
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Lentner Csaba  

Közpénzügyek és könyvvizsgálat – új dimenziók tükrében 

 

 

III. szekció 

2016.09.08. (csütörtök)  

15:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

Az előadásban bemutatásra kerül a Magyarországon 2010 óta alkalmazott aktív állammodell fiskális 

politikai rendszere, majd a 2013-tól megvalósuló, nem konvencionális eszközökre épülő jegybanki politika, 

nemzetközi kontextusban és az eredmények tükrében. 

Ezt követően az előadó ismerteti az államháztartás ellenőrzési rendszerét, majd tételesen bemutatja azokat 

az új kihívásokat, amelyek a költségvetési-könyvvizsgálói ellenőrzés kapcsán előtérbe kerülnek. Különös 

tekintettel az Állami Számvevőszék által végrehajtott – esettanulmányokra épülő - önkormányzati 

ellenőrzési rendszer általános tapasztalatait és az állami-önkormányzati tulajdonú vállalatok (közüzemi 

szolgáltatók, erdőgazdaságok, közlekedési vállalatok) irányítása megújításának szükségességét. Az 

exponált területek háttérmagyarázatául az előadó kifejti az állam piaci szerepvállalásának szükségességét 

és ellenőrzésének új kihívásait. Az Állami Számvevőszék esetfeldolgozásaira épülő előadás a napjainkban 

felértékelődő állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének javítását fókuszálja. 

Az előadó igazolni kívánja, hogy Ad 1, a nem konvencionális eszközökre épülő, összehangolt fiskális és 

monetáris mechanizmusok makrogazdasági szintű pénzügyi stabilitást és gazdasági növekedést teremtettek, 

amelyek pozitív hatással járnak a vállalatokra és költségvetési rend szerint gazdálkodókra is. A további 

javulás a vezetést támogató ellenőrzési – könyvvizsgálati rendszer továbbfejlesztésével lehetséges.  

Ad 2, a „Jó Kormányzás” megvalósulásához a közpénzügyi ellenőrzési és könyvvizsgálati rendszer 

módszertani megalapozottsága és hatékonysága alapfeltétel. 

Ad 3, Gazdálkodási fegyelem és hatékonyság csak ott valósítható meg, ahol annak betartását mind 

szabálykövetés, mind teljesítmény szempontjából folyamatosan ellenőrzik. Különösen felértékelődik e 

szempont a közpénz-köztulajdon vetületű gazdálkodás területén, amelyben a számvevőszéki, kormányzati, 

belső ellenőrzési és könyvvizsgálati ellenőrzési szintek összehangolt működése alapfeltétel. Vagyis, a 

többrétegű ellenőrzés is erősíti a jogkövető magatartást, a közpénzek allokációjának és redisztribúciójának 

minél hatékonyabb kezelését.  

Ad 4, Köztulajdonban álló, közcélokat szolgáló állami és önkormányzati vállalatok irányításának 

ellenőrzésénél a kontrollmechanizmusok szélesítésével, mélyítésével – belső ellenőrzés, vezetői ellenőrzés, 

felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, tulajdonosi joggyakorló, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Állami 

Számvevőszék – az ellenőrzési jogosítványok következetes alkalmazásával mind a vállalati érték, mind a 

közszolgáltatás minősége, mind a nemzetgazdasági teljesítmény egyaránt növelhető. 

 


