
 

 KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG ADAT ADATFELELŐS FRISSÍTÉS, A 
KÖZZÉTÉTEL 

KEZDEMÉNYÉZÉSÉNEK 
HATÁRIDEJE 

MEGJEGYZÉS 

10. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
ELLENŐRZÉSEI (2012-2013) 

1281/2012. A 2007-től uniós finanszírozással 
megvalósuló, kormányzati döntésen alapuló 
beruházási projektek pályáztatási, tervezési 
és előkészítési tapasztalatainak értékelése 
ellenőrzése  
http://www.asz.hu/jelentes/1281/jelentes-
a-2007-tol-unios-finanszirozassal-
megvalosulo-kormanyzati-dontesen-alapulo-
beruhazasi-projektek-palyaztatasi-tervezesi-
es-elokeszitesi-tapasztalatainak-ertekelese-
ellenorzeserol/1281j000.pdf   

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 05. 18.  

  1289/2012. Vélemény Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 
Ellenőrzési Főosztály törvényjavaslatról 
http://www.asz.hu/jelentes/1289/velemeny-
magyarorszag-2013-evi-kozponti-
koltsegveteserol-szolo-
torvenyjavaslatrol/1289j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 06. 22. (NFM részéről nem 
igényelt 
intézkedést) 

  1288/2012. A hazai és uniós forrásból 
finanszírozott, munkahelyteremtést és 
megőrzést elősegítő támogatások 
rendszerének értékelése 
http://www.asz.hu/jelentes/1288/jelentes-
a-hazai-es-unios-forrasbol-finanszirozott-
munkahelyteremtest-es-megorzest-
elosegito-tamogatasok-rendszerenek-
ellenorzeserol/1288j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 07. 11.  

http://www.asz.hu/jelentes/1281/jelentes-a-2007-tol-unios-finanszirozassal-megvalosulo-kormanyzati-dontesen-alapulo-beruhazasi-projektek-palyaztatasi-tervezesi-es-elokeszitesi-tapasztalatainak-ertekelese-ellenorzeserol/1281j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1281/jelentes-a-2007-tol-unios-finanszirozassal-megvalosulo-kormanyzati-dontesen-alapulo-beruhazasi-projektek-palyaztatasi-tervezesi-es-elokeszitesi-tapasztalatainak-ertekelese-ellenorzeserol/1281j000.pdf
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http://www.asz.hu/jelentes/1281/jelentes-a-2007-tol-unios-finanszirozassal-megvalosulo-kormanyzati-dontesen-alapulo-beruhazasi-projektek-palyaztatasi-tervezesi-es-elokeszitesi-tapasztalatainak-ertekelese-ellenorzeserol/1281j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1289/velemeny-magyarorszag-2013-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-torvenyjavaslatrol/1289j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1289/velemeny-magyarorszag-2013-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-torvenyjavaslatrol/1289j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1289/velemeny-magyarorszag-2013-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-torvenyjavaslatrol/1289j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1289/velemeny-magyarorszag-2013-evi-kozponti-koltsegveteserol-szolo-torvenyjavaslatrol/1289j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1288/jelentes-a-hazai-es-unios-forrasbol-finanszirozott-munkahelyteremtest-es-megorzest-elosegito-tamogatasok-rendszerenek-ellenorzeserol/1288j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1288/jelentes-a-hazai-es-unios-forrasbol-finanszirozott-munkahelyteremtest-es-megorzest-elosegito-tamogatasok-rendszerenek-ellenorzeserol/1288j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1288/jelentes-a-hazai-es-unios-forrasbol-finanszirozott-munkahelyteremtest-es-megorzest-elosegito-tamogatasok-rendszerenek-ellenorzeserol/1288j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1288/jelentes-a-hazai-es-unios-forrasbol-finanszirozott-munkahelyteremtest-es-megorzest-elosegito-tamogatasok-rendszerenek-ellenorzeserol/1288j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1288/jelentes-a-hazai-es-unios-forrasbol-finanszirozott-munkahelyteremtest-es-megorzest-elosegito-tamogatasok-rendszerenek-ellenorzeserol/1288j000.pdf


  1287/2012.  A PPP konstrukcióban 
megvalósult kiemelt kulturális és 
felsőoktatási projekt szerződései 
teljesülésének és társadalmi 
hasznosulásának ellenőrzése   
http://www.asz.hu/jelentes/1287/jelentes-a-

ppp-konstrukcioban-megvalosult-kiemelt-

kulturalis-es-felsooktatasi-projektek-

szerzodeseinek-teljesulese-es-tarsadalmi-

hasznosulasa-ellenorzeserol/1287j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 07. 17.  

  1291/2012. Az állami közutak felújítását, 
javítását, karbantartását célzó intézkedések 
eredményességének és az állami közutak 
állapotára gyakorolt hatásának helyszíni 
ellenőrzése  

http://www.asz.hu/jelentes/1291/jelentes-
az-allami-kozutak-felujitasat-javitasat-
karbantartasat-celzo-intezkedesek-
eredmenyessegenek-es-az-allami-kozutak-
allapotara-gyakorolt-hatasanak-
ellenorzeserol/1291j000.pdf 

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 08. 14.  

  1292/2012.  A vasúti közlekedés állami 
támogatási rendszerének ellenőrzése   
http://www.asz.hu/jelentes/1292/jelentes-a-

vasuti-kozlekedes-allami-tamogatasi-

rendszerenek-ellenorzeserol/1292j000.pdf  

 

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 08. 14.  

  1297/2012. A Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának 
ellenőrzéséről 
http://www.asz.hu/jelentes/1297/jelentes-
a-magyar-koztarsasag-2011-evi-
koltsegvetese-vegrehajtasanak-

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 08. 31. (NFM részéről nem 
igényelt 
intézkedést) 

http://www.asz.hu/jelentes/1287/jelentes-a-ppp-konstrukcioban-megvalosult-kiemelt-kulturalis-es-felsooktatasi-projektek-szerzodeseinek-teljesulese-es-tarsadalmi-hasznosulasa-ellenorzeserol/1287j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1287/jelentes-a-ppp-konstrukcioban-megvalosult-kiemelt-kulturalis-es-felsooktatasi-projektek-szerzodeseinek-teljesulese-es-tarsadalmi-hasznosulasa-ellenorzeserol/1287j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1287/jelentes-a-ppp-konstrukcioban-megvalosult-kiemelt-kulturalis-es-felsooktatasi-projektek-szerzodeseinek-teljesulese-es-tarsadalmi-hasznosulasa-ellenorzeserol/1287j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1287/jelentes-a-ppp-konstrukcioban-megvalosult-kiemelt-kulturalis-es-felsooktatasi-projektek-szerzodeseinek-teljesulese-es-tarsadalmi-hasznosulasa-ellenorzeserol/1287j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1287/jelentes-a-ppp-konstrukcioban-megvalosult-kiemelt-kulturalis-es-felsooktatasi-projektek-szerzodeseinek-teljesulese-es-tarsadalmi-hasznosulasa-ellenorzeserol/1287j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1291/jelentes-az-allami-kozutak-felujitasat-javitasat-karbantartasat-celzo-intezkedesek-eredmenyessegenek-es-az-allami-kozutak-allapotara-gyakorolt-hatasanak-ellenorzeserol/1291j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1291/jelentes-az-allami-kozutak-felujitasat-javitasat-karbantartasat-celzo-intezkedesek-eredmenyessegenek-es-az-allami-kozutak-allapotara-gyakorolt-hatasanak-ellenorzeserol/1291j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1291/jelentes-az-allami-kozutak-felujitasat-javitasat-karbantartasat-celzo-intezkedesek-eredmenyessegenek-es-az-allami-kozutak-allapotara-gyakorolt-hatasanak-ellenorzeserol/1291j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1291/jelentes-az-allami-kozutak-felujitasat-javitasat-karbantartasat-celzo-intezkedesek-eredmenyessegenek-es-az-allami-kozutak-allapotara-gyakorolt-hatasanak-ellenorzeserol/1291j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1291/jelentes-az-allami-kozutak-felujitasat-javitasat-karbantartasat-celzo-intezkedesek-eredmenyessegenek-es-az-allami-kozutak-allapotara-gyakorolt-hatasanak-ellenorzeserol/1291j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1291/jelentes-az-allami-kozutak-felujitasat-javitasat-karbantartasat-celzo-intezkedesek-eredmenyessegenek-es-az-allami-kozutak-allapotara-gyakorolt-hatasanak-ellenorzeserol/1291j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1292/jelentes-a-vasuti-kozlekedes-allami-tamogatasi-rendszerenek-ellenorzeserol/1292j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1292/jelentes-a-vasuti-kozlekedes-allami-tamogatasi-rendszerenek-ellenorzeserol/1292j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1292/jelentes-a-vasuti-kozlekedes-allami-tamogatasi-rendszerenek-ellenorzeserol/1292j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1297/jelentes-a-magyar-koztarsasag-2011-evi-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/1297j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1297/jelentes-a-magyar-koztarsasag-2011-evi-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/1297j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1297/jelentes-a-magyar-koztarsasag-2011-evi-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/1297j000.pdf


ellenorzeserol/1297j000.pdf  

  1299/2012. A 2011. évi költségvetés fejezeti 
kezelésű előirányzatai tervezésének és 
évközi módosításainak a szabályszerűség és a 
pénzügyi-szakmai megalapozottság 
szempontjából történő ellenőrzése   
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-
a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-
eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-
modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-
penzugyi-szakmai-megalapozottsag-
szempontjabol-torteno-
ellenorzeserol/1299j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 09. 07. (NFM részéről nem 
igényelt 
intézkedést) 

  1296/2012. A Magyar Állami Földtani Intézet 
és az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 
ellenőrzéséről 
http://www.asz.hu/jelentes/1296/jelentes-
a-magyar-allami-foldtani-intezet-es-az-
eotvos-lorand-geofizikai-intezet-
ellenorzeserol/1296j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 09. 12 (NFM részéről nem 
igényelt 
intézkedést) 

  1298/2012. A belső kontrollrendszer és a 
belső ellenőrzés szabályszerűségének és 
zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi 
költségvetési intézményeknél lefolytatott 
ellenőrzése 
http://www.asz.hu/jelentes/1298/jelentes-
a-belso-kontrollrendszer-es-a-belso-
ellenorzes-szabalyszerusegenek-a-
zarszamadasi-ellenorzesbe-bevont-kozponti-
koltsegvetesi-intezmenyeknel-lefolytatott-
ellenorzeserol/1298j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 09. 14. (NFM részéről nem 
igényelt 
intézkedést) 

  12102/2012.  Beruházásokhoz kapcsolódó 
adókedvezmények és támogatások 

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 11. 14.  

http://www.asz.hu/jelentes/1297/jelentes-a-magyar-koztarsasag-2011-evi-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/1297j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-penzugyi-szakmai-megalapozottsag-szempontjabol-torteno-ellenorzeserol/1299j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-penzugyi-szakmai-megalapozottsag-szempontjabol-torteno-ellenorzeserol/1299j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-penzugyi-szakmai-megalapozottsag-szempontjabol-torteno-ellenorzeserol/1299j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-penzugyi-szakmai-megalapozottsag-szempontjabol-torteno-ellenorzeserol/1299j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-penzugyi-szakmai-megalapozottsag-szempontjabol-torteno-ellenorzeserol/1299j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-penzugyi-szakmai-megalapozottsag-szempontjabol-torteno-ellenorzeserol/1299j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1299/jelentes-a-2011-evi-koltsegvetes-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatai-tervezesenek-es-evkozi-modositasainak-a-szabalyszeruseg-es-a-penzugyi-szakmai-megalapozottsag-szempontjabol-torteno-ellenorzeserol/1299j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1296/jelentes-a-magyar-allami-foldtani-intezet-es-az-eotvos-lorand-geofizikai-intezet-ellenorzeserol/1296j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1296/jelentes-a-magyar-allami-foldtani-intezet-es-az-eotvos-lorand-geofizikai-intezet-ellenorzeserol/1296j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1296/jelentes-a-magyar-allami-foldtani-intezet-es-az-eotvos-lorand-geofizikai-intezet-ellenorzeserol/1296j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1296/jelentes-a-magyar-allami-foldtani-intezet-es-az-eotvos-lorand-geofizikai-intezet-ellenorzeserol/1296j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1298/jelentes-a-belso-kontrollrendszer-es-a-belso-ellenorzes-szabalyszerusegenek-a-zarszamadasi-ellenorzesbe-bevont-kozponti-koltsegvetesi-intezmenyeknel-lefolytatott-ellenorzeserol/1298j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1298/jelentes-a-belso-kontrollrendszer-es-a-belso-ellenorzes-szabalyszerusegenek-a-zarszamadasi-ellenorzesbe-bevont-kozponti-koltsegvetesi-intezmenyeknel-lefolytatott-ellenorzeserol/1298j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1298/jelentes-a-belso-kontrollrendszer-es-a-belso-ellenorzes-szabalyszerusegenek-a-zarszamadasi-ellenorzesbe-bevont-kozponti-koltsegvetesi-intezmenyeknel-lefolytatott-ellenorzeserol/1298j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1298/jelentes-a-belso-kontrollrendszer-es-a-belso-ellenorzes-szabalyszerusegenek-a-zarszamadasi-ellenorzesbe-bevont-kozponti-koltsegvetesi-intezmenyeknel-lefolytatott-ellenorzeserol/1298j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1298/jelentes-a-belso-kontrollrendszer-es-a-belso-ellenorzes-szabalyszerusegenek-a-zarszamadasi-ellenorzesbe-bevont-kozponti-koltsegvetesi-intezmenyeknel-lefolytatott-ellenorzeserol/1298j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/1298/jelentes-a-belso-kontrollrendszer-es-a-belso-ellenorzes-szabalyszerusegenek-a-zarszamadasi-ellenorzesbe-bevont-kozponti-koltsegvetesi-intezmenyeknel-lefolytatott-ellenorzeserol/1298j000.pdf


ellenőrzése   
http://www.asz.hu/jelentes/12102/jelentes-a-

beruhazasokhoz-kapcsolodo-

adokedvezmenyek-es-tamogatasok-

ellenorzeserol/12102j000.pdf  

  12109/2012. Az állami vagyon feletti 
tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
2011. évi tevékenységről   
http://www.asz.hu/jelentes/12109/jelentes-
az-allami-vagyon-feletti-tulajdonosi-
joggyakorlassal-kapcsolatos-2011-evi-
tevekenysegek-ellenorzeserol/12109j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2012. 12. 13.  

  13006/2013. A kerékpárút hálózat 
fejlesztésére fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzése (párhuzamos 
ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 
http://www.asz.hu/jelentes/13006/jelentes-
a-kerekparut-halozat-fejlesztesere-forditott-
penzeszkozok-fel-hasznalasanak-
ellenorzeserol-parhuzamos-ellenorzes-a-
szlovak-szamvevoszekkel/13006j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2013. 02. 20.  

  13013 A Strukturális Alapok egyszerűsítése  
(EU Strukturális Alapok Munkacsoport által 
koordinált közös ellenőrzés) 
http://www.asz.hu/jelentes/13013/jelentes-
a-strukturalis-alapok-szabalyainak-
egyszerusiteserol-eu-strukturalis-alapok-
munkacsoport-altal-koordinalt-kozos-
ellenorzes/13013j000.pdf  

Ellenőrzési 
Főosztály 

2013. 03. 07.  

 

 

 

http://www.asz.hu/jelentes/12102/jelentes-a-beruhazasokhoz-kapcsolodo-adokedvezmenyek-es-tamogatasok-ellenorzeserol/12102j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/12102/jelentes-a-beruhazasokhoz-kapcsolodo-adokedvezmenyek-es-tamogatasok-ellenorzeserol/12102j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/12102/jelentes-a-beruhazasokhoz-kapcsolodo-adokedvezmenyek-es-tamogatasok-ellenorzeserol/12102j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/12102/jelentes-a-beruhazasokhoz-kapcsolodo-adokedvezmenyek-es-tamogatasok-ellenorzeserol/12102j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/12109/jelentes-az-allami-vagyon-feletti-tulajdonosi-joggyakorlassal-kapcsolatos-2011-evi-tevekenysegek-ellenorzeserol/12109j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/12109/jelentes-az-allami-vagyon-feletti-tulajdonosi-joggyakorlassal-kapcsolatos-2011-evi-tevekenysegek-ellenorzeserol/12109j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/12109/jelentes-az-allami-vagyon-feletti-tulajdonosi-joggyakorlassal-kapcsolatos-2011-evi-tevekenysegek-ellenorzeserol/12109j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/12109/jelentes-az-allami-vagyon-feletti-tulajdonosi-joggyakorlassal-kapcsolatos-2011-evi-tevekenysegek-ellenorzeserol/12109j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13006/jelentes-a-kerekparut-halozat-fejlesztesere-forditott-penzeszkozok-fel-hasznalasanak-ellenorzeserol-parhuzamos-ellenorzes-a-szlovak-szamvevoszekkel/13006j000.pdf
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