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Összefoglalás
A számvevõszéki teljesítmény értékelésénél kiemelten fontos a szám-
vevõszéki munka széles értelemben vett társadalmi hatásának és hasz-
nosulásának mérése. Az Állami Számvevõszék az utóbbi három évben 
olyan modell alapjait tette le, amely megalapozhatja a számvevõszéki 
munka társadalmi hozzáadottérték-mérésének nemzetközi módszerta-
nát. Értékelésünk abból indul ki, hogy a hasznosulásnak több szintje 
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van, és ezen szintek sajátos mérési módszert és technikát igényelnek. 
A hasznosulás mérésére kvalitatív és kvantitatív mérõszámokat dol-
goztunk ki, melyeket folyamatosan gyûjtünk és elemzünk. Kiemelten 
fontos hasznosulási szintnek tekintjük az ellenõrzöttek intézkedéseit, a 
törvényalkotást, az ellenõrzések esetleges jogi következményeit, a tár-
sadalmi, a tudományos és közpolitikai vitákhoz és útkeresésekhez való 
hozzájárulást, illetve az állampolgárok tájékoztatását. A metodika leírá-
sát egy esettanulmány követi, amely a gyakorlatban is bemutatja az érté-
kelési módszertant.

Summary
When evaluating the performance of SAIs it is of utmost importance to 
assess the broad social impact and utilisation of the work of SAIs. In the 
last three years the State Audit Office of Hungary laid down the founda-
tions of a model which may serve as a basis for an international meth-
odology of the measurement of the social added value of SAIs’ work. 
Our evaluation is based on the fact that utilisation has several levels and 
these levels require specific methods of measurement and techniques. 
For the measurement of impact, we have elaborated quantitative and 
qualitative indicators, which are continuously collected and analysed. 
The levels of utilisation we consider important consist of the measures 
taken by auditees, the legislation, the eventual legal consequences of 
audits, the contribution to social, scientific and public policy debates 
and path finding, as well as the information of citizens. The description 
of the methodology is followed by a case study that presents the evalua-
tion methodology in practice.

 
A közszféra ellenõrzése, különös tekintettel a számvevõszéki el le nõr-
zés re, képes a polgárok mindennapi életét jobbá tevõ változások elin-
dítására. Közpénzbõl finanszírozott intézményként nem is lehet más a 
számvevõszéki mûködés végsõ célja. A számvevõszéki teljesítmény érté-
kelésénél ezért kiemelten fontos munkánk széles értelemben vett társa-
dalmi hatásainak értékelése. Az Állami Számvevõszék az utóbbi három 
évben olyan, a hasznosulást támogató és nyomon követõ módszertant 
alakított ki, amely alkalmas lehet a számvevõszéki hasznosulás mérésé-
nek megalapozására.
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A teljesítménymérés és a hasznosulás kiemelt téma a számvevõszékek 
nemzetközi világában. Ehhez kapcsolódva folyamatban van a szám ve võ-
széki munka hozzáadott értékére és az állampolgárok mindennapi éle-
tére gyakorolt hatására koncentráló nemzetközi standard kidolgozása 
(ISSAI X)1. Ehhez illeszkedve kezdõdött meg a számvevõszéki teljesít-
ményértékelés módszertani alapjait meghatározó keretrendszer (Per-
formance Measurement Framework – PMF)2 fejlesztése.

az ál l a m i  sz á m V e V õ s z é k h a s z n o s u l á s i  s z e m l é l e T e é s 
m ó d s z e r T a n a n e m z e T k ö z i  k o n T e x T u s b a n

Az Állami Számvevõszék hasznosulásra koncentráló mûködése3 és a 
hozzáadott érték mérését, értékelését lehetõvé tevõ módszertana illesz-
kedik a számvevõszéki teljesítményméréssel és a számvevõszékek társa-
dalmi küldetésével kapcsolatos nemzetközi útkereséshez és munkához.  
A számvevõszéki teljesítményértékelés mind a legfõbb ellenõrzõ in-
tézmények belsõ folyamatait, mind pedig mûködésük külsõ környe-
zetét számba veszi, a számvevõszékek teljesítményét pedig az alapján 
méri, hogy az a kapott mandátum és jogi felhatalmazás keretein be-
lül mennyire felel meg a nemzetközileg elfogadott standardoknak és 
elõírásoknak. Milyen a számvevõszék jelentési gyakorlata? Mennyire 
biztosított a függetlensége? Milyen a stratégiája, ellenõrzési módszer-
tana, irányítása, emberi erõforrásokkal való gazdálkodása? Miképp 
szervezi meg a kommunikációját és a külsõ érintettekkel való kapcso-
lattartását?

Az indikátorok egy része a számvevõszék kompetenciájába tartozik 
(ilyen például a menedzsment, a stratégia, vagy éppen a kialakított kom-
munikáció), egy másik része azonban adottság (ilyen például a jogi stá-
tusz, a közpolitikai felhatalmazás, a jogszabályok által biztosított szerve-
zeti és egyéb függetlenség). Ebbõl az is következik, hogy a számvevõszéki 
teljesítmény nem kizárólag a számvevõszékek felelõssége – ami meg is 
felel a valóságnak, hiszen nem ugyanaz várható el társadalmi hatások te-
rén egy független, ellenõrzési témáiról maga döntõ számvevõszék, illetve  
egy, a kormánytól függõ pozícióban dolgozó ellenõrzõ szerv részérõl, va-
lamint egy kötelezõ jogi döntéseket hozó bírói típusú, illetve egy hivatal-
ként mûködõ számvevõszéktõl. Vannak olyan számvevõszékek, amelyek-
nek minden jelentése nyilvános (ilyen a magyar Állami Számvevõszék), 
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de olyan is, amelyik gyakorlatilag csak a parlamenti képviselõknek dol-
gozik (ilyen például a német számvevõszék).

A számvevõszéki teljesítményértékelési rendszer elõremutató kez - 
deményezés, de egyik hiányossága, hogy nem tesz kísérletet a szám-
vevõszéki munka valódi teljesítményének a társadalmi szinten jelentkezõ 
hatások értékelésére. Ebbõl a 
szempontból jelent elõrelépést 
az Állami Számvevõszék gyakorla-
ta, amely szintén mérõszámokon 
és kvalitatív elemzéseken alapul, 
és amely azt méri fel, milyen tár-
sadalmi hatása és mindennapi 
szinten érezhetõ hasznosulása van a számvevõk munkájának. Az ÁSZ 
tehát egy olyan módszertant alapoz meg, amely egyrészrõl illeszkedik 
a nemzetközi szám vevõszéki közösség munkájá hoz és iránykereséséhez, 
másrészrõl pedig új távlatokat nyit a szám vevõszéki teljesítmény értéke-
lése, és ezen keresztül a szám vevõszékek társadalmi beágyazottsága, elfo-
gadottsága, hitelessége szempontjából.

A számvevõszéki munka hasznosulásának középpontba állítása és a 
számvevõszékek társadalmi szerepének hangsúlyozása a nemzetközi stan-
dardoknak is fontos eleme.4 Társadalmi szerepük betöltése érdekében a 
számvevõszékeknek munkájuk végsõ hasznosulására kell koncentrálni-
uk, azaz úgy kell dolgozniuk, hogy javítsanak az állampolgárok minden-
napi életminõségén – akár közvetlenül, akár közvetve, a jó kormányzás 
elõsegítésén keresztül. A számvevõszékeknek egész tevékenységüket 
a hasznosulás szolgálatába kell állítaniuk, legyen szó az ellenõrzések 
megtervezésérõl, lebonyolításáról, a jelentések utógondozásáról, „me-
ne dzselésérõl”. A hasznosulási szemlélet egy nyitott szervezetet tételez 
fel, azaz egy olyan számvevõszéket, amely tartalmas és eredményes pár-
beszédet folytat munkájának különbözõ érintettjeivel (stakeholder) an-
nak érdekében, hogy a független és hiteles számvevõszék munkája a 
lehetõ leghatékonyabban és legeredményesebben járuljon hozzá a köz-
szféra fejlõdéséhez.5 

...úgy kell dolgozniuk, hogy 

javítsanak az állampolgárok 

mindennapi életminõségén...
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1. ábra:  Az Állami Számvevõszék hasznosulási koncepciójának illeszkedése  
a PMF-rendszerhez, illetve az ISSAI X-hez
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Értékelésünk abból indul ki, hogy munkánk hasznosulásának több 
szintje van, amelyek sajátos mérési módszert és technikát igényelnek. 
A hasznosulás mérésére kvalitatív és kvantitatív mérõszámokat dolgoz-
tunk ki, melyeket folyamatosan gyûjtünk és elemzünk.6

Nem minden jelentés hasznosul minden szinten: vannak jelentések, 
amelyek közéleti viták kiindulópontjává válnak – ilyen volt például az 
Állami Számvevõszék államadóssággal kapcsolatos jelentése7 –, és van-
nak olyanok, amely hozzáadott értéke a gyakorlati életben való haszno-
sulásban érhetõ tetten. Ez utóbbira jó példa az ÁSZ cikkünk végén be-
mutatott katasztrófavédelmi jelentése8, amely a 2013-as nagy dunai árvíz 
idõszakában – a szabályozás megújításának elõsegítésén keresztül – hoz-
zájárult az eredményes magyarországi árvízi védekezéshez.

A hasznosulás szintjei

A hasznosulás eredményességét az ellenõrzési témaválasztás alapozza 
meg. A tervezés során fel kell ismernünk a veszélyeket és kockázatokat. 
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Ott kell ellenõriznünk, ahol valódi problémák vannak, és ahol válto-
zások következnek be, például a törvényhozás fókuszában állnak. Cél, 
hogy átláthatóbbá és eredményesebbé tegyük a közpénzek felhaszná-
lását, a közszolgáltatásokat biztosító intézmények és rendszerek pedig 
hatékonyabban mûködjenek. Sokakat érintõ, aktuális kérdésekre kell 
szakmailag megalapozott válaszokat adnunk. Emellett törekednünk kell 
arra, hogy ellenõrzés alá vonjuk a korábban ellenõrizetlen területeket.

Az ÁSZ célja, hogy szakmai keretek közé terelje a közpolitikai vitá-
kat. Arra törekszünk, hogy jelentéseink és megállapításaink igazodási 
ponttá váljanak. Tapasztalatunk szerint ehhez az kell, hogy üzeneteink 
eljussanak a célközönséghez, amihez célcsoportokra szabott kommuni-
káció szükséges. A különbözõ érintetteknek különbözõ részletezettségû 
és hosszúságú anyagokra van szüksége. Egy ellenõrzött kórház vezetõje 
például egy részletes, levezetéseket tartalmazó jelentés alapján tud in-
tézkedési tervet készíteni. Az érintett polgármester, illetve országgyûlési 
képviselõ leginkább egy vezetõi összefoglalót tud hasznosítani, így nekik 
ilyen anyagot kell kapniuk. Egy érdeklõdõ és a választásokra tudatosan 
készülõ helyi polgár, az adott kórház jelenlegi, egykori vagy csak po-
tenciális betege szempontjából annak van jelentõsége, hogy ki miképp 
bánt az általa befizetett közpénzzel – az õ egy-egy témára szánható ideje 
pedig a napi hírözönben tán még kevesebb, mint a közvetlen érintettek-
nek. Jelentéseinkhez kapcsolódva ezért a részletes megállapításokon túl 
egyéb kommunikációs anyagokat is készítünk, és azokat minden eset-
ben eljuttatjuk az elõre meghatározott célcsoportoknak.

Az ellenõrzöttek

A legkézenfekvõbb hasznosulási szint az ellenõrzöttek szintje. Jelentõs 
elõrelépést jelent ebbõl a szempontból a 2011-ben hatályba lépett új 
számvevõszéki törvény, amely kötelezõvé tette az ellenõrzöttek számára 
az együttmûködést és az intézkedési terv készítését. Korábban javasla-
taink alig felének volt intézkedésben tetten érhetõ következménye, és 
egy ellenõrzött szervezet vezetõje megtehette, hogy egyszerûen figyel-
men kívül hagyja a számvevõk figyelmeztetéseit. Ma erre már nincs 
lehetõség, a jogszabály ugyanis büntetõjogi szankciókat is kilátásba he-
lyez a Számvevõszékkel való együttmûködés elmulasztása esetén. Folya-
matosan nyomon követjük, hány jelentésben hány javaslatot tettünk, 
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és ezekre milyen intézkedési terv készült. A korábban ellenõrzött szer-
vezetekhez utóellenõrzés keretében is visszatérünk, illetve javaslataink 
utóéletét az egykori ellenõrzöttekkel készített hasznosulási interjúkban 
is felmérjük.

Az Országgyûlés és a törvényhozás

A második legfontosabb hasznosulási terep az Országgyûlés. Az Állami 
Számvevõszék a törvény szerint az Országgyûlés legfõbb ellenõrzõ szer-
ve, és a legnagyobb és legtartósabb hatást a jogszabályokon keresztül 
érhetjük el. Jelentéseink azt szolgálják, hogy a törvények a lehetõ legin-
kább megalapozottak legyenek, így kiemelten figyeljük, hány jogszabály 
készül javaslataink alapján. Természetesen azt is mérjük, hogy jelenté-
seink közül hány kerül a plenáris ülés elé, illetve a bizottságok napi-
rendjére, valamint hogy hány hivatkozás történik megállapításainkra a 
parlamenti vitákban.

A társadalmi szintû tájékoztatás, transzparencia

A mai kor kihívásainak megfelelni képes számvevõszékekkel szemben 
alapvetõ és jogos elvárás az átláthatóság és a társadalmi szintû tájékozta-
tás. Az állampolgároknak alapvetõ demokratikus joguk, hogy nyomon 
követhessék a közpénzek felhasználását. Ezt a magyar társadalom számá-
ra az Állami Számvevõszék biztosítja, azaz a közpénzügyekkel kapcsolat-
ban a számvevõk teszik lehetõvé a megalapozott választói döntés megho-
zatalát. Tudnunk kell, hogy eljutnak-e megállapításaink és üzeneteink 
munkánk végsõ megrendelõihez, az adófizetõ állampolgárokhoz. Ezért 
gyûjtjük és elemezzük a számvevõszéki munkáról szóló médiamegjele-
néseket, ideértve a hazai és a külföldi nyomtatott és internetes sajtót, a 
közösségi médiafelületeket, a televíziókat és rádiókat is.

A társadalmi hasznosulás szempontjából kiemelt szerepe van a saj-
tókapcsolatoknak. Ez meghatározza az egyes jelentések hasznosulásá-
nak lehetõségeit, hiszen a társadalom jelentõs része, valamint bizonyos 
szempontból maguk a döntéshozók a médián keresztül ismerik meg az 
ÁSZ mûködését, a stratégiát, az ellenõrzések irányát, a jelentések meg-
állapításait, a közpénzek felhasználásának számvevõszéki tapasztalatait. 
Monitorozzuk, milyen arányban pozitívak, illetve negatívak a rólunk 
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megjelenõ hírek. Mennyi közülük a saját forrású, azaz elsõdleges, és 
mennyi a rólunk szóló, de nem tõlünk származó hír? A hírek mely je-
lentésünkhöz, elemzésünkhöz kapcsolódnak, melyek esetében kisebb 
az érdeklõdés, és miért? Figyelemmel kísérjük az internetes oldalunkon 
és a Hírportálunkon megjelenõ hírek számát és tematikáját, értékeljük 
a sajtótájékoztatók hatását. Minden jelentésünk nyilvános és letölthetõ, 
mi pedig napi szinten mérjük, melyik jelentésünket hányan töltik le.

A szakmai tudományos közélet

Fontos partnerünknek tekintjük a szakmai tudományos közéletet, így 
munkánk hasznosulása, ha megállapításaink bekerülnek a tudományos 
vérkeringésbe. Mérjük, hogy szakmai partnereinkkel hány konferen-
ciát, szemináriumot, fórumot szervezünk, illetve hogy munkatársaink 
hány konferencián szólalnak fel, hány tudományos publikációt, írást, 
könyvet jelentetnek meg a jelentésekhez kapcsolódva. Az ÁSZ kiadja az 
impakt faktoros Pénzügyi Szemle közpénzügyi folyóiratot, illetve a kap-
csolódó online portált, az ezeken megjelenõ cikkek tovagyûrûzését és 
hatását is mérjük.

A jogi következmények

Az ÁSZ-nak törvényes kötelessége, hogy megalapozott gyanú esetén el-
járást kezdeményezzen az illetékes hatóságoknál. Ezen jogi eljárások 
elindítása is munkánk egyfajta társadalmi hozadéka, így természetesen 
ezeket is mérjük. Az ÁSZ-nak feladata a jól irányított állam kiépítésének 
elõsegítése és a Költségvetési Tanács szakmai támogatása is. Ehhez kap-
csolódva értékeljük, hogy az ÁSZ véleménye révén milyen mértékben ja-
vult a költségvetési törvényjavaslat, mennyiben sikerült hozzájárulnunk 
kutatásainkkal, kezdeményezéseinkkel a közpénzügyek fejlõdésének 
elõmozdításához, valamint a korrupció és csalás elleni küzdelemhez.

Az ÁSZ tanácsadói funkciója

Mérjük azt is, hogy az adott idõszakban hány jogszabálytervezetet vé-
leményeztünk, és mennyire vették figyelembe véleményünket a ter-
vezetek véglegezésekor. Folyamatosan számba vesszük a Költségvetési 
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Tanácsnak készített szakmai anyagokat és értékeléseket, valamint ele-
mezzük ezeknek a Tanács döntéseire gyakorolt hatását is.

az ú j  s z á m V e V õ s z é k i  T ö r V é n y h a T á s a

A 2012-es év egyértelmûen igazolta, hogy szükséges és elõremutató lé-
pés volt a Számvevõszékrõl szóló, elsõ sarkalatos törvény megalkotása 
2011 tavaszán.9 A jogszabálynak köszönhetõen véglegesen lezárult a 
következmények nélküli ellenõrzések idõszaka Magyarországon, ami 
egyrészrõl felelõsséget, másrészrõl pedig kihívást jelentett az Állami 
Számvevõszék számára.10

Következményekkel járó ellenõrzés

A számvevõszéki törvény elõírásának megfelelõen 2012-ben11 induló 
jelentéseink mindegyikéhez intézkedési terv készült, azaz az ÁSZ im-
már ténylegesen hatni tud a magyar közpénzügyi rendszer mûködésére, 
lépésrõl lépésre megújíthatja azt. Mindez egy egyszerre stabil és alkal-
mazkodni képes intézményi mûködést feltételez, ami komoly szervezeti 
fejlesztést és megújulást igényelt a Számvevõszéktõl. 

Az ellenõrzöttek által készített intézkedési terveket ugyanis az Állami 
Számvevõszék elbírálja, és amennyiben megfelelõnek találja, úgy azo-
kat az ÁSZ elnöke egyenként hagyja jóvá. A következményekkel járó 
ellenõrzések utolsó lépése az utóellenõrzés, ami azt jelenti, hogy az ÁSZ 
számvevõi idõrõl idõre ellenõrzik az intézkedési tervekben foglaltak 
gyakorlati végrehajtását is.

2012-ben az Állami Számvevõszék 112 jelentést hozott nyilvánosság-
ra. Összesen 213 címzettnek 1117 intézkedési kötelemmel járó javas-
latot tettek a számvevõk, azaz az ÁSZ ennyi szálon indította el egyszer-
re a magyar közpénzügyek megújulását. Ez nagy elõrelépés, hisz az új 
számvevõszéki törvény hatálybalépése elõtt a javaslatok csaknem felére 
még csak intézkedési terv sem készült.

Megalapozott tervezés

Munkánk kiindulópontja, hogy a rend értéket teremt. Az ÁSZ ezért 
ellenõrzéseit folyamatosan és fokozatosan kiterjeszti a korábban még 
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nem ellenõrzött területekre és tevékenységekre. A közpénzt használók 
biztosak lehetnek abban, hogy idõvel számvevõszéki ellenõrzés alá ke-
rülnek, és ha a törvényeket nem tartják be, a közpénzt hibásan költik el, 
akkor számolniuk kell a törvényben rögzített következményekkel.

A következményekkel járó ellenõrzéseket támogatja az ellenõrzöttek 
kockázatalapú kiválasztása is. Így az Állami Számvevõszék oda megy 
ellenõrizni, ahol legnagyobb az esélye annak, hogy megállapításaival és 
javaslataival hatékonyan tudja segíteni az ellenõrzöttet abban, hogy „jó 
útra térjen”, azaz a rábízott közpénzzel hatékonyan, célszerûen és sza-
bályosan gazdálkodjon.

Átláthatóság és elszámoltathatóság

A demokratikus állammûködés alappillére az átláthatóság és elszámol-
tathatóság. Az állampolgároknak alapvetõ joguk, hogy megismerjék a 
közpénzbõl gazdálkodó, közpénzt felhasználó szervezetek mûködését, 
gazdálkodását. Az embereknek joguk van tudni, az állam mire és ho-
gyan használja fel az adóforintjaikat.

Aki közpénzbõl gazdálkodik, annak tájékoztatnia kell az adófizetõket 
és az egyéb érintetteket, hogy a rá bízott közpénz miképpen hasznosul, 
mit, mennyibõl, miért tesz a közpénzfelhasználó, és miképpen hat ez az 
állampolgárok mindennapi életére. A társadalmilag releváns hírek nagy 
többsége összefügg az állam mûködésével, amibõl adódóan az állami 
intézményrendszer jelentõsége kiemelt ebbõl a szempontból.

Az ÁSZ Hírportál

Ennek jegyében az ÁSZ minden jelentése nyilvános, bárki számára 
hozzáférhetõ és letölthetõ az ÁSZ honlapján (www.asz.hu). Emellett 
az ÁSZ Hírportálja (www.aszhirportal.hu) betekintést enged az Álla-
mi Számvevõszék mindennapi munkájába, ezzel nemzetközi szinten 
is egyedülálló módon teszi átláthatóvá a közpénzbõl fenntartott intéz-
mény mûködését.12 A Hírportált 2011 februárjában indítottuk, a látoga-
tások száma folyamatosan emelkedik, 2012-ben meghaladta a 80 ezret.

A Hírportál segítségével a társadalom nyomon követheti a jelentéskészí-
tés folyamatát a tervezéstõl az ellenõrzésen keresztül, egészen a hasznosu-
lásig.13 Minden, az ÁSZ-t érintõ hazai és nemzetközi szakmai-tudományos 
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eseményrõl hírt adunk, illetve az ellenõrzöttekkel készített hasznosulási 
interjúk segítik a közvéleményt abban, hogy eredeti, hiteles forrásból tá-
jékozódhassanak az ellenõrzések tapasztalatairól, eredményeirõl.

Az Állami Számvevõszék küldetése, hogy ellenõrzéseivel hozzájárul-
jon a közpénzek átláthatóbb és eredményesebb felhasználásához, vala-

mint támogassa az ellenõrzöttek 
hatékony és szabályozott feladat-
ellátását. Stratégiai célunk, hogy 
az intézkedési tervekrõl, annak 
remélt kedvezõ hatásáról és ma-
gukról az intézkedésekrõl széles 
körben beszámoljunk, így hang-
súlyozva az ellenõrzések gyakor-

lati hasznosulását. Hírportálunkon bárki nyomon követheti, miképp 
hasznosulnak a számvevõszéki ellenõrzések az emberek mindennapi 
életében.

az ász k a T a s z T r ó f a V é d e l m i  e l l e n õ r z é s é n e k h a s z n o s u l á s a 
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2013 júniusában történelmi méretû árhullám vonult le a Duna vízgyûjtõ 
területén. A Németországban, Ausztriában, Csehországban, Lengyelor-
szágban és Szlovákiában is kritikus helyzetet okozó áradás Magyarorszá-
got is elérte, sosem tapasztalt próbatétel elé állítva a magyar katasztró-
favédelmi rendszert. A következõ esettanulmányban azt mutatjuk be, 
hogy a magyarországi eredményes árvízi védekezésben miként haszno-
sult az Állami Számvevõszék 2011-ben kiadott, katasztrófavédelemmel 
foglalkozó ellenõrzése.

Elõzmények

Három évvel korábban – 2010 májusában és júniusában – szintén hatal-
mas árvíz pusztított Magyarországon. A 19 magyarországi megyébõl 14-
ben zajlott árvíz elleni védekezés, ami összesen 518 települést érintett, 
közel 4000 embernek kellett elhagynia az otthonát. A belvíz mintegy 
160 ezer hektár termõföldet öntött el, és 380 településen okozott köz-
vetlen károkat. A természeti katasztrófa okozta károk mértéke országo-

...ellenõrzéseivel 

hozzájáruljon a közpénzek 

átláthatóbb és eredményesebb 

felhasználásához...
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san elérte a 100 milliárd forintot, csak a védekezési költségekre további 
30 milliárd forintot fordítottak.

Célzott számvevõszéki ellenõrzés

Az árvízi védekezésben tapasztalt problémákból kiindulva 2010 júliusá-
ban Domokos László, az Állami Számvevõszék elnöke elrendelte a ka-
tasztrófavédelmi rendszer soron kívüli ellenõrzését.14 

A katasztrófavédelem nemzeti ügy, annak ellátásában egyaránt részt 
vesznek a központi, a területi és a helyi államszervezet intézményei, 
önkormányzatok, a gazdálkodó és civil szervezetek, valamint az állam-
polgárok. A hatékony védelem megkívánja a valamennyi szereplõ kö-
zötti kommunikáció összehangolását és együttmûködésüket országos, 
valamint nemzetközi – adott esetben európai uniós – szinten egyaránt. 
A vízügyi szervek elemzése szerint a földrajzi és éghajlati adottságaink 
miatt az ország bármely területén, az év bármely idõszakában keletkez-
hetnek árvizek, illetve belvizek. Kisebb árvizekre és a belvizek elleni vé-
dekezésre országosan 2-3 évente, jelentõsebb árvizekre 5-6 évente, míg 
rendkívüli, olykor pusztító árvizekre 10-12 évenként kell számítani. Az 
árvizek által veszélyeztetett területeken található a megmûvelhetõ terü-
letek 40 százaléka, ott él a lakosság 23 százaléka.

Az Állami Számvevõszék a „természeti katasztrófák megelõzésére, 
elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendsze-
rek ellenõrzésérõl” szóló jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy a 
magyar katasztrófavédelmi szabályozás nem illeszkedett a nemzetközi 
szabályrendszerekhez, a rendszer mûködése széttagolt volt, illetve 2010 
elõtt folyamatosan csökkentek a rendelkezésre álló költségvetési for-
rások. Kiderült, hogy a magyarországi települések fele egyáltalán nem 
rendelkezett katasztrófavédelmi tervvel, a katasztrófaelhárítás fogalmá-
ba pedig nem tartozott bele a belvíz elleni védekezés.

A jelentés rámutatott, hogy a korábbi törvényi szabályozás szerint egy 
esetleges katasztrófavédelmi helyzetben a védekezés megszervezése és 
irányítása a települési polgármesterek hatáskörébe tartozott. Közülük 
viszont sokan nem rendelkeztek kellõ ismerettel és tapasztalattal, emiatt 
a védekezési munkálatok többnyire lokálisan, esetlegesen, nem össze-
hangoltan zajlottak. Az adományok gyûjtése sem volt koordinált, vala-
mint nem volt megfelelõ ellenõrzés sem. A nemzetközi szabályozástól 
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való eltérés pedig az uniós támogatások és források bevonását, felhasz-
nálását akadályozta.

Ezek a hiányosságok egyenként mind hozzájárulhattak ahhoz, 
hogy a 2010-es árvíz idején a magyarországi védekezés nem volt haté-
kony és eredményes. Az ellenõrzés megállapításai alapján az Állami 
Számvevõszék javasolta a magyar kormánynak a szabályozási, szervezeti, 
mûködési, finanszírozási és ellenõrzési rendszer átalakítását, valamint a 
nemzetközi szabályrendszerek adaptálását.

Az ellenõrzés közvetlen hasznosulása

Az ellenõrzés során szoros együttmûködésre törekedtünk az el le nõr zöt-
tek kel, elsõsorban a magyar katasztrófavédelem vezetésével. Ez hozzá-
járult a problémák teljes körû feltárásához, valamint elõsegítette, hogy 
bizonyos hiányosságok már az ellenõrzés idõszakában kijavításra kerül-
jenek. Emellett folyamatosan nyomon követtük az ellenõrzési javaslatok 
végrehajtását, a jelentés következtében meghozott intézkedéseket.

Az elkészült jelentést 2011. május 20-án országos sajtótájékoztatón 
mutatta be az Állami Számvevõszék.15 Ennek eredményeként a következõ 
napokban több mint 20 újságcikk jelent meg a magyarországi nyomta-
tott sajtóban, az országos média kiemelten foglalkozott a témával. Az 
ellenõrzés közzétételérõl, a sajtóvisszhangokról folyamatosan beszámol-
tunk Hírportálunkon, monitoroztuk a sajtómegjelenéseket.

Az ellenõrzés közzétételével egy idõben a Magyar Országgyûlés meg-
kezdte a hatályos katasztrófavédelmi törvény felülvizsgálatát, amit fo-
lyamatosan nyomon követtünk. Ennek kapcsán 2011 júliusában – az 
ellenõrzés vezetõinek részvételével – három parlamenti szakbizott-
ság tárgyalta a jelentésünket.16 A Magyar Országgyûlés 2011. szeptem-
ber 20-i ülésén fogadta el az új katasztrófavédelmi törvényt17, melyet a 
számvevõszéki javaslatok alapoztak meg. Az új törvény 2012. január else-
jén lépett hatályba, a magyarországi katasztrófavédelmi rendszer azóta  
e szerint mûködik.

Az új szabályozásban a számvevõszéki javaslatoknak megfelelõen 
megtörtént a fogalomhasználat egységesítése, az ágazati szabályok ösz-
szefésülése, a veszélyhelyzetekre vonatkozó szabályok felülvizsgálata.  
Beépültek a törvényi szabályozásba a nemzetközi együttmûködésre vo-
natkozó hatásköri szabályok (EU- és NATO-együttmûködés, nemzetközi 
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katasztrófasegély). Az önkormányzatokhoz telepített hatáskörök felül-
vizsgálata hangsúlyos szerepet nyert, általa a települési védekezési mun-
kálatok irányításában a hivatásos katasztrófavédelmi szervek nagyobb 
szerepet kaptak, a polgármesterek munkáját közbiztonsági referensek 
segítik. Helyükre kerültek az önként jelentkezõ társadalmi és karitatív 
szervezetek is, kialakították a védekezésbe való bevonásuk hatásköri és 
egyéb szabályait, a költségek megtérítésének rendszerét. A szabályozás 
révén átalakul a finanszírozás is (katasztrófavédelmi célelõirányzat a 
nem tervezett költségekre, katasztrófavédelmi bírság bevezetése).

Hosszú távú eredmények

Az átalakított katasztrófavédelmi rendszer jól vizsgázott. Az új törvény ki-
állta a 2013-as dunai árvíz próbáját, ami – ellentétben más európai orszá-
gokkal – Magyarországon nem követelt emberéletet. A gátak a hatalmas 
erõfeszítések mellett állták a víz nyomását, a Duna menti települések túl-
nyomó többségét sikerült megvédeni az elöntéstõl. Az új törvényi szabá-
lyozás szerint a védekezés központi irányítás mellett, a karitatív tevékeny-
ség, az adományok gyûjtése pedig koncentráltan, összehangoltan zajlott.

Az eredményes árvízi védekezésben közvetve az Állami Számvevõszék 
munkája is hasznosult, hiszen a katasztrófavédelmet érintõ ellenõrzés 
számos pozitív változást indukált.18 Az ellenõrzésnek köszönhetõen ma 
már nagyobb biztonságban van a magyar lakosság, a katasztrófavéde-
lemre költött közpénzek felhasználása pedig átláthatóbb, hatékonyabb 
és eredményesebb, mint korábban.

ko n k l ú z i ó

Az Állami Számvevõszék egyik fõ célkitûzése, hogy a szükséges kontroll 
fenntartásán túl támogassa a különbözõ intézmények és szervezetek ha-
tékony feladatellátását, valamint az Országgyûlés törvényalkotói munká-
ját. A „jó kormányzás” támogatása mint feladat a Számvevõszékrõl szóló 
törvényben is szerepel.19 A számvevõszéki ellenõrzések megállapításai, 
javaslatai végsõ soron így tudnak az emberek mindennapi életében hasz-
nosulni, valódi eredményekké válni – ahogy ezt az Állami Számvevõszék 
katasztrófavédelmi jelentése, illetve a kapcsolódó eredmények nyomon 
követése, monitorozása és elemzése egyértelmûen megmutatta.
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