
 
A KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 2013. JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐEN 

KÉSZÍTETT ELLENŐRZÉSI JELENTÉSEI 

1. 

az alumíniumipari intézkedésekről szóló 2263/1995. (IX. 8.) Korm. határozat 
végrehajtásának, az alumíniumiparhoz köthető gazdasági társaságok 
privatizációjának valamint a megkötött privatizációs szerződésekben meghatározott 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

2. 
a Magyar Államvasutak Zrt. és a tulajdonában álló gazdasági társaságok 
gazdálkodásának kockázatelemzés alapján történő vizsgálata 

3. 
a Pécsi Tudományegyetem és a Dexter Kft. között 2008. november 1-jén megkötött, az 
ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) és CooSpace rendszerek használatát, 
üzemeltetésének támogatását, karbantartását biztosító szerződés ellenőrzése 

4. 

a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján 
elrendelt létszámcsökkentés végrehajtásához a Korm. határozat 4. pontja szerint 
biztosított többletköltségek igénylése megalapozottságának és elszámolása 
szabályszerűségének ellenőrzése 

5. 
a Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) 
infrastrukturális fejlesztéséhez nyújtott költségvetési forrás jogszerű felhasználásának 
ellenőrzése 

6. 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1353/2012. (IX. 11.) Korm. határozat alapján a 
Munkahelyvédelmi Akcióról történő tájékoztatás lefolytatásához nyújtott 
költségvetési forrás jogszerű felhasználásának vizsgálata 

7. 
a 2010. évi kormányzati átadás-átvételi eljárást megelőzően, vagy azt követően a 
miniszterek elektronikus levelezésében és –dokumentumaiban bekövetkezett 
adatvesztések vizsgálata a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnál 

8. 
a Magyar Fejlesztési Bank által a Rác fürdő felújításához történt hitelnyújtás 
ellenőrzése 

9. 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat alapján a gazdasági 
konzultáció pénzügyi fedezetének biztosításához nyújtott költségvetési forrás 
jogszerű felhasználásának vizsgálata 



10. 
a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete és a Vasutas Országos Közművelődési 
és Szabadidő Egyesület, valamint tagszervezeteik részére a központi költségvetésből, 
illetve a MÁV Zrt. által juttatott források felhasználásának ellenőrzése 

11. 

a különféle kifizetések előirányzat terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. 
(XII. 29.) Korm. határozat 1. pontja szerint, a Honvédelmi Minisztériumnál 2011. 
november 15-ével elrendelt létszámcsökkentés egyszeri költségeinek biztosítására 
nyújtott támogatás megalapozottsága és elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése 

12. 

a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában elrendelt 
beszerzési tilalom a 2012. február 22. – 2012. július 31. közötti időszakban történt 
betartásának ellenőrzése 

13. 
a Jászsági Népi Együttes székházának felújítására és korszerűsítésére a központi 
költségvetésből biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése 

14. 
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. gazdálkodásának 2006. január 1. 
napjáig visszamenőleg történő ellenőrzése 

15. 

a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 
Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezettek által történt ajánlat-elutasítások, 
ellátási megállapodásoktól történt elállások megfelelőségének, valamint a Korm. 
rendelet indokolatlan mellőzésének utólagos ellenőrzése a 2011. július 1. – 2012. 
december 31. közötti időszakot érintően 

16. 
az EXIM Bank és a MEHIB által - a HARCON Zrt. és a SAMUEL FINANCE SARL 
Társaság közötti fővállalkozási szerződéshez kapcsolódóan – a BTA Bank 
JOINTSTOCK COMPANY-val kötött bankközi vevőhitel biztosíték ellenőrzése 

17. 
a nemzeti és állami ünnepek, valamint más kiemelkedő fontosságú rendezvények 
előkészítéséről és lebonyolításáról szóló 2106/2005. (VI. 6.) Korm. határozat 2005-
2009. közötti végrehajtásának ellenőrzése 

18. 
a Magyar Köztársaság minisztériumai által a Synergon Informatikai Rendszereket 
Tervező és Kivitelező Nyrt.-vel 2002 és 2010 között megkötésre került szerződések 
vizsgálata 

19. 
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által a HIGI Papírsoft Zrt. szolnoki papírgyárának 
építéséhez történt hitelnyújtás teljes körű ellenőrzése 

20. 
az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. által felvett forgóeszköz hitelre vállalt 
állami készfizető kezesség vizsgálata 



21. 
a Magyar Köztársaság szófiai külképviseleti ingatlanának a 2072/2006. (IV. 4.) Korm. 
határozat alapján történt értékesítése 

22. 
a 2009. évi Nyári Siketlimpián érmet, illetve pontokat szerző sportolók jutalmazása 
elmaradásának ellenőrzése 

23. 

a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 
1485/2011. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a 2011. évi Európa- és 
Világbajnokságokon elért sporteredmények anyagi elismerése érdekében nyújtott 
költségvetési forrás jogszerű felhasználásának ellenőrzése 

24. 
az adonyi intervenciós gabonatárház beruházáshoz a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
által történt hitelnyújtás teljes körű ellenőrzése 

25. 
a magánnyugdíj-pénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak 
átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerűségének és hatékonyságának 
az ellenőrzése - Ingatlan Befektetési Alapok 

26. 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 
183/2010. (V.17.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzet időpontjától napjainkig 
a 2010. évi rendkívüli ár- és belvízhelyzet következtében hozott kormánydöntések 
végrehajtásának ellenőrzése 

27. 
a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 2006-2010. évi számítástechnikai eszköz-, 
papír- és bútorbeszerzései 

28. 
a Magyar Agrárkamara részére 2007-2010. években megítélt és folyósított 
költségvetési és pályázati támogatások felhasználása valamint a Magyar 
Agrárkamara gazdálkodása szabályszerűségének vizsgálata 

29. 
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 
felajánlott összege civil szervezetek általi igénybevételének és felhasználásának 
kockázatelemzés alapján történő ellenőrzése 

30. 
a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Dóra-majori Tangazdasága 
működésének, gazdálkodásának ellenőrzése 

31. 

a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 
1486/2011. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Szervátültetettek 2011. évi 
Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért eredmények 
anyagi elismerése érdekében nyújtott költségvetési forrás jogszerű felhasználásának 
vizsgálata 



32. 
a beruházás-ösztönzési célelőirányzatból államháztartáson kívüli szervezeteknek 
nyújtott támogatások ellenőrzése 

33. 
a gépkocsi szerviz megszüntetése jogszerűségének, indokoltságának, valamint a 
gépjármű üzemeltetéshez kapcsolódó szerződések és közbeszerzési eljárások 
vizsgálata a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnál 

34. 
a Fertő-tavi Nádgazdasági Zrt. privatizációjának, a privatizációhoz kötődő 
szerződéseknek, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzése 

35. 
a központi költségvetésből a Magyar Vöröskereszt részére 2006. január 1-jét követően 
juttatott támogatások felhasználásának vizsgálata 

36. 
a krónikus művesekezelés Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának, 
valamint az ellátást végző egészségügyi szolgáltatók ezzel kapcsolatos 
tevékenységének kockázatelemzés alapján történő ellenőrzése 

37. 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER helyi akciócsoportok 
közreműködésével történt végrehajtásának, valamint a helyi akciócsoportok részére 
nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése 

38. 

a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány működésének és gazdálkodásának, 
különösen a Magyar Állam által az Alapítvány tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe 
adott ingatlanok hasznosításával, illetve felújításával kapcsolatban 2002 és 2010 
közötti szerződéseknek és azok teljesítésének és az Alapítvány vagyonkezelői 
kötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

39. a moszkvai Magyar Kereskedelmi Képviselet ingatlana értékesítésének ellenőrzése 

40. 
a magyar állam által kötött koncessziós szerződésekből eredő állami követelések 
érvényesítésének ellenőrzése 

41. az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 2002 és 2010 közötti gazdálkodásának vizsgálata 

42. 
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1.1.1. alintézkedéseinek keretében 
megvalósult projektek kockázatelemzés alapján történő vizsgálata 

43. 

a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 
Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezettek által történt ajánlat-elutasítások, 
ellátási megállapodásoktól történt elállások megfelelőségének, valamint a Korm. 
rendelet indokolatlan mellőzésének utólagos ellenőrzése a 2013. január 1. – 2013. 
december 31. közötti időszakot érintően 



44. 
a Turisztikai Célelőirányzatból államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott 
támogatások ellenőrzése 

45. a Magyar Kármentő Alap gazdálkodásának ellenőrzése 

46. 

a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában elrendelt 
beszerzési tilalom 2012. augusztus 1. - 2013. június 30. közötti időszakban történt 
betartásának ellenőrzése 

47. 

a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatatók 
adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 438/2013. 
(XI.19.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás jogszerű felhasználásának 
ellenőrzése (a 2013. január 1. – 2014. április 30. közötti időszakot érintően) 

48. 

a Puskás Tivadar Közalapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságok részére 
juttatott költségvetési források felhasználásának, az általuk legalább többségi állami 
befolyással rendelkező gazdálkodó szervezetekkel megkötött jogügyleteknek, 
valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány említett társaságokkal kapcsolatos 
tevékenységének ellenőrzése, továbbá a Puskás Tivadar Közalapítvány 
gazdálkodásának vizsgálata 

49. 
az Országos Környezeti Kármentesítési Program egy kiválasztott projektjének 
ellenőrzése 

50. 
a fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésének, felhasználásának, valamint a 
közfeladat ellátásával való viszonyának, az előirányzatok fenntartása 
indokoltságának ellenőrzése 

51. 
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság termőföldek haszonbérletbe adására irányuló 
tevékenységének ellenőrzése 

52. az Országos Vérellátó Szolgálat gazdálkodásának ellenőrzése 

53. 
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság termőföldek 
haszonbérletbe adására irányuló tevékenységének ellenőrzése 

54. 

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a 
Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások, továbbá a Finanaszírozási 
Mechanizmusok támogatásaiból részesülő kedvezményezettek és a lebonyolító 
szervezetek részére juttatott egyéb hazai és nemzetközi támogatások 
felhasználásának ellenőrzése – Norvég Civil Támogatási Alap 



55. 
az NFT I. operatív programok és közösségi kezdeményezések végrehajtása során a 
központi költségvetés terhére elszámolt – kockázatelemzéssel kiválasztott – 
szabálytalansági esetek vizsgálata 

56. 
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból államháztartáson kívüli 
szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése 

57. 
a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. gazdálkodásának 
ellenőrzése 

58. 
egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények gazdálkodásának ellenőrzése 
(Budapesti Corvinus Egyetem)  

59. 
egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények gazdálkodásának ellenőrzése 
(ELTE) 

60. 
egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények gazdálkodásának ellenőrzése 
(Nyugat-magyarországi Egyetem) 

61. 
egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények gazdálkodásának ellenőrzése 
(Nyíregyházi Főiskola) 

62. az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének ellenőrzése  

63. 
a központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott 
ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatás igénybevétele 
jogszerűségének ellenőrzése. 

64. 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló a 43/1999 (III. 3.) Korm rendelet 64. §-a alapján adott 
támogatás jogszerű felhasználásnak ellenőrzése (a 2012. január 1. – 2014. szeptember 
1. közötti időszakot érintően) 

65. 

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a 
Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások, továbbá a Finanaszírozási 
Mechanizmusok támogatásaiból részesülő kedvezményezettek és a lebonyolító 
szervezetek részére juttatott egyéb hazai és nemzetközi támogatások 
felhasználásának ellenőrzése – az állami szervezetrendszer irányításával 
megvalósított projektek ellenőrzése 

66. 
a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 184/2014. (VII. 25.) 
Korm. rendelet alapján adott támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése 



67. 
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. gazdálkodása 
szabályszerűségének, hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése 

68. 

a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 
Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezettek által történt ajánlat-elutasítások, 
ellátási megállapodásoktól történt elállások megfelelőségének, valamint a Korm. 
rendelet indokolatlan mellőzésének utólagos ellenőrzése a 2014. január 1. – 2014. 
december 31. közötti időszakot érintően 

69. az állami fenntartású felsőoktatási intézmények PPP projektjeinek vizsgálata 

70. 
a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) 
Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozatban 
foglaltak teljesülésének ellenőrzése 

71. 
a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. részére a központi költségvetésből nyújtott 
támogatások felhasználásának, valamint a Kft. működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzése 

72. 
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának 
rendjéről szóló 449/2013.(XI. 28.) Korm. rendelet hatályosulásának ellenőrzése 

73. 
a vízbázisvédelemre, vízkészlet-gazdálkodásra, vízminőség-védelemre és 
vízkezelésre fordított központi költségvetési kiadások ellenőrzése 

74. 
a Magyar Fejlesztési Bank által az ETO Park beruházáshoz történt hitelnyújtás 
ellenőrzése 

75. 
a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) működésének és 
gazdálkodásának ellenőrzése 

76. az ATEV Zrt. gazdálkodásának ellenőrzése 

 

 


