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Domokos László elıadása a Belsı Ellenırök Magyarországi Közhasznú Szervezete 

konferenciáján, 2012. szeptember 19. 

A kontrollok szerepének felértékelıdése a közszférában 

1. sz. Dia (Cím) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt szervezık! 

Mindenekelıtt engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívást a mai konferenciára. 

Nagy örömmel fogadtam el a felkérést, két okból is. Egyrészrıl azért, mert a Belsı 

Ellenırök Magyarországi Közhasznú Szervezete az Állami Számvevıszék fontos 

szakmai partnere. 2010-ben a két szervezet együttmőködési megállapodást is kötött. 

Másrészrıl pedig azért, mert a mai konferencia címe és elıadói összetétele ugyanarra 

mutatnak rá, amit az ÁSZ is évek óta hangsúlyoz. Mi is meggyızıdéssel valljuk 

ugyanis, hogy a védelmi vonalaknak együtt kell mőködnie a szervezetekben. A kont-

rollszervezetek összehangolt munkája nagyban hozzájárul a megfelelı kontroll-

környezet kialakításához, annak gazdaságos, ésszerő és hatékony üzemeltetéséhez. 

Mai elıadásomban a közszféra kontrolljait és ellenırzését járom körül. Engedjék meg, 

hogy elıször röviden összefoglaljam, hogyan illeszkedik az Állami Számvevıszék 

munkája az államháztartás rendszerének egyéb ellenırzési szintjeihez. Ezt követıen 

pedig röviden ismertetem az ÁSZ legfrissebb jelentését, amely a költségvetési intéz-

mények belsı kontrollrendszerének és belsı ellenırzésének szabályszerőségét vette 

górcsı alá. 

Tisztelt Résztvevık! 

2. sz. Dia (Az új ÁSZ törvény kiemelt jelentısége) 

A 2011-es esztendı a mélyreható változások éve volt egész Magyarország és az Ál-

lami Számvevıszék életében is. Kiemelkedı jelentıségő volt, hogy az Országgyőlés 

2011. június 20-án elfogadta az új számvevıszéki törvényt, mégpedig a sarkalatos 

törvények közül elsıként. Az új jogszabály 2011. július 1-jén hatályba is lépett. 

Az új szabályozás azt a célt szolgálja, hogy a számvevık eredményesebben tudjanak 

dolgozni, azaz az eddigieknél is hatékonyabban tudjanak fellépni az adófizetık pén-
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zének és vagyonának védelme érdekében. Az új jogszabály bár megtartja a hivatali 

típusú számvevıszéki jelleget, de számos nagyon fontos változást is hozott. Kiszélesí-

tette az ÁSZ ellenırzési jogosítványait, érezhetıen megerısítette a szervezet függet-

lenségét, és a korábbinál is átláthatóbbá tette a számvevıszéki munkát. Fontos ki-

emelni, hogy a törvényben megfogalmazott célkitőzések és megoldások összhangban 

vannak a számvevıszéki ellenırzés nemzetközi szinten elfogadott elveivel és gyakor-

latával, illetve a nemzetközi szervezetek ajánlásaival is. Az ÁSZ-törvény tehát úgy te-

szi lehetıvé a hatékony és eredményes munkavégzést, hogy teljes mértékben megfe-

lel a nemzetközi sztenderdeknek.  

3. sz. Dia (Az ÁSZ szerepe az államháztartás ellenırzésében) 

A törvényi rendelkezés szerint az Állami Számvevıszék „az Országgyőlés legfıbb 

pénzügyi és gazdasági ellenırzı szerve, amely az Országgyőlésnek alárendelve látja 

el feladatát”. A törvény azt is rögzíti, hogy az ÁSZ általános hatáskörrel végzi a köz-

pénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenırzését.  

Ez azt jelenti, hogy a Számvevıszéknek minden közpénzköltésre joga van rálátni, de 

ebbıl természetesen nem következik, hogy az ÁSZ lenne az államháztartás ellenır-

zésének egyetlen szerve. Ezt azért kell kihangsúlyozni, mert napi szinten találkozom 

azzal a problémával, hogy ahol az állami mőködéssel baj van, oda sokan rögtön a 

számvevıket küldenék. Ez nem csak kapacitásaink szőkössége miatt irreális, hanem 

azért is, mert a Számvevıszék ellenırzései nem alkalmasak minden helyzet kezelésé-

re. Súlyos anomáliákhoz vezetne például, ha az azonnali beavatkozásért kiáltó prob-

lémák megoldását a Számvevıszéktıl várnánk. A mi ellenırzéseink ugyanis minden 

esetben a múltra irányulnak, és nagy az idıigényük is. Azt is figyelembe kell venni, 

hogy javaslataink is mindig a múltbeli állapotból indulnak ki. Az ÁSZ ellenırzései tehát 

az államháztartás ellenırzésének rendszerén belül is egy sajátos helyet foglalnak el.  

4. sz. Dia (Az államháztartási ellenırzés jelenlegi helyzete) 

Az államháztartás ellenırzésének rendszere három pilléren nyugszik. Ezek a külsı 

ellenırzés, a kormányzati ellenırzés, valamint az államháztartás belsı kontrollrend-

szere. Ez a három elem együtt egy egészet alkot, ugyanakkor létezik közöttük egyfajta 

ellenırzési munkamegosztás. Nincs szó alá- és fölérendeltségrıl, de tudni kell, hogy 

milyen ügyet, ügytípust melyik ellenırzési szintnek kell kezelnie. A kapacitások nem 
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végtelenek, így nyilvánvaló, hogy 600 számvevı nem tudja elvégezni azt a munkát, 

amit 40 ezer ellenırnek kellene. 

Gondot elsısorban az okoz, hogy Magyarországon ez a struktúra nem áll össze mő-

ködı rendszerré, az ellenırzési pillérekkel kapcsolatban sok a félreértés és a tévedés. 

Mindezt csak tetézi az a káros és az utóbbi években már-már általánosan tapasztalha-

tó tendencia, hogy sok intézmény az azonnali költségcsökkentés érdekében a belsı 

ellenırzés rendszerének leépítésével takarékoskodik. Ez hosszabb távon nem szol-

gálja a jó kormányzás céljait és valójában nem jelent megtakarítást sem. A belsı el-

lenırzés anyagi ellehetetlenítése azért is káros, mert a külsı ellenırzés rendszerének 

is erre kell épülnie. A két munka kiegészíti egymást, és gyengül az ÁSZ ellenırzésé-

nek hatékonysága is, ha a megfelelı belsı ellenırzés feltételei nem adottak. Jól mu-

tatja ezt az összefüggést és munkamegosztást, hogy természetesen magának a 

Számvevıszéknek is van belsı ellenırzése. 

A Számvevıszék munkájának jelentısége abból adódik, hogy az ÁSZ az Országgyő-

lés független, alkotmányos jogkörrel felruházott szerve, míg a többi ellenırzési pillér 

esetében ez a függetlenség ilyen szinten már nem garantált. A kormányzati ellenırzés 

szervei ugyan függetlenek az ellenırzöttektıl, de a Számvevıszékkel ellentétben ma-

gától a kormánytól már nem. Ezen a szinten természetesen a hatókör is szőkebb, a 

közpénzek ellenırzésének általános hatáskörével ugyanis csak a Számvevıszék ren-

delkezik Magyarországon.  

5. sz Dia (Belsı kontrollrendszer, belsı ellenırzés) 

Az ellenırzésnek kiemelt és fontos terepe az adott költségvetési szerv belsı kontroll-

rendszere is, amelynek függetlensége azonban már csak a szervezeten belül értel-

mezhetı. Ebben az esetben maga a költségvetési szerv alakít ki egy olyan mecha-

nizmust, amelynek célja, hogy a tevékenységeket szabályszerően, gazdaságosan, 

hatékonyan és eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket telje-

sítsék, az erıforrásokat pedig megvédjék a veszteségektıl, károktól és a nem rendel-

tetésszerő használattól.  

Meggyızıdésem, hogy az ellenırzés az elszámoltathatóság kulcstényezıje. A köz-

szférát kontroll és elszámolási kötelezettség alatt tartani azt jelenti, hogy megkövetel-

jük a minél nagyobb átláthatóságot és a minél jobb elszámoltathatóságot azoktól a 
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szervezetektıl, amelyek az adófizetık pénzével gazdálkodnak. Ehhez pedig egyaránt 

szükség van a számvevık, a kormányzati ellenırzésben résztvevık, illetve az állam-

háztartási szervezetek belsı ellenırzését végzık munkájára. Az ÁSZ tehát ezeket 

nem helyettesítheti – legfeljebb kiegészítheti, illetve természetesen ellenırizheti. 

6. sz Dia (Belsı kontrollrendszerek ÁSZ ellenırzése) 

Tisztelt Hölgyem és Uraim! 

Engedjék meg, hogy a bevezetı gondolatok után röviden összefoglaljam, milyen meg-

állapításokra jutottunk a belsı kontrollrendszer és a belsı ellenırzés szabályszerősé-

gének ellenırzése során. Jelentésünk a múlt héten jelent meg, és teljes egészében 

letölthetı az Állami Számvevıszék hivatalos honlapjáról. 

Az Állami Számvevıszék immár tíz éve ellenırzi a belsı kontrollmechanizmusok 

mőködését a központi költségvetés tekintetében. Az elsı ilyen ellenırzésre 2001-ben 

került sor. Akkor külön jelentés is született ebben a témában. Az ezt követı években 

az ÁSZ a zárszámadás ellenırzésérıl készült jelentésekben foglalkozott ezzel a kér-

déssel, külön pontban értékelve a központi költségvetési szervek és a fejezeti keze-

léső elıirányzatok belsı kontrollmechanizmusainak kockázatait. 

A múlt héten nyilvánosságra hozott jelentésünk annyiban szakítást jelent a 2002 óta 

követett gyakorlattal, hogy újra külön jelentés szól a belsı kontrollrendszerrıl és a 

belsı ellenırzésrıl. Annyiban azonban mégis megfigyelhetı a folytonosság, hogy az 

idei zárszámadási jelentésbe is átemeltük a legfontosabb, a pénzügyi ellenırzéshez 

kötıdı megállapításokat. Az ÁSZ a hatékony munkavégzés jegyében ugyanazzal a 

számvevıi körrel végezte el a zárszámadás és a belsı kontrollrendszerek ellenırzé-

sét. A zárszámadási és a belsı kontrollokról szóló jelentéseink együtt nyújtanak átfo-

gó képet a költségvetési intézményeknél és fejezeteknél a gazdálkodási menedzs-

ment színvonaláról. 

7. sz. Dia (Az 2012-es ellenırzés célja, hatóköre) 

A mostani ellenırzést az indokolta, hogy az utóbbi években jelentısen megváltozott 

a belsı kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi környezet. Módosult az államház-

tartási törvény, valamint a belsı ellenırzésre vonatkozó kormányrendelet. Indokolt 

volt tehát áttekinteni, mennyiben felelnek meg a költségvetési szervek az új követel-
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ményeknek. A szabályszerőségi ellenırzés arra kereste a választ, hogy megfelelı-e 

a belsı kontrollrendszer és a belsı ellenırzés szabályozása, illetve annak mőködé-

se. Ezen kívül ellenıriztük, hogy hasznosultak-e a korábbi számvevıszéki ellenırzé-

sek megállapításai, ajánlásai. Az ellenırzés kiterjedt a belsı kontrollrendszert alkotó 

mind az öt fı kontrollelemre, azaz a kontrollkörnyezetre, a kockázatkezelésre, a kont-

rolltevékenységekre, az információellátásra és kommunikációra, valamint a 

monitoringra. 

Mindezeken túl a külsı és belsı szabályok gyakorlati alkalmazását is értékeltük. Ki-

emelten foglalkoztunk a költségvetés végrehajtása során ellenırzött beszámolók mi-

nısítéseinek és a belsı kontrollrendszer hiányosságainak kapcsolatával, továbbá a 

belsı kontrollrendszer és a belsı ellenırzés mőködésének összefüggéseivel is.  

8. sz Dia (Az ellenırzés során szerzett tapasztalatok 1.) 

Ellenırzésünk fı tapasztalata az volt, hogy a központi költségvetési szervek belsı 

kontrollrendszere 2011-ben alapvetıen betöltötte funkcióját. Az egyes rendszerele-

mekkel kapcsolatban ugyanakkor több olyan tényezıt feltártunk, amelyek hátráltatták 

a kontrollok eredményes és hatékony mőködését. A belsı kontrollrendszer, és annak 

részeként a belsı ellenırzés értékelését 28 költségvetési szervre, továbbá 11 költ-

ségvetési fejezet esetében a fejezeti kezeléső elıirányzatokra vonatkozóan végeztük 

el. Az ellenırzés egy elızetes felmérés, valamint a helyszínen tapasztaltak összeve-

tését és szintetizálását jelentette. A szabályszerőségi ellenırzés a gyakorlatban azt 

jelentette, hogy összesen több mint 400 kérdés alapján összevetettük az intézmé-

nyek tényleges szabályozását és gyakorlatát, valamint a törvényekbıl, elıírásokból, 

nemzetközi sztenderekbıl adódó kötelmeket. 

Ezek alapján a belsı kontrollok mőködése az ellenırzött intézmények és a fejezeti 

kezeléső elıirányzatok 85%-ánál részben, vagy egészben megfelelı volt, nem meg-

felelı minısítést pedig 15%-uknak adtunk.  

Összességében az elıírásoknak és a jogszabályoknak leginkább az ellenırzöttek 

kontrollkörnyezete felelt meg. Szakkifejezéssel élve itt volt a legmagasabb a meg-

felelıségi arány. Ehhez a kontroll pillérhez tartozik mindenekelıtt a szervezeti struk-

túra, a belsı szabályozottság és a humánerıforrás kezelése.  
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Azt állapítottuk meg, hogy az intézmények szervezeti struktúrája, a felelısségi, ha-

tásköri viszonyok és a feladatok meghatározása, valamint a belsı szabályzatok a 

jogszabályoknak és a belsı kontroll standardoknak megfeleltek. A belsı szabályo-

zottság javulást mutatott az elızı éviekéhez képest. Ugyanakkor a közbeszerzés és 

az információbiztonság szabályozása terén még mutatkoztak hiányosságok. Erre 

utal, hogy a közbeszerzési szabályzatok közel háromnegyede nem határozta meg a 

közbeszerzés teljes folyamatát lefedı eljárásokat és az azokat támogató egyéb do-

kumentumokat, nyomon-követési listákat. Az informatikai szabályzatok az intézmé-

nyek ötödénél nem tartalmaztak mőködésfolytonossági vagy katasztrófa-elhárítási 

tervet. A kontrollkörnyezet területén a legjobb osztályzatot a Kormányzati Ellenırzési 

Hivatal kapta a Számvevıszéktıl. A KEHI ugyanis 97,8%-ban megfelelt az elıírá-

soknak. A legrosszabbul a Nemzeti Erıforrás Minisztérium szerepelt, de még itt is 

viszonylag magas, 80%-os volt az elıírásoknak való megfelelıség aránya. 

9. sz Dia (Az ellenırzés során szerzett tapasztalatok 2.) 

Tapasztalataink szerint a második legjobban mőködı kontrollpillér az információ és 

a kommunikáció területe volt. Megállapítottuk, hogy a belsı szabályzatok az infor-

máció átadásának formáját meghatározták, az alkalmazottak a munkavégzéshez 

szükséges információkhoz idıben hozzájutottak, továbbá a szabályzatok rendelke-

zésre álltak. Hiányosságként értékeltük azonban, hogy 13 intézmény, vagyis az 

ellenırzötti kör csaknem fele nem rendelkezett kommunikációs stratégiával, 4 intéz-

mény pedig nem alakította ki a szabálytalanságok, a korrupciógyanús esetek jelenté-

sének megfelelı eljárásrendjét. 

Ellenırzésünk szerint összességében megfelelıen mőködött az intézmények kont-

rolltevékenysége is. Ez a szabályos mőködést biztosító intézkedések meghozatalát 

és azok betartását jelenti. A gazdálkodásban minden esetben érvényesült a négy 

szem elve, azaz a nemzetközi elıírásoknak megfelelıen mindig biztosítva volt a 

kontroll-felülvizsgálat, valamint a feladat- és hatáskörök szétválasztása is megtörtént. 

A legnagyobb hiányosság a közbeszerzések ellenırzése területén volt tapasztalható, 

ahol a kontrollok mőködését nem támogatták megfelelıen az ellenırzési listák. Ezt a 

hibát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, az Alkotmánybíróságnál, a Bí-

róságoknál, a Belügyminisztériumnál, a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, a Kül-

ügyminisztériumnál és a Nemzeti Erıforrás Minisztériumánál állapítottuk meg. 
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10. sz. Dia (Az ellenırzés során szerzett tapasztalatok 3.) 

A kockázatkezelés a tevékenységek szabályos és hatékony végrehajtását veszé-

lyeztetı tényezık felmérését és elhárítását szolgálja. A költségvetési szerveknél ez 

volt az Állami Számvevıszék tapasztalatai alapján a második legalacsonyabb megfe-

lelıségi szintet elérı kontrollpillér. Az összesített értékelés alapján a Levéltár, a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a 

Belügyminisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia kockázatkezelése teljes 

mértékben megfelelt az elıírásoknak, 13 intézmény esetén azonban ez az érték nem 

érte el a 70%-ot. Megállapítottuk, hogy a kockázatkezelési tevékenység szabályozá-

sáról az intézmények nem gondoskodtak teljes körően és a gyakorlati alkalmazásban 

is voltak hiányosságok. A hiányosságokhoz az is hozzájárult, hogy sok esetben nem 

értékelték a csalás, a korrupció kockázatát, az elfogadható kockázati szintet, a koc-

kázati reakciót, és nem határozták meg a válaszintézkedéseket sem. 

Összességében a legtöbb szabályossági problémát az intézmények monitoring te-

vékenységénél találta a Számvevıszék. Ez volt az a terület is, ahol a legnagyobbak 

voltak az intézmények közötti eltérések. A monitoringban a leginkább a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyelete, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal és a Honvédelmi 

Minisztérium szabályozása és gyakorlata felelt meg az elıírásoknak. A Miniszterel-

nökség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium és a Gaz-

dasági Versenyhivatal azonban az elıírások kevesebb mint felének felelt meg. Az 

alacsony minısítést elsısorban az okozta ez utóbbi körben, hogy nem készítettek 

monitoring stratégiákat, nem mőködtették a monitoring rendszert, elmaradt a belsı 

kontrollrendszerek önértékelése, illetve a belsı ellenırzés nem vizsgálta a kontroll-

rendszert teljes körően. 

 

 

 

11. sz Dia (Összegzés 1.)  

Tisztelt Résztvevık! 
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Jelentésünk azt állapította meg, hogy az ellenırzött 28 költségvetési szerv közül 23 

intézmény belsı ellenırzési tevékenységének szabályozottsága és mőködése meg-

felelı volt.  

Az értékelést rontotta ugyanakkor, hogy az intézmények nem, illetve nem kielégítı 

mértékben vizsgálták a belsı kontrollrendszer kiépítését és mőködését, az erıfor-

rásokkal, a vagyonnal való gazdálkodást, az elszámolások, beszámolók megbízha-

tóságát. További hiányosság, hogy a belsı ellenırök pénzügyi és szabályszerőségi 

ellenırzésen túlmenıen más típusú, azaz rendszer-, teljesítmény-, illetve informatikai 

ellenırzést csak eseti jelleggel végeztek.  Ennek következtében az ellenırzési fel-

adatok kiválasztása és végrehajtása csak 12 intézmény esetében volt megfelelı. 

12. Dia (Összegzés 2.) 

A zárszámadási ellenırzésink során már évek óta hangoztatjuk, hogy a belsı ellen-

ırzés a kapacitásproblémák miatt nem tudja maradéktalanul ellátni feladatát. Hét 

intézmény, azaz az ellenırzött intézmények negyede külsı erıforrással tudta csak 

biztosítani a belsı ellenırzési feladatok ellátását. Huszonöt intézmény megfelelınek 

ítélte ugyan belsı ellenırzést végzı szervezeti egységei ellenıri létszámát, de ennek 

ellentmond, hogy kapacitás hiányában mégsem végeztek el kiemelt fontosságú el-

lenırzéseket. Jelentésünkben ugyanakkor rámutatunk, hogy a belsı ellenırök vég-

zettsége és gyakorlati ideje megfelelt a jogszabályban foglaltaknak, azaz minıségi 

oldalról biztosított lett volna a megfelelı feladatellátás. 

A belsı ellenırzési tevékenység erısítése azért is kívánatos, mert a belsı kontroll-

rendszer és a belsı ellenırzés megfelelısége együttmozgást, korrelációt mutat. 

Azon intézményeknél, ahol a belsı ellenırzési tevékenység nem mőködött megfele-

lıen, ott a belsı kontrollokban is hiányosságok voltak. 

Összegzésként megállapítható, hogy elsısorban a kockázatkezelési tevékenység 

színvonalának emelése, a közbeszerzési kontrollok erısítése, a pályázati támogatá-

sok elszámolásainak alaposabb és gyakoribb ellenırzése, a belsı szabályzatok fo-

lyamatos aktualizálása jelentik a belsı kontrollrendszer továbbfejlesztésének fıbb 

irányait. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy az utóbbi években meggyengült a belsı 

ellenırzés súlya és szerepe, illetve hogy a belsı ellenırzés nem végezte el a kont-

rollrendszer egészének ellenırzését.  
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13. Dia (Az Állami Számvevıszék küldetése) 

Az elıadásom elején már említett új számvevıszéki törvény elıírása szerint az Álla-

mi Számvevıszék ellenırzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival, 

tanácsaival segíti az Országgyőlést, annak bizottságait, és az ellenırzött szervezetek 

munkáját, amellyel elısegíti a jól irányított állam mőködését. A jó kormányzás foga-

lomkörének törvénybe iktatása paradigmaváltást jelent a Számvevıszék szempont-

jából. A jogszabály ugyanis ezzel azt teszi egyértelmővé, hogy az ÁSZ-nak nem csu-

pán az a feladata, hogy rámutasson a hibákra, hanem az is, hogy részt vállaljon a jól 

mőködı állam felépítésében. 

Ennek jegyében alakítottuk ki azt a gyakorlatot, mely szerint a helyszíni ellenırzés 

lezárását követıen lehetıséget biztosítottunk az ellenırzöttek számára, hogy nyilat-

kozzanak a feltárt hibák kijavítását szolgáló intézkedéseikrıl. Ez a „jó gyakorlatok” 

kialakítását, illetve megerısítését szolgálja. Eszerint jártunk el már a megyei jogú 

városi, illetve a városi önkormányzatok ellenırzésénél is, és a mostani ellenırzés 

esetén is. Az volt az elsıdleges célkitőzésünk, hogy javuljon az államháztartás belsı 

kontrollrendszereinek minısége, és így javuljon a közpénzfelhasználás minısége, 

hatékonysága és eredményessége. 

Törekvésünk eredményes volt. A fejezetet irányító szervek vezetıi a visszaküldött 

nyilatkozatukban vállalták a kontrollhibák kijavítását. A megtett nyilatkozatok alapján 

ismét elvégeztük a javított változat értékelését, és ennek alapján a kontroll pillérek 

összesített megítélése csaknem harmadával javult, az elıírásoknak való megfelelıs-

ség pedig meghaladta a 90%-os értéket. 

Az új ÁSZ törvény azt is elıírja, hogy az ellenırzött szervezet vezetıje köteles meg-

állapításaink alapján intézkedési tervet összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételé-

tıl számított harminc napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Ez a kitétel is azt 

szolgálja, hogy az ÁSZ munkája hasznosuljon, és egy újabb lépést tegyünk a jól mő-

ködı állam irányába. Mostani jelentésünkben kilenc minisztérium, illetve intézmény 

vezetıjének javasoltuk, hogy vizsgálja felül a belsı ellenırzés létszámát, súlyát, sze-

repét. Szintén javasoltuk, hogy az illetékes vezetı ezt követıen intézkedjen, hogy a 

belsı ellenırzés alkalmas legyen a kontrollrendszer egészének rendszeres ellenır-

zésére.  
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Az új ÁSZ törvénynek köszönhetıen ezek a javaslatok nem múlhatnak el következ-

mények nélkül, az ellenırzötteknek ugyanis hivatalos dokumentumban kell számot 

adniuk arról, hogy mit tesznek majd a hiányosságok kiküszöbölésére. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az ellenırzés és ezen belül a belsı kontrollrendszer azt a célt szolgálja, hogy az 

adott költségvetési szerv szabályszerően mőködjön, teljesítse az elszámolási kötele-

zettségeket, és megvédje a szervezet erıforrásait a veszteségektıl és a károktól. 

Ebbıl is látható, hogy a közpénzügyi ellenırökre bár sokan ferde szemmel néznek, 

de a társadalom egésze szempontjából mégis kiemelkedıen hasznos munkát vé-

geznek. 

Az Állami Számvevıszék elnökévé történt megválasztásomkor azt hangsúlyoztam, 

hogy a rend értéket teremt. Ma is ezt vallom. Meggyızıdésem, hogy szakszerő és 

rendszeres ellenırzés nélkül nem képzelhetı el Magyarország felemelkedése, a jelen-

legi gazdasági és társadalmi problémák legyızése.  

Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 


