
Az ÁSZ helye és szerepe a magyar 
közpénzügyi rendszerben: 

hagyományok és megújulás
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Az ÁSZ jogállása és hatásköre

Az Állami Számvevőszék jogállását, hatáskörét és
feladatait az Alaptörvény és a 2011. évi LXVI. Törvény

(ÁSZ tv.) határozza meg. A Számvevőszék:

- az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve;

- általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és közvagyonnal való 
gazdálkodás ellenőrzését;

- ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival és 
tanácsaival segítséget nyújt a hatékony állami gazdálkodáshoz;

- kötelező érvényű határozatot nem hoz, 
nem ítélkezik.
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Az ÁSZ nem hatóság vagy bíróság

Az ÁSZ egy hivatal, így megállapításokat és javaslatokat tesz, illetve 
szükség szerint eljárást kezdeményez.

Az ÁSZ jelentései, az abban foglalt megállapításai, következtetései 
Bíróság vagy más hatóság előtt nem támadhatóak meg.

Az ÁSZ az ellenőrzés során felmerülő bűncselekmény gyanúja esetén 
megállapításait az illetékes hatósággal haladéktalanul közli.
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Az ÁSZ és az államháztartás 
ellenőrzésének rendszere

• A rendszer három pilléren nyugszik:

– külső ellenőrzés,
– kormányzati ellenőrzés,
– az államháztartás belső 

kontrollrendszere.

• Létezik egy ellenőrzési hierarchia: 
melyik ügytípust melyik ellenőrzési 
szintnek kell kezelnie?

• Az ÁSZ nem alkalmas minden helyzet 
kezelésére.

• Az ÁSZ nem helyettesíti a kormányzati 
ellenőrzést és a belső ellenőrzést.
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Közbeszerzési szabálytalanság: 
mit tehet az ÁSZ?

• A közbeszerzési szabályok megsértésének megállapítása 
érdekében az ÁSZ eljárást indíthat a Közbeszerzési 
Döntőbizottság (KDB) előtt.

• Erre akkor van lehetőség, ha az ÁSZ ellenőrzése során a 
közbeszerzés mellőzése, vagy egyéb eljárási 
szabálytalanság gyanúját vélelmezi.

• Az ÁSZ az eljárás megindítására a tudomásszerzéstől 
számított 30 napon belül jogosult.

• Panasz érkezése esetén annak tartalmát az ÁSZ a 
következő időszak ellenőrzéseinek tervezésénél 
hasznosíthatja.
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Miképp hasznosul 
a számvevőszéki munka?

1. Az ellenőrzött intézkedést hoz az ÁSZ jelentésének nyomán.

2. Az ÁSZ-jelentés ajánlásai beépülnek a különböző jogszabályokba.

3. Az ellenőrzött gazdálkodása, működése megváltozik az ajánlások alapján.

4. A törvényalkotó felhasználja az ÁSZ jelentését és ajánlásait.

5. A Számvevőszék szükség esetén büntetőfeljelentést tesz a jelentés nyomán.

6. Az állampolgárok tájékoztatást kapnak az általuk befizetett adóforintok 
felhasználásáról. A demokratikus berendezkedés stabilitásának és 

hatékony működésének ez fontos feltétele.
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Megerősített függetlenség

• Az új törvény megerősítette az ÁSZ 
függetlenségének személyi, jogi, 
szervezeti és pénzügyi garanciáit.

• Magyarország az egyik első olyan ország 
lett, amely teljes mértékben megfelel a 
nemzetközi ajánlásoknak (INTOSAI, 
EUROSAI, ENSZ).

• Az EUROSAI függetlenséggel 
kapcsolatos albizottságának vezetésére, 
koordinálására az Állami Számvevőszék 
munkatársát kérték fel.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


