TÁJÉKOZTATÓ
A Központi Statisztikai Hivatalnál végzett ellenőrzések megállapításairól

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hangsúlyt helyez azon szervezetek ellenőrzésére, amelyek
az ország versenyképessége szempontjából meghatározó jelentőségűek. A Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) megbízható, jó működésének alapvető szerepe van a
gazdasági, társadalmi szereplők valós és hiteles információk alapján hozhassák meg
döntéseiket.
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES INTÉZMÉNYEI PÉNZÜGYI ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSE
–
KÖZPONTI
STATISZTIKAI HIVATAL
Az ÁSZ a 2011. január 1. és 2014. december 31. közötti időszak vonatkozásában
ellenőrizte a KSH pénzügyi és vagyongazdálkodását. Az ellenőrzése megállapította, hogy
a KSH érvényesítette a közfeladatainak ellátására vonatkozó, az erőforrásokkal való
szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, valamint az egyéb
ellenőrzési és irányítási jogosultságait szabályszerűen gyakorolta. Az ellenőrzött
időszakban az intézmény intézkedett az integritás szemlélet érvényesítése érdekében.
A pénzügyi gazdálkodás vonatkozásában az ellenőrzés megállapította, hogy az elemi
költségvetés és az előirányzatok megállapítása során betartották a jogszabályi
előírásokat és a belső szabályzatokban foglaltakat. A bevételi és kiadási előirányzatmódosítások végrehajtásának szabályszerűsége megfelelő volt. A KSH a jóváhagyott
kiadási előirányzatokon belül gazdálkodott. A belső kontrollrendszer kialakítása és
működtetése a 2011-2012. közötti időszakban a kockázatkezeléshez kapcsolódó
szabályozási hiányosságok következtében részben szabályszerű, a 2013-2014. években
szabályszerű volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a kulcskontrollok működése
az ellenőrzött időszak első két évében nem, a 2013. és 2014. években azonban már
megfelelő volt.
A 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS – MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
A KSH (XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. cím) belső kontrollrendszerének
kialakítása és működtetése megfelelt az Áht., az Ávr. és a Bkr. előírásainak. A
kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs
és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring rendszer kialakítása és működtetése
megfelelő volt.

A KSH pénzügyi számvitellel készített mérlege, eredménykimutatása és kiegészítő
melléklete, valamint éves költségvetési beszámolójának összeállítása megfelelt a Számv.
tv. és az Áhsz. előírásainak. A KSH a maradványt az Áht.-ban foglaltakkal összhangban,
az Ávr., az Áhsz. és a belső szabályzatok előírásai szerinti formában és tartalommal
mutatta ki. A KSH betartotta az előirányzat-módosításra és átcsoportosításra vonatkozó
Áht., Ávr., Áhsz. és belső szabályzatok előírásait.
A KSH költségvetési jelentése a jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak
megfelelően tartalmazta a bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését. A bevételeknél
és a kiadásoknál az ellenőrzés megbízhatósági hibát nem tárt fel, a bevételi és a kiadási
adatok megbízhatóak. Az ellenőrzés a bevételi előirányzatok tekintetében tárt fel
szabályszerűségi hibákat.
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