BEVEZETÉS

I.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzési tevékenységét középtávú ellenőrzési
stratégiájára építi. A stratégia célok elérését, illetve a feladatok végrehajtását az
évente meghatározott szakmai tervezési körirat segíti. Az éves ellenőrzési terv
további két évre nyújt kitekintést, ütemezve az ellenőrzési feladatokat. Az
ellenőrzési tervet az intézmény elnöke hagyja jóvá és gondoskodik
végrehajtásáról.
A 2006. évi ellenőrzési terv szorosan épül a 2005. évire, amelynek 2006-ra
áthúzódó ellenőrzései (29 db) részben meghatározzák az új ellenőrzési tervet és
a kapacitások 37%-ára jelentenek determinációt.
Az ellenőrzési tervdokumentum az adott naptári évben (tervévben) munka alatt
lévő valamennyi számvevőszéki ellenőrzést bemutatja: a folyamatosságból
adódóan az előző évben indult és a tervévben befejeződő, a tervévben induló és
befejeződő, valamint a tervévben induló és a következő évben lezáruló
ellenőrzések bontásban.
Az elmúlt évekhez képest az ÁSZ ellenőrzési feladataiban jelentősebb változás
nem történt, a szervezetnek továbbra is – a mindenkori feladataihoz
viszonyítottan – korlátozott munkaerő-kapacitással kell teljesítenie ellenőrzési
kötelezettségeit.
Az utóbbi években számos intézkedés született az ellenőrzési munka, és annak
eredményei jó minőségének biztosítására. Az eddigi eredmények, valamint a
minőségirányítási rendszerekről szerzett nemzetközi tapasztalatok jó alapul
szolgáltak
az
ellenőrzések
minőségirányítási
rendszerének
átfogó
szabályozásához. 2006. január 1-jétől elnöki utasítással lép életbe a
minőségirányítási elemek, folyamatok és eljárások rendszerbe foglalása és
átfogó szabályozása. E szerint a minőségirányítási rendszernek az ellenőrzési
alaptevékenység belső kontrollrendszere minden elemébe szervesen beépülve
kell működnie.

II.
Az ellenőrzések tervezésben meghatározóak a törvényekben – éves, illetve
kétéves – rendszerességgel előírt feladatok. Ezek köre változatlan: az állami
költségvetési és zárszámadási törvényjavaslat véleményezése, illetve ellenőrzése,
a központi költségvetésből az önkormányzatoknak juttatott támogatások
igénybevételének és elszámolásának ellenőrzése, a privatizációs szervezet, a
nemzeti hírügynökség, valamint a pártok ellenőrzése. E meghatározott
rendszerességgel végzendő feladatok az éves ellenőrzési kapacitás előző évihez
hasonló nagyságát igénylik.
A zárszámadás ellenőrzése és a költségvetés véleményezése az éves
ellenőrzési kapacitás 37%-át köti le. Az ÁSZ a már kialakult gyakorlatnak
megfelelően tervezi és végzi a zárszámadás megbízhatósági tanúsítással is
együtt járó pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzését. Ennek keretében, az
állami költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével egyidejűleg valósul
meg a helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatainak ellenőrzése is.
Rendszeres feladatot jelent a költségvetési fejezetek, a helyi önkormányzatok, a
társadalombiztosítási és az elkülönített állami pénzalapok gazdálkodásának
ellenőrzése, melyek gyakoriságát – figyelemmel a feladatok teljesíthetőségére –
az ÁSZ maga határozza meg. E feladatainak az intézmény ún. átfogó
ellenőrzésekkel tesz eleget.
Meghatározó kapacitáslekötést a fejezeti és az önkormányzati átfogó
ellenőrzések jelentenek, melyek céljai közt kiemelten szerepel a
közigazgatás működésének és hatékonyságának vizsgálata.
A 2006. évi tervben 8 költségvetési fejezet átfogó ellenőrzése jelenik meg.
Ezek között új témaként szerepel például a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és az Ügyészség ellenőrzése.
A több mint 500 települési önkormányzat átfogó helyszíni ellenőrzésénél
szerzett tapasztalatokat összefoglaló jelentés mellett 18 jelentős
nagyságrendű
költségvetéssel,
illetve
vagyonnal
rendelkező
önkormányzat ellenőrzése is szerepel a tervben. Így többek között
Budapest Főváros, 6 fővárosi kerület, 5 megye (Győr-Moson-Sopron,
Baranya, Somogy, Veszprém, Heves) és 6 megyei jogú város
(Nyíregyháza,
Nagykanizsa,
Tatabánya,
Békéscsaba,
Sopron,
Hódmezővásárhely) önkormányzatainak ellenőrzése.
A II. pontban felsorolt, évente, illetve rendszeresen teljesítendő feladatok az
ellenőrzési kapacitás 70%-át veszik igénybe 2006-ban.
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III.
A fentiekből következően a kapacitás-felhasználás jelentős része determinált.
Ebből és az ellenőrzési terület nagyságából, sokféleségéből következően az
ellenőrzési kapacitás mindenkor szűkösen áll rendelkezésre. Így a „kötelező”
ellenőrzési feladatokon felüli, elnöki hatáskörben meghatározható ellenőrzések
témájának kiválasztása fontos szakmai döntés. Az ellenőrzések lefolytatásáról
széleskörű kockázatelemzésre, háttértanulmányokra alapozva dönt az ÁSZ
elnöke. Az e körben végzett ellenőrzéseken belül fokozatosan növeljük a
teljesítmény-ellenőrzések súlyát.
A 2006. évi terv az előző évhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít az uniós
források eredményes felhasználását segítő ellenőrzésekre. Új, súlyponti elemként
jelenik meg a PPP-konstrukcióban megvalósuló beruházások, illetve további
fejlesztési célú pénzeszköz felhasználások ellenőrzése. Így a tervben szerepel
például az autópálya beruházások finanszírozási megoldásainak összehasonlító
ellenőrzése, a 2006-ban befejeződő autópálya beruházások, a vasúti közlekedés
korszerűsítésének, a Művészetek Palotája megvalósításának és működésének
ellenőrzése, valamint az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésének
ellenőrzése.
Véglegeződik és lezárul több, közérdeklődésre számot tartó ellenőrzésünk. Ilyen
például az APEH működésének, az egészségügyi szakellátások privatizációjának,
az államháztartás adóssága kezelésének, alakulásának, illetve a tartósan
veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának
ellenőrzése. 2006-ban indul többek között az áfa- és vámbevételek
realizálásának, a minisztériumok elhelyezésének és tárgyi eszköz ellátásának,
valamint az ÁSZ két ellenőrzési igazgatóságának közös vizsgálataként a
közmunka programok támogatásának, az állami és önkormányzati kórházak
gyógyszer-gazdálkodásának ellenőrzése.
Az ellenőrzési tervben három, nemzeti számvevőszékekkel (szlovák, osztrákszlovén) párhuzamosan végrehajtandó – a PPP-programok, illetve az uniós
források felhasználásával kapcsolatos – ellenőrzés jelenik meg.
A 2008-ig kitekintő előzetes tematikus program alapján az ÁSZ elsősorban az
EU-s támogatások, a központi költségvetés bevételei, az egészségügy, a
felsőoktatás, a terület- és településfejlesztés, az állami vagyon, és a közlekedés
területeit értékeli több ellenőrzés végrehajtásával, átfogó jelleggel.
Az Országgyűlés 2005. novemberi ülésén elfogadta a 2004. évi zárszámadási
törvényjavaslatot, melyben az ÁSZ számára – a jövő évre – többletfeladatként
határozta meg, hogy vizsgálja meg a központi költségvetés által 2005. év végéig
az önkormányzatokhoz út és szennyvízcsatorna építés címén átutalt
közműfejlesztési támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét,
különös tekintettel az ÖKOTÁM és hasonló rendszerben megvalósuló
beruházásokra. Ennek az ÁSZ ellenőrzési tervébe történő beépítéséhez szükséges
információk – a feladat nagysága, a vizsgálandó helyszínek, az ellenőrzési
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Az Európai Unió részéről merült fel az igény az Európai Számvevőszék és a
tagállami szervezetek együttműködésének fejlesztésére az Európai Számvevőszék
helyszíni ellenőrzéseinek további segítésével, az uniós forrásokkal kapcsolatos
ellenőrzések tapasztalatainak évenkénti összegző értékelésével. Az összegzést az
ÁSZ 2006. év során elkészíti. Az ellenőrzési terv nem tartalmaz ehhez
kapcsolódóan külön kapacitás felhasználást.
IV.
A 2006. évi feladatokat az adott létszámkeretek között tervezi teljesíteni az ÁSZ.
Intenzív módon, szervezési intézkedésekkel, illetve az oktatásra, képzésre
fordítandó idő csökkentésével teremtünk mozgásteret a rendelkezésre álló
kapacitások felhasználására. A bevezetett távoktatási rendszer mérsékli az
oktatás, továbbképzés időigényét.
A tervezési rendszert tovább „finomítottuk”, így lehetővé vált az ellenőrzést
közvetlenül támogató tevékenységek pontosabb számbavétele, tervezése is. Az
ÁSZ ellenőrzési terve összeállításakor létszámtöbblettel nem számol, külső
szakértők igénybevételével – az előző évihez hasonló nagyságrendben –
azonban igen.
A 2006. évi ellenőrzési tervben 86 ellenőrzés szerepel, ami 12-vel kevesebb az
előző évinél. A jelentések számának csökkentésére az ÁSZ tudatosan törekszik.
Ennek oka, hogy a bevezetni tervezett integrált minőségirányítási rendszer
előírásai, az ellenőrzés magas minőségi követelményei csak „optimális”
ellenőrzésszám mellett biztosíthatók. Emellett figyelembe kell venni, hogy a
jelentések befogadása, mind az ellenőrzöttek, mind a széles nyilvánosság
részéről korlátos. A 2006-ban közzétenni tervezett jelentések száma 66.
Az ellenőrzési terv végrehajtásához 2006-ban szintén az előző évhez hasonlóan,
86 ezer ellenőrzési napot tervez felhasználni az ÁSZ, ami közel 66 ezer közvetlen
és mintegy 20 ezer közvetett ellenőri napból tevődik össze. A közvetlen ellenőri
napok a helyszíni ellenőrzésekben résztvevő számvevők munkaidő
felhasználását, míg a közvetett ellenőri napok a helyszíni ellenőrzést és a
jelentés
elkészítését,
nyilvánosságra kerülését támogató – vezetői,
minőségbiztosítási, jogi, informatikai, illetve adminisztratív – munka végzését
jelentik. Egy ellenőrzési nap költsége (közvetlen ellenőri napra vetítve) 112 ezer
forint.
Az ÁSZ minden évben teljes ellenőrzési kapacitásának lekötésével számol, így
ennek megfelelően 2006-ra sem rendelkezik tartalék kapacitással. Ebből
adódóan terven felüli feladatok esetén az ellenőrzési terv módosítása szükséges,
ami egyes ellenőrzések időbeli csúszását, illetve elmaradását jelentheti.
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V.
Az eddigiekhez hasonlóan az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézete 2006-ban is
több tanulmány közreadását tervezi. Ezek az összeállítások – az ÁSZ tanácsadói
szerepkörének megfelelően – nem a számvevőszéki jelentések, vélemények
követelményrendszerében
készülnek,
szélesebb
információs
alapokon
nyugszanak, bár erősen építenek az adott területen szerzett ellenőrzési
tapasztalatokra.
A tervévben befejeződő ellenőrzésekhez közvetlen kiegészítő háttéranyagként két
tanulmány kapcsolódik. Az egyik az önkormányzatok működését leginkább
veszélyeztető, a korrupció szempontjából kockázatos területek elemzésével, a
másik a magyar államadósság hosszú távú alakulásával foglalkozik. Más, az
államháztartási reformmal és számvitellel, a versenyképesség és a közigazgatás
kapcsolatával, a tudásalapú gazdaság Magyarországon történő kiépülésének
helyzetével foglalkozó tanulmányok pedig az érintett ellenőrzések
előkészítéséhez és szélesebb értelemben az országgyűlési képviselők
döntéshozatali munkájához kívánnak szakmapolitikai hátteret adni.

5

TÉMAJEGYZÉK
(tartalomjegyzék témasorszám alapján)

I. 2005-BEN MEGKEZDETT, 2006-RA ÁTHÚZÓDÓ ELLENŐRZÉSEK
I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
01 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése

II. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
02 A Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzése
03 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése
04 A Magyar Tudományos Akadémia fejezet működésének ellenőrzése
05 A felsőoktatási állami intézmények ingatlangazdálkodásának ellenőrzése
06 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működésének ellenőrzése
07 A Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzése
08 A Belügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése
09 Az egészségügyi szakellátások privatizációjának ellenőrzése

III. A HELYI ÉS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK
10 A középiskolai kollégiumok fenntartásának és fejlesztésének feltételei
11 A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzése
12 Az iskola-előkészítés, általános iskolai oktatás feltételeinek biztosítása kistelepüléseken

IV. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
13 A Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzése

V. AZ ÁLLAM VÁLLALKOZÓI ÉS KINCSTÁRI VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK
14 A Magyar Távirati Iroda Rt. 2005. évi gazdálkodásának ellenőrzése
15 A tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése

VI. A KÜLFÖLDI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
16 A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának ellenőrzése
17 A SAPARD Program végrehajtására és a támogatások kifizetésére létrehozott magyarországi intézményrendszer 2005. évi igazoló ellenőrzése
18 Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések kifizető ügynökségi feladatait ellátó szervezet 2006. évi igazoló szervi ellenőrzése

19 Az Európai Unió strukturális alapjaiból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos csalások és szabálytalanságok kezelése rendszerének és gyakorlatának ellenőrzése

VII. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS
LLENŐRZÉSEK
20 A Bolgár Országos Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
21 A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzése
22 A Magyar Fejlesztési Bank Rt. működésének ellenőrzése
23 A Magyar Nemzeti Bank 2005. évi működésének ellenőrzése
24 Az Országos Horvát Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
25 A Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzése
26 A Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága 2003-2004. évi közhasznú gazdálkodásának ellenőrzése
27 Az út és szennyvízcsatorna beruházásokra 2002-2005. években igénybe vett közműfejlesztési támogatás igénylésének és felhasználásának ellenőrzése

VIII. ÁLLAMADÓSSÁG
28 Az államháztartás adóssága kezelésének, alakulásának ellenőrzése

IX. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK
29 A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése

II. 2006-BAN INDULÓ, 2006-BAN BEFEJEZNI TERVEZETT
ELLENŐRZÉSEK
I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
30 Vélemény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

II. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
31 A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet működésének ellenőrzése
32 A minisztériumok és országos hatáskörű szervek elhelyezésének és tárgyi eszköz ellátottságának ellenőrzése
33 A közösségi és a hazai költségvetést megillető vámbevételek realizálása feltételeinek és a vámeljárások eredményességének ellenőrzése

III. A HELYI ÉS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK
34 Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források
összhangjának ellenőrzése a gazdálkodási rendszer több éves átfogó ellenőrzése részeként
35 Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
36 Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
37 Budapest Főváros XII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
38 Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
39 Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
40 Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
41 A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
42 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
43 A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
44 A Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
45 A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
46 A Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
47 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
48 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
49 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
50 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése
51 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése

IV. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
52 Az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzése

V. AZ ÁLLAM VÁLLALKOZÓI ÉS KINCSTÁRI VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK

53 Az állami utak fenntartásának ellenőrzése
54 A Művészetek Palotája megvalósításának és működésének ellenőrzése
55 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2005. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzése

VI. A KÜLFÖLDI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
a témák ütemezéséből adódóan ellenőrzést nem terveztünk

VII. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK
56 Az autópálya beruházások finanszírozási megoldásainak összehasonlító ellenőrzése
57 A Földhitel- és Jelzálog Bank Rt. működésének ellenőrzése
58 A Görög Országos Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
59 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2002-2005. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
60 Az Országos Szlovén Önkormányzat 2002-2005. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
61 A Magyar Demokrata Fórum 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
62 A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
63 A Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
64 Az Antall József Alapítvány 2003-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
65 A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2003-2005. évi gazdálkodása törvényességének
ellenőrzése

VIII. ÁLLAMADÓSSÁG
a témák ütemezéséből adódóan ellenőrzést nem terveztünk

IX. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK
66 A közoktatási intézmények tankönyvellátási rendszerének ellenőrzése

III. 2006-BAN INDULÓ, 2007-RE ÁTHÚZÓDÓ ELLENŐRZÉSEK

I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENÕRZÉSÉVEL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS ELÕIRÁNYZATAINAK VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELLENÕRZÉSEK
67 Az állami költségvetés 2006. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése

II. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
68 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése
69 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése
70 A Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése
71 A költségvetést megillető áfabevételek realizálásának ellenőrzése
72 Az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésének vizsgálata
73 A közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése

III. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
74 A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó és egyéb
szabályszerűségi ellenőrzése
75 Az önkormányzatok szociális alapellátási tevékenységeinek ellenőrzése
76 Települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatainak ellátása

IV. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
77 Az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzése

V. AZ ÁLLAM VÁLLALKOZÓI ÉS KINCSTÁRI VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK
78 A felsőoktatás kollégium beruházási programjának ellenőrzése
79 A vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzése
80 A Magyar Távirati Iroda Rt. 2006. évi gazdálkodásának ellenőrzése

VI. A KÜLFÖLDI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSEK
81 A SAPARD Program végrehajtására és a támogatások kifizetésére létrehozott magyarországi intézményrendszer 2006. évi igazoló ellenőrzése
82 Az uniós támogatások hazai monitoring és ellenőrzési rendszere működésének ellenőrzése

VII. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK
83 A 2006-ban befejeződő autópálya beruházások ellenőrzése
84 A Magyar Nemzeti Bank Rt. 2006. évi működésének ellenőrzése
85 Az Összefogás Magyarországért Centrum 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
86 A Munkáspárt 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése

VIII. ÁLLAMADÓSSÁG
a témák ütemezéséből adódóan ellenőrzést nem terveztünk
IX. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK
a témák ütemezéséből adódóan ellenőrzést nem terveztünk

I.

2005-BEN MEGKEZDETT, 2006-RA ÁTHÚZÓDÓ
ELLENŐRZÉSEK

Témasorszám: 1
Ellenőrzésért felelős főcsoport:

11. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási Főcsoport
22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Az ellenőrzés típusa:

Pénzügyi-szabályszerűségi

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a költségvetés végrehajtásában jog- és
hatáskörrel rendelkezős zervek az államháztartási és az éves költségvetési, illetve az azt
módosító törvényekben kapott felhatalmazásuk keretei között, az előírásoknak
megfelelően jártak-e el; az állami költségvetés teljesítését bemutató adatok valósághűen
tükrözik-e a pénzügyi folyamatokat és az egyes pénzügyi műveletek miként befolyásolták
a költségvetés pozícióját; az ÁSZ által vállalt körben végzett megbízhatóságot tanúsító
pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzések alapján a 2005. évi kötlségvetés végrehajtásáról
szóló törvényjavaslat adatai megbízható és valós képet nyújtanak-e; a zárszámadási
dokumentum előterjesztése megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak, adattartalma
segíti-e a költségvetési év lezárásához szükséges rendelkezések meghozatalát.
A téma jelentősége: Az ÁSZ alkotmányos kötelezettségének teljesítésével segíti az
Országgyűlés törvényalkotó munkáját. Az EU tagságra történő felkészülési folyamat
jegyében az 1999-től alkalmazott az ÁSZ által - a nemzetközileg elfogadott legjobb
gyakorlattal összhangban - kidolgozott fokozatosan továbbfejlesztett módszertan szerint
minősítjük az alkotmányos fejezeteket, a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési
címek, a fejezetek által felügyelt intézményi körből az igazgatási címek, a fejezeti
kezelésű előirányzatok beszámolóit és a nemzetgazdasági elszámolásokat. Az ellenőrzés
kiterjed az ÁPV Rt. pénzügyi kapcsolataira is. A helyi önkormányzatok költségvetési
kapcsolatainak ellenőrzése alapján minősítő véleményt adunk a helyi önkormányzatokat
megillető
költségvetési
hozzájárulások,
támogatások
elszámolási
adatainak
megalapozottságáról, megbízhatóságáról.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. július 11.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. február 17.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. augusztus 21.

A tervezett kapacitás igény: 20419 ellenőri nap, ebből tervévben: 16179 nap.

1
1
1
1
1
1

Témasorszám: 2
Főcsoport azonosító szám:
123/2/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a
vizsgált időszakban a
Miniszterelnökség (ME) fejezet változó szakmai feladatainak célszerű ellátását a
költségvetési előirányzatok megfelelően biztosították-e, továbbá a fejezet
irányítási, szabályozó és felügyeleti tevékenysége hozzájárult-e a szakmai és
gazdálkodási feladatok hatékony ellátásához, a működés eredményességéhez,
valamint a korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításait, javaslatait hogyan
hasznosították.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék 2002-ben végzett átfogó
ellenőrzést a fejezetnél. A fejezet feladat- és intézményrendszere 2002-2005
között többször módosult. A 2002-2005 közötti időszakra kiterjedő átfogó
ellenőrzés keretében rendszerszemléletben kívánjuk áttekinteni az ME fejezet
feladat-, cím- és intézményrendszerének alakulását, a Miniszterelnöki Hivatal
szervezeti rendszerének változásait, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok
kialakítását. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével kívánjuk értékelni az
Elektronikus kormányzat központi rendszerei kiépítésének és üzemeltetésének
eredményességét és hatékonyságát. A fejezetet irányító miniszter felügyelete alá
rendelt címek kiadási előirányzata 2002-ben 84,8 Mrd Ft, a támogatási
előirányzat 69 Mrd Ft volt, 2005. évre a kiadási előirányzat 21,8 Mrd Ft, a
támogatási előirányzat 20,4 Mrd Ft, a tervezett létszám 2002-re 2252 fő volt,
2005-re 876 fő. Az ellenőrzés hagyományosan kiterjed a fejezeti jogosítvánnyal
felruházott Kormányzati Ellenőrzési Hivatalra is. Az átfogó ellenőrzés keretében
megkezdjük a Miniszterelnöki Hivatal cím 2006. évi beszámolója
megbízhatóságának ellenőrzését, amit 2007-ben, a zárszámadás ellenőrzése
keretében fejezünk be.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. június 20.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. szeptember 26.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 15.

A tervezett kapacitás igény: 1030 ellenőri nap, ebből tervévben: 240 nap.

Témasorszám: 3
Főcsoport azonosító szám:
123/7/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet működésének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium (KvVM) fejezet szervezeti, irányítási, működési rendszere,
költségvetése, személyi és tárgyi feltételei megfelelően igazodtak-e a
feladatokhoz; megítélni a tárca ágazatirányító, intézményeket felügyelő
tevékenységének célszerűségét, eredményességét, ennek keretében kiemelten a
2002-ben átvett vízügyi szervezetek integrálásának folyamatát, illetve az uniós
források igénybevételéért kifejtett tevékenységét, a fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának törvényességét, célszerűségét és eredményességét,
valamint a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak
hasznosulását.
A téma jelentősége: A fejezet működését legutóbb 2002-ben ellenőrizte átfogóan
az Állami Számvevőszék. A KvVM ágazatirányító, felügyeleti szervi szerepe a
vízügyi szervezetek átvételével megnőtt, illetve a környezetvédelem jelentősége –
különös tekintettel a téma Európai Unión belüli fontosságára – tovább növekedett.
A 2002-2005 közötti időszakra kiterjedő átfogó ellenőrzést a korábbi
megállapításaink, ajánlásaink áttekintése, illetve az EU csatlakozáshoz, az EU
tagsághoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának értékelése is időszerűvé teszi. A
fejezet 2004. évi kiadási előirányzata 96,8 Mrd Ft, ezen belül a Környezetvédelmi
és Vízügyi Célelőirányzat 36,6 Mrd Ft volt.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. augusztus 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 31.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 8.

A tervezett kapacitás igény: 740 ellenőri nap, ebből tervévben: 180 nap.

Témasorszám: 4
Főcsoport azonosító szám:
123/11/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Tudományos Akadémia fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) fejezet feladatai és az ehhez rendelkezésre álló források összhangja
biztosított-e; a fejezeti szintű irányítás az intézmények működésénél, az egyéb
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásánál a törvényességi, célszerűségi és
eredményességi szempontoknak megfelelően érvényesült-e; továbbá miként
hasznosultak a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai és javaslatai.
A téma jelentősége: Az MTA működését legutóbb 2001-2002. években
ellenőrizte az Állami Számvevőszék átfogóan. 2004-ben ellenőriztük a központi
költségvetésből kutatás-fejlesztési célokra fordított pénzeszközök hasznosulását,
amely az MTA fejezetre is kiterjedt. Az MTA köztestület, amely meghatározó
szerepet tölt be a magyarországi K+F támogatások elosztásában, alapfeladata az
alapkutatások finanszírozása, amelyet kutatói intézményhálózaton keresztül
valósít meg. Az átfogó ellenőrzés a 2002-2005. évekre terjed ki. A fejezet 2004.
évre jóváhagyott kiadási előirányzatát 47,3 Mrd Ft-ban, támogatási előirányzatát
36,7 Mrd Ft-ban hagyták jóvá. A tényleges teljesítés az elvonások következtében
a kiadásoknál 44,7 Mrd Ft-ra, a támogatásoknál 31,5 Mrd Ft-ra csökkent. Az
MTA 2005. évi kiadási előirányzatát 47,4 Mrd Ft-ban, a támogatás összegét 37,5
Mrd Ft-ban fogadta el az Országgyűlés.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. szeptember 19.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. december 12.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. június 6.

A tervezett kapacitás igény: 780 ellenőri nap, ebből tervévben: 450 nap.

Témasorszám: 5
Főcsoport azonosító szám:
121/1/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A felsőoktatási állami intézmények ingatlangazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a rendelkezésre álló központi
költségvetési pénzeszközök és a saját bevételek biztosították-e az ingatlanok
állagának megőrzését, értékének növelését és ezen keresztül a felsőoktatási
intézmények oktatás-képzési és kutatási feladatainak megfelelő színvonalú
ellátását; a felsőoktatási ingatlanok hasznosítása és kihasználtsága teljesíti-e a
hatékonyság és gazdaságosság követelményeit; az ingatlanvagyon bővítésére,
pótlására, kezelésére fordított források eredményesen és célszerűen
hasznosultak-e, a vagyon kezelése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.
A téma jelentősége: A felsőoktatás meghatározó szerepet játszik az egyes
országok versenyképességének alakulásában. Az Állami Számvevőszék
ellenőrzési stratégiájának megfelelően elvégezte a felsőoktatási intézményhálózat
integrációjának, a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének, a
központi költségvetésből kutatás-fejlesztési célokra fordított pénzeszközök
hasznosulásának és a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének
vizsgálatát, de a felsőoktatási ingatlanvagyont célzottan még nem ellenőrizte. A
felsőoktatás oktatás-képzési és kutatási alapfeladatai megfelelő színvonalú
ellátása igényli az infrastrukturális feltételek, az ingatlangazdálkodással
összefüggő feladatok, az ingatlanok működtetése, hasznosítása, vagyonkezelése
színvonalas biztosítását. A felsőoktatási állami intézmények alapfeladatainak
ellátását biztosító ingatlanvagyon nettó értéke az integráció évében, 2000.
december 31-én 103,2 Mrd Ft, 2004. december 31-én - alapvetően a Felsőoktatási
Fejlesztési Program és a lágymányosi beruházások eredményeként - 202,3 Mrd Ft
volt.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. június 27.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 17.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 15.

A tervezett kapacitás igény: 1080 ellenőri nap, ebből tervévben: 400 nap.

Témasorszám: 6
Főcsoport azonosító szám:
121/6/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy hazánk EU csatlakozását követően az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) a megváltozott feladatainak
ellátásához igazodóan, célszerűen alakította-e át szervezeti struktúráját,
továbbfejlesztette-e az ellenőrzéseit támogató technológiai-informatikai
rendszereit, figyelembe veszi-e az egyes adónemek súlyát/fontosságát a
rendelkezésére álló erőforrások allokálása, illetve felhasználása során, és mindez
mennyiben segítette elő az adóbevételek szabályszerű, hatékony és eredményes
realizálását, továbbá miként hasznosította a korábbi számvevőszéki ellenőrzések
megállapításait, javaslatait.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék 1993-ban végzett átfogó
ellenőrzést az APEH-nál. Az EU csatlakozást követően kiszélesedett a belső piac,
illetve megváltozott a külkereskedelmi áruforgalom szerkezete. Az EU
tagországokból származó korábbi import 2004. május 1-jét követően belföldi
áruforgalomnak minősül, ezáltal az e forgalom után fizetendő áfát nem a VP
szabja ki és szedi be, hanem az adózónak azt az APEH-hez benyújtandó
adóbevallás útján kell teljesítenie. Ebből következően megnövekedett az APEH
szerepe a hazai költségvetés adóbevételeinek minél teljesebb körű realizálásában,
valamint az Unión belüli áfacsalások felderítésében. Az átfogó ellenőrzés
2000-2005. évekre terjed ki. Az APEH 2003-ban 5917 Mrd Ft, 2004-ben 6228
Mrd Ft adót és járulékot szedett be, a 2005. évre előirányzott összeg meghaladja a
7000 Mrd Ft-ot. A beszedett adók a központi költségvetés bevételeinek mintegy
58%-át teszik ki. A Hivatal 2005. évre jóváhagyott működési költségvetése 57,8
Mrd Ft, engedélyezett létszáma mintegy 12 ezer fő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. július 25.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 31.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 22.

A tervezett kapacitás igény: 800 ellenőri nap, ebből tervévben: 310 nap.

Témasorszám: 7
Főcsoport azonosító szám:
123/8/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a területfejlesztési támogatások
kezelésére újonnan létrehozott Területfejlesztés fejezet kialakítása során kellő
körültekintéssel gondoskodtak-e az egyes ágazati operatív programok és az EU
támogatások megvalósítására alkalmas feltételrendszer, valamint a támogatások
felhasználását és hasznosulását nyomon követő informatikai, illetve monitoring
rendszer
kialakításáról; megítélni az egyes feladatok és végrehatásukat
finanszírozó előirányzatok összeszervezésének célszerűségét, szervezeti,
szabályozási hátterét, a finanszírozási és a pénzügyi elszámolások
végrehajtásának és ellenőrzésének rendjét, figyelemmel az uniós és a hazai
követelményekre.
A téma jelentősége: A területfejlesztést szolgáló hazai és uniós támogatások
fogadására és felhasználására alkalmas intézményrendszer kiépítése, a tervezési, a
lebonyolítási, a pénzügyi és az ellenőrzési rendszer kialakítása meghatározó az
ország
abszorpciós
képességének
alakulása
szempontjából.
A
támogatás-felhasználás rendszerének hatékony, gördülékeny működtetése
feltétele annak, hogy az ország az EU támogatások haszonélvezője legyen. A
területfejlesztés koordinatív, irányítási feladatai ellátására létrejött a Magyar
Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal, de a feladatok ellátásához és az uniós
támogatások maradéktalan igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges a
közreműködői és végrehajtási feladatokat ellátó központi, regionális és helyi
szervezetek együttműködésének kialakítása, szabályozásuk, eljárásrendjük
meghatározása. A költségvetési fejezetet 2004-ben hozták létre, 2005-re 77,4 Mrd
Ft a tervezett kiadási előirányzata.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. március 7.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. május 30.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. január 30.

A tervezett kapacitás igény: 1860 ellenőri nap, ebből tervévben: 20 nap.

Témasorszám: 8
Főcsoport azonosító szám:
123/13/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Belügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Belügyminisztérium (BM) fejezet a
költségvetési gazdálkodási feladatait, felügyeleti és ágazati irányító teendőit, a
helyi önkormányzatok működésével összefüggő feladatait a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a közigazgatás hatékonyságának növelése
szempontjából célszerűen és eredményesen látta-e el, biztosította-e a fejezeti
kezelésű előirányzatok szabályszerű és célszerű felhasználását, a szakmai célok
elérését; hogyan hasznosította a fejezet a rendőrségi célok, a határőrségi feladatok
megvalósításához, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokat;
hasznosultak-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: A fejezet működését legutóbb 2002-ben ellenőrizte átfogóan
az Állami Számvevőszék. A fejezet gazdálkodási és irányító tevékenysége a
rendőrségi, a határőrizeti, katasztrófavédelmi szervezetek működési,
korszerűsítési feltételeinek kialakítása, továbbá az EU, a NATO tagságból adódó
feladatok végrehajtása tekintetében fontos tényező. A 2003. évi CXVI. törvény
2004. évre a fejezet kiadási előirányzatát 1131,7 Mrd Ft-ban, ezen belül az
intézményi hálózat működtetési és a fejezeti kezelésű kiadásokat 333,3 Mrd
Ft-ban, bevételi előirányzatát 42,9 Mrd Ft-ban hagyta jóvá. A belügyminiszter a
helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatkörében többek között gondoskodik
a címzett és céltámogatási rendszer, a fejlesztési támogatások finanszírozásáról és
elszámolási rendjéről, valamint ennek információs rendszere működtetéséről,
továbbá összehangolja a helyi önkormányzatok működésével összefüggő
fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait. Az ezzel kapcsolatos
célra a 2003. évi CXVI. törvény – a BM fejezet önálló címén – 795,1 Mrd Ft-ot
hagyott jóvá, az önkormányzatokkal kapcsolatos kiadás 2005-ben önálló
költségvetési fejezetben jelenik meg.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. június 20.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. szeptember 26.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 15.

A tervezett kapacitás igény: 1130 ellenőri nap, ebből tervévben: 280 nap.

Témasorszám: 9
Főcsoport azonosító szám:
121/3/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

Az egészségügyi szakellátások privatizációjának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy milyen jogi, közgazdasági feltételek
között folyik az egészségügyi privatizáció, jogszabályi környezete megteremti-e a
szabályozott eljárások feltételeit, hatására javultak-e a szakellátás feltételei és
körülményei; a privatizációs folyamatok elősegítették-e az egészségügyi
intézmények fejlesztését, az ellátórendszer hatékonyságának javítását.
A téma jelentősége: A szabályozási törekvések ellenére az egészségügyben zajló
privatizációs folyamatokat több mint tíz éve hiányos szabályozás, állandó
bizonytalanság jellemzi. Az egészségügyi szakellátások vállalkozásba adása
"spontánul" indult az 1990-es évek elején. Az amortizáció megoldatlansága, a
beruházási források hiánya, az ellátás korszerűsítése és az elavult berendezések
cseréjének sürgető igénye ösztönzőleg hatott a privatizációs folyamatokra.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. május 16.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. szeptember 19.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. április 18.

A tervezett kapacitás igény: 1140 ellenőri nap, ebből tervévben: 170 nap.

Témasorszám: 10
Főcsoport azonosító szám:
132/5/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A középiskolai kollégiumok fenntartásának és fejlesztésének feltételei
Az ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a középiskolai kollégiumi hálózat
személyi és tárgyi feltételei megfelelnek-e a jogszabályok és a társadalom által
támasztott követelményeknek, a kor elvárásainak, a meglévő kapacitás területileg
hogyan fedi le a mennyiségi igényeket. Mennyire tud a kollégium a hátrányos
helyzetű tanulók helyzetén javítani, hozzájárul-e az esélyegyenlőség javításához.
A vizsgált időszakban rendelkezésre álltak-e ágazati, fenntartói szinten a
feltételek javításához a szükséges anyagi erőforrások. A kollégiumi hálózat
struktúrája alkalmas-e a szakképzési rendszer átalakításának elősegítésére, a
versenyképes munkaerővé válás megalapozására. A kollégiumok és az iskolák
kapcsolatában milyen szerepet kapott a gazdaságosság, a kapacitások integrálása.
A téma jelentősége: A középfokú oktatási intézmények tanulóinak mintegy
20%-a kollégista. A kollégiumi hálózatot hagyományosan a hátrányos helyzetű
diákok veszik igénybe. A középiskolai oktatás keretein belül nagyon kevés
lehetőség nyílik a hozott hátrányos helyzet leküzdésére, ami negatívan hat a
középfokú oktatás céljainak teljesítésére. Ezt felismerve az oktatási kormányzat
jelentős anyagi eszközöket biztosított a kollégiumi hálózat korszerűsítésére,
kiemelt feladatként kezelte az esélyegyenlőség csökkentése érdekében a
kollégiumi hálózat fejlesztését. Ezeknek az erőforrásoknak a felhasználása
lényegében egybeesett a szakképzési rendszer átalakításával, integrálásával. A
Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítása ugyanakkor átalakíthatja a
kollégiumokkal szemben támasztott eddigi mennyiségi és minőségi igényeket. A
vizsgálat azon fontos társadalmi kérdések szemléltetését kívánja folytatni,
amelyeket az általános iskolai oktatás minőségének fejlesztésére tett
intézkedések, a középfokú oktatás feltételrendszerének, illetve a szakképzés és a
munkaerő-piaci igények összhangja területén korábbi ellenőrzéseink során
bemutattunk. A vizsgálatot részben teljesítményellenőrzési elemekkel kívánjuk
elvégezni.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. január 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 3.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 8.

A tervezett kapacitás igény: 1170 ellenőri nap, ebből tervévben: 227 nap.

Témasorszám: 11
Főcsoport azonosító szám:
133/7/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Elsődleges feladat a kialakított
pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását. A vizsgálat
során a kiemelt önkormányzati körben (megyei jogú városi, megyei, főváros
kerületi, fővárosi) célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott
feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak,
különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az
Állami Számvevőszék az önkormányzatok vezetésének kíván segítséget nyújtani
a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az
államháztartás önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a
források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: A helyi önkormányzatok az államháztartás alrendszereként
működve a 2003. év végén 9234,6 milliárd Ft saját vagyonnal rendelkeztek, és a
2004. évre 2474,6 milliárd Ft éves bevételt terveztek. Az önkormányzatok
gazdálkodásának rendszeres, átfogó jellegű vizsgálata hozzájárul ezen jelentős
értékű vagyonnal és költségvetési bevétellel rendelkező államháztartási alrendszer
gazdálkodásának szabályszerűbbé, átláthatóbbá tételéhez. A vizsgálatot 2005-ben
a Budapest fővárosi, 5 kerületi, 4 megyei, 6 megyei jogú városi, valamint 62
városi önkormányzatra kiterjedően egységes ellenőrzési program alapján, a
nagyközségi, községi önkormányzatok esetében ezzel összhangban lévő, de e
területre kidolgozott ellenőrzési program alapján végezzük. Az önkormányzatok
gazdálkodására vonatkozó ellenőrzési megállapítások széles körű alapot
nyújtanak a tapasztalatokat összefoglaló önálló számvevőszéki jelentés
elkészítéséhez.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. január 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. január 11.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 29.

A tervezett kapacitás igény: 11600 ellenőri nap, ebből tervévben: 468 nap.

Témasorszám: 12
Főcsoport azonosító szám:
132/7/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

Az iskola-előkészítés, általános iskolai oktatás feltételeinek biztosítása
kistelepüléseken
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kistelepülések (kiemelten az
500 fő alatti lakónépességű kistelepülések) általános iskoláinak a fenntartásához,
működtetéséhez a központi támogatásokon és hozzájárulásokon kívül milyen
nagyságrendű helyi források szükségesek, és azok mennyiben biztosítottak. A
településen az iskola fenntartása, illetve visszaállítása megalapozott döntésnek
bizonyult-e. Rendelkezik-e az intézmény a közoktatási törvényben előírt
feltételekkel. A gyermeklétszám csökkenés, pedagógus ellátottsági problémák,
pénzügyi tényezők indokolták-e a feladat társulásban történő ellátását, erre
történt-e intézkedés. Milyen akadályai vannak a társulás létrehozásának.
A téma jelentősége: Az önkormányzatok megalakulását követően a
kistelepülések egyik kiemelt célkitűzése volt az általános iskolai oktatás helyi
szinten való megszervezése, az iskola-visszaállítás. Ezen törekvéseket a központi
költségvetés is jelentős pénzeszközökkel támogatta. Címzett, illetve pályázat
útján elnyerhető támogatásokkal segítette az épület, építményi feltételek
megteremtését, a működtetéshez pedig megemelt normatívát igényelhetnek e
települések. Ennek ellenére - főként a gyermeklétszám csökkenése miatt - a
kistelepülések általános iskoláinak önálló működtetése aránytalan terhet jelent a
fenntartó számára, a szakmai és gazdasági hatékonyság pedig nem biztosítható.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. május 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. szeptember 1.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. április 24.

A tervezett kapacitás igény: 1530 ellenőri nap, ebből tervévben: 153 nap.

Témasorszám: 13
Főcsoport azonosító szám:
123/3/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap (Ny. Alap)
működése összhangban volt-e a jogszabályi előírásokkal, a nemzetgazdasági
makro paraméterek tervezett alakulásával, miként teljesítették a nyugellátások
megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szerveinek
tevékenysége
összhangban volt-e az alapkezelői feladatokkal, a tárca irányító, ellenőrző
tevékenysége, szabályozása hogyan hasznosult, miként teljesültek a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, ajánlásai.
A téma jelentősége: A Ny. Alap működését legutóbb 2001-ben ellenőrizte
átfogóan az Állami Számvevőszék. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény alapelveiben szerepel, hogy az állam feladata a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése és fejlesztése, amely öregség,
megrokkanás, megrokkanással járó baleset esetén a biztosított részére,
elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást
biztosít. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény az Ny.
Alap kiadási és bevételi főösszegét egyaránt 1854,4 Mrd Ft-ban állapította meg.
A bevételek – elsősorban a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékok, a
biztosítottak nyugdíjjárulékai és a központi költségvetési hozzájárulások –
részben fedezik a nyugellátások, a kapcsolódó feladatok, a Ny. Alapot kezelő
költségvetési szerv működésének kiadásait. Az államháztartásról szóló
törvényben foglaltak szerint az Alap költségvetési beszámolóját könyvvizsgáló
hitelesíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. szeptember 12.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. december 5.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. június 12.

A tervezett kapacitás igény: 1040 ellenőri nap, ebből tervévben: 490 nap.

Témasorszám: 14
Főcsoport azonosító szám:
123/14/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Távirati Iroda Rt. 2005. évi gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Távirati Iroda Rt. (MTI
Rt.) szabályozása, szervezeti és működési rendszere összhangban volt-e a
feladatokkal, törvényesen, célszerűen és eredményesen gazdálkodott-e a
rendelkezésre bocsátott vagyonnal és a központi költségvetésből a
részvénytársaság közszolgálati feladatai ellátásához nyújtott működési és
céltámogatással, valamint hogyan hasznosultak a korábbi számvevőszéki
ellenőrzés megállapításai és javaslatai.
A téma jelentősége: A nemzeti hírügynökségről szóló
1996. évi
CXXVII.törvény 9.§-a és az MTI Rt. alapító okirata szerint a társaság elnöke
évente beszámol az Országgyűlésnek az rt. tevékenységéről, amelynek keretében
sor kerül a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyereség
felosztására. Az elnök beszámolóját a Felügyelő Bizottság véleményével együtt
kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolóhoz mellékelni kell az Állami
Számvevőszék elnökének jelentését az rt. tevékenységéről. Az ellenőrzés
részeként a korábbi évek veszteséges gazdálkodásának elemzése is megtörténik.
2002-től a korábban nyereségesen működő MTI Rt. több éven keresztül
veszteséges volt, miközben évről-évre növekvő összegű állami támogatást
igényelt és kapott. A társaság saját vagyona 2005 elején 3 Mrd Ft, jegyzett tőkéje
1,75 Mrd Ft volt. Az MTI Rt. 2005-re 2050 M Ft működési célú állami
támogatással számolt, illetve az év folyamán további 100 M Ft fejlesztési
támogatást kért a 2006. évi választásokra való felkészülés érdekében. A
társaságnál könyvvizsgáló működik.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. augusztus 1.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. november 7.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 22.

A tervezett kapacitás igény: 360 ellenőri nap, ebből tervévben: 180 nap.

Témasorszám: 15
Főcsoport azonosító szám:
123/5/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdasági társaságok
gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az állam tulajdonában lévő
vállalkozási vagyoni körben melyek voltak a veszteséges gazdálkodás okai, a
tulajdonosi működtetés és ellenőrzés célszerű és eredményes volt-e; a tulajdonosi
jogok gyakorlói készítettek-e stratégiai tervet a tartósan veszteséges gazdasági
társaságok veszteségeinek csökkentése, a nyereséges, gazdaságos működés
biztosítása érdekében; eredményesek voltak-e a tulajdonosi jogok gyakorlóinak a
veszteségek minimalizálása érdekében hozott stratégiai, operatív irányító és
ellenőrző intézkedései.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeinek eleget
téve, illetve éves ellenőrzési tervei alapján minden évben vizsgálta az állam
tulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok gazdálkodását. Ezek között
szerepeltek tartósan veszteséges társaságok. Jelen vizsgálat a helyszínen ellenőrzi
a nemzetgazdasági szempontból jelentős - korábban átfogóan nem vizsgált társaságokat is. Ilyen portfólió ellenőrzést az elmúlt időszakban nem végzett az
ÁSZ. A tartósan veszteséges gazdasági társaságok tulajdonosi működtetésének,
ellenőrzésének teljes körű feltárására is első alkalommal kerül sor. A tartósan
veszteséges állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében az állam nemcsak
jelentős bevételi forrástól esik el, hanem működtetésükkel esetenként további
pénzügyi terhet is vállal. Ezek a társaságok nem fizetnek osztalékot, társasági
adót, tevékenységük fenntartása sokszor csak állami szerepvállalással lehetséges.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. július 11.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 17.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. április 24.

A tervezett kapacitás igény: 1260 ellenőri nap, ebből tervévben: 110 nap.

Témasorszám: 16
Főcsoport azonosító szám:
121/7/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)-ben megfogalmazott
célrendszer teljesítésének, az NFT megvalósítását célzó uniós és hazai források
hasznosulása hatékonyságának és eredményességének értékelése.
A téma jelentősége: Az európai uniós csatlakozásunk megteremtette annak az
esélyét, hogy - egyebek mellett - az Unió gazdasági és szociális kohéziót segítő
politikája megfelelően szolgálja a magyar nemzetgazdaság uniós felzárkózását,
versenyképességének javítását. Az NFT céljainak megvalósítására mintegy 678
Mrd Ft forrás állhat rendelkezésre a 2004-2006 időszakban. Az ellenőrzés
eredményei egyrészt hasznosíthatók a 2006-ban lezáródó NFT végrehajtásában,
másrészt a 2007-2013 programozási időszakra vonatkozó támogatások
felhasználásának tervezésében.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. október 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 30.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. október 9.

A tervezett kapacitás igény: 1230 ellenőri nap, ebből tervévben: 1010 nap.

Témasorszám: 17
Főcsoport azonosító szám:
122/1/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A SAPARD Program végrehajtására és a támogatások kifizetésére
létrehozott magyarországi intézményrendszer 2005. évi igazoló ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Európai Unió (EU) agrár- és
vidékfejlesztési célú előcsatlakozási támogatást kezelő szervezet belső ellenőrzési
eljárásai elméletileg megalapozottak-e és a gyakorlatban megfelelően működneke, az eljárások kellő biztosítékkal szolgálnak-e a tekintetben, hogy a SAPARD
projektek megfelelnek a Többéves Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseinek; az
összes fontos akkreditációs kritérium továbbra is teljesül-e, és mindenben
megfelel-e az Európai Bizottság által korábban hozott határozatoknak,
amelyekkel a támogatások kezelésének feladatait átruházta a SAPARD
hivatalokra; az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megfelelő védelme
biztosított-e.
A téma jelentősége: Az EU SAPARD előcsatlakozási programjának keretében
Magyarország 2000-2006 között, illetve a csatlakozás évéig összesen közel 160
millió euró, azaz kb. évi 10 Mrd Ft-nak megfelelő összegű támogatáshoz jut. A
program hosszú távú célja, hogy intézményfejlesztéssel a tagjelölt országokat
felkészítse az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból
(EMOGA) finanszírozott támogatások fogadására a csatlakozás után. A SAPARD
az első olyan támogatási program, amelynél az EU átadja az előzetes ellenőrzés
jogát a tagjelölt országoknak. Ugyanakkor az EU a támogatások folyósításának
feltételéül szabja, hogy Magyarország létrehozzon egy többszintű ellenőrzési
rendszert, amelynek részei a SAPARD Hivatalon belül kiépített belső ellenőrzési
egységek, illetve az Igazoló Szerv, mint független külső ellenőrző szervezet. Az
ellenőrzést az Állami Számvevőszék az EU eljárási szabályainak megfelelően a
Magyar Köztársaság Kormánya által felkért igazoló szervezetként végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. január 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. január 16.
A lezárás időpontja : 2006. április 15.

A tervezett kapacitás igény: 1150 ellenőri nap, ebből tervévben: 300 nap.

Témasorszám: 18
Főcsoport azonosító szám:
122/82/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia
Részlegéből finanszírozott intézkedések kifizető ügynökségi feladatait ellátó
szervezet 2006. évi igazoló szervi ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: hogy véleményt nyilvánítsunk a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH) az EMOGA Garancia Részleg terhére a 2006.
EMOGA pénzügyi évre benyújtott elszámolásáról, és kellő bizonyosságot
szerezzünk az "Igazolás" kiállításához arról, hogy az Európai Bizottságnak az
MVH által megküldött pénzügyi jelentések adatai megfelelnek-e a valóságnak,
teljes körűek és pontosak-e.
A téma jelentősége: Az EMOGA Garancia Részlegének magyarországi kifizető
ügynöksége, az MVH feladata az EU belpiaci és külpiaci támogatásainak, az
intervenciós intézkedéseknek, a terület alapú közvetlen kifizetéseknek, a
vidékfejlesztési intézkedéseknek a kezelése és az ezekhez az intézkedésekhez
kapcsolódó kifizetések lebonyolítása, valamint az EU által megkövetelt Integrált
Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetése. Az EMOGA Garancia
Részlegből finanszírozott támogatások folyósításának alapvető feltétele az
intézményi háttér és az eljárásrend kialakítása és a nemzeti akkreditációs döntés
meghozatala. Az FVM-nek, mint "Illetékes Hatóság"-nak a jogköre az MVH-nak,
mint kifizető ügynökségnek az akkreditálása. Az EMOGA Garancia Részlegből
évente több száz millió euró áll Magyarország rendelkezésére. Az EU Bizottsága
az Igazoló Szerv munkája és jelentése alapján győződik meg arról, hogy az Unió
pénzügyi érdekei nem sérülnek az EMOGA Garancia Részlegből történő
magyarországi felhasználás során.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. október 16.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 24.
A lezárás időpontja : 2006. december 31.

A tervezett kapacitás igény: 1430 ellenőri nap, ebből tervévben: 1240 nap.

Témasorszám: 19
Főcsoport azonosító szám:
122/2/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

Az Európai Unió strukturális alapjaiból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos
csalások és szabálytalanságok kezelése rendszerének és gyakorlatának
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés célját az Európai Unió Számvevőszéke (ECA)
határozza meg.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék első alkalommal kapcsolódik be
az Európai Unió Számvevőszéke által több EU-tagországban egységes
szempontok szerint végzendő ellenőrzésbe. Az ellenőrzési programot az ECA
Strukturális Alapok Munkacsoportja dolgozta ki. Az Állami Számvevőszék által
készített ellenőri jelentés megállapításai az Európai Számvevőszék összefoglaló
jelentésébe épülnek be. Az EU Strukturális Alapjaiból nyújtható támogatásokkal
kapcsolatos ellenőrzésben való közreműködésünk módot ad az ECA vizsgálati
módszereinek, szemléletének megismerésére, elsajátítására és ezen keresztül a
szakmai tevékenységünk továbbfejlesztésére.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. június 27.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. július 17.
A lezárás időpontja : 2006. február 28.

A tervezett kapacitás igény: 180 ellenőri nap, ebből tervévben: 70 nap.

Témasorszám: 20
Főcsoport azonosító szám:
131/6/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Bolgár Országos Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg
a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak;
biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és
szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek
előírásainak betartása.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv.
2. § (5) bekezdés, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. tv. 57. § felhatalmazása alapján vizsgáljuk, hogy a különböző állami
forrásokból juttatott pénzeszközök felhasználása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, célszerűen történt-e. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése az országos
kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt gazdálkodásának
vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. szeptember 26.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 13.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. január 23.

A tervezett kapacitás igény: 90 ellenőri nap, ebből tervévben: 1 nap.

Témasorszám: 21
Főcsoport azonosító szám:
131/10/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: a Ptk. 74/G. § (8) bekezdése alapján annak értékelése, hogy
a közalapítvány a vagyonát, illetve a központi költségvetésből kapott támogatást
szabályosan és célszerűen hasznosította-e az alapító okiratban meghatározott
céljai érdekében.
A téma jelentősége: A Kormány a 2204/1999. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján
a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti
Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány egyesítésével
hozta létre a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványt. A közalapítvány 2003
végéig közfeladatként támogatta az olimpiai mozgalmat, a versenysportot, a
gyermek és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a fogyatékosok sportját,
elősegítette a sportiskolák fejlődését, az egészséges életmód, a szabadidősport és
a mindennapos testedzés feltételei megteremtését és fejlesztését, támogatta és
működtette a Gerevich Aladár tanulmányi ösztöndíjrendszert és a fogyatékos
sportolók sportösztöndíjrendszerét. Feladatainak ellátásához az 1999-2003. évek
között mintegy 7,3 milliárd Ft állami támogatást kapott, amelynek fedezete a
sorsolásos játékok játékadójának tizenkét százaléka volt. 2004-től a hatályos
sporttörvény megszüntette a sportfeladatok párhuzamos finanszírozását, így a
közalapítvány által korábban ellátott feladatok közül a szabadidősportot, a diákés felsőoktatási sportot, valamint a fogyatékosok sportolását az állam egy
csatornán, az illetékes sporttestületeken keresztül finanszírozza. Jelenleg a
közalapítvány fő feladata a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszer működtetése,
amelyhez a 2004. évi éves költségvetési törvény 565 millió Ft-ot, a közalapítvány
működési kiadásaira 20 millió Ft-ot hagyott jóvá. A kisebb feladatkörnek
megfelelően a sporttörvény módosította a közalapítvány szervezetét, és
ügyvezetésében döntő szerepet biztosít az érdekelt sportköztestületeknek.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. szeptember 5.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 3.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. március 13.

A tervezett kapacitás igény: 360 ellenőri nap, ebből tervévben: 60 nap.

Témasorszám: 22
Főcsoport azonosító szám:
121/4/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Fejlesztési Bank Rt. működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB
Rt.) működése megfelelt-e a törvényi előírásoknak, az állam tulajdonosi
elvárásainak, a törvénymódosításból következő feladatváltozás összhangban állt-e
a fejlesztési banki működéssel, a befektetési portfolió változása hogyan hatott az
eredményre, az EU csatlakozáshoz kapcsolódó hitelprogramcsomagok
megvalósultak-e, továbbá hogyan hasznosultak az előző számvevőszéki
ellenőrzés javaslatai.
A téma jelentősége: Az MFB Rt.-t az Állami Számvevőszék 2003-ban
ellenőrizte átfogóan. Az ellenőrzést követően fejeződött be a banknál a befektetési
portfolió rendezése és az EU csatlakozáshoz kapcsolódó hitelcsomagok indítása,
így a 2004. év az első olyan időszak az MFB Rt.-nél, amikor a fejlesztési banki
működés értékelhető. 2004-ben módosult az MFB Rt.-ről szóló törvény, ezért az
ellenőrzés során azt is értékeljük, hogy a törvényváltozás hogyan érintette a
fejlesztési banki működést. 2004. december 31-én az MFB Rt. mérlegfőösszege
605,8 Mrd Ft, saját tőkéje 105,5 Mrd Ft, mérlegszerinti eredménye 4,2 Mrd Ft
volt. A társaságnál könyvvizsgáló működik.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. október 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. december 12.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 29.

A tervezett kapacitás igény: 360 ellenőri nap, ebből tervévben: 230 nap.

Témasorszám: 23
Főcsoport azonosító szám:
121/5/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Nemzeti Bank Rt. 2005. évi működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
2005. évi intézményi célkitűzései hogyan teljesültek; működése megfelelt-e a
törvényi előírásoknak, a belső szabályzatoknak; gazdálkodásában érvényesültek-e
a hatékonyság, a takarékosság és a szabályszerűség követelményei; működési
költségei és beruházási ráfordításai a pénzügyi tervében meghatározott
célkitűzéseknek megfelelően alakultak-e; beszerzéseit a közbeszerzési törvény
előírásainak megfelelően végezte-e; továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai.
A téma jelentősége: Az MNB elsődleges és legfontosabb célja az árstabilitás
elérése és fenntartása és ennek érdekében látja el a törvényben meghatározott
alapvető feladatait. Feladatai ellátását a szabályszerű és hatékony működés is
befolyásolja. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 45.
§-ában foglaltak alapján az MNB működésének ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat az Állami Számvevőszék végzi. Az ÁSZ az MNB működésének és
gazdálkodásának folyamatos, évenkénti átfogó ellenőrzésével segíti az
Országgyűlés ellenőrző munkáját. Az ellenőrzés magában foglalja a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetése végrehajtásához kapcsolódó elszámolások
szabályszerűségének vizsgálatát is, ugyanakkor nem terjed ki az MNB
mérlegének és beszámolójának valódiságára, mivel azt külső könyvvizsgáló
auditálja.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. szeptember 26.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 2.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. június 19.

A tervezett kapacitás igény: 810 ellenőri nap, ebből tervévben: 360 nap.

Témasorszám: 24
Főcsoport azonosító szám:
131/7/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Országos Horvát Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg
a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak;
biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és
szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek
előírásainak betartása.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv.
2. § (5) bekezdés, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. tv. 57. § felhatalmazása alapján vizsgáljuk, hogy a különböző állami
forrásokból juttatott pénzeszközök felhasználása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, célszerűen történt-e. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése az országos
kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt gazdálkodásának
vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. október 7.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 28.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. február 6.

A tervezett kapacitás igény: 87 ellenőri nap, ebből tervévben: 15 nap.

Témasorszám: 25
Főcsoport azonosító szám:
131/8/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési
támogatások ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a civil szervezeteknél
rendeltetésszerű-e, társadalmilag hasznos-e a Nemzeti Civil Alapprogramból
kapott támogatások felhasználása, szabályszerű-e a költségvetési támogatással
összefüggő gazdálkodási és beszámolási kötelezettség teljesítése, hogyan
érvényesülnek a közhasznúsági törvény jelentési és nyilvántartási követelményei.
A téma jelentősége: A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tv.
alapján 2004-ben a központi költségvetés, az Alap céljaira elosztható forrásként
mintegy 7 Mrd Ft összeget jelölt meg. Az összeg felhasználásának ellenőrzését az
Alapprogram jelentős társadalmi súlyán túlmenően nagyságrendje is indokolja. A
2003. évi L. tv. végrehajtására kiadott 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 9. § (2)
bekezdés g) pontja alapján a támogatások felhasználását az ÁSZ jogosult
ellenőrizni.
Az ellenőrzés megalapozása miatt - szakértői közreműködéssel megvalósíthatósági előtanulmány készül. A tanulmány alapján a helyszíni
ellenőrzésre kiválasztható kör meghatározása érdekében kérdőíves felmérésre
kerül sor. Ezt követően az ellenőrzés elősegítésére fókusz csoportok kialakítása
történik meg.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. november 14.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. március 29.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. július 17.

A tervezett kapacitás igény: 524 ellenőri nap, ebből tervévben: 490 nap.

Témasorszám: 26
Főcsoport azonosító szám:
131/13/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága 2003-2004. évi közhasznú
gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A Magyar Vöröskereszt - mint kiemelkedően közhasznú
szervezet - Országos Titkársága a 2003-2004. évi közhasznú gazdálkodásához
kapott központi költségvetési támogatást az 1993. évi XL. törvényben
meghatározott
alaptevékenységi
feladatokra
használta-e
fel,
az
alaptevékenységhez kapott központi támogatások és közérdekű pénzadományok
felhasználása, elszámolása során betartották-e a közhasznú szervezetekre
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló - többször módosított 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése, valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 21. §-a alapján a közhasznú
szervezeteknél a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami
Számvevőszék látja el. A törvényesség biztosítása érdekében kezdeményezett
ellenőrzés kiterjed a 2003. évi 141 360 ezer Ft, valamint a 2004. évi 115 997 ezer
Ft központi költségvetési támogatást kiegészítő pénzadományok kezelésének
szabályszerűségére.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. augusztus 22.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. október 14.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. február 20.

A tervezett kapacitás igény: 161 ellenőri nap, ebből tervévben: 28 nap.

Témasorszám: 27
Főcsoport azonosító szám:
132//05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

Az út és szennyvízcsatorna beruházásokra 2002-2005. években igénybe vett
közműfejlesztési támogatás igénylésének és felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a helyi önkormányzatok
illetékességi területén megépített út- és szennyvízberuházások megvalósítása
érdekében befizetett közműfejlesztési hozzájárulások után igényelt
közműfejlesztési támogatások igénylésének és felhasználásának rendje
megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a lakástakarékpénztári
megtakarítással, valamint a magánszemélyek által harmadik személytől kapott
támogatások segítségével megvalósuló beruházásokra. Történt-e jogtalanul
közműfejlesztési támogatási igénybe vétel, annak nagyságrendje miként alakult.
A téma jelentősége: Az ÁSZ 2005. évben vizsgálta az önkormányzatok által
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felhasználásával megvalósuló
víziközmű beruházások finanszírozási rendszerének célszerűségét. A beruházások
megvalósítása során az önkormányzatok olyan szervezési és finanszírozási
módszert alkalmaztak, melynek kapcsán az állami támogatások jogtalan és
indokolatlan igénybevétele valósult meg. Az ellenőrzés rávilágított arra, hogy a
beruházások finanszírozásának jogszabályokba ütköző módja széles körben
elterjedt, ezért a 2005. évben vizsgált 21 önkormányzaton túl vélhetően további
önkormányzatok vettek igénybe ugyancsak jogtalanul közműfejlesztési
támogatást. Az OGY a 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (17) bekezdésében széles
körű vizsgálatot rendelt el az önkormányzatok körében annak érdekében, hogy
teljeskörűen megállapításra és visszavonásra kerüljenek a jogtalanul igénybe vett
támogatások.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. november 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 9.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. június 26.

A tervezett kapacitás igény: 0 ellenőri nap, ebből tervévben: 0 nap.

Témasorszám: 28
Főcsoport azonosító szám:
121/8/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Az államháztartás adóssága kezelésének, alakulásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az államháztartás
adósságállományának, valamint a központi költségvetés követelésállományának
nagysága, összetétele miként alakult, figyelemmel a változások törvényességére,
dokumentális alátámasztottságára; az államadósság kezelése, annak szervezeti,
személyi és technikai feltételei törvényességi, célszerűségi és eredményességi
szempontból megfelelőek-e; a korábbi számvevőszéki ellenőrzések
megállapításai, javaslatai hogyan hasznosultak.
A téma jelentősége: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 110. §-a alapján az államháztartás alrendszereinek hitelviszonyon alapuló
fizetési kötelezettsége tekintendő államadósságnak. Az Áht. 111-113. §-a előírja
az alrendszerek önálló felelősségét az őket terhelő adósság nyilvántartására,
kezelésére vonatkozóan, továbbá az államadósság alrendszerenkénti alakulásának
bemutatását az Országgyűlés részére. Az államadósság döntő hányada a központi
költségvetéshez kapcsolódik, amelynek alakulása jelentős hatással van a
költségvetés pozíciójára. A központi költségvetés bruttó adóssága 2004. év végén
11 592 Mrd Ft (a GDP arányában 57%) volt, ami 9,5%-kal magasabb az előző
évinél. Az államháztartás külföldi adóságát 2000-ben, a belföldi adósságát
2001-ben ellenőriztük átfogóan.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. április 4.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. augusztus 1.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. február 27.

A tervezett kapacitás igény: 960 ellenőri nap, ebből tervévben: 30 nap.

Témasorszám: 29
Főcsoport azonosító szám:
132/1/05
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: bemutatni a hajléktalanokat ellátó intézményrendszert, a
jogszabályi környezetváltozás hatását az ellátás feltételeire és minőségére, a
rendelkezésre álló központi és önkormányzati erőforrások hasznosulását, a
gondozási tevékenység eredményességét. A hajléktalan személyek rendelkezésére
álló átmeneti szállóval, éjjeli menedékhellyel, rehabilitációs intézményel és
hajléktalanok otthonával való ellátottság helyzetét; a létrejött kapacitások
hasznosulását és az intézmények működési színvonalában meglévő
különbségeket. A hasonló profilú, különböző fenntartásban működtetett otthonok
mutatóinak összehasonlító elemzésével, az eltérések okainak feltárásával
értékelni, hogy mennyiben alapozhatók meg a hajléktalanok ellátására vonatkozó
távlati célkitűzések.
A téma jelentősége: Magyarországon a hajléktalan személyek száma mintegy
30-35 ezer fő, melyből 20 ezer a fővárosban él. A hajléktalanokat ellátó
intézményrendszer keretei a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) törvényi szinten szabályozottak. Ezen jogi
szabályozás megteremtette az alapját egy differenciált, a hajléktalan létből való
kikerülés fázisainak megfelelő, ahhoz alkalmazkodó intézményrendszernek. A
hajléktalan személyek intézményrendszere dinamikusan fejlődött az elmúlt évek
során, míg 1999-ben mindössze 280 férőhely volt, addig 2002-re több, mint
7000-re nőtt a számuk. A hajléktalan ellátásban kiemelt szerepe van a települési
önkormányzatoknak, a szociális törvény értelmében az ellátási kötelezettség őket
terheli. A hajléktalan ellátásban az önkormányzatok mellett a civil szervezetek,
egyházak is jelentős részt vállalnak. A hajléktalanok ellátására fordított
költségvetési forrás 2003. évben meghaladta a 3 milliárd Ft-ot.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2005. január 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2005. április 1.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 15.

A tervezett kapacitás igény: 959 ellenőri nap, ebből tervévben: 256 nap.

II.

2006-BAN INDULÓ, 2006-BAN BEFEJEZNI
TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Témasorszám: 30
Ellenőrzésért felelős főcsoport:

11. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási Főcsoport
22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport

Az ellenőrzés típusa:

Egyéb szabályszerűségi

Vélemény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
Az ellenőrzés célja: annak értékeése, hogy a költségvetés tervezésének feltételrendszere,
a költségvetési javaslat összeállítása megfelel-e az államháztartásról szóló törvény,
valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek előírásainak; a törvényjavaslat
bevételi és kiadási előirányzatainak megalapozottságát kielégítően biztosítják-e a
tervezésnél alklamazott módszerek, az állami feladatrendszer és a szabályozók javasolt
módosításai; teljesültek-e az előirányzatok kialakítására kiadott tervezési köriratban és a
fejezetenként összeállított tervezési tájékoztatóban foglaltak; a költségvetési
törvényjavaslatban az önkormányzati forrásszabályozás és támogatási rendszer tervezett
változtatásia megalapozottak-e, a szabályozás egyes elemei egymással összhangban
kerültek-e kialakításra.
A téma jelentősége: Az Áht. 29. § (1) bekezdése alapján a költségvetési törvényjavaslatot
az Országgyűlés az Állami Számvevőszék véleményével együtt tárgyalja meg, s ezzel az
alkotmányos kötelezettségének teljesítésével segíti a megalapozott döntések meghozatalát,
a törvényalkotó munkát.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. június 19.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. augusztus 7.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. november 20.

A tervezett kapacitás igény: 3838 ellenőri nap, ebből tervévben: 3838 nap.
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Témasorszám: 31
Főcsoport azonosító szám:
123/5/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Köztársaság Ügyészsége
fejezet a költségvetési gazdálkodási feladatait, felügyeleti és irányítói teendőit a
jogszabályi előírásoknak megfelelően, célszerűen és eredményesen látta-e el,
biztosította-e a fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű és célszerű
felhasználását, a szakmai célok elérését, belső kontrollrendszerének
fejlesztésében hasznosultak-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések
megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: A fejezetet 2002-ben ellenőrizte átfogóan az Állami
Számvevőszék. Ezt követően a törvények módosítása bővítette a Magyar
Köztársaság ügyészi szervezeteinek feladatkörét alapfeladatait, struktúráját, az
átalakítás érintette a gazdálkodási feltételeit is. Az 1972. évi V. törvény
módosítása az ügyészség átalakításáról, a fellebbviteli Főügyészség és a Katonai
Fellebbviteli Ügyészség létrehozásáról döntött. Az igazságszolgáltatás kertében a
2002. évi XXII. törvény alapján létrehozott fellebbviteli főügyészségek – a
bírósági ítélő táblák felállításához igazodva – kezdték meg tevékenységüket
(budapesti, szegedi és pécsi 2004. január 1-jétől, a győri és a debreceni 2005.
január 1-jétől). A fejezet intézményeinek gazdálkodási besorolását a felügyeleti
szerv módosította. 2003. januártól a fejezet egy önállóan gazdálkodó költségvetési
intézménnyel rendelkezik, részjogkörű költségvetési egységként működnek a
megyei, fővárosi és fellebbviteli főügyészségek, az Országos Kriminológiai
Intézet, a Legfőbb Ügyészség központi igazgatása. A Magyar Köztársaság
Ügyészsége fejezet kiadási előirányzatát a 2004. évi CXXXV. törvény 2005. évre
a 29,4 Mrd Ft-ban, ezen belül a fejezeti kezelésű kiadásokat 1,2 Mrd Ft-ban,
bevételi előirányzatát 0,39 Mrd Ft-ban állapította meg.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 9.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. április 3.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. július 31.

A tervezett kapacitás igény: 530 ellenőri nap, ebből tervévben: 530 nap.

Témasorszám: 32
Főcsoport azonosító szám:
123/6/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A minisztériumok és országos hatáskörű szervek elhelyezésének és tárgyi
eszköz ellátottságának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a központi költségvetési szervek
rendelkeznek-e az elhelyezésükre, és tárgyi eszköz ellátottságukra vonatkozó
normatívákat tartalmazó szabályozással, ezeket a működés során érvényesítik-e,
az erre fordított pénzeszközök felhasználása hatékonyan és célszerűen történik-e.
A téma jelentősége: Ilyen témában a központi költségvetési szervek egészét
érintő vizsgálatot az Állami Számvevőszék eddig még nem folytatott. A
számvevőszéki ellenőrzések ugyanakkor visszatérő rendszerességgel jelezték,
hogy ez a terület még egy-egy fejezethez tartozó intézmények körében is
rendkívül eltérő szabályozottsági, ellátottsági színvonalat mutat.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 9.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 2.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. október 16.

A tervezett kapacitás igény: 930 ellenőri nap, ebből tervévben: 930 nap.

Témasorszám: 33
Főcsoport azonosító szám:
121/6/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A közösségi és a hazai költségvetést megillető vámbevételek realizálása
feltételeinek és a vámeljárások eredményességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése a pénzügyminiszter felügyeleti szervi
hatáskörében hozott intézkedései elősegítik-e, illetve a Vám- és Pénzügyőrség
(VP) biztosítja-e a vámból származó közösségi és hazai költségvetési bevételek
minél teljesebb körű realizálását; a VP eljárásrendje és ellenőrzési rendszere
alkalmas-e a vámok minél teljesebb körű beszedésére, a vámelkerülések
feltárására és megakadályozására, nyilvántartási rendszere biztosítja-e a közösségi
és a hazai költségvetést megillető vámbevételek pontos és naprakész
elkülönítését.
A téma jelentősége: Az EU-hoz történő csatlakozással a vámbevételeknek a
költségvetés egyensúlyi pozíciójára gyakorolt hatása jelentős mértékben
megváltozott. A megállapított vámok 75%-a közösségi bevétel, és csak 25%-a
kerül a magyar költségvetésbe vámbeszedési költség megtérítése címen. A VP
által kiszabott vámösszeg 75%-ának megfizetése a hazai költségvetést terheli
abban az esetben, ha annak pénzügyi teljesítése elmarad. 2004-ben a költségvetés
vámbevétele – az EU-hoz való csatlakozást követően – az előirányzott 11 Mrd
Ft-tal szemben 5,7 Mrd Ft-ban, azaz 52%-ban teljesült.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. március 13.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. június 6.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 4.

A tervezett kapacitás igény: 710 ellenőri nap, ebből tervévben: 710 nap.

Témasorszám: 34
Főcsoport azonosító szám:
133/3/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a
rendelkezésre álló források összhangjának ellenőrzése a gazdálkodási
rendszer több éves átfogó ellenőrzése részeként
Az ellenőrzés célja: értékelni a gazdálkodás több évre ütemezett átfogó
ellenőrzésének keretében az önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatellátásának szervezeti kereteit, megoldásait, azok módosítását a
rendelkezésre álló források változásával összhangban; a költségvetés egyensúlyi
helyzetét, a külső források igénybevételének szabályszerűségét a felhalmozási
feladatoknál, a fajlagos működési kiadások alakulását.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűségének és mennyiségének
aránya az önkormányzatok összeségén belül indokolja, hogy a helyi
önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése keretében
értékelésre kerüljön a feladatellátás szervezeti rendszerének kialakítása, a
pénzügyi egyensúly helyzete, az egyes feladatok fajlagos ráfordításának
alakulása, a külső forrásbevonás szabályszerűsége Budapest Főváros
Önkormányzatánál. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a kiemelt körbe
tartozó többi önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséhez. Az
ellenőrzési program és az ellenőrzési módszer egységessége biztosítja a
sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a
többi ÁSZ jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az
önkormányzati gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. augusztus 28.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 11.

A tervezett kapacitás igény: 306 ellenőri nap, ebből tervévben: 306 nap.

Témasorszám: 35
Főcsoport azonosító szám:
133/3/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével a nagy kockázatú, kiemelt önkormányzati körben értékelni,
hogy a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás és a zárszámadás során.
Elsődleges feladat a kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer
szabályszerűségét biztosító kontrollok kialakításának, működésének ellenőrzése
és annak megállapítása, hogy ezek megfelelően segítették-e a gazdálkodás
szabályszerű végrehajtását, a közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat
során célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a
szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak, különös tekintettel
egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván segítséget nyújtani a
szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az
államháztartás önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a
források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséhez. Az önkormányzatok gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak az Állami Számvevőszék többi jelentéséhez hasonlóan széles
körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 22.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 29.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. október 24.

A tervezett kapacitás igény: 140 ellenőri nap, ebből tervévben: 140 nap.

Témasorszám: 36
Főcsoport azonosító szám:
133/4/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével a nagy kockázatú, kiemelt önkormányzati körben értékelni,
hogy a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás és a zárszámadás során.
Elsődleges feladat a kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer
szabályszerűségét biztosító kontrollok kialakításának, működésének ellenőrzése
és annak megállapítása, hogy ezek megfelelően segítették-e a gazdálkodás
szabályszerű végrehajtását, a közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat
során célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a
szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak, különös tekintettel
egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván segítséget nyújtani a
szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az
államháztartás önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a
források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséhez. Az önkormányzatok gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak az Állami Számvevőszék többi jelentéséhez hasonlóan széles
körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 22.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 29.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. október 24.

A tervezett kapacitás igény: 149 ellenőri nap, ebből tervévben: 149 nap.

Témasorszám: 37
Főcsoport azonosító szám:
133/5/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével a nagy kockázatú, kiemelt önkormányzati körben értékelni,
hogy a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás és a zárszámadás során.
Elsődleges feladat a kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer
szabályszerűségét biztosító kontrollok kialakításának, működésének ellenőrzése
és annak megállapítása, hogy ezek megfelelően segítették-e a gazdálkodás
szabályszerű végrehajtását, a közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat
során célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a
szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak, különös tekintettel
egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván segítséget nyújtani a
szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az
államháztartás önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a
források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséhez. Az önkormányzatok gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak at Állami Számvevőszék többi jelentéséhez hasonlóan széles
körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát segíti elő
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 28.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember 4.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 11.

A tervezett kapacitás igény: 137 ellenőri nap, ebből tervévben: 137 nap.

Témasorszám: 38
Főcsoport azonosító szám:
133/6/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével a nagy kockázatú, kiemelt önkormányzati körben értékelni,
hogy a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás és a zárszámadás során.
Elsődleges feladat a kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer
szabályszerűségét biztosító kontrollok kialakításának, működésének ellenőrzése
és annak megállapítása, hogy ezek megfelelően segítették-e a gazdálkodás
szabályszerű végrehajtását, a közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat
során célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a
szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak, különös tekintettel
egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván segítséget nyújtani a
szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az
államháztartás önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a
források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséhez. Az önkormányzatok gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak az Állami Számvevőszék többi jelentéséhez hasonlóan széles
körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 9.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. szeptember 25.

A tervezett kapacitás igény: 137 ellenőri nap, ebből tervévben: 137 nap.

Témasorszám: 39
Főcsoport azonosító szám:
133/7/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: : az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével a nagy kockázatú, kiemelt önkormányzati körben értékelni,
hogy a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás és a zárszámadás során.
Elsődleges feladat a kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer
szabályszerűségét biztosító kontrollok kialakításának, működésének ellenőrzése
és annak megállapítása, hogy ezek megfelelően segítették-e a gazdálkodás
szabályszerű végrehajtását, a közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat
során célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a
szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak, különös tekintettel
egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván segítséget nyújtani a
szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az
államháztartás önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a
források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséhez. Az önkormányzatok gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak az Állami Számvevőszék többi jelentéséhez hasonlóan széles
körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 28.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember 4.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 11.

A tervezett kapacitás igény: 137 ellenőri nap, ebből tervévben: 137 nap.

Témasorszám: 40
Főcsoport azonosító szám:
133/8/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével a nagy kockázatú, kiemelt önkormányzati körben értékelni,
hogy a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás és a zárszámadás során.
Elsődleges feladat a kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer
szabályszerűségét biztosító kontrollok kialakításának, működésének ellenőrzése
és annak megállapítása, hogy ezek megfelelően segítették-e a gazdálkodás
szabályszerű végrehajtását, a közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat
során célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a
szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak, különös tekintettel
egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván segítséget nyújtani a
szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az
államháztartás önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a
források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséhez. Az önkormányzatok gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak az Állami Számvevőszék többi jelentéséhez hasonlóan széles
körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 9.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. szeptember 25.

A tervezett kapacitás igény: 137 ellenőri nap, ebből tervévben: 137 nap.

Témasorszám: 41
Főcsoport azonosító szám:
133/9/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 9.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 16.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 22.

A tervezett kapacitás igény: 96 ellenőri nap, ebből tervévben: 96 nap.

Témasorszám: 42
Főcsoport azonosító szám:
133/10/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 9.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. május 22.

A tervezett kapacitás igény: 149 ellenőri nap, ebből tervévben: 149 nap.

Témasorszám: 43
Főcsoport azonosító szám:
133/11/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. március 27.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. április 3.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. július 17.

A tervezett kapacitás igény: 126 ellenőri nap, ebből tervévben: 126 nap.

Témasorszám: 44
Főcsoport azonosító szám:
133/12/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. április 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. április 10.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. július 17.

A tervezett kapacitás igény: 126 ellenőri nap, ebből tervévben: 126 nap.

Témasorszám: 45
Főcsoport azonosító szám:
133/13/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. április 14.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. április 21.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. július 17.

A tervezett kapacitás igény: 126 ellenőri nap, ebből tervévben: 126 nap.

Témasorszám: 46
Főcsoport azonosító szám:
133/14/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 15.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 22.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. október 2.

A tervezett kapacitás igény: 126 ellenőri nap, ebből tervévben: 126 nap.

Témasorszám: 47
Főcsoport azonosító szám:
133/15/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 15.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 22.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. október 2.

A tervezett kapacitás igény: 134 ellenőri nap, ebből tervévben: 134 nap.

Témasorszám: 48
Főcsoport azonosító szám:
133/16/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 15.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 22.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. október 2.

A tervezett kapacitás igény: 134 ellenőri nap, ebből tervévben: 134 nap.

Témasorszám: 49
Főcsoport azonosító szám:
133/17/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. június 19.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. június 26.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. november 20.

A tervezett kapacitás igény: 134 ellenőri nap, ebből tervévben: 134 nap.

Témasorszám: 50
Főcsoport azonosító szám:
133/18/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. június 12.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. június 19.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. november 20.

A tervezett kapacitás igény: 134 ellenőri nap, ebből tervévben: 134 nap.

Témasorszám: 51
Főcsoport azonosító szám:
133/19/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az Országgyűlés 35/2003. (IV. 9.) számú határozatának
figyelembevételével
értékelni,
hogy
a
gazdálkodás
törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Az ellenőrzési program az
Országgyűlés illetékes bizottságai részére átadásra kerül. Elsődleges feladat a
kialakított pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során célunk annak feltárása és
bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben
és módon biztosítottak, különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű
feladatokra. Ezen vizsgálattal az Állami Számvevőszék az önkormányzat
vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer
kialakításához, valamint olyan, az államháztartás ezen alrendszere egészére
jellemző információkat kíván összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját
segítik a törvényalkotásban, a források elosztásában, a támogatási feltételek
meghatározásában.
A téma jelentősége: az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások-bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki jelentés
készüljön. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi városi önkormányzat
gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéséhez kialakított
egységes program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak az Állami Számvevőszéki többi
jelentéshez hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati
gazdálkodás nyitottságát, átláthatóságát segíti elő.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. június 26.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. július 3.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. november 20.

A tervezett kapacitás igény: 134 ellenőri nap, ebből tervévben: 134 nap.

Témasorszám: 52
Főcsoport azonosító szám:
123/9/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az Egészségbiztosítási Alap (E. Alap)
és kezelője, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) szervezeti, irányítási
és működési rendje, költségvetése és annak felhasználása összhangban volt-e a
szakmai feladatokkal; az egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos feladatait a
jogszabályi előírásoknak megfelelően látta-e el, hogyan hasznosult a tárca
irányító, ellenőrző tevékenysége, szabályozása, miként teljesültek a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: Az E. Alap működését legutóbb 2002-2003-ban ellenőrizte
átfogóan az Állami Számvevőszék. A Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló törvény az E. Alap kiadási főösszegét 1521,7 Mrd Ft-ban,
a bevételi főösszegét 1180,4 Mrd Ft-ban, a főösszegek egyenlegét –341,3 Mrd
Ft-ban állapította meg. A bevétel, elsősorban a munkáltatói, illetve a biztosítotti
egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi és a központi költségvetési
hozzájárulás, csak részben fedezi az egészségbiztosítási ellátások kiadásait A
bevétel a forrása az E. Alapot kezelő költségvetési szerv működési
költségvetésének. Az állam a törvényben meghatározott ellátások teljesítését
akkor is biztosítja, ha az ahhoz szükséges kiadások az E. Alapból nem fedezhetők.
Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint az E. Alap költségvetési
beszámolóját könyvvizsgáló hitelesíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. február 6.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 15.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 4.

A tervezett kapacitás igény: 1160 ellenőri nap, ebből tervévben: 1160 nap.

Témasorszám: 53
Főcsoport azonosító szám:
123/1/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

Az állami utak fenntartásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az állami utak fenntartására fordított
források biztosítása, rendelkezésre állása, illetve azok felhasználása megfelel-e a
jogszabályokban meghatározott előírásoknak; a megvalósításban résztvevő
szervezetek és intézmények működése, együttműködése, szabályozottsága,
megfelelően biztosította-e a kizárólagos állami tulajdonban levő országos közutak
üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, valamint a feladatot felügyelő fejezet
irányítási, ellenőrzési eszközei mennyiben biztosították a végrehajtásban rést
vevő szervezetek működésének és a kezelésükre bízott források felhasználásának
hatékonyságát.
A téma jelentősége: A magyar úthálózat minősége - tekintettel annak állapotára elsősorban a közúti közlekedés biztosítása szempontjából kiemelt fontosságú. Ez
különösen kiemelt hangsúlyt kap a különösen nagy forgalmat lebonyolító
országos főútvonalak, az autópályák ujonnan épített szakaszaihoz kapcsolódó,
valamint az európai úthálózathoz csatlakozó utak esetében. Az ÁSZ a műszakilag
átadott és pénzügyileg lezárt szakaszok ellenőrzését, illetve a fejlesztési és
fenntartási stratégiák előkészítettségét és megalapozottságának vizsgálatát tervezi.
Az állami beruházások folyamatba épített ellenőrzése lehetővé teszi a
megvalósítás szabályosságának megítélését és a megfelelő időben történő
beavatkozást. A feladat forrása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzata, ennek tervezett összege 2005-re 75,3
Mrd Ft.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 9.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. április 3.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. szeptember 25.

A tervezett kapacitás igény: 860 ellenőri nap, ebből tervévben: 860 nap.

Témasorszám: 54
Főcsoport azonosító szám:
121/9/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A Művészetek Palotája megvalósításának és működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az állami és a vállalkozói szféra
együttműködésében – Public Privat Partnership (PPP) konstrukció – Budapesten
létesült Művészetek Palotája beruházásban az állami szerepvállalás és
finanszírozás, valamint a beruházás előkészítése és kivitelezése az állami érdekek
szempontjából, rövid és hosszú távon eredményesen és gazdaságosan valósult-e
meg; a többfunkciós létesítmény működtetése a 2005. évi átadást követően
eredményesen és hatékonyan történik-e. Az értékelés szempontjai között helyet
kap a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény ("Üvegzseb törvény") előírásainak
érvényesülése, a megkötött vállalkozói szerződések nyomon követése.
A téma jelentősége: A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és
magánbefektető cégek közös vállalkozásában – szindikátusi szerződés alapján –
2002-ben kezdődött Budapesten a Milleneumi Kulturális Tömbben a Művészetek
Palotája beruházás. A finanszírozáshoz a Kormány törvényi felhatalmazással 52
Mrd Ft-os készfizető kezességet vállalt. Az "Üvegzseb törvény" 2003. IV. 25-i
hatályba lépését követően a közös beruházás 2004 decemberében – a 2005. évi
központi költségvetésről szóló törvény rendelkezése szerint – átalakult a PPP
keretében megvalósuló szolgáltatásvásárlási konstrukcióvá. A beruházásra és a
működtetésre vonatkozó kötelezettségvállalás nettó jelenértéke nem haladhatja
meg a 97,9 Mrd Ft-ot. A beruházás 2005 márciusában fejeződött be 4
projekttársaság kivitelezésében, amelyek a továbbiakban ellátják a műszaki
üzemeltetéssel, fenntartással, felújítással kapcsolatos feladatokat. A központi
költségvetés 2004. évben a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
fejezetben „Milleneumi Városközpont Kulturális Tömbbel kapcsolatos kiadások”
alcímen 7,9 Mrd Ft felhalmozási kiadást, 2005. évben „Művészetek Palotája
megvalósításával és működtetésével kapcsolatos kiadások” jogcímcsoporton 9,1
Mrd Ft összeget (működési költségvetés) tartalmazott.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. március 6.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. június 19.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 18.

A tervezett kapacitás igény: 660 ellenőri nap, ebből tervévben: 660 nap.

Témasorszám: 55
Főcsoport azonosító szám:
123/11/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2005. évi működésének és a
központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a költségvetési törvényben az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelési Rt. (ÁPV Rt.) tevékenységét érintő
előirányzatok,
kötelezettségek,
garanciavállalások
hogyan
teljesültek,
összhangban voltak-e a törvényi előírásokkal, a társaság működési bevételei,
ráfordításai az üzleti tervében meghatározott célkitűzéseknek megfelelően, a
törvényben előírt keretek között alakultak-e, a társaság gazdálkodásában
érvényesültek-e a szabályszerűségi, takarékossági szempontok, továbbá hogyan
hasznosították az előző számvevőszéki ellenőrzés megállapításait, javaslatait.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettsége – az állam
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló, 1995. évi XXXIX.
törvény alapján – folyamatosan, évente ellenőrizni az állam vállalkozói
vagyonának alakulását, privatizációját és működését. A 2005. évi tevékenység
ellenőrzése kiterjed a társaság gazdálkodására, a hozzárendelt vagyon
alakulásának, privatizációjának és működésének ellenőrzésére, a várható törvényi
változások miatt szükséges felkészülés vizsgálatára egyaránt. Az utóbbi
ellenőrzési feladat elvégzése különösen indokolt elsősorban a privatizációval
összefüggő tevékenység folyamatos csökkenése, a privatizáció várható befejezése
miatt. Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyona 2005 elején 558,9 Mrd Ft, saját vagyona
11,3 Mrd Ft volt. Az állami költségvetésbe 210 Mrd Ft-ot fizetett be 2004-ben. A
társaságnál könyvvizsgálat van.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. március 3.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. augusztus 21.

A tervezett kapacitás igény: 870 ellenőri nap, ebből tervévben: 870 nap.

Témasorszám: 56
Főcsoport azonosító szám:
121/1/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

Az autópálya beruházások finanszírozási megoldásainak összehasonlító
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az M6-os érdi tető és Dunaújváros
közötti autópálya-szakasz és az M0-ás keleti szektor autópálya-szakasz
beruházások forrásainak biztosítása, az eltérő finanszírozási módok hogyan
hatnak a költségvetésre rövid és hosszú távon.
A téma jelentősége: Az állami költségvetés kiadásainak kímélése érdekében
előtérbe került – többek között az autópálya építésnél – a PPP konstrukcióban
való finanszírozás. Ilyen konstrukció keretében finanszírozzák az M6-os érdi tetőDunaújváros közötti autópálya-szakaszt. Az M0-ás keleti szektor építéséhez a
forrást a költségvetés biztosítja. A két finanszírozási mód időben és mértékben
eltérően terheli a költségvetést, így célszerű azok összehasonlítása, hatásuk
kimutatása.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. február 13.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 29.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. november 6.

A tervezett kapacitás igény: 540 ellenőri nap, ebből tervévben: 540 nap.

Témasorszám: 57
Főcsoport azonosító szám:
121/5/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Földhitel- és Jelzálog Bank Rt. működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Földhitel- és Jelzálogbank Rt.
(FHB) működése és tevékenysége megfelelt-e a törvényi előírásoknak, az
alapszabálynak és a belső szabályzatoknak, továbbá a hitelintézet tőke-, vagyoni
helyzete, eszközeinek alakulása megfelelő fedezettséget biztosított-e, és hitel
kihelyezési tevékenysége kielégítette-e a jövedelmező működés követelményeit,
valamint a korábbi számvevőszéki ellenőrzés javaslatait hasznosította-e.
A téma jelentősége: Az FHB szakosított hitelintézet, amelynek alapvető
tevékenységi köre jelzáloggal terhelt ingatlanok fedezete mellett hosszú lejáratú
hitelek folyósítása, jelzálog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető
kezesség vállalása esetén, bankgarancia vállalása és egyéb bankári
kötelzettségvállalás, valamint egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység. Az
FHB-nál az ÁSZ 2002-ben tartott ellenőrzést. Az FHB alaptőkéje 2004-ben 6,6
Mrd Ft, jelzálog hitelállománya 372 Mrd Ft, mérlegfőösszege 416 Mrd Ft, mérleg
szerinti eredménye 5,1 Mrd Ft. 2002-ben a Bank közvetlenül és közvetve
100%-os állami tulajdonban volt, 2004 végén a külföldi intézményi befektetők
tulajdoni részaránya 33,1%.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. április 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. június 19.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 18.

A tervezett kapacitás igény: 430 ellenőri nap, ebből tervévben: 430 nap.

Témasorszám: 58
Főcsoport azonosító szám:
131/1/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Görög Országos Önkormányzat 2001-2004. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg
a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak;
biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és
szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek
előírásainak betartása.

A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv.
2. § (5) bekezdés, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. tv. 57. § felhatalmazása alapján vizsgáljuk, hogy a különböző állami
forrásokból juttatott pénzeszközök felhasználása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, célszerűen történt-e. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése az országos
kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt gazdálkodásának
vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 23.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. április 24.

A tervezett kapacitás igény: 104 ellenőri nap, ebből tervévben: 104 nap.

Témasorszám: 59
Főcsoport azonosító szám:
131/2/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2002-2005. évi
pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg
a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak;
biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és
szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek
előírásainak betartása.
A téma jelentősége: : Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv.
2. § (5) bekezdés, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. tv. 57. § felhatalmazása alapján vizsgáljuk, hogy a különböző állami
forrásokból juttatott pénzeszközök felhasználása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, célszerűen történt-e. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése az országos
kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt gazdálkodásának
vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 19.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. június 8.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. szeptember 11.

A tervezett kapacitás igény: 104 ellenőri nap, ebből tervévben: 104 nap.

Témasorszám: 60
Főcsoport azonosító szám:
131/3/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2002-2005. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg
a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak;
biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és
szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek
előírásainak betartása.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv.
2. § (5) bekezdés, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. tv. 57. § felhatalmazása alapján vizsgáljuk, hogy a különböző állami
forrásokból juttatott pénzeszközök felhasználása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, célszerűen történt-e. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése az országos
kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt gazdálkodásának
vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 12.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. május 31.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. szeptember 4.

A tervezett kapacitás igény: 104 ellenőri nap, ebből tervévben: 104 nap.

Témasorszám: 61
Főcsoport azonosító szám:
131/4/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Magyar Demokrata Fórum 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a párt által készített és a Magyar
Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a
könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e, a
könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és
belső előírásokat, a párt működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat
használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet,
illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször
módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a pártok
gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.
A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír elő. Az ÁSZ korábbi
ellenőrzése a párt 2002-2003. évi gazdálkodásának törvényességét vizsgálta. A
téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg nagyságrendje, hanem a
jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény indokolja, hogy minden
szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése biztosított legyen, a
törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak megsértése esetén a szankciók
érvényesíthetők legyenek. A költségvetési támogatásban részesülő pártok
gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 14.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember 13.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 11.

A tervezett kapacitás igény: 185 ellenőri nap, ebből tervévben: 185 nap.

Témasorszám: 62
Főcsoport azonosító szám:
131/5/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2004-2005. évi gazdálkodása
törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a párt által készített és a Magyar
Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a
könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e, a
könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és
belső előírásokat; a párt működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat
használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet,
illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször
módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a pártok
gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.
A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír elő. Az ÁSZ korábbi
ellenőrzése a párt 2002-2003. évi gazdálkodásának törvényességét vizsgálta. A
téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg nagyságrendje, hanem a
jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény indokolja, hogy minden
szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése biztosított legyen, a
törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak megsértése esetén a szankciók
érvényesíthetők legyenek. A költségvetési támogatásban részesülő pártok
gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 4.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember 7.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 18.

A tervezett kapacitás igény: 194 ellenőri nap, ebből tervévben: 194 nap.

Témasorszám: 63
Főcsoport azonosító szám:
131/8/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás
felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A Ptk. 74/G. § (8) bekezdése alapján annak értékelése, hogy
a közalapítvány a vagyonát, illetve a központi költségvetésből kapott támogatást
szabályosan és az alapító okiratában meghatározott céljainak megfelelően
használta-e fel.
A téma jelentősége: A Kormány a 2314/1997. (X. 8.) Korm. határozatával a
Magyar Mozgókép Alapítvány alapítóival közösen hozta létre a Magyar
Mozgókép Közalapítványt. A közalapítvány, mint kiemelkedően közhasznú
kulturális tevékenységet végző szervezet az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének f)
pontja alapján a kulturális fejlesztéssel összefüggő állami feladatok
megvalósításának elősegítésében, ezen belül a nemzeti és egyetemes kulturális
örökség részét képező hazai mozgóképkultúra megóvásában, tudományos
feltárásában és közkinccsé tételében, továbbá az audiovizuális művészeti alkotó
munka állami támogatására irányuló közfeladatok ellátásának folyamatos
biztosításában működik közre. A közalapítvány 1998-2001. évek alatt a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztérium fejezettől 4.303 millió Ft támogatást kapott,
amely felhasználásának törvényességét és az alapító okiratban meghatározott
céloknak való megfelelését a 2002. évben helyszínen ellenőriztük. Az
Országgyűlés a közalapítvány részére a 2002-2005. évekre vonatkozóan az éves
költségvetési törvényekben meghatározva névre címzetten 11081 millió Ft-ot
hagyott jóvá. A közalapítvány vagyonából támogatás kizárólag a mozgóképről
szóló, 2004. április 1-jétől hatályos 2004. évi II. törvény 12–17. §-aiban
foglaltaknak megfelelően nyújtható.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. február 6.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. június 12.

A tervezett kapacitás igény: 216 ellenőri nap, ebből tervévben: 216 nap.

Témasorszám: 64
Főcsoport azonosító szám:
131/9/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Antall József Alapítvány 2003-2005. évi gazdálkodása törvényességének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő,
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. tv.
4. § (2) bekezdése alapján annak értékelése, hogy az alapítvány törvényesen
gazdálkodik-e.
A téma jelentősége: Az Országgyűlés a pártok Alkotmányban biztosított, a
népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének
elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra fejlesztése
érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő
tevékenység támogatására engedélyezte, hogy a parlamenti pártok költségvetési
támogatásra jogosult alapítványokat hozzanak létre, amelyek gazdálkodása
törvényességének ellenőrzését két évenként az Állami Számvevőszék végzi.
Államigazgatási szervek ezeknek az alapítványoknak a gazdasági-pénzügyi
ellenőrzésére nem jogosultak. Az MDF által 2003. II. félévében alapított Antall
József Alapítvány 2003. év II. félévére időarányosan 53,9 millió Ft költségvetési
támogatást kapott, a 2004. évi költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási
előirányzata 107,9 millió Ft, a 2005. évi költségvetési törvényben jóváhagyott
támogatási előirányzata 114,4 millió Ft volt.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. július 31.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. augusztus 28.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 11.

A tervezett kapacitás igény: 180 ellenőri nap, ebből tervévben: 180 nap.

Témasorszám: 65
Főcsoport azonosító szám:
131/10/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2003-2005. évi
gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő,
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. tv.
4. § (2) bekezdése alapján annak értékelése, hogy az alapítvány törvényesen
gazdálkodik-e.
A téma jelentősége: Az Országgyűlés a pártok Alkotmányban biztosított, a
népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének
elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra fejlesztése
érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő
tevékenység támogatására engedélyezte, hogy a parlamenti pártok költségvetési
támogatásra jogosult alapítványokat hozzanak létre, amelyek gazdálkodása
törvényességének ellenőrzését két évenként az Állami Számvevőszék végzi.
Államigazgatási szervek ezeknek az alapítványoknak a gazdasági-pénzügyi
ellenőrzésére nem jogosultak. A FIDESZ által 2003. II. félévében alapított
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2003. év II. félévére
időarányosan 195,3 millió Ft költségvetési támogatást kapott, a 2004. évi
költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzata 390,6 millió Ft, a
2005. évi költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzata 414,3
millió Ft volt.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. július 31.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. augusztus 28.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 18.

A tervezett kapacitás igény: 244 ellenőri nap, ebből tervévben: 244 nap.

Témasorszám: 66
Főcsoport azonosító szám:
123/2/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A közoktatási intézmények tankönyvellátási rendszerének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy célszerűen és szabályszerűen
alakították-e ki a közoktatási tankönyvellátás ágazati szakmai felügyeletét és
irányítását, a közoktatási tankönyvek minősítésének hatósági eljárási rendjét, a
tankönykiadási tevékenység támogatási rendszerét és lebonyolítását, valamint a
végső felhasználóknak (tanulóknak) nyújtott normatív támogatások elosztási
rendszerét.
A téma jelentősége: A legtöbb európai uniós országban a közoktatási
tankönyvellátás finanszírozásában jelentős mértékben részt vesz az állam. Ennek
mértéke többnyire 70-90% között mozog. A 2004. évi költségvetési adatok
alapján a közoktatási tankönyvkiadásra fordított állami támogatások mintegy
95%-át normatív alapon biztosították a Belügyminisztérium fejezeten keresztül. A
támogatások 5%-át az Oktatási Minisztérium költségvetésében a fejezeti kezelésű
előirányzatok között, a közoktatási tankönykiadás jogcímcsoporton belül hagyták
jóvá. A jelenleg működő közoktatási tankönyvek támogatási rendszerén belül
egyre kisebb súlyt jelent a fejezeti kezelésű előirányzatok között nyújtott
támogatás: a tárca 2000. évi költségvetésében erre a célra előirányzott forrás
összege 437 M Ft, a 2004. évi előirányzat 241,4 M Ft volt.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. március 6.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. június 19.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2006. december 4.

A tervezett kapacitás igény: 530 ellenőri nap, ebből tervévben: 530 nap.

III.

2006-BAN INDULÓ, 2007-RE ÁTHÚZÓDÓ
ELLENŐRZÉSEK

Témasorszám: 67
Főcsoport azonosító szám:
122/2/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az állami költségvetés 2006. évi végrehajtásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetése teljesítését bemutató törvényjavaslat valósághűen tükrözi-e a 2006.
évi pénzügyi folyamatokat és a költségvetés végrehajtásában jog- és hatáskörrel
rendelkezők a törvényekben kapott felhatalmazásuk kereteik között,
kötelezettségeiknek megfelelően tettek-e eleget; a 2006. évi költségvetés
végrehajtása során érvényesültek-e az államháztartásról szóló törvény, a 2006. évi
költségvetésről szóló törvény, a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó
kormányrendeletek a költségvetési szervekre, a nemzetgazdasági számlákon
lebonyolított pénzforgalomra (kiadás, bevétel) és elszámolásaikra, az elkülönített
állami pénzalapokra, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira vonatkozó egyéb
jogszabályok, valamint a jogi szabályozás és az állami irányítás egyéb
eszközeinek (kormányhatározatok stb.) előírásai.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék alkotmányos kötelezettségének
teljesítésével segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját. Az Állami
Számvevőszék által - a nemzetközileg elfogadott legjobb gyakorlattal
összhangban - kidolgozott, fokozatosan továbbfejlesztett módszertan szerint
minősítjük az alkotmányos fejezeteket, a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező
költségvetési címek, a fejezetek által felügyelt intézményi körből az igazgatási
címek, a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit és a nemzetgazdasági
elszámolásokat. Az ellenőrzés során segítjük a fejezeti belső ellenőröknek az
intézményi beszámoló megbízhatóságára irányuló ellenőrzését.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. július 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 9.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. augusztus 13.

A tervezett kapacitás igény: 12790 ellenőri nap, ebből tervévben: 4420 nap.

Témasorszám: 68
Főcsoport azonosító szám:
123/3/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet működésének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a fejezet felügyeleti, ágazati irányító,
szabályozó tevékenységét, költségvetési gazdálkodását a jogszabályi előirásoknak
megfelelően, a közigazgatás korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére
figyelemmel látta-e el, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával
biztosította-e a szakmai feladatok célszerű és hatékony végrehajtását; törvényes
és szabályszerű volt-e az agrártámogatások odaítélése, a támogatások kifizetése,
ütemessége, hogyan segítette az agrár-, illetve a vidékfejlesztési feladatok
célszerű és eredményes végrehajtását, hasznosulását, valamint hogyan
hasznosította a fejezet a korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításait, javaslatait.
A téma jelentősége: A fejezet működését, gazdálkodását legutóbb 2002-ben
ellenőriztük átfogóan, következtetéseink, javaslataink az állami feladatok, a
támogatási rendszer és az intézmény-hálózat felülvizsgálatára, működésére
irányultak, kiemelten kezeltük az agrárgazdaság támogatását célzó források
felhasználását, célszerűségét és eredményességét. Az EU-hoz való csatlakozás
alapvető fordulatot jelentett a mezőgazdaság számára, mert - különös tekintettel
az uniós támogatások növekedésére - szélesítette a mezőgazdaság lehetőségeit,
szerkezetét, a források elérésének pályázati rendszerét, és ezzel párhuzamosan
szükségessé tette az intézmény- és szabályozó rendszer megerősítését. A fejezet
2005-ben 325,2 Mrd Ft-tal gazdálkodik, ez kiegészül a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt - a XIX. EU integráció fejezetben tervezett 13,2 Mrd Ft-tal. Az átfogó ellenőrzés keretében megkezdjük az FVM fejezet
Igazgatása 2006. évi beszámolója megbízhatóságának ellenőrzését, amit a
2007-ben a zárszámadás ellenőrzése keretében fejezünk be.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. június 12.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. október 2.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. április 23.

A tervezett kapacitás igény: 1390 ellenőri nap, ebből tervévben: 1230 nap.

Témasorszám: 69
Főcsoport azonosító szám:
123/4/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezet működésének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a fejezet felügyeleti, ágazati irányító,
szabályozó tevékenységét költségvetési gazdálkodását a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, a közigazgatás korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére
figyelemmel látta-e el, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával
biztosította-e a szakmai feladatok célszerű és hatékony végrehajtását; eredményes
volt-e a társminisztériumokkal és -szervezetekkel való koordinációs
együttműködési feladatok végrehajtása; valamint hogyan hasznosította a fejezet
a korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításait, javaslatait.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék a fejezet működését legutóbb
2003. évben ellenőrizte átfogóan, a tárca szakmai felügyelete alá tartozó Nemzeti
Színház beruházásának vizsgálatára a 2004. évben került sor. A múzeumi
rekontstrukcióra fordított pénzeszközök hasznosulását 2004. évben, a Nemzeti
Kulturális Alapprogramra fordított pénzeszközök hasznosulását 2005. évben
ellenőriztük. A minisztérium látja el a kulturális örökségvédelemmel összefüggő
állami feladatokat, a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység ágazati
irányítását, a művészeti alkotó munka és előadótevékenység állami támogatásával
kapcsolatos ágazati feladatokat és a hatáskörébe tartozó országos jelentőségű
művelődési intézmények közvetlen irányítását. A Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal útján ellátja a kulturális örökség védelmének összehagolását és
irányítását, továbbá ágazati szakmai felügyeletét. Az NKÖM felügyelete alá 30
költségvetési szervezet és 19 közhasznú társaság tartozik. A fejezet összes
kiadási előirányzatára jóváhagyott összeg 2002. évben 87,6 Mrd Ft volt, a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény szerint
117,3 Mrd Ft kiadási főösszeggel gazdálkodik. Az átfogó ellenőrzés keretében
megkezdjük az NKÖM Igazgatása 2006. évi beszámolója megbízhatóságának
ellenőrzését, amit a 2007-ben a zárszámadás ellenőrzése keretében fejezünk be.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. július 31.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. január 29.

A tervezett kapacitás igény: 490 ellenőri nap, ebből tervévben: 480 nap.

Témasorszám: 70
Főcsoport azonosító szám:
123/7/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a fejezet a felügyeleti, ágazati
irányító, szabályozó tevékenységét, költségvetési gazdálkodását a jogszabályi
előirásoknak megfelelően, a közigazgatás korszerűsítésére, hatékonyságának
növelésére figyelemmel látta-e el, a fejezeti kezelési előirányzatok
felhasználásával biztosította-e a szakmai feladatok célszerű végrehajtását;
érvényesültek-e a fejezeti ellenőrzések megállapításai a külképviseletek
működésében, gazdálkodásában, valamint hogyan hasznosította a fejezet
a
korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításait, javaslatait
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék legutóbb 2003-ban végzett átfogó
ellenőrzést a fejezetnél. A fejezet feladatai átfogják a klasszikus és gazdasági
diplomáciával, az euro-atlanti integrációval és a határon túli magyarokkal
kapcsolatos feladatokat. A fejezet feladat- és címrendjének kialakításában – az
ellenőrizendő időszakban – szerepet játszottak a kormányzati struktúraváltások, a
Határon Túli Magyarok Hivatala fejezethez kerülése, a külügyi protokoll átadása
a Köztársasági Elnökség fejezetnek.
A fejezet a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló CXXXV.
törvény szerint 61,3 Mrd Ft kiadási főösszeggel gazdálkodik, amelyhez a
központi költségvetésből 51,6 Mrd Ft költségvetési támogatást kap. Az átfogó
ellenőrzés keretében megvizsgáljuk három külképviselet működését és
gazdálkodását, továbbá megkezdjük a Külügyminisztérium Igazgatása 2006. évi
beszámolója megbízhatóságának ellenőrzését, amit 2007-ben, a zárszámadás
ellenőrzése keretében fejezünk be.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 7.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. november 13.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. május 7.

A tervezett kapacitás igény: 610 ellenőri nap, ebből tervévben: 460 nap.

Témasorszám: 71
Főcsoport azonosító szám:
121/7/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A költségvetést megillető áfabevételek realizálásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az EU-hoz való csatlakozást
követően a pénzügyminiszter, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH)
és a Vám- és Pénzügyőrség (VP) intézkedései elősegítik-e, illetve az APEH és a
VP ellenőrzései biztosítják-e az áfabevételek minél teljesebb körű beszedését, a
pénzügyi csalások feltárását és a jogosulatlan kifizetések megakadályozását; a
nemzetközi és hazai együttműködésük hozzájárul-e a feladatok eredményes
végrehajtásához, valamint hogyan hasznosították a korábbi számvevőszéki
ellenőrzések megállapításait, javaslatait .
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék 2003-ban ellenőrizte az áfa
visszaigénylésének rendszerét. A központi költségvetés forrásainak mintegy
30-35%-át az áfabevételek képviselik. 2003-ban a költségvetés bruttó
áfa-bevétele 2829 Mrd Ft volt, az áfa-visszautalások összege 1129 Mrd Ft-ot tett
ki. 2004-ben a bruttó áfabevétel 2906 Mrd Ft, az áfa-visszautalások összege 1178
Mrd Ft volt. A 2005. évre a tervek szerint a 5883 Mrd Ft költségvetési bevételből
az áfabevétel 2048 Mrd Ft. A nemzetközi pénzügyi csalások fokozódása
negatívan befolyásolhatja a hazai költségvetés áfabevételeit.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 25.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 5.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 610 ellenőri nap, ebből tervévben: 240 nap.

Témasorszám: 72
Főcsoport azonosító szám:
123/8/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

Az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésének vizsgálata
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az elektronikus kormányzati
fejlesztések az európai uniós előírásokkal összhangban levő, rendszeresen
aktualizált kormányzati és fejezeti stratégiákon alapulnak-e; eredményesen és
hatékonyan működött-e a fejlesztések kormányzati szintű koordinációja; a
kialakított elektronikus kormányzati szolgáltatások az európai uniós
célkitűzésekkel és alapelvekkel összhangban valósultak-e meg; biztosított volt-e a
költségvetési források felhasználásának szakmai kontrollja; az elektronikus
kormányzati rendszerek biztonsága kielégíti-e az adatvédelmi és az informatikai
biztonsági követelményeket.
A téma jelentősége: Az Európa Tanács az „eEurópa 2005” c. akcióterv
végrehajtásáról, szóló 2003 évi határozata a tagállamok részére kiemelt
feladatként fogalmazza meg elektronikus közigazgatási szolgáltatások
kialakítását. A határozat felsorolja továbbá azt a 20 alapvető közszolgáltatást,
amelyek elektronikus hozzáférését a tagállamoknak 2005 végéig kell
megteremteniük, és amelyeket egyben az Európai Bizottság viszonyítási alapként
kezel az egyes országok előrehaladásának rendszeres felmérése során.
A Magyar Kormány 2003. december 12-én fogadta el az „E-kormányzat stratégia
és programtervet”, illetve döntött végrehajtásáról (1126/2003. (XII. 12.) Korm.
határozat), célul tűzve ki többek között a polgárok és vállalkozások számára
nyújtandó tizenkét, illetve nyolc alapvető szolgáltatás mielőbbi megvalósítását, az
állami működés hatékonyabbá, átláthatóbbá és hosszabb távon gazdaságosabbá
tételét. Az alapvető szolgáltatások 2005. december 31-ig történő kialakításának
felelőseit a Kormány 1044/2005 (V. 11.) számú határozatában jelölte ki. Ennek
alapján a fejlesztések koordinációs feladatait a Miniszterelnöki Hivatal
Elektronikus kormányzati központja látja el, az egyes szolgáltatások kialakításáért
pedig a megjelölt közigazgatási szervek vezetői felelősek.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. július 17.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. november 13.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. május 29.

A tervezett kapacitás igény: 1120 ellenőri nap, ebből tervévben: 820 nap.

Témasorszám: 73
Főcsoport azonosító szám:
132/10/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a közmunkaprogramok támogatására
fordított pénzeszközök összhangban voltak-e a foglalkoztatáspolitikai célokkal, a
kapcsolódó jogszabályokban foglaltakkal, javították-e az érintett rétegek
munkaerőpiaci esélyeit, foglalkoztatási feltételeit; a közmunkaprogramok
működtetése, a pénzeszközök hasznosulása hatékony és eredményes volt-e, a
tárca irányító, ellenőrző tevékenysége, szabályozása hogyan hasznosult, miként
teljesültek a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: Az ÁSZ 2002-ben ellenőrizte a foglalkoztatást elősegítő
támogatások felhasználását, az eszközrendszer működését, az FMM fejezet 2005.
évi átfogó ellenőrzése keretében a közmunkaprogramokra fordított pénzeszközök
hasznosulását. A közmunkaprogram elsősorban a hátrányos helyzetű települések
és kistérségek felzárkóztatását, az ott élő tartósan munkanélküli lakosság
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását segítette az elmúlt
években. A pályázaton elnyert költségvetési előirányzat felhasználását, a vállalt
feladatok végrehajtását a Közmunkatanács ellenőrizte. A Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetéséről szóló törvény az FMM fejezet költségvetésében a
közmunkaprogramok előirányzatát 3,1 milliárd Ft-ban állapította meg. A
szezonális foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében új, modellértékű
közmunka program indítását határozta el a Kormány, amelynek keretében 2005.
november 15. és 2006. május 31. között 24 ezer fő munkába állását tervezik.
Ennek 2006. évi végrehajtásához szükséges 6,2 milliárd Ft-ot a
trövényjavaslatban 3,7 milliárd Ft összegben a Munkaerőpiaci Alap, 2,5 milliárd
Ft összegben a helyi önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás
támogatásán belül közmunka programban való önkormányzati részvétel jogcímen
tartalmazza.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 25.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 2.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. június 11.

A tervezett kapacitás igény: 1130 ellenőri nap, ebből tervévben: 270 nap.

Témasorszám: 74
Főcsoport azonosító szám:
133/20/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
2006. évi átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Elsődleges feladat a kialakított
pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. Az ellenőrzés során a kiemelt
önkormányzati körben célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott
feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak,
különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az
ÁSZ az önkormányzatok vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű
gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az államháztartás
önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván összegyűjteni,
amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban, a források
elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: a helyi önkormányzatok az államháztartás alrendszereként
működve a 2004. év végén 9618 milliárd Ft saját vagyonnal rendelkeztek, és a
2005. évre 2776 milliárd Ft éves bevételt terveztek. Az önkormányzatok
gazdálkodásának rendszeres átfogó jellegű vizsgálata hozzájárul ezen jelentős
értékű vagyonnal és költségvetési bevétellel rendelkező államháztartási alrendszer
gazdálkodásának szabályszerűbbé, átláthatóbbá tételéhez. A vizsgálatot 2006-ban
a Budapest fővárosi, 6 kerületi, 5 megyei, 6 megyei jogú városi, valamint 73
városi önkormányzatra kiterjedően egységes ellenőrzési program alapján, a
nagyközségi, községi önkormányzatok esetében ezzel összhangban lévő, de e
területre kidolgozott ellenőrzési program alapján végezzük. Az önkormányzatok
gazdálkodására vonatkozó ellenőrzési megállapítások széles körű alapot
nyújtanak a tapasztalatokat összefoglaló önálló számvevőszéki jelentés
elkészítéséhez.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 9.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. július 30.

A tervezett kapacitás igény: 10200 ellenőri nap, ebből tervévben: 9530 nap.

Témasorszám: 75
Főcsoport azonosító szám:
132/1/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

Az önkormányzatok szociális alapellátási tevékenységeinek ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: a jogszabályi előírások változása milyen módon segítette a
központi célkitűzések megvalósítását, milyen módon befolyásolták az
ellátórendszer intézményeinek fejlesztését, működési feltételeik javítását, s
mindezt mennyiben segítette a felügyeleti irányítás; a többcélú kistérségi
társulások megalakulása segítette-e a szociális alapszolgáltatások egyes
elemeinek biztosítását, a szolgáltatások színvonalának javítását; szabályszerűen
használták-e fel az intézmények a fejlesztésre kapott pótlólagos forrásokat, az
előirányzott támogatási célok megvalósultak-e.
A téma jelentősége: A társadalmi-gazdasági folyamatok, a munkanélküliség, a
létbizonytalanság, illetve az ebből eredő devianciák következtében egyre többen
igénylik a gondoskodás, a támogatás valamilyen formáját. Az igények és a
lehetőségek közötti olló egyre tovább nyílik, így a szűkös anyagi erőforrások
hatékonyabb, eredményesebb felhasználása társadalmi érdek.
A szociális törvényben a valamennyi településre egyformán előírt alapellátás
megszervezése a kistelepülések számára – ami az önkormányzatok 83,9%-át teszi
ki - jelenleg megoldhatatlan feladat. A differenciálatlan szabályozás egyúttal
alacsony hatékonyságot és magas költségeket eredményez a szolgáltatások
megszervezésében. Ebből adódik, hogy egyes településeken még a legelemibb
szociális ellátások sem érhetők el, az ellátottsági mutatók pedig összességében
igen alacsonyak.
Az előre jelezhető társadalmi változások és folyamatok mutatják, hogy a
szolgáltatási szektor fejlesztése nélkül komoly feszültségek keletkezhetnek,
illetve állandósulhatnak, különösen a települések szintjén. A kapcsolódó
szolgáltatási rendszerek (foglalkoztatáspolitika, megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatási rehabilitációja, egészségügy) reformjai ugyancsak a szociális
szolgáltatások iránti igényeket generálják.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. április 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. augusztus 28.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. május 21.

A tervezett kapacitás igény: 3467 ellenőri nap, ebből tervévben: 3225 nap.

Témasorszám: 76
Főcsoport azonosító szám:
132/4/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

Települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési
feladatainak ellátása
Az ellenőrzés célja: Az utóvizsgálat célja az 1999-től 2005. év végéig tartó
időszakban a belterületi vízrendezés során megtett önkormányzati
feladatellátással kapcsolatos intézkedések áttekintése és értékelése. További cél
annak megállapítása, hogy
- az 1999. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai hogyan realizálódtak,
- a vizsgált időszakban a megelőzésre biztosított állami támogatások mennyiben
segítették a belterületi vízelvezetési feladatok megoldását,
- a települési önkormányzatok felkészültsége a belterületi vízrendezésre, illetve
csapadékvíz elvezetési feladat ellátásra.
A téma jelentősége: Az ÁSZ 1999 májusában adta közre a "települési
önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának és
az ehhez kapcsolódó állami támogatás felhasználásának vizsgálatáról" szóló
(9909 sorszámú) jelentését. A jelentésben az ÁSZ számos javaslatot fogalmazott
meg a Kormány és a szakminisztériumok számára.
A települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai
ellátásának jelentőségét az elmúlt évtized alatt előforduló időjárási jelenségek,
illetve az azt követő "helyzet-képek" megerősítették. Bebizonyosodott, hogy az
ország bármely településén, az év bármely szakában jelentkeznek elöntések és
károk, amelyek közvetlenül veszélyeztetik a lakosság élet- és vagyonbiztonságát.
Az úgynevezett belterületi vízkár elhárítás osztott feladat az állam, az
önkormányzatok és a magántulajdonosok között. A feladatmegosztásban a
legfontosabb és kiemelt a települési önkormányzatok felelőssége.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember 4.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. március 19.

A tervezett kapacitás igény: 1195 ellenőri nap, ebből tervévben: 1080 nap.

Témasorszám: 77
Főcsoport azonosító szám:
121/10/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

Az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a kórházak gyógyszerbeszerzési
technikái hatással vannak-e a gyógyszerkiadások vagy azok növekedési ütemének
csökkentésére; gazdaságos és eredményes-e a gyógyszergazdálkodásuk, és abban
a szakmai és gazdálkodási "oldal" összhangja vagy annak hiánya szerepet
játszik-e; a saját előállítású gyógyszerek, infúziós készítmények hatással vannak-e
a gyógyszergazdálkodásra; a kórházak eladósodásában jelentőséggel bír-e a
gyógyszerkiadások növekedése.
A téma jelentősége: A gyógyszertámogatási és finanszírozási rendszer
vizsgálatát az ÁSZ teljes körűvé teszi. Korábbi ellenőrzéseinkben már
foglalkoztunk a kórházak gyógyszerfelhasználásával. Az önkormányzati kórházak
pénzügyi helyzetének, valamint az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak,
egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzési tapasztalatai igazolták, hogy
hiányoznak azok a számviteli és pénzügyi nyilvántartási szabályok, amelyek
alapján egységes előírások szerint tartanák nyilván a kórházakban felhasznált
gyógyszereket: gyógyszer jogcímén gyári és saját előállítású gyógyszereket,
infúziós készítményeket, kontrasztanyagokat, röntgenfilmeket, egyszer
használatos szakmai anyagokat és implantátumokat is elszámolnak. (Az
ellenőrzés a 2001-2005. évekre terjed ki.)
A gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, fogyasztási
helyzetének ellenőrzése nem terjedt ki a fekvőbeteg-ellátásban felhasznált
gyógyszerekre. Az egészségügyi intézmények gyógyszerbeszerzésre fordított
kiadása 1998-2003 között 50%-kal növekedett.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. április 19.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember 11.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. március 26.

A tervezett kapacitás igény: 1600 ellenőri nap, ebből tervévben: 1390 nap.

Témasorszám: 78
Főcsoport azonosító szám:
121/8/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A felsőoktatás kollégium beruházási programjának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az állami és a vállalkozási szektor
együttműködésében 2005-2008 között megvalósuló felsőoktatási kollégium
beruházási és rekonstrukciós program előkészítése kellő megalapozottsággal, az
állami és felsőoktatási intézményi érdekek figyelembevételével, eredményesen
történt-e; a vállalkozási szféra által kivitelezett intézményi kollégiumi
beruházások és rekonstrukciók megfelelően szolgálják-e a felsőoktatás
fejlesztésének céljait, a projektek pénzeszköz-felhasználása a megkötött
szerződések szerint, gazdaságosan és hatékonyan zajlik-e.
A téma jelentősége: A Magyar Universitas Program megvalósításaként az
Európai Unió támogatásával és a magántőke bevonásával – Public Private
Partnership (PPP) fejlesztéssel – 165 Mrd Ft-os felsőoktatási beruházási,
infrastruktúra-fejlesztési program induló részét képezi a felsőoktatási kollégium
beruházási program 2005-2008 között 30 Mrd Ft, valamint a kollégiumi
rekonstrukciós program 19 Mrd Ft-os bekerülési költséggel. A 2091/2003. (V.15.)
Korm. határozat hozott döntést 10 ezer diákotthoni férőhely vállalkozási alapon
történő megvalósításáról. Az új diákotthoni férőhelyek létesítésére irányuló
kollégium beruházási program előzetesen 18 felsőoktatási intézményt érint, és
150 ezer m2 területbővítést eredményez. A program finanszírozását és a
beruházások kivitelezését a közbeszerzési pályázatokon nyertes vállalkozások
végzik. A közszférán belüli kötelezettségvállalás megosztását az OM és a
felsőoktatási intézmények közötti megállapodások biztosítják.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 21.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. december 4.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. június 4.

A tervezett kapacitás igény: 780 ellenőri nap, ebből tervévben: 310 nap.

Témasorszám: 79
Főcsoport azonosító szám:
123/12/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vasúti közlekedés korszerűsítése
hogyan valósult meg; a MÁV Rt. a kezelésében lévő vagyonnal megfelelően
gazdálkodott-e; az elmúlt időszak állami fejlesztési és konszolidációs források
felhasználásánál, a vasút strukturális átszervezésére tett előkészületeknél miként
vették figyelembe az EU követelményeit; hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai és javaslatai.
A téma jelentősége: A MÁV Rt. 1999-2000. évi működésének és
gazdálkodásának ellenőrzésekor az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a
vasúti reform végrehajtása – különös tekintettel az intézményi, szolgáltatói és
finanszírozási rendszerekre – az EU-hoz való csatlakozás követelményeit még
nem teljesítette maradéktalanul. A hazai vasúti pályát a teherfuvarozásra 2006-ig,
személyszállításra pedig 2007-ig meg kell nyitni az EU tagállamainak
vasúttársaságai előtt. Fontos nemzetgazdasági kérdés, hogy az európai
közlekedési folyosók fejlesztése milyen hatást gyakorolt a hazai közlekedési
szektorra, a fejlődési lehetőségeket a meglévő vállalkozói vasút hogyan használta
ki, továbbá a vasúti közlekedés korszerűsítése során a fő és mellékvonalak
fejlesztése harmonikusan valósult-e meg. A MÁV Rt. 2005. évi üzleti terve
szerint a társaság 2005-ben várható vesztesége 80,7 Mrd Ft, saját tőkéje 55,0 Mrd
Ft, jegyzett tőkéje 208,0 Mrd Ft, hosszú lejáratú hitelállománya 246,4 Mrd Ft
lesz.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. július 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. november 13.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. május 7.

A tervezett kapacitás igény: 890 ellenőri nap, ebből tervévben: 740 nap.

Témasorszám: 80
Főcsoport azonosító szám:
123/13/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Távirati Iroda Rt. 2006. évi gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a társaság szabályozása, szervezeti és
működési rendszere összhangban volt-e a feladatokkal; törvényesen, célszerűen és
eredményesen gazdálkodott-e a rendelkezésre bocsátott vagyonnal és a központi
költségvetésből a részvénytársaság közszolgálati feladatai ellátásához nyújtott
működési és céltámogatással, valamint hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzés megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: A nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII.
törvény 9. §-a és az MTI Rt. alapító okirata szerint a társaság elnöke évente
beszámol az Országgyűlésnek az rt. tevékenységéről, amelynek keretében sor
kerül a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyereség
felosztására. Az elnök beszámolóját a felügyelő bizottság véleményével együtt
kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolóhoz mellékelni kell az Állami
Számvevőszék elnökének jelentését az rt. tevékenységéről. A társaság saját
vagyona 2005 elején 3 Mrd Ft, jegyzett tőkéje 1,75 Mrd Ft volt. A társaságnál
könyvvizsgálat van.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 7.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. november 6.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. május 21.

A tervezett kapacitás igény: 370 ellenőri nap, ebből tervévben: 200 nap.

Témasorszám: 81
Főcsoport azonosító szám:
122/1/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A SAPARD Program végrehajtására és a támogatások kifizetésére
létrehozott magyarországi intézményrendszer 2006. évi igazoló ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Európai Unió (EU) agrár- és
vidékfejlesztési célú előcsatlakozási támogatásokat kezelő szervezet belső
ellenőrzési eljárásai elméletileg megalapozottak-e és a gyakorlatban megfelelően
működnek-e, az eljárások kellő biztosítékkal szolgálnak-e a tekintetben, hogy a
SAPARD projektek megfelelnek a Többéves Pénzügyi Megállapodás
rendelkezéseinek; az összes fontos akkreditációs kritérium továbbra is teljesül-e,
és mindenben megfelel-e az Európai Bizottság által korábban hozott
határozatoknak, amelyekkel a támogatások kezelésének feladatait átruházta a
SAPARD hivatalokra; az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megfelelő
védelme biztosított-e.
A téma jelentősége: Az EU SAPARD előcsatlakozási programjának keretében
Magyarország 2000-2006 között, illetve a csatlakozás évéig összesen közel 160
millió euró, azaz kb. évi 10 Mrd Ft-nak megfelelő összegű támogatáshoz jut. A
program hosszú távú célja, hogy intézményfejlesztéssel a tagjelölt országokat
felkészítse az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból
(EMOGA) finanszírozott támogatások fogadására a csatlakozás után. A SAPARD
az első olyan támogatási program, amelynél az EU átadja az előzetes ellenőrzés
jogát a tagjelölt országoknak. Ugyanakkor az EU a támogatások folyósításának
feltételéül szabja, hogy Magyarország létrehozzon egy többszintű ellenőrzési
rendszert, amelynek részei a SAPARD Hivatalon belül kiépített belső ellenőrzési
egységek, illetve az Igazoló Szerv, mint független külső ellenőrző szervezet. Az
ellenőrzést az Állami Számvevőszék az EU eljárási szabályainak megfelelően a
Magyar Köztársaság Kormánya által felkért igazoló szervezetként végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 9.
A lezárás időpontja : 2007. április 16.

A tervezett kapacitás igény: 800 ellenőri nap, ebből tervévben: 750 nap.

Témasorszám: 82
Főcsoport azonosító szám:
121/3/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

Az uniós támogatások hazai monitoring és ellenőrzési rendszere
működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a monitoring intézményei és
informatikai rendszere az európai uniós és a hazai jogszabályi előírásoknak
megfelelően és hatékonyan működnek-e a csatlakozást követően; a monitoring
rendszer lehetővé teszi-e a Magyarországnak nyújtandó támogatások átlátható és
költségtakarékos felhasználását; a monitoring informatikai rendszerre fordított
pénzeszközök felhasználásánál érvényesültek-e a hatékonyság, az eredményesség
követelményei; hasznosultak-e a korábbi ÁSZ ellenőrzések javaslatai.
A téma jelentősége: A monitoring az Európai Unió Tanácsának Rendeleteiben
előírt feladat az EU-s alapokból származó támogatások hatékonysága érdekében.
A rendeletekben kiemelten szabályozott feladat az Irányító Hatóság monitoring
tevékenysége, a Monitoring Bizottságok működtetése, a teljesítmények és az
eredmények méréséhez a monitoring jelzőszámok alkalmazása, valamint az
értékelési tevékenység.
A monitoring rendszert az előcsatlakozás időszakában, 2000-ben és 2002-ben
vizsgáltuk. Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően fontos annak
megítélése, hogy megfelelően és hatékonyan működik-e az európai uniós
támogatások (Strukturális Alap, Kohéziós Alap és a mezőgazdasági támogatások)
monitoring rendszere.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 11.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 2.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 610 ellenőri nap, ebből tervévben: 210 nap.

Témasorszám: 83
Főcsoport azonosító szám:
121/2/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítményellenőrzés

A 2006-ban befejeződő autópálya beruházások ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a beruházási szerződések
előkészítése, a szerződéses feltételek összhangban vannak-e a jogszabályokban és
kormányhatározatokban meghatározott követelményekkel; a teljesítések
elszámolásának rendszere, módja alkalmas-e a szerződéseknek megfelelő
teljesítések nyomon követésére, a kifizetések és a tényleges teljesítések
összhangjának biztosítására; a beruházás megvalósításában résztvevő szervezetek
és
intézmények
együttműködésének
szabályozottsága
megfelel-e
a
jogszabályokban meghatározott követelményeknek; a szerződési feltételek szerint
történt-e a kiválasztott autópálya beruházások megvalósítása.
A téma jelentősége: Az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és
üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának
egyes kérdéseiről szóló 2044/2003. (III. 14.) Korm. határozat szerint 2006-ban 10
db autópálya szakasz megépítése szerepel. Ezek az M0, M3, M5, M35, M6, M7,
M8 és M9 autópályák különböző szakaszai. A jelenleg építés alatt álló szakaszok
közül 9 esetében tervezik a beruházás átadását 2006-ban. A fejlesztési program
tervezett költségvetése 2003-2006 közötti években 1056 Mrd Ft, amely a
gyorsforgalmi utak mellett egyéb főúti beruházásokat is tartalmaz.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. október 16.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. május 7.

A tervezett kapacitás igény: 1350 ellenőri nap, ebből tervévben: 1090 nap.

Témasorszám: 84
Főcsoport azonosító szám:
121/4/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Nemzeti Bank Rt. 2006. évi működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
középtávú (2002-2007) és éves intézményi célkitűzései hogyan teljesültek; az
MNB működése megfelelt-e a törvényi előírásoknak; megítélni továbbá az
intézmény gazdálkodását, annak hatékonyságát és szabályszerűségét, a működési
költségek alakulását, a beruházási cékitűzések megvalósulását, a létszám- és
bérgazdálkodást, a belső ellenőrzési tevékenységet és a korábbi számvevőszéki
ellenőrzések javaslatainak hasznosulását.
A téma jelentősége: Az MNB fontos szerepet tölt be a pénzügyi stabilitás
biztosításában és a pénzügyi rendszer prudenciális felügyeletében. A monetáris
döntések meghozatalához az intézmény szabályszerű és hatékony működése
teremt kereteket. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 45.
§-ában foglaltak alapján az MNB működésének ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat az Állami Számvevőszék végzi, ezzel segítve az Országgyűlés
ellenőrző munkáját. Az MNB működésének és gazdálkodásának évenkénti
ellenőrzése keretében nem vizsgáljuk az éves beszámoló valódiságát, mivel azt
könyvvizsgáló auditálja.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 4.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 2.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 480 ellenőri nap, ebből tervévben: 240 nap.

Témasorszám: 85
Főcsoport azonosító szám:
131/6/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Összefogás Magyarországért Centrum 2004-2005. évi gazdálkodása
törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: : annak megállapítása, hogy a párt által készített és a Magyar
Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a
könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e, a
könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és
belső előírásokat, a párt működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat
használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet,
illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: : Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször
módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a pártok
gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.
A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír elő. Az ÁSZ korábbi
ellenőrzése a párt 2002-2003. évi gazdálkodásának törvényességét vizsgálta. A
téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg nagyságrendje, hanem a
jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény indokolja, hogy minden
szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése biztosított legyen, a
törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak megsértése esetén a szankciók
érvényesíthetők legyenek. A költségvetési támogatásban részesülő pártok
gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. november 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. december 1.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. február 26.

A tervezett kapacitás igény: 138 ellenőri nap, ebből tervévben: 80 nap.

Témasorszám: 86
Főcsoport azonosító szám:
131/7/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Munkáspárt 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: : annak megállapítása, hogy a párt által készített és a Magyar
Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a
könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e, a
könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és
belső előírásokat, a párt működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat
használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet,
illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: : Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször
módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a pártok
gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.
A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír elő. Az ÁSZ korábbi
ellenőrzése a párt 2002-2003. évi gazdálkodásának törvényességét vizsgálta. A
téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg nagyságrendje, hanem a
jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény indokolja, hogy minden
szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése biztosított legyen, a
törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak megsértése esetén a szankciók
érvényesíthetők legyenek. A költségvetési támogatásban részesülő pártok
gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. november 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. december 1.
A lezárás időpontja (a jelentést megvitató elnöki értekezlet): 2007. március 12.

A tervezett kapacitás igény: 159 ellenőri nap, ebből tervévben: 85 nap.

FÜGGELÉK
az ÁSZ 2006. évi ellenőrzési tervéhez

KITEKINTŐ TÁBLÁZATOK

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése
Az állami vagyon-, az államháztartáson kívülre kerülő közpénzek védelme
2006

2007

2008

A Földhitel és Jelzálogbank Rt. A Diákhitel Rt. működésének A Befektetővédelmi Alap műműködésének ellenőrzése
ellenőrzése
ködésének ellenőrzése
Magyar Fejlesztési Bank Rt.
működésének ellenőrzése

A Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzése

A tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdaságok gazdálkodásának ellenőrzése
Az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt. 2005. évi
működésének és a központi
költségvetés végrehajtásához
kapcsolódó tevékenységének
ellenőrzése

Az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt. 2006. évi
működésének és a központi
költségvetés végrehajtásához
kapcsolódó tevékenységének
ellenőrzése

Az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt. 2007. évi
működésének és a központi
költségvetés végrehajtásához
kapcsolódó tevékenységének
ellenőrzése

A 2005. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a fejezeti
kezelésű előirányzatok körét
érintő megállapítások

A 2006. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a fejezeti
kezelésű előirányzatok körét
érintő megállapítások

A 2007. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a fejezeti
kezelésű előirányzatok körét
érintő megállapítások

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Az APV Rt. működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzése (2003-2004-2005)
Pénzügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2004)
A Magyar Posta Rt. működésének ellenőrzése (2004)
A Hitelgarancia Rt. működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzése (2004)
Az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzése (2004)

A zárszámadás ellenőrzése keretében a fejezeti kezelésű előirányzatok körét érintő megállapítások (2004-2005 évi jelentések)
A kincstári vagyon kezelésének és működtetésének ellenőrzése (2005)
A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzése (2005)
A Magyar Export-Import Bank Rt. működésének ellenőrzése (2005)
A Magyar Követeléskezelő Rt. működésének ellenőrzése (2005)
A kincstári vagyon kezelésének és működésének ellenőrzése (2005)
*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

2

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Európai Uniós támogatások és hazai társfinanszírozás
2006

2007

2008

A Nemzeti Fejlesztési Terv Az INTERREG közösségi
végrehajtásának ellenőrzése
kezdeményezési
támogatás
felhasználásának ellenőrzése
Az EQUAL közösségi kezdeményezési támogatás felhasználásának ellenőrzése

Uniós támogatások hazai monitoring ellenőrzési rendszere
működésének ellenőrzése
A SAPARD program végrehajtására és a támogatások kifizetésére létrehozott magyarországi intézményrendszer 2005.
évi igazoló ellenőrzési

A SAPARD program végrehajtására és a támogatások kifizetésére létrehozott magyarországi intézményrendszer 2006.
évi igazoló ellenőrzési

Az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések kifizető ügynökségi feladatait ellátó szervezet 2005. évi
igazoló szervi ellenőrzése

Az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések kifizető ügynökségi feladatait ellátó szervezet 2006. évi
igazoló szervi ellenőrzése

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Az egészségügy területén megvalósult PHARE programok ellenőrzései (2004)
Az EMOGA Garancia Részleg kifizető ügynökség feladatát ellátó szervezet akkreditáció előtti
ellenőrzése (2004)
A SAPARD program végrehajtására és a támogatások kifizetésére létrehozott magyarországi
intézményrendszer 2003. évi igazoló ellenőrzési (2004)
Az ISPA támogatással megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzése (2004)
Az ISPA támogatással megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzése (2005)

A SAPARD program végrehajtására és a támogatások kifizetésére létrehozott magyarországi
intézményrendszer 2004. évi igazoló ellenőrzése (2005)
Az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések kifizető ügynökségi feladatait
ellátó szervezet 2004. évi igazoló szervi ellenőrzése (2005)
*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.
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1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Egészségügy
2006

2007

2008

Az egészségügyi szakellátások Az állami egészségügyi intézprivatizációjának ellenőrzése
mények (kórházak, klinikák)
gyógyszergazdálkodásának
ellenőrzése
Az Egészségbiztosítási Alap
működésének ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2002)
Az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzése (2003)
Az állami egészségügyi beruházásokra és felújításokra fordított pénzeszközök hasznosulásának
ellenőrzése (2004)
Az egészségügy területén megvalósuló Phare programok ellenőrzése (2004)
A gyógyszerfogyasztás helyzetének, finanszírozási és támogatási rendszerének ellenőrzése
(2004)
Az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzése (2005)
Az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)

*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Központi költségvetés bevételei
2006

2007

2008

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőr- A közösségi és hazai költségzési Hivatal működésének el- vetést megillető vámbevételek
realizálása feltételeinek és a
lenőrzése
vámeljárások eredményességének értékelése
A 2005. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a központi
költségvetés bevételeire vonatkozó megállapítások

A 2006. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a központi
költségvetés bevételeire vonatkozó megállapítások

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzése (2004)
A Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzése (2005)
A társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzése (2005)
A 2004. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a központi költségvetés bevételeire vonatkozó
megállapítások (2005)

*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Közlekedés, közlekedés-fejlesztés
2006

2007

2008

Az állami utak fenntartásának 2006-ban befejeződő autópálya
ellenőrzése
beruházások ellenőrzése
Az autópálya beruházások fi- A vasúti közlekedés korszerűnanszírozási
megoldásainak sítésének ellenőrzése
összehasonlító ellenőrzése

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Az M3 autópálya beruházás pénzügyi folyamatának ellenőrzése (2002)
A Mária-Valéria híd beruházás ellenőrzése (2002)
Az M7 autópálya felújítás pénzügyi folyamatának ellenőrzése (2003)
A Magyar Államvasutak Rt. 1999-2000. évi működésének és gazdálkodásának ellenőrzése
(2002)
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2003)
A Szekszárdi Duna Híd beruházás ellenőrzése (2004)
ISPA támogatással megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzése (2005)
*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Környezetvédelem, természetvédelem
2006

2007

2008

A Környezetvédelmi és Víz- A Környezetvédelem és Inf- A fenntartható fejlődés körügyi Minisztérium fejezet mű- rastruktúra Operatív Program nyezetvédelmi hatékonyságámegvalósítására fordított pénz- nak ellenőrzése
ködésének ellenőrzése
eszközök
hasznosulásának
ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Környezetvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2002)
A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése (2003)
A környezetvédelmi alap célfeladatokra előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
(2004)
Az ISPA támogatásból megvalósított környezetvédelmi programok ellenőrzése (2004)
A Magyar-Osztrák-Szlovén határmenti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzése
(2005)

*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Felsőoktatás
2006

2007

2008

A felsőoktatási állami intéz- Az Oktatási Minisztérium fejemények ingatlangazdálkodásá- zet közoktatás-fejlesztésre és
számítógépes hálózat kialakínak ellenőrzése
tására fordított pénzeszközei
hasznosulásának ellenőrzése
A közoktatási intézmények A felsőoktatás kollégium berutankönyvellátási rendszerének házási programjának ellenőrzése
ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzése (2004)
A felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzése (2005)
Az Oktatási Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)

*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Szociál- és családpolitika, esélyegyenlőség
2006

2007

2008

A Nyugdíjbiztosítási Alap működésének ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
(2003)
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatási rendszerének ellenőrzése (2004)
Ifjúsági, Családügyi, Szociális, és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)
A családpolitikai programokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése (2005)

*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Foglalkoztatás
2006

2007

2008

Közmunkaprogramok támoga- A Humánerőforrás Fejlesztési
tására fordított pénz-eszközök Programra fordított pénzeszhasznosulásának ellenőrzése
közök hasznosulásának ellenőrzése
EQUAL közösségi kezdeményezési támogatás felhasználásának ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzése (2004)
Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)

*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

1. sz. melléklet
2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Haderő korszerűsítés
2006

2007

2008

A Honvédelmi Minisztérium
fejezet védelmi felülvizsgálat
célkitűzéseinek megvalósítására fordított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) keretében Magyarországon megvalósuló
fejlesztések ellenőrzése (2002)
A katonai védelmi beruházások ellenőrzése (2003)
A Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése (2004)
A Magyar Honvédség közbeszerzési rendszerének ellenőrzése (2004)
A Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)

*Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a
jelentés elkészül.

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok kommunális feladatai
2006

2007

A települési önkormányzatok
vízrendezési és csapadékvízelvezetési feladatainak ellátása

2008
Önkormányzatok hulladékgazdálkodási tevékenysége,
különös tekintettel a szelektív
hulladékgyűjtésre
A települési önkormányzatok
tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzése

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik rendelkezésére álló támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése (2003)
A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2002. évi címzett és
céltámogatások igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése (2003)
A települési önkormányzatok szennyvízközmű fejlesztési és működtetési feladatai ellátásának
ellenőrzése (2004)
A köztemetők fenntartásának ellenőrzése (2004)

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Terület és településfejlesztés
2006

2007

A helyi önkormányzatok be- A többcélú kistérségi társuláruházásaihoz és rekonstrukci- sok elterjedésének és célszerű
óihoz nyújtott 2005. évi fel- működésének ellenőrzése
halmozási célú támogatások
ellenőrzése

2008
A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2007. évi felhalmozási célú támogatások
ellenőrzése

A helyi önkormányzatok be- A területfejlesztés térségi inruházásaihoz és rekonstrukci- tézményrendszerének műköóihoz nyújtott 2006. évi fel- dési feltételei, hatékonysága
halmozási célú támogatások
ellenőrzése
Az
ivóvízminőség-javító A PPP programok eredményei
program megvalósulásának a helyi önkormányzatok feladatellátásában
ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik rendelkezésére álló támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése (2003)
A címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások, rekonstrukciók ellenőrzése
(2004)
A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2003. évi felhalmozási
célú támogatások ellenőrzése (2004)
A helyi önkormányzati fürdők – kiemelten a gyógyfürdők – helyzete, fejlesztésének lehetőségei különös tekintettel az idegenforgalomra és turizmusra (2004)
A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2004. évi felhalmozási
célú támogatások ellenőrzése (2005)

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok gazdálkodási feltételei
2006

2007

2008

A települési önkormányzatok
adóztatási tevékenységének
ellenőrzése, különös tekintettel az iparűzési adó megszüntetésére

Energia-racionalizálási intézkedésekre fordított források
felhasználásának eredményessége a helyi önkormányzatoknál

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok oktatási feladatai
2006

2007

2008

Szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök
felhasználásának eredményessége
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A szakképzési struktúra szerepe a munkaerő-piaci igények kielégítésében (2003)
A középfokú oktatás feltételeinek alakulása (2004)
A középiskolai kollégiumok fenntartásának és fejlesztésének feltételei (2005)
Az iskola-előkészítés, általános iskolai oktatás feltételeinek biztosítása kistelepüléseken
(2005)

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok szociális feladatai
2006

2007

2008

kórházak
Az önkormányzatok szociális Önkormányzati
alapellátási tevékenységének pénzügyi, egyensúlyi helyzetének ellenőrzése (utóvizsgáellenőrzése
lat)
Fogyatékos személyek (gyermek és felnőtt) szociális ellátása, rehabilitáció szervezése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Az önkormányzatok tartós szociális feladatainak ellenőrzése (2003)
Gyermekvédelemmel kapcsolatos személyes gondoskodást nyújtó ellátások vizsgálat (2004)
A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése (2005)

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság
2007-2008. évre indítani tervezett ellenőrzések
1. A Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának ellenőrzése
2. A Magyar Távirati Iroda gazdálkodásának ellenőrzése
3. Az ÁPV Rt. működésének ellenőrzése
4. Vélemény a Magyar Köztársaság 2008. majd a 2009. évi költségvetéseiről
5. A Magyar Köztársaság 2006. majd a 2007. évi költségvetései végrehajtásának ellenőrzése
6. A központosított közbeszerzések ellenőrzése
7. A gazdaságfejlesztési célokat szolgáló pénzeszközök hasznosulásának (Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program) ellenőrzése
8. Az állami támogatású bérlakás programra fordított pénzeszközök hasznosulásának
ellenőrzése
9. A Honvédelmi Minisztérium fejezet védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
10. Az Oktatási Minisztérium fejezet közoktatás-fejlesztésre és számítógépes hálózat kialakítására fordított pénzeszközei hasznosulásának ellenőrzése
11. A versenysport támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
12. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program megvalósítására fordított
pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
13. A labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
14. Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósítására biztosított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
15. Humánerőforrás Fejlesztési Program megvalósítására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
16. A Milleneumi Városközpont Kulturális Tömb beruházásának ellenőrzése
17. A fenntartható fejlődés környezetvédelmi hatékonyságának ellenőrzése
18. Az INTERREG közösségi kezdeményezési támogatás felhasználásának ellenőrzése
19. Az EQUAL közösségi kezdeményezési támogatás felhasználásának ellenőrzése
20. A Bíróságok fejezet működésének ellenőrzése
21. Az EU integráció fejezet működésének ellenőrzése
22. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet működésének ellenőrzése
23. Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezet működésének ellenőrzése
24. Polgári Nemzetbiztonsági Hivatal költségvetési cím ellenőrzése
25. A Pénzügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése

26. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése
27. A Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzése
28. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működésének ellenőrzése
29. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működésének ellenőrzése
30. A MTV Rt. gazdálkodásának ellenőrzése
31. Diákhitel Rt. működésének ellenőrzése
32. Országos Betétbiztosítási Alap működésének ellenőrzése
33. Befektetővédelmi Alap működésének ellenőrzése
34. A Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzése

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

2007-2008. évre tervezett ellenőrzések

1. A helyi önkormányzatok 2006. és 2007. évi költségvetési kapcsolatainak ellenőrzése
2. Az államháztartás önkormányzati alrendszere 2008. és 2009. évi költségvetése tervezésének ellenőrzése
3. A helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének 2007. és
2008. évi átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzése
4. A területfejlesztés térségi intézményrendszerének működési feltételei, hatékonysága
5. Energia-racionalizálási intézkedésre fordított források felhasználásának eredményessége
6. Szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználásának eredményessége
7. A többcélú kistérségi társulások elterjedésének és célszerű működésének ellenőrzése
8. Az ivóvízminőség-javító program megvalósulásának ellenőrzése
9. Az önkormányzatok kórházak pénzügyi, egyensúlyi helyzetének ellenőrzése (utóvizsgálat)
10. Fogyatékos személyek (gyermek és felnőtt) ellátása, a rehabilitáció szervezése
11. Önkormányzatok hulladékgazdálkodási tevékenysége, különös tekintettel a szelektív
hulladékgyűjtésre
12. A települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzése különös tekintettel az iparűzési adó megszüntetésére
13. A települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának az ellenőrzése
14. A PPP programok eredményei a helyi önkormányzatok feladatellátásában
15. A szennyvízközmű fejlesztési célkitűzések megvalósítása az Európai Uniós követelmények tükrében (utóvizsgálat)
16. A helyi önkormányzatok bér- és létszámgazdálkodás
17. Sürgősségi betegellátás helyzetének vizsgálata

18. A Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
19. A FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
20. A Szabad Demokraták Szövetsége – Magyar Liberális Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
21. A Magyar Demokrata Fórum 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
22. A Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
23. A Munkáspárt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
24. Az Összefogás Magyarországért Centrum 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
25. A 2006. évi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított
pénzeszközök ellenőrzése
26. Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2002-2005. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
27. A Szerb Országos Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
28. Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
29. Az Országos Cigány Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
30. Az Országos Ukrán Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
31. Az Országos Örmény Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
32. A Táncsics Mihály Alapítvány 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
33. A Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
34. Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
35. Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
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