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ÖSSZEGZÉS 

Az államháztartás információs rendszere működtetését a Nemzetgazdasági Minisztérium és 

a Magyar Államkincstár 2014. és 2015. években a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

látta el. A működés belső szabályozottsága ugyanakkor nem biztosította az elszámoltatható 

feladatellátást. Az államháztartás információs rendszere és a hivatalos statisztikai szolgálat 

között az adatok átvétele, a statisztikai adatok előállítása a jogszabályi előírásoknak meg-

felelően történt, támogatta az államháztartás pénzügyi folyamatainak tervezését, az elő-

irányzatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését, az adatok megfelelő 

előállítását. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az államháztartás információs rendszere és a statisztikai szolgálat megbízható, jó működésének alapvető szerepe van 
abban, hogy a kormányzat és szélesebb körben a gazdasági, társadalmi szereplők valós és hiteles információk alapján 
hozhassák meg döntéseiket, segíti a gazdasági-társadalmi folyamatok elemzését, az összefüggések feltárását, tájé-
koztatást ad a nemzetközi, magyar gazdaságra visszaható intézmények számára. Mindez egyrészt a "jó kormányzás" 
feltétele, másrészt előmozdítja a gazdasági hatékonyságot, a javak gazdaságilag és társadalmilag minél optimálisabb 
felhasználását.  

Az információs, statisztikai rendszerekben esetlegesen előforduló adatszolgáltatási, adatkezelési anomáliák, adat-
megbízhatósági problémák lehetséges hatása számottevő a közpénzekkel való megfelelő gazdálkodást, az államház-
tartási és a magyar gazdaságról bemutatott adatok hitelességét tekintve. Az államháztartás információs rendszere és 
a statisztikai szolgálat ellenőrzésével az Állami Számvevőszék elősegíti a „jó kormányzás” érvényesülését, támogatja 
az átláthatóság megteremtésére irányuló fokozott társadalmi elvárásnak való megfelelést. 

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

Az államháztartás információs rendszerének kialakítása és működése biztosította az adatok megfelelő előállítását. Az 
adatszolgáltatások támogatták az államháztartás pénzügyi folyamatainak tervezését, az előirányzatok kialakítását, a 
költségvetés végrehajtását és ellenőrzését. A 2014. évi zárszámadás alapját képező éves beszámolóval kapcsolatos 
adatszolgáltatás esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár által ellátott feladatok, a ki-
alakított kontrollok révén hozzájárultak az államháztartás információs rendszere megfelelő működéséhez, biztosítot-
ták a beszámoló adatok törvényjavaslatban szereplő adatokkal való egyezőségét.  

A működési folyamatok részletes belső szabályozottságának hiánya ugyanakkor kockázatnövelő tényezőként je-
lentkezett a rendszer megbízható működtetésében, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincs-
tár belső szabályzatai nem biztosították a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelmű lehatárolását, nem tartal-
mazták az ellátandó feladatok részletes bemutatását. Így az nem garantálta a feladatellátásban résztevő szervezeti 
egységek számára a jogszabályok szerinti feladatellátás feltételeinek kialakítását. Mindez hátráltatta a számon kér-
hető, elszámoltatható, a felelősségi viszonyok érvényesítésére maradéktalanul alkalmas feladatellátást. 

A statisztikai rendszerrel történő összhang biztosítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium kialakította a 
költségvetési tervezést megalapozó adatbázisokat, tájékoztatási eszközöket, fejlesztette a költségvetési tervezési 
módszerekhez illeszkedő adatbázisokat, működtette az államháztartási statisztikai célú adatbázist. 

A Központi Statisztikai Hivatal az Országos Statisztikai Tanács bevonásával megfelelően ellátta a hivatalos statisz-
tikai szolgálat szakmai irányításával kapcsolatos feladatait. A hivatalos statisztikai szolgálat kialakítása és működése, 
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az adatgyűjtések és adatátvételek végrehajtása biztosította az adatok megfelelő előállítását. A szolgálat egyes szer-
veinél feltárt belső szabályozási hiányosságok ellenére a feladatellátás során érvényesült a statisztikai tevékenység 
önállósága és a tájékoztatás függetlensége. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 Az államháztartás információs rendszere, valamint a hivata-

los statisztikai szolgálat működésének ellenőrzése 
  

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA  annak megállapítása 

volt, hogy az államháztartás információs rendszere és a 

hivatalos statisztikai szolgálat kialakítása, működése meg-

felelt-e a jogszabályi és egyéb (uniós) követelményeknek, 

valamint az adatok megfelelő előállítását biztosította-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

  Az államháztartás információs rendszerének működtetéséért 

és fejlesztéséért felelős intézmények, valamint a hivatalos 

statisztikai szolgálat működésének ellenőrzésére kiválasztott 

intézmények 
 

Az államháztartás információs rendszere az Áht.1 103. § (2) be-
kezdése alapján az államháztartás egészére, a kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezetekre és az államháztartással 
kapcsolatba kerülő természetes személyek, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek e kap-
csolatára kiterjedő azonosító adatokat, költségvetési, pénz-
ügyi, számviteli adatokat, és a költségvetési adatokhoz és in-
formációkhoz kapcsolódó naturális mutatószámokat gyűjtő, 
nyilvántartó, feldolgozó és szolgáltató információs rendszer.  

Az államháztartás információs rendszere működtetéséért 
és fejlesztéséért az államháztartásért felelős miniszter felelős, 
aki ezek ellátásáról a Kincstár útján gondoskodik. Az államház-
tartás információs rendszere tekintetében jelen ellenőrzés ke-
retében ellenőrzött szervezet az NGM2 és a Kincstár3. Az ellen-
őrzést az államháztartás információs rendszere keretében 6 ki-
választott adatszolgáltatás esetében végeztük el: 

 2014. évi elemi költségvetés;  

 2014. évi éves költségvetési beszámoló;   

 Az Ávr.4 169. § szerinti szervezetek 2014. évi Időközi költségvetési 
jelentése; 

 Központi költségvetési szervek 2014. évi tartozásállománya;  

 Helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, 
térségi fejlesztési tanácsok 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletei 
állománya; 

 Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2014. évi adósságot 
keletkeztető ügyletei állománya; 

Az államháztartás információs rendszerével kapcsolatos működési fel-
tételek kialakítását a kiválasztott adatszolgáltatások alapján értékeltük. 
Ezen belül értékeltük az adatszolgáltatások részletes szabályozottságát, az 
adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó ellenőrzési rend kialakítását, az adat-
szolgáltatási és feldolgozási rend módosítását a 2014-ben bevezetett új 
számviteli szabályozásokkal összefüggésben, valamint az adatszolgáltatá-
sok felhasználási célját. A kiválasztott adatszolgáltatások a kötelező adat-
szolgáltatások közé tartoztak. 

Az Stt.5 3. § (1) bekezdése alapján a törvényben meghatározott statisz-
tikai tevékenység ellátása a hivatalos statisztikai szolgálat feladata. A sta-
tisztikai rendszer kétféle módon kapcsolódik az államháztartás információs 
rendszeréhez. Egyrészt a statisztikai rendszer az államháztartás informá-
ciós rendszerében gyűjtött és felhasznált adatokat átveszi (ennek jellemző 
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példája a beszámolók felhasználása a nemzeti számlák és az EDP jelentés 
összeállításához). Másrészt a statisztikai adatokat a költségvetés tervezé-
sében, az előirányzatok kialakításában, a kitűzött célok év közbeni 
monitoringjában és éves értékelésében lehet hasznosítani. 

A hivatalos statisztikai szolgálat OSAP6-ban résztvevő szervei közül jelen 
ellenőrzés keretében ellenőrzött szervezet a KSH7, az ME8, a BM9, az FM10, 
az AKI11 és az NGM. Ellenőrzött szervezet továbbá a FM-nek címzett OSAP 
adatgyűjtés végrehajtása tekintetében a NÉBIH12. 

A hivatalos statisztikai szolgálat ellenőrzött szervezeteinél a statisztikai 
tevékenység megszervezését, kialakítását, továbbá az adatkezelésre, a sta-
tisztikai adat előállításra vonatkozó belső szabályozásokat a szervezetek ál-
tal végrehajtott adatgyűjtések és adatátvételek vonatkozásában ellenőriz-
tük. Ezek közül 9 kiválasztott adatgyűjtés (OSAP 1659, 1845, 2120, 2240, 
1228, 1257, 2118, 1668, 2335) esetében mintavételes úton, 12 adatátvétel 
(OSAP 1919, 1921, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2046, 2125, 
2198) esetében elemzéssel ellenőriztük az adatkezelés minőségét. Ennek 
keretében ellenőriztük, hogy az adatkezelés megfelelt-e a követelmények-
nek, biztosította-e az adatok megfelelő előállítását. 

Az adatátvételek ellenőrzése kapcsán kiemelt figyelmet fordítottunk 
azokra az adatátvételekre (OSAP 2038, 2040, 2041, 2042, 2198), amelye-
ket a Kincstár ad át a KSH-nak az államháztartás információs rendszere ke-
retében bekért és ellenőrzésre kiválasztott adatszolgáltatások alapján. 

Az államháztartás információs rendszere és a hivatalos statisztikai szol-
gálat kijelölt adatszolgáltatásai, adatgyűjtései, adatátvételei esetében az 
adatkezelési folyamat főbb elemeit, azon belül a kockázatos területek mű-
ködését ellenőriztük. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 Az államháztartás információs rendszere, valamint a hivata-

los statisztikai szolgálat működésének ellenőrzése 
  

Magyarországon a statisztikai tevékenység feladatai végrehajtásában a 
KSH áll a középpontban. A KSH-nak nincs külön jogszabályi statútuma a mű-
ködésére, mint ahogy a statisztikai szolgálat többi szervére vonatkozó elő-
írásokat is az Stt. határozza meg.  

Magyarország uniós tagsága több vonatkozásban befolyásolja a statisz-
tikai szolgálat működését. Az Unió13 közvetlenül alkalmazandó rendelet-
ben határoz meg követelményeket az európai statisztikai rendszer műkö-
désére, amely így vonatkozik a hazai statisztikai szolgálatra is. A 
223/2009/EK rendelet14 (11) cikkely (1) bekezdése szerint a Gyakorlati Kó-
dex15 célja az európai statisztikák iránti általános bizalom biztosítása azál-
tal, hogy megállapítja az európai statisztikák fejlesztésének, előállításának, 
terjesztésének módját a statisztikai elvekkel és a statisztika legjobb nem-
zetközi gyakorlataival összhangban. Az ellenőrzés kiterjed a Gyakorlati Kó-
dex alkalmazására. 

A statisztikai szolgálat adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai 
adatgyűjtési programjának tervezetét az Stt. 11. § (4) bekezdése alapján – 
az OST16 véleményét megismerve – a KSH elnöke véglegesíti, majd ezt kö-
vetően kerül kiadásra. A jogszabály mellékletei az illetékes statisztikai szol-
gálat szerint tételesen sorolják fel az adatgyűjtéseket. Az Unió statisztikai 
rendelete szerint a KSH látja el a kapcsolattartó szerepét az Európai Bizott-
ság, illetve az Eurostat felé a statisztikával kapcsolatos ügyekben. Ez azt je-
lenti, hogy az OSAP több mint kétszáz különféle gyakoriságú (éves, negyed-
éves, havi vagy eseményhez kötődő) adatgyűjtése közül a KSH nemcsak a 
saját adatgyűjtéseit (az összes adatgyűjtés mintegy 60%), hanem a statisz-
tikai szolgálat más szerveitől átvett adatokat is továbbítja az Eurostat felé. 
A statisztikákat nemcsak az Eurostat, hanem a KSH is publikálja.  

A statisztika és az információs rendszer összekapcsolásának követelmé-
nye az uniós jogalkotásban is megjelent. A statisztika megnövekedett je-
lentőségét, illetve a kiváló minőségű statisztikai adatok előállítása előfelté-
teléül szolgáló teljes körű és megbízható államszámvitelnek a kormányzati 
szektor valamennyi alszektorára kiterjedő alkalmazása terén a független 
szervezetek – így a számvevőszékek – szerepét hangsúlyozta a Tanács 
2011/85/EU irányelve17 (2011. november 8.) a tagállamok költségvetési ke-
retrendszerére vonatkozó követelményekről (költségvetési keretirányelv).  

Az információs, statisztikai rendszerekben esetlegesen előforduló adat-
szolgáltatási, adatkezelési anomáliák, adat-megbízhatósági problémák le-
hetséges hatása számottevő a közpénzekkel való megfelelő gazdálkodást, 
az államháztartási és a magyar gazdaságról bemutatott adatok hitelességét 
tekintve.  

Ugyanakkor a statisztikák szerepének felértékelődését a kormányzati-, 
gazdasági- és a civil szféra döntései megalapozásában, a végrehajtás ellen-
őrzésében – minden fontossága ellenére – sem lehet leszűkíteni a költség-
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vetési-pénzügyi területre. A társadalmi-gazdasági élet fejlődésére vonat-
kozó információkkal kapcsolatos statisztikai tevékenység legalább ilyen 
mértékben fontos. Már csak azért is, mert a költségvetési-pénzügyi terve-
zés és végrehajtás sem nélkülözheti ezeket az adatokat. 

Az európai uniós és nemzeti kormányzati döntéshozatalban és végre-
hajtásban a statisztikai adatoknak a közvetlenebb és szélesebb körű hasz-
nosítási igénye egyre erősebb. Az utóbbi években az Unióban a statisztikai 
adatszolgáltatás fokozott figyelmet kapott. Ez abba a törekvésbe illeszke-
dett, amelynek célja, hogy az Európai Bizottságnak a tagállami költségve-
tésekre jobb rálátása legyen.  

A statisztikai rendszerrel együtt jár az államháztartás információs rend-
szere minőségének kérdése is, mert az állam költségvetési-gazdálkodási 
szerepével kapcsolatos statisztikai adatok alapvetően az államháztartás in-
formációs rendszeréből származnak. A statisztikai rendszer és az államház-
tartás információs rendszere megbízható, jó működésének alapvető sze-
repe van abban, hogy a kormányzat és szélesebb körben a gazdasági, tár-
sadalmi szereplők valós és hiteles információk alapján hozhassák meg dön-
téseiket, mindez pedig a "jó kormányzás" feltétele. 

Az ellenőrzés megállapításaival hozzájárulhat az említett rendszerek 
adatszolgáltatásainak megbízhatóbbá tételéhez, végső soron növelheti az 
államháztartási és statisztikai információk megbízhatóságát, így a gazda-
sági-társadalmi döntések helyességét. Az ellenőrzés indokoltságát az is alá-
támasztja, hogy az ÁSZ18 még nem ellenőrizte átfogóan e rendszereket. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

1.  — Az államháztartás információs rendszerének kialakítása és mű-

ködése megfelelt-e a követelményeknek, biztosította-e az adatok 

megfelelő előállítását? 

  

 
 
 

2.  — A hivatalos statisztikai szolgálat kialakítása és működése meg-

felelt-e a követelményeknek, biztosította-e az adatok megfelelő 

előállítását? 
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ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az ellenőrzött időszak a 2014. évre vonatkozóan szolgáltatott adatok te-
kintetében a 2014-2015. évek. Szükség szerint – az ellenőrzés idején fenn-
álló helyzet előzményeinek bemutatása érdekében – visszatekintve az 
adatgyűjtés tervezésének kezdő időpontjáig. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az ellenőrzés tárgyát képezték az államháztartás információs rendszerét 
működtető szervezeteknél és a statisztikai szolgálat OSAP-ban résztvevő, 
ellenőrzött szervezeteinél a statisztikai tevékenység ellátása során kialakí-
tott és alkalmazott szabályozási, szervezeti feltételek, módszertani megol-
dások, amelyek biztosítják az adatkezelés megfelelő minőségét, az adatok 
megbízhatóságát, nyilvánosságát. Továbbá az államháztartás információs 
rendszerének és a statisztikai információs rendszer összehangolása, har-
monizációja érdekében ellátott koordináló, szakmai irányító tevékenység, 
amely biztosítja az adatgyűjtések/adatátvételek szakmai-módszertani 
megalapozottságát. 

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Az államháztartás információs rendszere tekintetében az NGM, a Kincstár, 
a Kincsinfo Nkft.19; a statisztikai szolgálat OSAP-ban résztvevő szervei közül 
a KSH, az ME, a BM, az FM, az AKI és az NGM. Ellenőrzött szervezet továbbá 
a FM-nek címzett OSAP adatgyűjtés végrehajtása tekintetében a NÉBIH. 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogalapját az ÁSZ tv20. 5. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak 
képezik. 
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 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszak-
ban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályai, a hatályos ÁSZ 
módszertan és a nemzetközi standardok figyelembevételével végeztük. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzött által rendelkezésre bocsátott dokumentu-
mokra, adatokra alapozva tételes dokumentumellenőrzés, mintavételezés, 
megerősítés, kérdésfeltevés (információkérés, interjú), valamint összeha-
sonlító elemzés útján történt.  

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoz-
tak egyrészt a szakmai program részletes szempontjainál felsorolt adatfor-
rások, másrészt minden egyéb – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőr-
zés szempontjából információt tartalmazó – dokumentum. 

Az adatok megfelelő előállításának ellenőrzését mind az államháztartás 
információs rendszere, mind a hivatalos statisztikai szolgálat tekintetében 
egyes (kiválasztott) elemeknél, adatszolgáltatásoknál végeztük el.  

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezetek a tanúsítvá-
nyok kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok megküldésé-
vel szolgáltattak adatokat. 

Mintavétellel ellenőriztük a Kincstárnál és az NGM-nél az államháztar-
tás információs rendszere keretében teljesített adatszolgáltatások, vala-
mint az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos Kincstár által tett intézkedések 
szabályszerűségét. Mintavétellel ellenőriztük továbbá a KSH-nál, az ME-
nél, a BM-nél, az NGM-nél, a NÉBIH-nél, valamint az AKI-nál a hivatalos sta-
tisztikai szolgálat szervezetei által végzett adatgyűjtések keretében teljesí-
tett adatszolgáltatások szabályszerűségét. A minta alapján a sokaságban 
előforduló hibaarányt becsültük. Az értékelés eredményeként kétféle, 
"Megfelelő" és "Nem megfelelő" minősítést alkalmaztunk. „Megfelelőnek" 
értékeltünk egy ellenőrzött területet, amennyiben a hibaarány a teljes so-
kaságban 95%-os bizonyossággal legfeljebb 10% arányt képviselt. Abban az 
esetben, ha adott sokaság tekintetében a 10%-os hibaarány küszöbérték 
átlépése megítélésének megbízhatósága nem érte el a 95%-ot, akkor mi-
nősítettük "Megfelelő"-nek a területet, ha a minta alapján a teljes sokaság 
vonatkozásában a hibaarány nagyobb valószínűséggel volt 10% alatti, mint 
10% feletti. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. Az államháztartás információs rendszerének kialakítása és 

működése megfelelt-e a követelményeknek, biztosította-e az 

adatok megfelelő előállítását? 
  

Összegző megállapítás  Az államháztartás információs rendszerének kialakítása és 
működése biztosította az adatok megfelelő előállítását, de a 
működési folyamatok részletes belső szabályozottságának hi-
ánya a jogszabályok szerinti feladatellátás feltételeinek kiala-
kítását nem biztosította. 

1.1. számú megállapítás Az NGM és a Kincstár kialakította az államháztartás információs 
rendszerével kapcsolatos szervezeti és működési feltételeket, de a 
vonatkozó belső szabályzatok nem biztosították a hatásköri és fe-
lelősségi viszonyok egyértelmű lehatárolását, nem tartalmazták az 
ellátandó feladatok bemutatását. 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS INFORMÁCIÓS REND-

SZERE KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK  
Áht. 102-103. §-aiban foglalt feladatát az NGM és a Kincstár SZMSZ-ei, va-
lamint a feladatellátásban érintett szervezeti egységek ügyrendjei tartal-
mazták, de az Ávr. 13. § (5) bekezdésben foglaltak ellenére a működtetés-
sel kapcsolatban ellátandó feladatok részletszabályait, így a munkafolya-
matok leírását, az érintett szervezeti egységek vezetőinek és alkalmazotta-
inak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti 
egység költségvetési szerven belüli és azon kívüli kapcsolattartásának mód-
ját, szabályait az NGM és a Kincstár ügyrendjei, vagy más szabályzatai nem 
tartalmazták teljes körűen. A SZMSZ-ek szerinti feladatváltozások során el-
maradt az ügyrendek aktualizálása. 

Az NGM és a Kincstár ügyrendjeiben szereplő, az államháztartás infor-
mációs rendszere működtetésével összefüggésben kidolgozott ellenőrzési 
nyomvonalakat a Bkr.21 6. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére a szerve-
zeti változásokból eredően nem aktualizálták rendszeresen, azok nem tar-
talmazták minden érintett szervezeti egység vonatkozásában a feladatellá-
tásra vonatkozó felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, az 
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, ezáltal nem tették lehetővé azok 
nyomon követését és utólagos ellenőrzését. A nyomvonalak nem tükrözték 
az SZMSZ-ek változásával kapcsolatos szervezeti átalakulásokat, megválto-
zott feladatokat, felelősségi és, hatásköri viszonyokat. 

Mindezek alapján az NGM-nél és a Kincstárnál az államháztartás infor-
mációs rendszere működtetésének belső szabályozottsága nem garan-
tálta, hogy a feladatellátásban résztevő szervezeti egységek és munkatár-
sak aktualizált, a folyamatokat, a felelősségi és hatásköri viszonyokat meg-
felelően lehatároló belső szabályrendszer alapján láthassák el feladataikat. 
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Az államháztartás információs rendszerének működtetése során az 
NGM a főbb adatszolgáltatások (lásd 1. táblázat) esetében szabályozta a 
Kincstárral történő együttműködés területeit és feladatait. A költségvetés 
tervezésével, a zárszámadás összeállításával kapcsolatban kiadott körirat 
és munkaprogram követelményeket fogalmazott meg az egyes szerveze-
tekkel történt együttműködésre, az egyeztetésekre vonatkozóan. 

1. táblázat 

AZ ELLENŐRZÉSRE KIVÁLASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁSOK 

Adatszolgáltatás megnevezése Adatszol-

gáltatás 

címzettje 

Alkalmazott informatikai 

rendszer megnevezése 

2014. évi elemi költségvetések Kincstár KGR-K11 

2014. évi éves költségvetési beszámolók Kincstár KGR-K11 

2014. évi időközi költségvetési jelentések Kincstár KGR-K11 

2014. évi tartozásállományok adatai Kincstár eAdat 

2014. évi adósságot keletkeztető ügyletek (ön-

kormányzati alrendszer / kormányzati szek-

torba sorolt egyéb szervezetek) 

Kincstár/ 

NGM 

KGR-K11 / email-ben 

Forrás: saját szerkesztés 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK  tel-
jesítésének módját, az adatfeldolgozás és az adatok ellenőrzésének részle-
tes rendjét az NGM és a Kincstár – az eAdat rendszerben továbbított ada-
tok kivételével – belső szabályzatban nem határozta meg, így nem volt biz-
tosított a jogszabályok szerinti feladatellátás feltételeinek kialakítása: 

 Az NGM a kormányzati szektorba tartozó egyéb szervezetek adóssá-
got keletkeztető ügyleteinek állományáról szóló adatszolgáltatás 
esetében az Ávr. 13. § (5) bekezdésében foglaltak ellenére nem ha-
tározta meg a feladatellátásban érintett szervezeti egységek ügy-
rendjében, vagy más szabályzatban az adatszolgáltatással kapcsola-
tos munkafolyamatok leírását, a kapcsolódó feladat- és hatáskörö-
ket, a feladat ellátással kapcsolatos szervezeten belüli és kívüli kap-
csolattartás módját, szabályait. 

 A Kincstár az Ávr. 13. § (5) bekezdésében foglaltak ellenére az érin-
tett szervezeti egységek ügyrendjeiben, vagy más szabályzatban – az 
eAdat rendszerben továbbított adatok kivételével – nem határozta 
meg az adatfeldolgozás és adatátadás, valamint azok ellenőrzési 
rendjét, a kapcsolódó munkafolyamatokat és a feladatellátással kap-
csolatos hatásköri és kapcsolattartási szabályokat. 

Az IBDR1-2
22 előírásai, valamint a KGR-K11 informatikai rendszer ad-

minisztrátori és felhasználói kézikönyvében kidolgozott, a felmerülő 
hibajelzések kezelésére, a logikai egyeztetésekre, az űrlapok teljes 
körűségére vonatkozó szabályrendszer, valamint a feltöltött adatok 
KGR-K11 rendszer által végrehajtott automatikus ellenőrzése bizto-
sította az információs rendszerben továbbított adatok megbízható-
ságát. A rendszer naplózási funkciója a gyakorlatban támogatta a jo-
gosult és az illetéktelen felhasználói tevékenység figyelemmel kísé-
rését, valamint a hibafelderítéseket is. 

Az eAdat rendszerben továbbított, a központi költségvetési szervek 
tartozásállománya adatszolgáltatásából származó adatok gyűjtését, 
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ellenőrzését, feldolgozását, nyilvántartását a KFF23 ügyrendje, illetve 
a 28/2014. sz. Elnöki Utasítás megfelelően szabályozta. 

Az adatszolgáltatások tartalmát, a mintául szolgáló űrlapokat az NGM 
állította össze, amelyet a Kincstár beépített a KGR-K11 rendszerbe, vala-
mint az Áht. 107. § (2) bekezdésének megfelelően tájékozatót tett közzé a 
honlapján. A Kincstár elnöke a Kincstár SZMSZ1-2

24 4. §-a alapján gondosko-
dott az NGM által kért adatok, tájékoztatások rendelkezésre bocsátásáról. 

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ÁLTAL KEZELT 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELI RENDJÉT  az 
NGM és a Kincstár kialakította, azonban az NGM közzétételi szabályzata 
nem felelt meg az NGM SZMSZ1,2,3

25 2. § (1) bekezdés előírásinak, mert 
nem aktualizálták. A szabályzat nem tartalmazott előírásokat az Ávr. 18/A. 
§ (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a 6. melléklet 22. pontjában 2014. ja-
nuár 1-jétől előírt, kötelezően közzéteendő adatokra vonatkozóan. 

A Kincstár az SZMSZ-ben és belső szabályzatban (KASZ26) meghatározta 
a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos szervezeti feladatokat és 
felelősségeket. 

A 2014. ÉVBEN BEVEZETETT ÚJ ÁLLAMHÁZTAR-

TÁSI SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSSAL  összhangban az 
NGM és a Kincstár módosította az adatszolgáltatások, adatfeldolgozások 
rendjét. Az NGM a jogszabályi változással összhangban módosította az 
adatszolgáltatással kapcsolatos űrlapokat, kitöltési útmutatókat és azok 
mellékleteit, majd a Kincstár rendelkezésére bocsátotta azokat. A Kincstár 
ennek megfelelően végrehajtotta a szükséges módosításokat az informati-
kai rendszerében és közzétette honlapján a rendelkezésére bocsátott út-
mutatót és a kapcsolódó dokumentumokat. 

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZERT TÁMOGATÓ IN-

FORMATIKAI RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSI FEL-

ADATAIT, valamint a kapcsolódó hatáskörök és felelősség rendjét az 
NGM és a Kincstár meghatározta, amelyet az NGM IBSZ27, illetve a Kincstár 
SZMSZ1-4 és az IBDR1-2 tartalmazott. 

1.2. számú megállapítás Az államháztartás információs rendszerének működése támogatta 
az államháztartás pénzügyi folyamatainak tervezését, az előirány-
zatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését. 

AZ EGYES ADATSZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

ADATOK GYŰJTÉSE, ELLENŐRZÉSE, FELDOLGO-

ZÁSA, NYILVÁNTARTÁSA  a 2014. évi elemi költségvetés, a 
2014. évi éves beszámolók és az önkormányzati alrendszer adósságot ke-
letkeztető ügyletei esetében megfelelő volt; az időközi költségvetési jelen-
tés, a tartozásállományok és kormányzati szektorba sorolt egyéb szerveze-
tek adósságot keletkezető ügyletei esetében azonban nem felelt meg az 
Áht. és az Ávr., illetve a tartozásállományok esetében a belső szabályzat 
előírásainak: 

 A 2014. évi elemi költségvetéssel, a 2014. évi éves költségvetési be-
számolóval, az időközi költségvetési jelentésekkel, a központi költ-
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ségvetési szervek tartozásállományával és az önkormányzati alrend-
szer adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos adatszolgáltatá-
sok esetében a Kincstár az Áht. 107. § (2) bekezdés előírásának meg-
felelően az Ávr. 169.-170. §-ai előírásaival összhangban nyomtat-
ványt, elektronikus űrlapot alkalmazott, amelyek formájáról, tartal-
máról, használatának, kitöltésének, benyújtásának módjáról infor-
mációt nyújtott honlapján. Ezen kívül a KGR-K11 rendszerüzenetei-
ben is tájékoztatást adott az adatszolgáltatóknak 

A KGR-K11 rendszerben elektronikusan kapott adatok ellenőrzését, 
a nyilvántartásba vétel szabályszerűségét, a rendszer a számviteli és 
egyéb szabályok, tiltások, valamint matematikai összefüggésekre vo-
natkozó, a programba épített szoftveres kontrollokkal (pl. az azonos 
tartalmú adatok kötelező egyezősége), illetve a teljes körű naplózási 
tevékenységével biztosította. 

Az önkormányzati alrendszer költségvetési és költségvetési beszá-
moló információs űrlapjait, valamint az időközi költségvetési és mér-
legjelentéseit a Kincstár SZMSZ1-4 előírása alapján az ÁHI28-khoz tar-
tozó megyei irodák tartalmi és számszaki szempontból megvizsgál-
ták, majd az esetleges hibajavítást követően lezárták. 

 Az időközi költségvetési jelentések adatszolgáltatása – a Kincstár ez 
irányú intézkedései ellenére – az adatszolgáltatók részéről több 
esetben az Ávr. 169. § (2) bekezdésében előírt határidőn túl történt 
meg. 

 A központi költségvetési szervek tartozásállományával kapcsolatos 
adatszolgáltatások esetében a Kincstár az adatfeldolgozást a KFF 
ügyrend29 2. számú függelékében meghatározott határidőben 
(tárgyhót követő hónap 5. napja) nem teljes körűen végezte el. A hi-
ányzó adatszolgáltatások teljesítése érdekében felvette a kapcsola-
tot az intézményekkel, így az adatszolgáltatás és feldolgozás a tárgy-
hót követő hónap 10-éig minden esetben megtörtént. Az alkalma-
zott eAdat rendszer alkalmas volt a betöltött adatállomány teljes kö-
rűségének ellenőrzésére és a technikai hibák kiszűrésére. 

 A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságot kelet-
kezető ügyleteinek állományáról szóló, az NGM részére elektronikus 
levelezési rendszerben teljesítendő adatszolgáltatás nem felelt meg 
az Áht. 107. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Az NGM az Ávr. 7. mel-
léklete 2. pontjában szereplő adatszolgáltatók tekintetében összesí-
tette az adatokat, de azokat nem az ott felsorolt teljes kötelezetti 
körtől, hanem csak a 2014. évi tervezési köriratban szereplő 25 gaz-
dasági társaságtól kérte be. A számításoknál az adatszolgáltatásba 
be nem vont szervezetek esetében, azok előző évi tényadataiból szá-
mított, becsült adatokat vették figyelembe. 

Az NGM az adatszolgáltatást a kötelezettek Ávr. 7. melléklete alapján 
teljesítendő további adatszolgáltatásai (eredmény kimutatás, mér-
leg, cash-flow kimutatás) összevetésével manuálisan ellenőrizte a 
teljes körűség és megfelelőség szempontjából. 

Az Ávr. 2016. január 1-jétől hatályos módosítása alapján a Gst. sze-
rinti adósságállománnyal, vagy adósságot keletkeztető ügylet meg-
kötésére vonatkozó engedéllyel rendelkező kormányzati szektorba 
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sorolt egyéb szervezet már csak akkor válik adatszolgáltatásra köte-
lezetté, ha a tulajdonosi joggyakorlója útján vagy közvetlenül kapott 
kiértesítést a rendszeres adatszolgáltatásról. 

Az adatszolgáltatások – a bemutatott hiányosságok ellenére – a gyakor-
latban támogatták az államháztartás pénzügyi folyamatainak tervezését, 
az előirányzatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését. 

A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 

TERVEZÉSÉHEZ, ILLETVE ANNAK VÉGREHAJTÁ-

SÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOKAT az államháztartás infor-
mációs rendszerében az NGM és a Kincstár által végrehajtott egyes adat-
szolgáltatások biztosították. 

Az adatszolgáltatások az Áht. 102. § (1) bekezdés előírásának megfele-
lően támogatták az államháztartás pénzügyi folyamatainak tervezését, az 
előirányzatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését. 

A LÉNYEGESNEK MINŐSÜLŐ INFORMÁCIÓK HIÁ-

NYA VAGY TÉVES BEMUTATÁSA  esetében a Kincstár in-
tézkedett az Áht. 108. § (3) bekezdésében és az Ávr. 171. § (1) bekezdésé-
ben szabályozott bírság megfizetése érdekében. A téves vagy hiányos adat-
szolgáltatás esetén határozatot hoztak, melyek tartalmazták az előírt bír-
ság mértékét. Az adatszolgáltatásra kötelezettek ismételt mulasztása ese-
tén az Ávr. 171. § (3) bekezdésének előírásának megfelelően intézkedtek 
az újabb bírság kiszabása érdekében. 

A ZÁRSZÁMADÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ ÉVES BE-

SZÁMOLÓVAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTA-

TÁS esetében az NGM és a Kincstár által ellátott feladatok, a kialakított 

kontrollok révén hozzájárultak az államháztartás információs rendszere 
megfelelő működéséhez, biztosították a beszámoló adatok törvényjavas-
latban szereplő adatokkal való egyezőségét. 

Az NGM a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
előkészítéséhez munkaprogramot, valamint útmutatót adott ki, amelyben 
meghatározta a törvényjavaslat összeállításának menetrendjét. 

A törvényjavaslat adatainak tárolása az AHAB30 rendszerben, a törvény-
javaslat összeállításához szükséges adategyeztetések és adatszolgáltatási 
feladatok végrehajtása pedig a KAR31-ban történt. A Kincstár által a KGR-
K11 rendszerből szolgáltatott adatokat az NGM átvette és a KAR-ban pub-
likálta. A Kincstár az NGM által előírt javításokat mind a KGR-K11 rendszer 
beszámolói, mind pedig a főkönyvi nyilvántartások esetében elvégezte. Az 
AHAB és a KAR adatainak szinkronizálása automatikusan biztosított volt. 

Az NGM a KAR zártságát biztosító kontrollok kialakításaként 2014-ben 
kidolgozta a KAR Jogosultságkezelési Szabályzatát, amely részletesen sza-
bályozta a felhasználók jogait, valamint az új felhasználók regisztrálására 
és a meglévő jogosultságok módosítására vonatkozó előírásokat. A KAR-t 
alkalmassá tették naplóbejegyzések előállításra, ami biztosította a beszá-
molási időszak részletes és teljes körű naplózósát, továbbá az adatszolgál-
tatással kapcsolatos elektronikus levélforgalom is archiválásra került. Az 
adatszolgáltatás folyamatának részletes leírását a 2. melléklet tartalmazza. 
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AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS INFORMÁCIÓS RENDSZE-

RÉBŐL SZÁRMAZÓ ADATOK a költségvetés tervezése, az elő-
irányzatok kialakítása, a költségvetési célok év közbeni monitoringja és az 
éves értékelés során hasznosultak. 

Az NGM és a Kincstár az államháztartás információs rendszeréből szár-
mazó adatok alapján gyorsjelentésekben, tájékoztatókban és mérleg prog-
nózisokban havonta jelezte a költségvetési pénzforgalomból kirajzolódó 
folyamatokat, bemutatta a központi alrendszer költségvetésének finanszí-
rozását, a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
adott havi gazdálkodását és a gazdálkodásukkal összefüggő adatokat.  

A STATISZTIKAI RENDSZERREL TÖRTÉNŐ ÖSSZ-

HANG  biztosítása érdekében az NGM intézkedéseket tett. Kialakította a 
költségvetési tervezést megalapozó adatbázisokat, tájékoztatási eszközö-
ket, igény esetén fejlesztette a költségvetési tervezési módszerekhez illesz-
kedő adatbázisokat, működtette az államháztartási statisztikai célú adat-
bázist és tájékoztatási eszközöket. Meghatározásra került, hogy a költség-
vetési tervezésbe, középtávú előrejelzésbe mely állami gazdasági társasá-
gok kerülnek bevonásra annak érdekében, hogy az ESA 2010 szerinti hiány 
és adósságállomány alakulásáról középtávú előrejelzés készülhessen. 

A kormányzati szektor statisztikáinak meghatározó adatforrása az ál-
lamháztartás információs rendszere volt, ennek részeként az államháztar-
tás szervezeteinek éves és évközi beszámolói, amit kiegészített a kormány-
zati szektorba sorolandó vállalatok és non-profit szervezetekről történő 
statisztikai adatgyűjtés, továbbá a kormányzati szektor egészére vonatkozó 
bank- és értékpapír-statisztikai adatgyűjtés. 

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ÁLTAL KEZELT 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELI RENDJÉT  az 
NGM és a Kincstár működtette. Az NGM a kezelt közérdekű adatokat a 
honlapján az előírt határidőben közzétette. A Kincstár a 2011/85 Tanácsi 
irányelv, illetve az Ávr. 8. mellékletének megfelelően a rá vonatkozó köte-
lezően közzéteendő 2014. évi adatokat a honlapján szintén közzétette. 

1.3. számú megállapítás Az államháztartás információs rendszerének működése összhang-
ban volt a hazai és nemzetközi statisztikai adatszolgáltatási kötele-
zettségekkel, a nemzeti számlák rendszerével. 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS INFORMÁCIÓS RENDSZE-

RÉHEZ KAPCSOLÓDÓ STATISZTIKAI FELADATOK  
az Áht. 102. § (2) bekezdésével összhangban összehangolásra kerültek az 
OSAP programmal. A KSH az államháztartás funkcionális kiadásainak osztá-
lyozásához kidolgozta az államháztartási pénzügyi adatok statisztikai cé-
lokra történő felhasználásának módszertanát, melyhez az NGM javaslatot 
tett a statisztikai adatigények beépítésére az államháztartás könyvvezetési 
és beszámolási rendszerébe. 

A kormányzati pénzügyi statisztikai területén egyablakos adatszolgálta-
tás érvényesült. A KSH által az Eurostat-nak jelentett adatok elérhetőek 
voltak az IMF32, az OECD33 és más nemzetközi szervezetek részére is. 
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AZ EDP JELENTÉSHEZ  kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezett-
ségét az NGM teljesítette. A Bizottság részére a tervezett és tényleges kor-
mányzati hiányról és az államadósság szintjéről évente a 479/2009/EK Ren-
delet34 3. cikk (1) bekezdése alapján kétszer történt adatszolgáltatás. 

2. A hivatalos statisztikai szolgálat kialakítása és működése meg-

felelt-e a követelményeknek, biztosította-e az adatok megfelelő 

előállítását? 
 

Összegző megállapítás  A hivatalos statisztikai szolgálat kialakítása és működése biz-
tosította az adatok megfelelő előállítását. 

2.1. számú megállapítás A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél a statisztikai tevékeny-
ség megszervezése és kialakítása biztosította az adatok megfelelő 
előállítását. 

Az ME és az AKI az OSAP rendelet35 szerinti adatgyűjtéseket saját szerve-
zete útján valósította meg. A BM, az FM és az NGM egyes adatgyűjtéseihez 
az irányítása alá tartozó, vagy más költségvetési fejezethez tartozó költség-
vetési szerveket, illetve a KSH egy gazdasági társaságot vont be. A feladatok 
delegálása az intézményi SZMSZ-ek kiadásával, illetve együttműködési 
megállapodások megkötésével szabályszerűen megtörtént. 

Az NGM két adatgyűjtését (OSAP 1485 és 1572 számú) a minisztérium 
által irányított, 2014. december 31-i hatállyal jogutód nélkül megszűnt 
NMH36 Munkahigiénés és Foglalkoztatás-egészségügyi Főosztálya végezte. 
A főosztály feladatait a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet37 alapján 2014. 
december 15-től az OTH38 látta el. 

2.2. számú megállapítás A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél az adatkezelésre, a sta-
tisztikai adat előállítására és továbbításra vonatkozó belső szabá-
lyozások összességében nem feleltek meg a jogszabályi előírások-
nak, nem tartalmazták az ellátandó feladatok bemutatását. 

Az ME, az FM, a NÉBIH, az AKI és az NGM esetében a statisztikai tevékeny-
ség belső szabályozása nem felelt meg a követelményeknek:  

 A statisztikai adatgyűjtési tevékenységet az SZMSZ-ben (ME és 
NGM), az ügyrendekben (ME, FM, NÉBIH, AKI, NGM), vagy más belső 
szabályozásban nem szabályozták. Ebből eredően azok az Áht. 10. § 
(5) bekezdése és az Ávr. 13. § (5) bekezdésében előírtak ellenére 
nem tartalmazták a statisztikai adatgyűjtési feladatok tekintetében 
a munkafolyamatok leírását, a szervezeti egységek vezetőinek és al-
kalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, to-
vábbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon 
kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait. 

 Az adatok felülvizsgálatához, ellenőrzéséhez nem határoztak meg 
kontrollpontokat. Az ellenőrzési nyomvonalak a Bkr. 6. § (3) bekez-
désében foglaltak ellenére a statisztikai tevékenység vonatkozásá-



Megállapítások 

22 

ban nem tartalmazták a felelősségi és információs szinteket és kap-
csolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, ezáltal nem tették 
lehetővé azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

A statisztikai adatgyűjtés az ME esetében eseti, írásban kiadott utasítá-
sok alapján került végrehajtásra, a NÉBIH esetében pedig a munkaköri le-
írások tartalmazták az adatgyűjtési feladatokat. Mindezek biztosították az 
adatgyűjtési feladat végrehajtását, de szervezeti szinten nem volt biztosí-
tott a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelmű lehatárolása. 

Az ME és az NGM esetében a statisztikai adatgyűjtéssel és továbbítással 
kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban a Kttv.39 75. § (1) d) bekez-
dése ellenére nem szerepeltek. Az FM esetében az adatgyűjtések koordi-
nálásának feladata szerepelt munkaköri leírásokban. 

A KSH és a BM az Áht. 10. § (5), valamint az Ávr. 13. § (5) bekezdéseivel 
összhangban, az SZMSZ-ben, illetve a szervezeti egységek ügyrendjeiben 
részletesen meghatározta a statisztikai tevékenység ellátásának rendjét. 
Az AKI esetében az SZMSZ-ben rögzített általános szabályozás mellett rész-
letesen az éves munkatervek tartalmazták a statisztikai adat előállításának 
folyamatához a felelős személyeket, azok feladatait, a betartandó határ-
időket és a felelősségi rendet. 

A feladatellátás során az intézményeknél érvényesült az Stt. 3/A. §-ában 
foglalt statisztikai tevékenység működésének önállósága és a tájékoztatás 
függetlensége. 

A STATISZTIKAI SZOLGÁLATON BELÜLI ADAT-

TOVÁBBÍTÁS módját és a nyilvánosságra hozható adatokhoz való 
külső hozzáférés biztosításának rendjét az Áht. 10. § (5) és az Ávr. 13. § (5), 
valamint a Bkr. 6. § (2) bekezdésével összhangban, tekintettel az Stt. 17. és 
20-24. §-aiban meghatározott statisztikai adatnyilvánosságra, adattováb-
bításra és tájékoztatásra vonatkozó előírásokra, a KSH, a BM és az AKI belső 
szabályzatokban (SZMSZ, ügyrend, ügyrendi leírás, miniszteri rendelet, el-
nöki utasítás stb.) megfelelően szabályozta.  

Az ME az OSAP rendelet szerint gyűjtött adatok továbbítási rendjét ese-
tileg kialakított eljárási szabályokban rendezte, amely a gyakorlatban az 
adatszolgáltatók részére írásban kiküldött, az egyes adatgyűjtésekhez tar-
tozó adattáblákat és a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatókat jelentette. A 
nyilvánosságra hozatalt a közigazgatásért felelős államtitkár eseti jóváha-
gyással engedélyezte. Az ME által alkalmazott gyakorlat biztosította az Stt. 
17. és 20-24. §-ai előírásainak betartását. 

A KSH, az ME, a BM és az AKI adattovábbításra vonatkozó szabályozásai 
eleget tettek az Info. tv.40 7. § (2) bekezdésében meghatározottaknak, biz-
tosították az Info tv.-ben foglaltak, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatását. 

Az FM, a NÉBIH és az NGM adattovábbításra vonatkozó belső szabályo-
zásainak hiánya sérti az Info. tv. 7. § (2) bekezdésében foglaltakat, mert 
szabályozási szinten nem volt biztosított az Info tv.-ben foglaltak, valamint 
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása. Az adatgyűj-
tések nem tartalmaztak különleges, vagy minősített adatot. Az egyedi ada-
tok védelme a gyakorlatban biztosított volt, az Stt. 17. § (1) bekezdése alap-
ján nyilvánosságra hozott adatokban egyedi adat nem szerepelt. 
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A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK RÉSZÉRE TÖR-

TÉNŐ ADATÁTADÁST a BM és az FM az Stt 22. § (2) bekezdésé-
ben foglalt előírásokkal összhangban szabályozta. A KSH szintén rendelke-
zett hatályos belső szabályozással a statisztikai adatok Stt. 6. § (1) bekezdés 
i) pontjában előírt, a nemzetközi szervezetek részére történő szolgáltatá-
sára vonatkozóan. 

A NÉBIH az ENSZ41 és az Eurostat felé történő erdészeti témájú adat-
szolgáltatásokat az irányító szerv által jóváhagyott NÉBIH SZMSZ42-ben sze-
replő feladatkijelölés alapján teljesítette. A feladat szerepelt az érintett 
dolgozók munkaköri leírásaiban, ugyanakkor az Stt. 22. § (2) bekezdésében 
foglaltak ellenére a kért adatokat megállapodás és a KSH előzetes tájékoz-
tatása nélkül adták át. 

2.3. számú megállapítás A KSH intézkedett az Európai statisztika Gyakorlati Kódexében fog-
laltak alkalmazására, értékelte a Gyakorlati Kódex alkalmazásának 
helyzetét. 

A 223/2009/EK rendelet 1. cikkelye előírásának megfelelően a KSH az eu-
rópai statisztikák fejlesztését, előállítását és közzétételét összességében a 
Gyakorlati Kódex követelményeivel összhangban valósította meg, statiszti-
kai feladatellátása során megfelelő intézkedéseket tett a Gyakorlati Kódex 
alkalmazására és önértékelést készített annak alkalmazásáról. 

Az önértékelések keretében a KSH bemutatta a Gyakorlati Kódex mind-
egyik elvére a saját értékelése szerinti erősségeit, gyengeségeit, innovatív 
gyakorlatait, megoldásait. 

2.4. számú megállapítás A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végzett adatgyűjtések 
és adatátvételek végrehajtása biztosította az adatok megfelelő elő-
állítását. 

AZ ADATGYŰJTÉSEK TERVEZÉSE az intézményeknél 

megfelelt az Stt., az Str.43 és az OSAP rendelet előírásainak. 

A NÉBIH esetében a tervezéssel összefüggésben hiányosság volt, hogy 
az Str. 7. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére nem gondoskodott arról, 
hogy az OSAP 1257 számú adatgyűjtés esetében az adatszolgáltató az adat-
szolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet megelőző év december 15-ig 
megismerje, de az OSAP rendelet 3. § (3) bekezdésében előírtaknak meg-
felelően 30 nappal az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelő-
zően értesítette az adatszolgáltatókat adatszolgáltatási kötelezettségükről. 

Az ellenőrzésre kiválasztott adatgyűjtéseket és adatátvételeket a 2. és 
3. táblázat tartalmazza: 
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2. táblázat 

AZ ELLENŐRZÉSRE KIVÁLASZTOTT 2014. ÉVI OSAP ADATGYŰJTÉSEK 

Ellenőrzött 

szervezet 

Nyilvántartási 

szám 

Megnevezés 

KSH 1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgálta-

tást nyújtó gazdasági szervezetekről 

KSH 1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés 

KSH 2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok 

KSH 2240 Éves beruházás-statisztikai jelentés 

ME 2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezéséről szóló statisztika 

BM 1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika 

FM-NÉBIH 1257 Nettó fakitermelés 

AKI 2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása 

NGM-NMH 1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről 
Forrás: OSAP rendelet alapján saját szerkesztés 

3. táblázat 

AZ ELLENŐRZÉSRE KIVÁLASZTOTT 2014. ÉVI OSAP ADATÁTVÉTELEK 

Ellenőrzött 

szervezet 

Nyilvántartási 

szám 

Megnevezés 

KSH 1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai 

KSH 1921 Családtámogatási ellátások havi adatai 

KSH 2037 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése 

KSH 2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg- jelentése és költségvetési jelentése 

KSH 2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára 

KSH 2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója 

KSH 2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója 

KSH 2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése 

KSH 2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai 

KSH 2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai 

KSH 2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek 

KSH 2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról 
Forrás: OSAP rendelet alapján saját szerkesztés 

AZ ADATGYŰJTÉSEK, ADATÁTVÉTELEK VÉGRE-

HAJTÁSA  – a KSH és az NGM egyes adatgyűjtései, adatátvételei kivé-
telével – az Stt., az Str. és az OSAP rendelet előírásainak megfelelően tör-
tént. 

A KSH-nál az Stt. 6. § (1) bekezdés a) pontja, és az OSAP rendelet 2. § 
(1), (4) bekezdése ellenére nem történt meg az OSAP 2120 számú adat-
gyűjtés végrehajtása az OSAP rendelet 1. mellékletében meghatározott ha-
táridőig. A KSH az Stt. 9/B. § (1) bekezdése b) pontja alapján nem kezde-
ményezte a kormányhivatalnál a közigazgatási bírság megállapítását. A KSH 
az adatok kigyűjtését a 2014. évi zárszámadási adatokból valósította meg. 

A KSH nem hajtotta végre továbbá az OSAP 2042, 2046, 2125 számú 
adatátvételeket sem az OSAP rendelet 1. mellékletében meghatározott ha-
táridőig. A Kincstár, mint az OSAP 2042 számú adatátadás kizárólagos és az 
OSAP 2125 számú adatátadás részbeni kötelezettje, valamint az NGM mint 
az OSAP 2046 adatátadás kötelezettje az adatátadási kötelezettségének az 
Stt. 21. §. (1) bekezdése és az OSAP rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve 1. 
melléklete ellenére nem tett eleget. A KSH az Stt. 9/B. § (1) bekezdése b) 
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pontja alapján ezekben az esetekben sem kezdeményezte a kormányhiva-
talnál a közigazgatási bírság megállapítását. A szükséges adatokat a végre-
hajtott hasonló témájú adatátvételek felhasználásával állította elő a KSH. 

A NGM-nél az OSAP rendelet 2. § (1) bekezdése ellenére nem történt 
meg teljes körűen az NMH részére delegált OSAP 1668 számú adatgyűjtés 
végrehajtása az OSAP rendelet 8. mellékletében meghatározott határidőig. 
Az adatszolgáltatás 2014. július 11-ei határideje ellenére az adatok teljes 
körű beérkezése 2014. július 29-én történt meg. 

A beérkezett adatok teljes körűsége és megbízhatósága érdekében a 
KSH, az ME, a BM, a NÉBIH, az AKI és az NGM az alkalmazott elektronikus 
rendszerek beépített kontrolljai révén, vagy manuális úton ellenőrzéseket 
végzett. Az intézmények az Stt. 9. § (3) bekezdésben biztosított – az adat-
szolgáltatóknál végrehajtható – ellenőrzési joggal az ellenőrzött adatgyűj-
tések, adatátvételek esetében nem éltek. 

Az adatok feldolgozása és összesítése alapján a statisztikák előállítása 
megtörtént. A statisztikai adatok hasznosítása megfelelt az Stt. 6. § 1. be-
kezdés i) pontja, a 17. § (1) bekezdése és 22-24. §-ai, valamint az Str. 19-
21. §-ai előírásainak. Az előállított statisztikai adatokat a KSH, az ME, a BM, 
a NÉBIH, az AKI és az NGM a honlapján elérhetővé tette. 

A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG  szempontjainak érvényesülése 
érdekében a KSH, a BM és az AKI érvényesítette a statisztikáról szóló 
223/2009/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdésének f) pontjában megfogalma-
zottakat, amely szerint a statisztika előállítási költségeinek arányban kell 
állniuk az eredmények fontosságával és a várt előnyökkel, az erőforrásokat 
optimálisan kell felhasználni és mérsékelni kell a válaszadói terhet: 

 A KSH-nál elsősorban az informatikai fejlesztési projektek célrend-
szerében jelent meg az adatszolgáltatók adminisztratív terheinek 
csökkentése, az adat ellenőrzés automatizálása az adatfeldolgozás 
során, valamint a speciális szakértelem igényének csökkenése az 
adatfeldolgozónál.  

 A BM az OSAP 1228 számú adatgyűjtése során az erőforrások opti-
mális kihasználása érdekében az alapadatait, a rendőrségeken, az 
ügyészségen és a NAV44-nál használt Robotzsaru integrált ügyviteli, 
ügyfeldolgozó, és elektronikus iratkezelő rendszerből vette át, mér-
sékelve a válaszadói terhet. 

 Az AKI költséghatékonyságra vonatkozóan elemzéseket végzett. Az 
elemzések eredményeit felhasználva készítette el a statisztikai adat-
gyűjtésekre vonatkozón éves költségtervet. 

Az ME és a NÉBIH esetében az adatgyűjtés folyamatának egyszerűségé-
ből eredően minimális erőforrás igénybevételével végezték el az adatok 
feldolgozását, ami már nem volt tovább egyszerűsíthető. 

2.5. számú megállapítás A KSH az előírásoknak megfelelően ellátta a hivatalos statisztikai 
szolgálat tevékenységének összehangolásával, szakmai irányításá-
val, a statisztikát érintő jogszabályok véleményezésével kapcsola-
tos feladatait 

AZ OSAP ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, KOORDINÁLÁSÁ-

VAL és a végrehajtás figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat a 
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KSH megfelelően ellátta. Az Stt. 6. § (1) e), és a 11. § (2) előírásainak meg-
felelően összeállította az OSAP tervezetét, amelyet az Stt. 11. § (3) pontja 
alapján véleményezés céljából az OST elé terjesztett. Az OSAP rendelet 4. 
§ alapján az adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét kialakította és vezette, 
a program végrehajtást figyelemmel kísérte. A tervezés előkészítéseként 
egyeztetést kezdeményezett a hivatalos statisztikai szolgálat szerveivel. Az 
adatgyűjtésekről, adatátvételekről részletes beszámolót készített. 

A HIVATALOS STATISZTIKAI SZOLGÁLAT ÉS 

MÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK  statisztikai tevékeny-
ségének egységesítésére, a statisztikai tevékenységek összehangolására 
irányuló, valamint a szakmai irányítói feladatait a KSH az Stt. 6. § (1) b) be-
kezdésének megfelelően ellátta. Az Stt. 6. § (1) f-g) pontjában meghatáro-
zottak szerint közreműködött statisztikai osztályozások, számjelek kialakí-
tásában, más információrendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb nyil-
vántartások, valamint az adatgyűjtések fogalmi és osztályozási rendszeré-
nek kialakításában. 

A TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA SO-

RÁN érvényesült a KSH Stt. 22. § (2) bekezdésében foglalt összehangoló 
szerepe az eDAMIS rendszer működtetése révén. A rendszer a HSSz45 szer-
veinek biztosított egységes adatszolgáltatási felületet a hazai és nemzet-
közi szervezetek felé teljesítendő adatszolgáltatásokhoz. 

A STATISZTIKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁ-

LYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN  a KSH az Stt. 6. § (1) bekezdés m) 
pont előírásainak megfelelően részt vett. A KSH előkészítette és koordi-
nálta az OSAP rendelet módosító indítványát. A KSH részt vett továbbá a 
Stt. módosítását kezdeményező előterjesztés elkészítésében is. 

2.6. számú megállapítás Az OST ellátta a statisztikai tevékenységekkel összefüggő vélemé-
nyezési feladatát. 

A KSH FELADATELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖZREMŰKÖDÉSI ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI KÖTELE-

ZETTSÉGÉNEK  az OST eleget tett. Az Stt. 11. § (3) bekezdése alap-
ján véleményezte az OSAP tervezetét. A KSH bevonta az OST-t az Stt. 6. § 
(1) f) pontjában meghatározott feladatokba, véleményezésre terjesztette 
az Stt. 19. § (3) pontjában meghatározott statisztikai adatbázisokra vonat-
kozó összekapcsolási szabályokat. Az Str. 3. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt közreműködési kötelezettségének ugyanakkor az OST nem tudott 
eleget tenni, amely az Stt. 6. §-ának g) pontjában meghatározott más in-
formációrendszerek fogalmi, osztályozási rendszerének kialakítására és an-
nak a statisztikai információs rendszerrel történő összehangolására vonat-
kozott. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 

és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-

vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 

az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 A nemzetgazdasági miniszternek 
  

  Intézkedjen, hogy az államháztartás információs rendszerének kialakí-

tása biztosítsa az elszámoltatható feladatellátást. 

 (1.1. számú megállapítás 1., 2. és 5. bekezdése alapján) 

 A Magyar Államkincstár elnökének 
  

  Intézkedjen az Áht. által előírt, az államháztartás információs rendsze-

rével kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében a jogszabályok által 

előírt szabályozási környezet kialakítására. 

 (1.1. számú megállapítás 1., 2. és 5. bekezdése alapján) 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnökének 
  

  Intézkedjen a nemzetközi szervezetek részére történő adatadás folya-

matában a jogszabályi előírások betartására. 

 (2.2. számú megállapítás 9. és 11. bekezdése alapján) 

 A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
  

  Intézkedjen az Stt. által előírt feladatellátás során az OSAP rendelet 

által előírt határidők betartására, valamint az adatgyűjtés végrehaj-

tása során tapasztalt szabálytalanságok esetén az Stt.-ben foglaltak 

szerinti közigazgatási bírság kiszabásának kezdeményezésére a me-

gyei, fővárosi kormányhivatalnál. 

 (2.4. számú megállapítás 5. és 6. bekezdése alapján) 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
Adat Az információ formalizált módon való megjelenítése, amely alkalmas feldolgozásra, 

továbbításra, közlésre, értelmezésre. (Forrás: KSH honlapja) 

Az ellenőrzés az államháztartás információs rendszerében továbbított költségvetési, 
pénzügyi és vagyoni, illetve a statisztikai adatgyűjtések során a statisztikai adatok kö-
rére terjedt ki. 

Adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. (Forrás: Info tv. 3. §) 

Adatátadás A rendelkezésre álló statisztikai adatokat változatlan formában kell átadni valamely 
intézmény részére. 

Adatbázisok Olyan adatállományok, amelyek szervezettségük révén lehetővé teszik az adatokhoz 
való hatékony hozzáférést és az adatok hatékony felhasználását. A kizárólag saját 
használatra létrehozott adatbázisok esetében az értéket a költségek alapján kell 
meghatározni; e költségek nem tartalmazzák az adatbázis-kezelő rendszer és az ada-
tok beszerzésének költségeit. (Forrás: KSH honlapja, ESA 2010) 

Adatfeldolgozás Az adatbázissal kapcsolatos tevékenység; igény szerinti, adott rendezettségű adatok 
rendelkezésre bocsátása mindenki vagy bizonyos felhasználók számára online vissza-
keresés vagy (számítógépes) hozzáférhetőséggel; feldolgozó vagy a megrendelő tu-
lajdonában lévő programmal végzett bármely adatfeldolgozás (teljes adatfeldolgo-
zás, adatrögzítési szolgáltatás, dokumentum szkennelés); más tulajdonában lévő 
adatfeldolgozó berendezés folyamatos kezelése, üzemeltetése; weboldal-szolgálta-
tás (webhosting). (Forrás: KSH honlap) 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkal-
mazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. (Forrás: Info tv. 
3. §) 

Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. (Forrás: Info tv. 3. §) 

Adatforrások A szakstatisztika előállítás alapjául szolgáló nyilvántartások, adatfelvételek, adatátvé-
telek. (Forrás: KSH honlapja) 

Adatgyűjtések Adatgyűjtések a statisztikai célra, közvetlenül a megfigyelési egységektől gyűjtött 
adatok. (Forrás: KSH honlapja) 

Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a mű-
veletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, táro-
lása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hoza-
tala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, va-
lamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép-
felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. (Forrás Info tv. 3. § 9. pontja) 

Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meg-
határozza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. (Forrás: Info tv. 3. 
§ 8. pontja) 

Adatszolgáltatás A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján valamilyen eltérő formában/tartalom-
mal kell adatot szolgáltatni. 
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Adatszolgáltató A statisztikai felvétel vonatkozási körének adatszolgáltatásra kijelölt egysége, amely-
től a vizsgált statisztikai, beszámolási és megfigyelési egységekre vonatkozó, a felvé-
teli sokaságot jellemző adat nyerhető. A statisztikai felvétel végrehajtója az adatszol-
gáltatóval áll jogviszonyban. Az adatszolgáltatót kéri fel/kötelezi adatszolgáltatásra, 
tőle várja az adatszolgáltatás teljesítését. 

Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
(Forrás: Info tv. 3. § 11. pontja) 

Államháztartás információs 
rendszere 

Az államháztartás információs rendszere az államháztartás egészére, a kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezetekre, és az államháztartással kapcsolatba kerülő ter-
mészetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetek e kapcsolatára kiterjedő 

a) azonosító adatokat, 

b) költségvetési, pénzügyi, számviteli adatokat, és 

c) a költségvetési adatokhoz és információkhoz kapcsolódó naturális mutató-
számokat  

gyűjtő, nyilvántartó, feldolgozó és szolgáltató információs rendszer. (Forrás: Áht. 
103. § (2) bekezdése) 

eAdat rendszer A Kincstár területi igazgatóságainak internet alapú ügyfél tájékoztató portálja, vala-
mint a Kincstár, illetve területi szervei és a velük kapcsolatban álló intézmények, szer-
vezetek közötti rendszeres kétirányú, (fájlmásolás alapon működő) elektronikus 
adatforgalmazás eszköze. 

Egyedi adat A statisztikai célt szolgáló, a természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyi-
séggel nem rendelkező adatszolgáltatóval kapcsolatba hozható adat. (Forrás: Stt. 17. 
§ (2) bekezdés) 

ESA 2010 Az Európai Unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszere (a továbbiak-
ban: az ESA 2010), amely módszertanból és egy olyan továbbítási programból áll, 
amely meghatározza a tagállamok által adott határidőre benyújtandó számlákat és 
táblázatokat. A Bizottságnak, különös tekintettel a gazdasági konvergencia figyelem-
mel kísérésére és a tagállamok gazdaságpolitikái közötti szoros koordináció megte-
remtésére, meg-határozott időpontokban – adott esetben előzetesen bejelentett 
adatszolgáltatási nap-tár alapján – kell ezeket a számlákat és táblákat a fel-használók 
rendelkezésére bocsátania. A tagállami számlák uniós céloknak megfelelő elkészíté-
sére vonatkozó közös előírások, fogalom meghatározások, osztályozások és számvi-
teli szabályok referenciakerete, mely a tagállamok között összehasonlítható eredmé-
nyeket szolgáltat, és mint ilyen, minden más rendszernek fokozatosan a helyébe lép 
(forrás: Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (12) és (14) bekez-
dései). 

Eurostat Az Eurostat az Európai Bizottság (EB) egyik főigazgatósága, aminek szék-helye Luxem-
bourgban van. Fő célja, megfelelő statisztikai információk biztosítása az Európai Unió 
(EU) intézményeinek, valamint a statisztikai módszerek harmonizációja a tagállamok, 
az EFTA országok és a tagjelöltek között. A különböző országokban működő szerve-
zetek, amelyek együttműködnek az Eurostattal, összegezhetők az Európai Statisztikai 
Rendszer fogalma alatt. 

Éves költségvetési beszá-
moló 

A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jog-szabályok szerint tel-
jesített adatszolgáltatási kötelezettség. Az éves költségvetési beszámolók képezik az 
alapját az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján 
érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró éves zárszámadásnak. 
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Hivatalos statisztikai szolgá-
lat, statisztikai szolgálat, 
szolgálat 

A statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvényben meghatározott statisztikai tevékenysé-
get ellátó szervezet. A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek: a Központi 
Statisztikai Hivatal, a minisztériumok, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Leg-főbb 
Ügyészség, a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal, az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel 
foglalkozó intézet. (Forrás: Stt. 3. § (1)-(2) be-kezdései) 

KGR K11 modul Adatgyűjtő informatikai rendszer, amely – a központi és ön-kormányzati alrendszer, 
az országos kisebbségi önkormányzati intézmények, területfejlesztési tanácsok tekin-
tetében – támogatja a jogszabályokban előírt éves és időközi adatszolgáltatásokkal 
és beszámolási kötelezettségekkel kapcsolatos országos szintű adatgyűjtési, ellenőr-
zési és adatszolgáltatási feladatok ellátását. 

Költséghatékonyság A statisztika előállítási költségeinek arányban kell állniuk az eredmények fontosságá-
val és a vár előnyökkel, az erőforrásokat optimálisan kell felhasználni és mérsékelni 
kell a válaszadói terhet. A kért információ lehetőség szerint kivonható a rendelke-
zésre álló nyilvántartásokból vagy forrásokból. (Forrás: 223/2009. EK rendelet 2. cikk 
f) pontja) 

Közérdekű adat Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes 
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, 
így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékeny-
ségre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és 
a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szer-
ződésekre vonatkozó adat. (Forrás: Info tv. 3. § 5. pontja) 

Közzététel A statisztikák és statisztikai elemzések hozzáférhetővé tétele a felhasználók számára. 
(Forrás: 223/2009. EK rendelet 3. cikk 4. pontja) 

Nyilvánosságra hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. (Forrás: Info tv. 3. § 12. pontja) 

Személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonat-
kozó következtetés. (Forrás: Info tv. 3. § 2. pontja) 
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 II. SZ. MELLÉKLET: A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ ÉVES BESZÁMOLÓVAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS 

FOLYAMATA 

 
A törvényjavaslat adatainak tárolása az AHAB rendszerben, a törvényjavaslat összeállításához szükséges adategyez-

tetések és adatszolgáltatási feladatok végrehajtása a KAR-ban történt. 

Az NGM a Kincstártól a KGR-K11 rendszerben lévő 2014. évi beszámoló adatállományt átvette, majd az adatokat 

betöltötte az AHAB rendszerbe. Az adatokat felülvizsgálat után a KAR-ban publikálták, amelyek megegyeztek az 

éves beszámolók összegzését követően a Kincstár KGR-K11 rendszeréből származó adatokkal. Ezt követően az adat-

szolgáltatásra kötelezetteknek a KAR-ban publikált adataikat ellenőrizniük és szükség szerint módosítaniuk kellett. 

A módosított adatok KGR-K11 rendszerben tárolt adatokkal való egyeztetését követően az NGM a módosításból 

eredő eltéréseket kivizsgálta, a Kincstárral egyeztette, valamint javaslatot tett az eltérések rendezésére. 

A Kincstár által javítandó eltérések rendezése érdekében az NGM 2015. augusztus 19-én, írásban rendelte el a 

Kincstár által már pénzügyileg lezárt státuszú beszámolók újranyitását és javítását. A kimutatott eltérések egyrészt 

a fejezetek alcímei közötti átcsoportosításokkal voltak rendezhetőek, másrészt az NGM az eltérések rendezése ér-

dekében a kiadások összességében 202,3 M Ft-tal, a bevételek összességében 1,1 M Ft-tal történő csökkentését 

írta elő. A Kincstár az előírt javításokat mind a KGR-K11 rendszer beszámolói, mind pedig a főkönyvi nyilvántartások 

esetében elvégezte. Az eltérések az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások és bevételek esetén jelentkeztek. 

A KAR lezárását követően az AHAB-ba átmentett adatok – nem lényegi kerekítési eltérésekkel – megegyeztek a 

2014. évi zárszámadási törvényben szereplő bevételi és kiadási számadatokkal, továbbá összességében megegyez-

tek a Kincstár által a KGR-K11-ben nyilvántartott adatokkal. 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 

vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Az elfogadott észrevételek alapján a Számvevőszék 

módosította a jelentést.  

A függelék tartalmazza az ellenőrzött szervezetek vezetőinek észrevételeit, illetve az el nem 

fogadott észrevételek elutasításának indoklását. 

 
 

- Az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgatójának 474/2//2016. iktatószámú levele 
- A Belügyminisztérium miniszterének BM/617-44/2016. iktatószámú levele 
- A Kincsinfo Nonprofit Kft. ügyvezetőjének KINCS-64/87-26/2016. iktatószámú levele 
- A Központi Statisztikai Hivatal elnökének KSH/32-29/2016. iktatószámú levele és észrevétele 
- Tájékoztatás az elfogadott és az el nem fogadott észrevételekről (V-1047-464/2016.) 
- A Magyar Államkincstár elnökének ELL/3-191/2016. iktatószámú levele és észrevétele 
- Tájékoztatás az el nem fogadott észrevételekről (V-1047-466/2016.) 
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnökének levele és észrevétele (V-1047-461/2016.) 
- Tájékoztatás az el nem fogadott észrevételekről (V-1047-462/2016.) 
- A Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterének NGM/37218-2/2016. iktatószámú levele és észrevétele  
- Tájékoztatás az elfogadott és az el nem fogadott észrevételekről (V-1047-471/2016.) 

 
  

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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