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Hatékony közpénzügyi kontroll - gyorsabb 
gazdasági növekedés

A költségvetési keretrendszerről szóló uniós irányelv 
több szabálya a kontrollrendszer megerősítését 
írja elő a tagállamok részére. 

A magyar szabályozás sok tekintetben előtte jár az 
uniós irányelvben meghatározottaknak. 
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Független költségvetési kontroll

• A magyar közpénzügyi kontrollrendszer 
szabályalapú és az Alaptörvény közpénzügyi 
fejezetére épül. 

• Magyarországon az adósság csökkentése 
kiemelt gazdaságpolitikai prioritás. 

• A magyar Országgyűlés nemzetközi szinten is 
komoly önkorlátozást vállalt a közpénzügyi 
hitelesség visszanyerése és az államháztartási 
folyamatok fenntarthatósága érdekében.
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Szinergia az ÁSZ és a Költségvetési
Tanács munkája között

• Az ÁSZ azon kevés legfőbb ellenőrző
intézmények egyike Európában, amely
évről évre véleményezi a költségvetési 
tervezetet.

• Az ÁSZ ellenőrzései révén folyamatosan, 
nyomon követi a költségvetési folyamatokat.

• Az ÁSZ rendszeresen ellenőrzi
a költségvetés alakításában
meghatározó szerepet játszó
intézményeket. 
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Hogyan támogatja az ÁSZ a Költségvetési
Tanács tevékenységét?

• Cél: a költségvetéshez kapcsolódó ellenőrzések 
eredményeinek rendszerezett beépítése a 
Költségvetési Tanács döntés-előkészítési 
folyamatába. 

• Eszköz: elemzések készítése és átadása a 
Tanács tagjai részére.
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A tanácsi tagság visszahat az ÁSZ 
tevékenységére

Az ÁSZ 2011. óta szisztematikusan ellenőrzi, 
elemzi azokat a kockázatokat, amelyeknek a 
bekövetkezése negatívan hat az államadósság-
szabály teljesülésére. Például: 
– az önkormányzatok pénzügyi helyzetének 

ellenőrzése;
– az állami és önkormányzati többségi tulajdonú

gazdasági társaságok 
vagyongazdálkodásának ellenőrzése;

– a monetáris politika költségvetési 
kockázatairól készített elemzés. 
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Kontrollált közpénzgazdálkodás
minden szinten

Az ÁSZ folyamatosan kiterjeszti az ellenőrzéseit a 
korábban nem ellenőrzött területekre.

Kiemelt fókuszterület a belső kontrollrendszer ellenőrzése.

Az ÁSZ azokra a kontrollokra fókuszál, amelyeket korábbi 
ellenőrzések során a legkockázatosabbnak minősített.

A 2011. július 1-jén hatályba lépett új számvevőszéki 
törvénnyel véget ért a következmények nélküli 
ellenőrzések korszaka Magyarországon.
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A belső kontrollrendszer a költségvetési 
szervek szintjén

A 2011. évi költségvetés zárszámadásához kapcsolódóan
külön program keretében ellenőriztük a zárszámadási 
ellenőrzésbe bevont költségvetési szervek belső
kontrollrendszerét.

Eredmény: 18 esetben megfelelő, 15 esetben részben
megfelelő, 7 esetben nem megfelelő minősítés.

A 2012. évi költségvetés
zárszámadásának ellenőrzése
keretében 40 költségvetési szerv
belső kontrollrendszerét értékeltük.
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Kézben tartott adósság és költségvetés

A magyar közpénzügyi kontrollrendszer sikeresen fedte le 
a magyar gazdasági folyamatokat, megfelelő módon 
azonosította be a kockázatokat, helyesen jelezte előre a 
közpénzügyi helyzet változását. 

Jó a Magyarországon harmadik éve követett irány: az 
adósság és a költségvetés is kézben tartott. 
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A felesleges kiadásokat ki kell szűrni, a korrupciós 
kockázatokat kezelni kell.

• Megoldásra váró problémák: a megfelelő tartalékolási 
rendszer létrehozása, az államadósság-szabály 
felülvizsgálata, hogy az államadósság csökkentésének  
követelménye harmonikusabban legyen teljesíthető. 

• A hatékony közpénzügyi kontrollrendszer az  
egyensúly fenntartásához és a 
gazdasági növekedés gyorsításához 
is hozzá tud járulni. 

Kontrollok és növekedés
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


