
Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet alapján, az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzé-, illetve 
hozzáférhetővé tételére előírtak szerint 

 
CÍMJEGYZÉK 

 
A KSH Ellenőrzési Osztály 2004. évi lezárt ellenőrzéseiről 

 
 

 
I. Rendszerellenőrzések    
 

1. A KSH Veszprém Megyei Igazgatósága 2003. évi működésének átfogó ellenőrzése 

2. A központosított illetmény-számfejtési rendszer bevezetésével összefüggésben felmerült szervezési, adatáramlási, 
dokumentációs folyamatokban bekövetkezett változások hatásainak vizsgálata a KSH Központi Igazgatásnál 

3. A kötelezettségvállalás rendjének ellenőrzése a KSH felügyelete alá tartozó valamennyi megyei igazgatóságon 

4. A kötelezettségvállalás rendjének ellenőrzése a Központi Igazgatásnál 

5. A KSH Eszközgazdálkodási szabályzatában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a KSH Központi Igazgatásnál 

6. A KSH Népességtudományi Kutatóintézete 2003. évi működésének átfogó ellenőrzése 

7. A KSH ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet 2003. évi működésének átfogó ellenőrzése 

 

II. Szabályszerűségi ellenőrzések  
 

8. A 2003. évi költségvetési beszámoló valódiságát megalapozó leltározási tevékenység szabályszerűségének 
ellenőrzése a KSH Központi Igazgatásnál 

9. A KSH Központi Igazgatás 2003. évi költségvetési beszámolóját alátámasztó főkönyvi kivonat, valamint a kapcsolódó 
analitikus nyilvántartások szabályszerűségének, összhangjának, valamint a mérlegbeszámoló belső összefüggéseinek 
ellenőrzése 

10. A 2003. évi előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással történő lefedettségének vizsgálata a Központi Igazgatásnál 

11. A KSH Központi Igazgatás gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai meglétének, valamint a 2004. évben hatályos 
belső szabályzatok jogszabályi előírásokkal való összhangjának ellenőrzése 

12. A KSH Központi Igazgatás alapító okirata meglétének, továbbá a 2004. évi költségvetési alapokmány jogszabályi 
előírás szerinti tartalmi elemeinek ellenőrzése 

13. A KSH fejezet működésének átfogó ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéshez kapcsolódó Intézkedési terv  
II/1. pontjának 31-33. alpontjaiban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére a KSH Műszaki és ellátási főosztályán 

14. A Gazdasági és informatikai elnökhelyettes által 733-142/2004. számon kiadott intézkedési terv végrehajtásának 
ellenőrzése 
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III. Pénzügyi ellenőrzések  
 

15. A KSH Központi Igazgatásnál 2004. I. félévben megkötött, illetve érvényben lévő megbízási és az egyéni vállalkozókkal 
kötött szerződések indokoltságának és a kifizetések szabályszerűségének ellenőrzése 

16. A nemzetközi segélyek, támogatások igénybevételének, a felhasználással összefüggő pénzügyi lebonyolítás 
végrehajtásának ellenőrzése a KSH Központi Igazgatásnál a 2004. I-III. negyedévben érvényben lévő szerződések 
vonatkozásában 

 

IV. Informatikai rendszerellenőrzések 
 

17. A Központi Igazgatás informatikai rendszere működtetésének vizsgálata 

 

V. Megbízhatósági ellenőrzések 
 

18. A KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2003. évi költségvetési beszámolójának megbízhatósági ellenőrzése 

19. A KSH Vas Megyei Igazgatósága 2003. évi költségvetési beszámolójának megbízhatósági ellenőrzése 
 
 


