé.s cólja anrrak rnegállapítása' hogy a NAV infoľmatikai ľendszereit az e|őíľL
kovetellnényeknek megfelelőerr alakították_e ki; rrregťelelő voh-e az e-keľeskedelelnnrel
összeftiggő áía megfizetésével' a kutatás-fejleszţési adókedvezmény éľvónyesítésével'
valarrrirÍ az adók módjáľa behajtandó köztaľtozások beszedésével kapcsolatos feladatellátás,
valamint az inťoľrrrációs és monitoľing ľendszeľ kiépítése és működtetése; a feladatellátásl
lámogató infoľmalikai alkalmazások és azok kontľolljai biztosították-e a NAV
tevékenységélrek megfele1őségé1.

Az ellenőrzós indokoltsága és várható eredménye: A NAV'val szemben támasztott elváľás az
állanri kiadások fedezetéľe szolgáló költségvetési bevételek jogszeľű és eredményes biztosítása.
Enrrek éľdekóben szükséges. hogy a NAV a szânara el<jíľt feladatokat a jogszabálybarr elóírt
ęlvárásoknak negfelelő infoľnratikai támogatással végezze.

Az általános loľgalmi adőből sztlrnazik az á|lamházlatás legnagyobb összegű bevétele. Áz e-

keľeskedelem olyan új, bővülő piac, ahol a szolgáltatás teľmészete mia1t nagasabb az ála
beťrzetés elkerülésének kockázaÍa, az adőzatIan foľgalorrr aránya. 2015-től aZ e-keľeskedelem
távéľĺékesítésének áfa sz'abályai alapvetően megváltoztak, amely új feladalokat jelent az állami
adóhatóság sz'źllĺźlta' A ludásalapú gaz'daság megteľemtéSének, a lenntartható gazdasági
növekedésnek egyik alapvető feltétele a kulatáslej leszĺési, illetve innovációs ágaza1

eľedrrrényessége.

Az el|enőrzést indokoţa emellet1, hogy az Ász a Nev koľábbi ellenőrzései során
hiályosságokat állapított meg, és kockáza1okaţ lát fel az informatikai biztonsággal, a NAV
fęladatellátásával, a közpon1i kciltségvetést megillető áÍä bevételek teţesítésével, a
kockázatkezelési és ellenőľzési ľendszeľ nrűködĺ5sével összefü ggésben.

Az ellenőľzós a NAV irrfoľmatikai ľelrdszęľének, illetve az e-kereskedelemmel összefüggő áfa
nreg1izetésével és a kutatás-fejlesztési adókedvezrnény órvényesítésével kapcsolatos
tevékenységének éíékelésével kiván hozzâjátulni a szabályszeľű és át]álhaló feladate]látás

elősegítéséhez, és ezzel a költségvetést rnegillető bevételek rninól teljesebb köľű ľealizálásához.
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Azellcnőľzéstípusa: megfelelőségicllcnŕĺrzés

AZ oNKoRMÁľyzłľox cAZDASÁGI TÁRSASÁGÂI

Az önkoľmányzatok többsógi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásállak
ellenőľzése

(haľmadik szakasz)

Az ellcniilzós célja annak értćkelése' lrogy az ĺĺnkoľmáIryzat vagyongazdálkodási tevkeľlysége
soľátr szabályszeľűen gyakoľolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági táľsaság szabályozot1sága,
gazdálkodása és vagyorlgazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfurdításainak elszánrolása
lnegfclclt_e a jogszabályi és tulajdonosi előíl'ásoknak; a gazdasági táľsaság kötelezettségállornánya
jelenl-e kockázatot a műkĺĺdósre, valalnint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltatlralósága
óľdekében biztosílva voĺt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszeľű
onkö ltségszánrítással.

Kiegészítő nrodul ellenőrzési cóIja annak megítélése, hogy az onkoľmányzatok többségi

tula.jdonában lévő gazdasági táľsaságok gazdálkodásának a kormányzati szektoľ hiányáľa és az

államadósságľa befolyássaI bíró elenei a jogszabályi előírásoknak megfeIelnek-e.

Az ellenőľzés külön modul keľetében lehetőséget kínál a vezetői teţesítmény éľtékelésére

iľányuló helyénvalósági kľitéľiumokľa.

Az ellenőľzés ęltérő tartalomnral és ellencjrzött id<jszakka] keľül lefolytatásľa, anrennyiben az't az
egyes teľületeken beazotrosított kockáza1ok indokoţák.

Az ellenőrzés indokoltsága és váľható eľedmónye: Az önkormányzatok ttibbségi tulajdonában
áIlő gazdasági társaságok ellenőľzése kiemelterr fontos a vagyon megőľzése, megóvása órdekében,

valamint a koľlnárryzati szektoľ elszálnolásaiban megjelenő önkoľmányzati tulajdonú gazdálkodó

szeľvezetek esetében, anelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működćsük
sz'abályszerú, az általuk szolgáltatott adatok njnéI megbízhatóbbak legyenek' A feladatelláĺás
kcĺltségeinek, ľáfoľdításainak alakulása a lakosság szćles ľétegét éľinĺi'

Ellencjrzóseink feltárhatják, hogy az onkoľmányzat a ĺ'eladateIlátásához rendelt vagyon rnűködtetósćt

a tulajdonostól ęlváľható gondossággal végezte-e, a feladatoĺ ellátó gazdasági 1áľsaság a
szolgáltatási szerződésben foglaltak betâltásávâl biztosílotta_e a feladat ellátását. Áz ellenőrzós
eľedméIryeképp meghatáľozlratóvá válnak a köItségveĺési hiáný beĺblyásoló szeľvezetek
kockázatai' lehetővé válik ezętl kockázatok csökkentćsc. Az e|lenőrzés ľávilágíthat aľra. hogy a

gazdasági táľsaság a vagyon lrasználatával biĺosította'e a szolgálĹaţás folytatásának ĺeltételeit' âZ
onkoľlrrányzat tulajdonosi felügyelete hoz'z'áIćtulĺ-e a szabályszeľű gazdálkodáshoz és

feladatellátáshoz. A niegállapítások alapján megfogallĺazott szánrvevőszéki javaslatok lraszl-tosítása

elosegítheti a meglévő hibák megszülrtetósét. A jó gyakorlatok belnutatásával az ASZ hozzâ1áľulhaÍ
a követendő megoldások megismer1etéséhez' teljesztéséhez.



Trómasoľszám: 28

Azcllenőľzóstĺpusa: mcgfclclősógicllenőľzós

Állłlĺ TULAJDoNÚ GAZDAsÁGI TÁRSASÁGoK

Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodrí szcľvczetek vagyonmcgőľzési
és gazdálkodási tcvókcnységénck ellenőrzésc

(harmadih szakasz)

Az ellenőrzés cólja: annak éľtékelése, liogy a tulajdonosi jogok gyakoľlása szabá|yszeľű volt-e; a

gazdálkodó sZeľVezet szabályozottsága' gazdálkodása és vagyongazdáIkodási tevékenysége

lnegfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előíl'ásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok
átláthatósága és elszámoltathalósága éľdekében a közszolgálta1ás díjának nregalapozottsága

sza\ályszeríj önköltségszáInítással; a vagyonválţozást eredmónyező dĺintésęk esetében a
tulaidonosi .iogok gyakorlója és a gazdálkodó szervezeŁ szabźLlyszeľíĺen jár1ak-c el.

Kiegćszítő modul keľetében ellenőľzési cél anlrak nregĺtélése is, hogy a koľnrányzati szektorba

soľolt egyéb szeľvczstek gazdálkodásának a koľlnárryzati szektor hiálryára és az állarrradósságľa

befolyással bíľó elelnęi a jogszabályi előíl'ásoknak nregfeIelnek-e.

Az ellelróľzés ktilön modul keľętélrelr lehetőséget kínál a vezetői teţesítrrróny értékelésére
iľányuló helyénva1ósági kľitériunrokra.

Az ellenőľzós indokoltsága és várható eľedménye: Az Euľópai Unióban 1994. óv óta hatályos

túlzott hiány eljáľás mindig kihívást jelentett a tagállamok sz.źlmâľa. KiemcheIr fontosak a

koľmárryzati szektoľ eIszámolásaiban negielcnő állanri tulajdonú gazdálkodó szeľvezetek,

alrrelyekkel szenrben alapvctő követelmélry, hogy gazdálkodásuk, működéstjk sz-abályszerű, az

általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek.

Az âl|ani tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőľzése kiemelten fontos a nemzeti vagyorr

nregőľzése, megóvása érdckében. Gazdálkodásuk jellemzően a közéľdeklődés és a média
figyelrĺćnek középpontjában źtll, alĺ|hez hozzź4ârul a gazdálkodásuk körébe ţartozó - közvetlen
vagy közvetett állami tulajdonú, tehát végső soľon a nemzeti vagyoIr részét képező _ vagyon

nagysága' illetve az általuk eIlátott közszolgáltatások minősége és hatékonysága. A
közszolgáItatási árképzés lnegalapozottsága ćs az éves elszálnoltatás ĺeltóteleinek kia]akítása a
megľendelő ós az állami tulajdon ellenőrzésę sorálr nagy hangsúlyt kap. A kĺizszolgáltatás áľában

és annak táInogatásábalr rrreg kell .jelennie az önköltségszárrrítás szcnrpontjainak, arnely biztosítja
a nűködćs fenntaľthatóságát (eszköZpótlást) is'

Az elleIrőľzés ľánlutathat az állami tulajdonú köZsŻolgá ]tatást végző gazdálkodó szeľveze1e|<

gazdálkodási tevékenységével' vaIanrint az állanhâztarttlsból száľmazó foľľások feIhasználásával

kapcsolatos jó gyakorlatokra és szabálytalanságokľa. Felhívhaţa a figyelmeĺ a jogszabályi

követelmények teljesítéséhez szükséges ĺěltételek lriányosságaira, hozzájźtu|hat a'z

állarrrháztaľtáson kĺvüli, de (közvetlenül vagy közvetve) állami vagyont használó gazdáIkodó

szeľvezetek tevékenységének átláthatóságához. Ellelrőľzésünk eľedményeképpen javaslatainkkal,

nregállapításainkkal hozzájáľu lhatulik a közvagyonnaI való gazdálkodás átláthatóságának,

elszánroltatlratóságának javításához.
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Azellenőľzéstípusa: szabályszeľűsógicllcnőľzós

A HE'LYI NEMZETISÉGI oNKoRMÁNYZAToK GÁZDÁLKoDÁSA

A hclyi nemzetiségi iinkoľmányzatok gazdálkodása szabályszcrűségónck cllenőrzése

(negycdik szakasz)

Áz cllenőľzés cólja: anrrak negállapĺtása, liogy a helyi nernzeliségi önkornrányzalok rnűködési
és gazdálkodási keľeteinek kialakítása' a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
rrregfelelt-e a jogszabályoknak. továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat múkodési és

gazdálkodási keľeteinek kialakítása és működése erőSítette-e az integľitás szeľnlélet
érvónyesülćsét.

Az cllenőľzés indokoltsága ós várható eredmónye: A,,helyi nemzeliségi önkoľmányzatok"
gyűjtőfogalonr' magában foglaţa rnind a települési ner-lrzetiségi önkormályzatok, mind pedig a

területi nemzetiségi önkoľmányzatok teljes kĺiľét. Gazdálkodásuka és támogatási ľendszeľükre
votratkozó jogszabályok az utóbbi években jelentős vállozásokon mentek át. A nemzetiségek
helyzete, támogatása mind hazai, mind Buľópai Uniós szirrten kiemelt figyelmet kap
napjainkban.

Az ellenorzések eľedményekélrt visszajelzést ad a nemzeţiségi önkonrrányzat működése'
gazdálkodása. belső kontrollrendszeľe és belső ellenőrzése kialakításában és lnĹiködtetéséberr

lévő hiányosságokról. Az ellenőľzés javaslataival ezen a teľületen is hozzájárul a közpénzek
szabályok ÎeIhasznáIâsához. Megállapílásail és javaslaţait más szeľvezetek is hasznosíthaţák a
rendezett gazdálkodási keretek kialakíĺásához, rnĺiködtetéséhez' A táľsadalom számâra je|zi,

hogy a jelentős szánrú nemzetiségi önkoľmátryzat gazdâlkodása, illetve mĺiködéséhez
ťelhasnláIt közpénz nem nraradhat ellerrőľizetlenül.
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Azellenőľzóstĺpusa: megÍ'elclősógicllenőrzós

A KoZPoNTI ALRENDSZER INTÉZMENYEI

A kłizponti alrendszcr egyes intózményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának
ellcnőľzése

(ncgl,edik szakasz)

Az ellenőrzós cólja: annak megítélése, hogy az ellenóľzöt1 in1ézményľe vonatkozó iľâryító
szeľvi fe]adatellátás a jogszabályi előíľások betartásával töÍént-e; az intézlĺél-lyĺél a belső
kontľol]ľendszeľ kialakíĺása és működĺetésę szabályszeľű volt-e; biztosított volt-e a

közpélrzekkel és a nelrrzeti vagyonnal töľtónő szabályszetu gaz'dálkodás' a beszámolási és

adatszolgáltatási kötelęZettségek szabályszeľű teljesítése; az inlézméĺy pénzügyi és

vagyongazdálkodása rĺegfelelt-e ajogszabályi előíľásoknak és belső szabályzatainak.

A telj esítmćny-ellenőľzés fe]tételeinek ĺ'ennállása esetéĺ az ellenőrzés célja annak éÍékelése
is, hogy a gazdálkodás folyarnatában a gazdaságossági, hatékonysági és eľedményességi

követelmérryek kialakí1ása megtörtént-e és azokat alkalmaztak-e.

Az ellenőrzés indokoltsága és váľható eredményc: ez' ĺsz tv. 1. Ş (3) bekezdése alapj ful

,,az A|lami Számvevőszék általános hatáskörľel végzi a közpénzekkel és az állami és

önkornányzati vagyorrnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését'', az 5. Ş (3) bekezdése szeľint
a, AsZ ellenőľzi az á|lamházIartásból száľmazó fonások felhasználását a közporrti
költségvetésből gazdálkodó szervezeteknél, intézmólryeknél.

A közpénzek fe]lrasznalásában nreghatáľozó, központi alľęndszeľbe taľtozó intéznrérryek
pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységük és/vagy feladatellátásuk súlya miatt jeIentős

lratást gyakoľollratnak a kĺĺltségvetós egyensúlyának fenntartásáľa. Hatással varrnak továbbá
az állami vagyonnal való gazdálkodás minőségére, a kormányzati (szak)politikák
végľehajtására" illetve közfeladat ellátásuk vonatkozásában az źiţampo|gârok óletminőségéľe,
jogaik és k<ĺtelezettségeik gyakoľlására. lndokolt ezért, hogy az ASZ ezen intézmények
pénzügyi és vagyorrgazdálkodását, az esetleges átalakulások szabá1yszeľűsógét rendszeľesen
e|Ienóľizze több óvľe kiteľ|edően'

Az ellenőľzósek eľedményeként nemcsak az e]|enőrzoIÍ intézmények gazdálkodása javullrat.

hanem átfogó képet kaplratunk a kclzporrti alrendszeľbe taľtozó költségvetési szeľvek
gazdálkodásának hiányosságaiľól, de a jó gyakoľlatokĺót is. Ellenőľzéseivel, javaslataival és

nregállapításaival az AsZ elősegílheti a koltségvetési szervek pénzügyi és

vagyongazdá1ko đása szabá|y ozźtsának j avítását.

Az ellenoľzós eltéľő 1aľtalommal és ellenőľzött időszakkal kerül lefolytatásľa, amennyiben azt
aZ egyes teľületekerr beazonosított kockázatok ilrdokolják'
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Azellenőľzóstípusa: lncgfclelősógiellenőľzós

oľľonnĺÁľyzÁToK BELSo KoNTRoLLRENDSZERE

Áz łinkormányzatok belső kontrollľcndszcľe kialakításának és nűködtctósének ellcnőľzése

(hatodilĺ szakasz)

Az ellenőrzés célja: annak negállapítása, hogy az önkot'lrrányzat belső koIrtľollľelrdszeľónek
l<ialakíĺása és rrrűködtetése biztosítottâ-e a7' önkoľmányzatllál a közpćnzfellrasználás
szabályosságát, a közpénzekkel és a nenrzeti vagyonnal tortérrő szabályszeľű, gazdaságos,

halékony és erednlényes gazdálkodást" a bęszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek
szabályszerű teljesítésél' A belső kontľollľendszeľ kialakíĺása ós nrűködtctóse támogaĹta-e az
integľitás szęnrlélet éľvényesülésót. Az ellenőrzés soľáll éľtékeţtik a belső kontľollľendszeľ
kialakításának és működtetésének szabályszeľűségét.

Egyes, kockázatelenrzćssel kiválasztott önkoľmányzatok ellenőrzése az elszámoltathatóság és a
ĺ'egycInrczett gazdálkodás követelményeiľe figyelerrrllel kiegószülhet az önkoľnrányzat
feIadatellátása, illetve gazdálkodása kapcsán kockázatosnak rninősített területek, így pl. ăz

önkoľnrányzatok egyes befektetési döntéseinek' ĺblyamatok szabályozottságáIrak és szabályos
végľehajtásának külön rnodul keľetében történő éĺtékelésével. A modul ellenőľzésének időtávja
eltéľhet a belső kontľollľendszeľ elleIrőľzésén€k időtávjától.

Az ellenőrzós indokoltsága ós várható eľedménye: Az ellenőrzés eľedményeképpen a
töľvélryalko1ás számáľa osszegr-ett tapasztalatok á]lnak ľendelkezésľe a belső kontrollrendszeľ
önkoľmányzati telĹileten való kialakításáról' működtetéséľől és hatásaiľól. Az ellenőľzés az
ellcnőľzött számára vissza.ielzést ad a belső kontľollľendszeľ kialakításában és műktidésében lévő
hiányosságokľól, javaslataival hozzâ1árulazok kiküszöbölé séhez'. Az ellenőrzós megállapításait és
javaslatait más szeľvezetek is hasznosíthat|ák a rendezett gazdálkodási keľctęk kialakításához. Á
társadalom szálnélra jelzi, hogy kcĺzpénz neľn maradhat ellenőľizetlent-il, u' ÁSZ é'tékt"."mtő ľend

kialakításához és megőrzósóhez hozzájáľuló tevékenysége pozitív hatással lesz a szeľvezetről
kialakított összkép formálásában.

A koľábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján fennáll a lehetősége annak, hogy a ktilso és belső
kontľolI ľendszeľek nenr működtek minden esetben megfelelően, és az önkoľlnányzatok
beÎektctćsi döntései, továbbá a donlések végľeha.|tása ós számviteli elszámolása nem voltak teljes

nértékben szabályszeľűek. Magyaľoľszág Alaptöľvénye az önkoľmányzatoktól is elvá{a a

kiegyensúlyozott, źrtláÍl1alő és fenntaľtható költségvetési gazdálkodás elvének ćľvényesítését. A
lrelĺzeti vagyolrľól szóló töľvóny szeľint a nemzeti VagyonIlal Í'elelős nódon, ľendeltetésszeĺűelr
kell gazdálkodni.



Témasoľszám:32

Azellenőrzóstípusa: megfelelőségicllenőľzĺls

oľxoRľĺÁľy ZA'ÎDKPÉNZÜGYI MoNIToIłINGJA ALAPJÁN VÉGZETT
ELLENORZESD

Az el|enőrzés célja: az örrkoľnlányzali rész ľelrdszeľek nronitoľitlg ľipoľţainak ér1ékelóse

alapjálr beazonosílott kockázatok kezeléséľe irányuló onkormányzati döntések, irrtézkedések
előnrozdítása.

Az cllenőľzés indokoltsága és váľható eľcdménye: ĺz' esz stľatégiájábarl célul trĺz'te ki" hogy
az önkorĺĺányzatok el1enőľzése soľálr azok pénz'ugyi-gazdasági helyzetét értékeli, kockázatait
feltâja' valaminÍ a'z, e|lenőĺzések helyszíneit objektív mutatószámľendszeľ alapj án vźiaszIja
ki' AZ 

^sZ 
stľatégiai oéţai kozţ szeľepel, hogy új nregközelítésĹl, elemzéssel alátámasztott

mintavétel1eI, illetve ellerrőľzési eljárásokkal csökkentse a helyszíni ellenőľzések számát.

A rrrolritoring rendszer az ölrkoľmányzatok közporrti infoľnrációs rendszeľben szeľeplő
pénzügyi adatairrak nyornon követésę alapj án jelzi, hogy melyek azok az önkoľmányzatok, ós

nrelyek azok a pénzÍigyi-vagyoni területek, alrol olyan kedvezőtlen gazdaságí folyarĺalok,
vagy gazdasági esemónyek következţek be' amelyek e]lerrőľzési beavatkozást igéllyelnek. Az
ellenőľzés végľelrajtásáľa az őnkortĺányzati ľész .rendszeľekľől készített riportoknak a

felhasználásával keľül sor. Ez-'ze\ az nródszemel az ASZ o|yan önkoľmálryzatokat is be tud
vonni az éltékelésbe, ahol még nem végzett ellenőľzéseket. A nronitoľing ľipoľtok készítése és

éľtékelésével l'lozzźi1źĺru| aZ onoţmány zaÍok fenntartlratóságához.

Az önkormányzatok tnonitoľing alapjárr végzetl, egyszerűsített e]lenőľzési eljáľás
eľedľnényeként az Ás7' kapacitásainak leghatékonyabb kihasználásával a lelrető legnagyobb
lefedettségeţ a kockázatokĺa fókuszáltan képes biztosítani az önkoĺmányzati alľendszer
terűletén, és átfogó képet tud alkotni egy adott teľület kockázatos elemeiľől.
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Azellenőľzóstípusa: szabályszcľűségicllenőľzés

AZ |DĺőKöZL VÁI,ASZTÁSoKRA FoRDÍToTT PÉNZESZKoZoK
FELHASZNÁLÁsÁľłK ELLENÓRZÉSE

Az cllcnőrzés célja: anĺlak megállapítása, hogy az' oľszággyűlési képviselők, a helyi
önkoľmányzati képviselők és polgáľmesterek, valamint a lrelyi nemzeţiségi önkoľrriányzati
képviselők időközi vźłlasz!ásáľa loľdított pélrzeszkozeillek teľvezése' felhasználása,
elszánrolása és annak elIenőľzóse szabálvszeľű volt-e.

Az cllcnőrzés indokoltsága és várható crcdmónye: Az el]enőľzés az idokozi választások
(illetve megisnrételt VáIaSZtások) előkészítése ós lebonyolítása során igériybe vett
pénzeszkĺĺzök szabályszeľű felhasználásáľa ĺókuszál. Az ellelrőľzés eľednrényekénl véleĺrrérryt
foľmálunk aľról, hogy az időközi válaszlások előkészítésénél és lebonyolílásánál a központi
köhségvetósből biZtosí1ott pénzeszkozok fellraszrrálása az éľintett szeľvezeţekrrél összhalrgban
volt-e a választási eţárásra vonatkozó jogszabályi köľnyezel rendelkezóseivel, amellyel eleget
teszünk a töľvényben előíľt, oľszággyűlés fęlé ĺeendő tájékoztatási kölelezettségtinknek.

Ellenőľzéstinkkel véleményt foľmálunk a'z idókozi választások előkészítése és lebonyolítása
soľán az ellenőrzóssel érintetţ szervezeteknél lelhasználÍ pélzeszköz'ok jogszabályokban

leĺr1ak-rrak megfelelő teľvezóséről, felhasználásáľól, elszámolásáról és ellenőľzésétől' Az'

ellenőrzéssel ľámutatlratunk az idókozi választás előkészítése és lebonyolítása soľán
felhasznált pénzeszközökkel kapcsolatos esetleges szabź!|yozâsi pľoblémákĺa, így
ellenőrzésünk hozzájáĺtllhat az időkozi választások előkészítése és lebolryolítása soľán
felhasznált pénzeszközök 1ělelti kontľollok eľősíléséhez. Kapcsolódó megállapításainkkal
elősegĺthetjük, támo gatlra1j uk a jogalkotói és a szabályozói murrkát.

Ellenőľzésünk megalapozhaţa a joggyakorlásban ľósztvevő szeţvezeÍęk tevékenységét
szabźiyozó törvényi előíľások, belső szabályzaÍok. eljáľási ľerrdek felülvizsgá|aÍáÍ. Az.

eseţlegesen feltaľt szabályozási és kontľoll hiányosságok bemutatásával ellenőtzésünk
hozzájźtu| azok kţavításához, valamint kozvetetten a választások előkészítése és

lebonyolítása során a közpénzek felhasználásával kapcsolatos közbizalorn eľősítését.
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Azellenőľzóstĺpusa: szalrályszerűsćgiellenőľzés

KAMPÁNYPÉNZEK ELLENinzÉ'so

Az időkłizi országgyĺĺlósi képviselő-választási kampányokľa foľdított pénzcszkłizök
elszámolásának ellcnőľzésc

Äz ellcnőľzés cólja: alrrrak megállapítása, hogy az időközi országgyrĺlési r'álasztásokon
képviselethez jutott, valamint az időközí oľszággyűlési választásokon képviselethez rrenr

jutolt, de rnás jelölt, vagy jelölő szeÍVezst kéľelmére ellerrőrzött egyéni jelöltek, továbbá azok
jelölő szervezetei betartották-e az országgyűlési képvise1ők választása kampárryköltségeirlek
átláthatóvá tételéľől szó1ó töľvélry előíľásait.

Elrnek keľetében e]lenőľizni kell: Az időközi oľszággyűlési választásokon (ideéńve azok
előíľt esetben történő megistrréĺléséĺ is) kópĺliselethez jutott egyérri jeltiltek' továbbá
oľszággyĹilósi képviselethez nęm jutott, kéľelen alapján ellenőľzelidő egyéni jelöltek, vagy a

2013. évi LXXXVII. Íöţvól"|y az országgyűlési képviselők választása kampánykoltségeinek
átláthatóvá tételéľől szóló töľvény (továbbiakban: Kílv.) Ż/A. Ş (1) bekezdése szeľilrti
lemondás esetétr azok jelölő szeľvezetei a Kflv. 1. $-ban foglaltak szerinti egymillió foľint
összegĹi, központi kölţségvetésből juttatotţ 1ámogatást a választási kampányidőszakbarr, a

választási kanrpánytevékenységgel összefiiggő do1ogi kiadások ťĺnaĺszirozásâra foľdították-e.
Az idókozi oľszággyťllési választásokon képviseletlrez jutott egyéni jelöltek és jelölő
szervezetęik jelöltjeikkel együtt, r'alanrint a képviselethez nem jutott, kérelem alapján
ellenőrzendő egyéni jelöltek és jeltilő szeľvezeĹeik betartották-e a Kftv. 7. $ (l ) bekezdósében
meghatifuozott, jelölteirkénti ötmillió foľint összeghatáľt.

Áz ellenőrzés indokoltsága és váľható ercdménye: a fentiekben meghatáľozott eloíľások
betartásárrak ellenőľzése a Kftv. 8/B. Ş (1) bekezdésében, valarnint a 9. $ (2) bekezdésóben
foglalt felhatalm azźs a\apjźn az Állami Számvevőszék feladata. A Kftv. idézett ľerrdelkezései
szerint a választásra foľdított állarni ós más pénzeszközök fentiek szerinti felhaszná|ásáÍ az
Állami Számvevőszók a választásl követő egy éven belül a képviselethez juţott jelöltek és
jelölő szeľvezeteik tekintetében hivatalból, egyéb jelöltek és jelölő szeľvezęteik tekintetében
más jelölt, vagy jelölő szeÍvezet indokolt kérelnréľe ellenőľzi.

Az ellenőľzést az a gaľanciális követelnrény indokoţa, hogy a:z egyéni .|elöltek éS jelölő
szervezeteik gazdálkodásának t<iľvólryességi ellenőľzése biztosított legyen.



Tómasoľszám:35

Azellenőľzéstĺpusa: szabáIyszeľűsógiellenőľzés

Á KoLTsÉGvETÉsI TÁMoGÁTÁSBAN RÉsZEsÜLo PÁRToK 2013-2014. É,vI
GAZDÁLKoDÁsł ľonvÉľYEssÉGÉNEK ELLENÓRZESn

1 A Magyaľ Szocialis1a PáľĹ Ż0l3-20l4. évi gazdálkodása toľvényessógének
ellenőľzése

2 A' Jobbik Magyaľoľszágér1 Mozgalonr Ż013-2014' évi gazdálkodása
toľvényességérrek el1enoľzése

3 A Lehet Más a Politika 2013-2014. évi gazdálkodása ţöľvényességének ellenőrzóse
4 1\ Demokratikus Koalíció 2013-20|4. evi gazdálkodźlsa toľvényességének

ellelrőľzése
5 Az Együ1t Koľszakváltók Pártja 2013-2014' éví gazdtllkodása töľvényességélrek

eIletrőrzése
6 Á Magyaľ Liberális Páľt 2013'Ż014' évi gazdćllkodása töľvénycssógének

ellenőrzése
7 A Párbeszéd Magyaľoľszágórt Páľt 2013-2014. évi gazdálkodása töľvényességének

ellenőľzése

Az ellenőrzés célja: annak éľtékelése, hogy a közzéIett óves beszámolók a töľvélryi
előíľásokĺak negfeleltek'e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a volratkozó
jogszabályi és belső előíľásokat; a páľt a működéséhez szabályszeľúen igénybe veheţő
foľľásokal használţ-e fel; az e\őzó esz ellenőľzés soľátr feltáľt hiányosságok
megszüntetéséľől ilrtézkedett-e.

Az cllcnőrzés indokoltsága ós váľható eredménye: Az Állami Szárnvevőszékről szóló
2011. évi LXVI. töľvény 5' s (11) bekezdés a) pontja, valamint a pártok mríködósóľől és

gazdálkodásáról szóló 1989. óvi XXXIII. ttirvény l0. $ (1) bekezdése alapján a páľtok
gazdálkodása t<iĺvényességének ellenőľzésére az ÁSZ jogosult. Törvényi előíľás alapján az
ÁSZ kétévente ellenoľzi azoknak a páľtoknak a gazdálkodásál, amelyek ľendszeľes
koltségvetési támogalásban ľészesiiltek. ĺz ,ąsz még nem ellenőrizte a Demokratikus
Koalíció' az Egytitt _ Koľszakváltók Pát1a, a Magyar Liberális Párt, valamint a Páľbeszéd
Magyaľországért gazdálkodásátrak töľvényességét, mivel a felsoľolt pár1ok a 2014. évi oGY
válasz'táson eléľt eľedményük alapján 2014-tő1 ľészesülnek ľendszeľes költségvetési
juttatásbalr'

A gazdálkodás szabályszerűségének, a felhasznált közpénzek nagyságának bemutalásával a

társadalorn objektív képet alkotlrat a páľtok műkodéséľől. Az ellenórzés megállapításai
gazdáIkodás negfelelőségének bemutatásával elősegíthetik, hogy a töľvényalkotók konkrét
lópéseket tegyenek a pártok finanszírozásáľa volratkozó szabályozások lnegváltoztatása'
átlátliatóbbá. ellelrőľizhetőbbé tétele irányába' Az ellenőľzés rámutat a pár1ok

gazdálkodásával, valamint az á|lami köllségveÍésből szárlnazó forĺások felhasztlálásával
kapcsolatos jó gyakorlatokĺa és szabálytalarrságokra. A hiányosságok' szabálytalanságok
fęltáľása, az eIrnek kapcsán megfogaltrrazotl rrregállapí1ások elősegíţhetik a töľvényi
ľendęlkezések megséľtésének szankciorrálását. Ugyancsak az ellenőľzés hozadékát képezi az
e\őző ASZellenőľzés felhívásai lrasznosulásának éľtéke]ése.
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A KoLTSÉGVETI'SI TÁMoGÁ.TÁSBAN nÉszBstjlo PÁRTALAPÍTVÁNYoK
Ż013-20Í4' Évr cłzoÁlxoDÁS^Ą TÖRVnľyBssÉcBnEK ELLDNoRZÉstr

A Táncsics Mihály Alapítvźll'ry 2013-2014' évi gazdálkodása löľvérryességérrek
eIIer-rőrzése

A Gyarapodó Magyaľoľszágélt Alapílvány 2013-2014. évi gazdálkodása
töľvényességének ellenőľzése

Az Ökopolisz A|apitvtny ŻOl3-Ż014' évi gazdźikodása törvónyességének ellenőľzése

Az cllrcníjrzós cótja: anrrak él1ékelése, hogy az alapiÍvány torvényesen gazdálkodotţe; az éves
számviteli beszamolók és az alapítvány tevókerrységéről szóló éves .|elentések a jogszabályi
előíľásoklrak mcgfcleltck-e; a könyweze1és és gazdálkodás soľán a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket és belső előírásokat betartották_e; továbbá az e|oző ASZ ellerrőľzós javaslatai

alapján készített intézkedési tervben foglalt feladatokat végrehajtották-e.

Az cllcniĺrzés indokoltsága és várhatĺí credmónye: A pártok mtiködését segítő tudományos,
isnreľettetjeszţő. kutatási, oktatási tevékenységet végzo alapítványokľól szóló 2003' évi
XLVII. töivény alapjźn az a|apíÍványok gazdálkodása 1<iľvényességónek ellenóľzés ére az ASZ
jogosulĺ. Törl,ényi előírás alapján az ASZ kétévente ęllenőľzi azoknak az alapítllányoknak a

gazdálkodását. anrelyek e töľVény szeľirrt költsógvetéSi támogatásbarr részesühek.

Az ellenőľzés a gazdálkodás szabályszerűségének bemutatásâval hozzźĺjźĺtul alrhoz, hogy a

társadalorn objektív képet alkothassorr a pártalapítvárryok működéséről. Az ellenőľzés
erednrénye elősegítheti, hogy a jelentésben foglalt megállapítások, következtések és
javaslatok alapján a töľvényalkotók konkľét lépéseket 1egyenek a pártalapítványok
ťĺnanszitoz'ásáta vonatkozó szabályozások megváltoztatása, áÍláthaÍ,őbbá, ellenőľizhetőbbé
tétele iľányába. Az ęllenőrzott szervezetek szintjén a hianyosságok, szabálytalanságok
feltáľása, az ennek kapcsán megfogalnrazott megállapítások előscgíthetik a páľtalapítvárryok
szabályszerű gazdálkodását. A gazdálkodás szabályszeľűségónek bemutatásávalr az el|eĺórzés
éltékteremtő nródon jáľul hoz'z-á az ASZ stľatégiai cóIjainak megvalósításálroz.

Ż
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A rivÁRoSI oNronuÁlqyzłToT És a xnnÜlaTl oNKoRMÁNYZAToKÁT
oSZToTTAN MEGILLETo BDVÉ'TELEK 2015' ÉvI MEGoSZTÁSÁRÓL sZoLÓ

ÖNxonnłÁľyZATI RBNDELET FELÜLvIZSGÁLATA

Az ellenőrzés cólja: a Főváľosi onkornrátryzatot ós a keľĹileli önkormárryzalokaţ osztottan
megillető bevé1elek 20l5. évi megosztásának. valanrint a helyi adózással kapcsolatos
kiadások rrregállapítása, eIszárnolása szabályszerűségének ellet-rőrzése.

Az ellenőľzés indokoltsága ós váľható credménye: A Fovaľosi Önkoĺnányzatot és a
keľületi <jnkorm ányzaÍoka: osztollan megillető bevételek köľét, valanrint a foľľásmegosz1ás
szabályait a Fővárosi Önkoľmányzat és a keľüle1i önkorrnárryzatok kozötti forľásnregosztásľól
szóló CXXXI]]. töľvény haţáľozza nreg. A törvóny eIőírása alapján a Főváľosi ÖnkoľInányzat
1áľgyévľe vonatkozó fon ásnregosztási ľendeletét a, 

^sZ 
felülvizsgáţa' Ha az AsZ

megállapíţa. hogy a Főváľosi onkoľlnányzat vagy valamely keľĹileti önkormárryzat
jogosulatlan foľľáshoz jutott vagy az őt jogszeľĺierr megillető foľrásrrál alacsonyabb összegben
ľészesülĹ, ennek nréľtékével a foľrásmegosztási törvény alapján meghatáľozotĹ, a felülvizsgálat
lezáľását követő évi foľrásmegosztás1 a fővárosi önkoľmálryzat ľendeletébelr módosíţa.

Az el|enotzes várhatóan négy szinterr hasznosul. A torvényalkotás tapasztalatokkal
gazdagodik a foľľásmegosztás szabályozásáľól, a forrásmegosztási ľendelet
szabályszerűségéről, következteţés vonható le arľa vonatkozóan, hogy indokolt-e jogszabályi
lrródosítás kezdenrényezése . Az e|lenorzés az e]lenőľzöÍ1' számáľa visszajelzést ad a
ťonásmegosztás végľehajĺásának szabályosságáľól, javaslataival hozzájźĺrul az esetleges
hiányosságok kiküszoböléséhez. A társadalom sztLmáta jelzi, hogy a közpénzek tervezett
nregosztása sem nraľadhat ellenőrizeţlenül, u, AsZ az ér1ékteľemto ľend kialakításához és

megőrzéséhez hozzâjźlrulő. tevékenysége pozitív hatással ]esz a szeľvezetľől kialakított
összkóp foľmálására. Az ASZ szeľvezętén belül lehetőség nyíIik arľa, hogy az intéznény
eľősítse hozzáado1t éľtéket teremtő elemző tevékenységét és tanácsadó szeľepét.
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20I5. EVI ZARSZAMADAS

Magyarország 20l5. évi kłizponti költségvetése végľehajtásának ellcnőrzósc

Az cllcnőrzés célja annak rnegállapítása, 7logy a záľs'ztltĺadási löľvényjavaslat taľtalma,
szerkezeÍe nregfelelt-e a jogszabályi előításoknak; az Âlaptöľvény és a Stabiliĺási törvény
államadósságľa vonatkozó előírásai éľvényesültek-e, az á||alnházÍartâs kozponti
alrendszeľébeIr a lriárry alakulása megfelelt-e a 2015. évi közpon1i költségvetésről szóló
töľvény (Kvtv.) előírásainak. Az ći|aĺnháztartás bevételeit a Kvtv.-ben ľögzítettekkel
összlrangban' a köz'pénzekkel való gazdáIkodás jogszabályi kör,etelményeinek meglelelően
haszrrálták-e fel, a töľvényjavaslat valósághűeti mutaţa-e be a költségvetés végrehajtására
vonalkozó pénzügyi adatokat, ilrfoľnrációkat; a közporrti költségve1és bevételi és kiadási
előiľárryzatainak teljesítése nregfelelt_e a jogszabályi előíľásokrrak és tartalnraz-e lényeges
hibát; a költségvetés végľehajtásában jog- és hatásktirľel ľendelkęzők a 2015. évi
költségvetésben meghaţáľozotţ pérrzügyi keretek kozölt szabáIyszerűen gazdálkodtak-e a
közpénzekkel.

Az el\enőrzés kiĺerjed a 2016. évi költségvetési ťolyamatok nyomon követésére, kiemelten az
állanadósság alakulására ható télryezők moniloľingjáľa is.

Az cllenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az Alaptörvény szeľint a közporrti
költségvetós végrehajtásálrak ellenőľzésél u, AsZ végzi e|' ĺz ĺsz tv. ęlőíľásainak
nregfelelően a zátszâmadtsi ellellőrzés vógľehajtása az ASZ éves gyakorisággal elvógzendő
feladata. lłz ĺsz töľvényi kötelezettségének teţesítésével hozzĄźLru| ahhoz, hogy az
oľszággyűlés a zârszánladásí töľvélry elfogadásával kapcsolatban megalapozott döntést
hozzon. Az ellenoľzés célja teljes és objektív kópet adni a Ż015' évi záľszámadási
töľvényjavaslatban szereplő adatok nregbízhatóságáról, a rnegállapításokkal elősegíteni az
ellenőľzöttek kö zpéĺze|<kel való felelős gazdálkodását' Az' ÁSZ az ęllenóľzéssel hozzájáruI az
értékleľerrrtő ľend kialakításához és megőľzóséhez.
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Vń'LEMENY 
^ 

20t7. nvr xozľoľrl KoLTsÉ,GvETÉ'sRÓL

Vólemény Magyarország2017. évi központi kiiltsógvetóséľől szóló tłilvónyjavaslatáról

Áz ellenőľzós célja: annak éľtékelése, hogy a kozpontí költségvetési töľvényjavaslat
összeállítása nregfelel-e a jogszabályi előíľásoknak, a törvényiavaslat bevételi és kiadási
e\oiľćlnyzataiL, valamitrl a k<ĺltségvetési óvet köveÍő háľom év teľvezett előiľálryzatailrak
keľetszámait a nrakľogazdasági előľejelzéseket is figyelembe véve tervezték-e meg;
bizţosílolĺák-e a teľvezésĺlél alkalrĺazott módszeľek, háttéľSzámítások, lratástanulrnányok.
valanrilĺ a7' állami sz'abtiyozó ęszközök javasolt nlódosításai a 1örvényjavaslat
nregalapozottságát. Ellenőĺizni kell. hogy teţesültek-e a Teľvezési Tájékoztatóban
megfogalnrazott követelmények, az Alaptöľvérryben és a Gst-ben foglaltak alapján
érvényesül-e államadósság-szabály, bizĹosított-e aZ összhang a töľvényjavasla1 és a
kormányzati pľogľatntrak ĺészéÍ képezo teľVek közott; a teľvezett clőiľányzaţok taĹa|nazzźlk-e
a közfeladatok ellátáSához szükséges kiadásokat, szárrrításba vették-e az Ë'U tagság pénzügyi'
gazdasagi lratásait.

ĺz ĺsz a költsógvctés vólenónyezéséhez kapcsolódóan elemzések elkészítésével támogatja a
Költségvetési Tanács (KT) nrunkáját. ĺz ĺsz tánrogató tevékenysége keľelében vélernényezi
a2017 . évi költségvetési töľvényjavaslat tervezetét annak lritelességére és végrehajthatóságáľa
vonatkozóan, ezen felüI értékeli az áIlarnadósságĺĺutató kidolgozására vonatkozó eţáľásokat
valatrril-tt az A1aptörvóliyben rögzített adósságszabály éľvérryesülését.

Az cllenőrzós indokoltsága és váľható eredménye: Az ASZ töĺvérryi kötelezettségének
teţesítésével vélernényezi a költségvetési torvényjavaslatot. rámutatva annak kockázataiľa'
Eztlltal támogaÍja az orczággyulósi képviselóket a jogszabályi követelményeknek megfelelő
költségvetési törvény elfogad ástlbaĺ' Az ASZ ahal' a KT ľészére készített elemzések
hozzájârl\ĺak ahhoz, hogy a KT a 2017 ' évi költségvetési törvényjavaslat Íervezet&ől é,s az
adósságszabály érvényesüléséĺől megalapozottan tudjon állást foglalni.




