
 

 
Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független 
alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és 
hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, 
használatát segíti elő. 

További információ, sajtókapcsolat: 
Horváth Bálint osztályvezető főtanácsos 
Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály 
Telefon: +36 1 484 9145 Mobil: +36 20 238 6939 
E-mail: sajto@asz.hu Web: www.asz.hu ; www.aszhirportal.hu 
Média: ÁSZ Youtube ; www.facebook.com/penzugyiszemle 
  

A 2016. OKTÓBER 2-ÁN MEGTARTOTT ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS ELLENŐRZÉSE  

Összefoglaló a sajtó számára 
a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának 

ellenőrzéséről (18085) 

Az Állami Számvevőszék elvégezte a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás 

lebonyolítása elszámolásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a népszavazásra a 

költségvetésből biztosított pénzeszközök felhasználása valamennyi ellenőrzött tekintetében célhoz 

kötötten, a népszavazás előkészítése és lebonyolítása érdekében történt. A költségvetésből biztosított 

finanszírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése, az elszámolás minden ellenőrzött 

esetében szabályszerűen történt. Az országos népszavazás előkészítéséhez és a lebonyolításhoz 

szükséges pénzeszközök tervezése összességében szabályszerű volt. A pénzeszközök felhasználása, a 

pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése az ellenőrzött szervezetek döntő többségénél 

szabályosan történt. 

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a közpénzek és a közvagyon felhasználása feletti hatékony 
kontroll biztosítását, valamint hogy előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát. A választási eljárásról szóló 
törvény alapján az ÁSZ tájékoztatja az Országgyűlést a népszavazásra a központi költségvetésből biztosított 
pénzeszközök felhasználásáról. 

A 2016. október 2-án megrendezett országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök 
felhasználására vonatkozó számvevőszéki ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a népszavazás 
lebonyolítására fordított pénzeszközök tervezése, folyósítása, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése 
szabályszerű volt-e. Az ÁSZ ellenőrzése a Nemzeti Választási Irodára, a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalára, a Külgazdasági és Külügyminisztériumra, a területi választási irodákra, 
valamint a mintavétellel kiválasztott országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákra és helyi választási 
irodákra terjedt ki. 

Az ÁSZ megállapította, hogy a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazásra a költségvetésből biztosított 
finanszírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése szabályszerűen történt. A Nemzeti Választási Iroda az 
országos népszavazáshoz a források átutalását és előirányzat-átadási kötelezettségét határidőben teljesítette. 

Az országos népszavazás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges pénzeszközök tervezése − a területi választási 
irodák, az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák és a helyi választási irodák esetében feltárt kisebb 
hiányosságok mellett − szabályszerűen történt. Az országos népszavazással összefüggő előirányzat módosításokat 
az ellenőrzött szervezetek döntő többsége szabályosan hajtotta végre – áll az ÁSZ jelentésében. 

Az ellenőrzés megállapította, hogy az országos népszavazás előkészítéséhez, lebonyolításához rendelkezésre álló 
pénzeszközök felhasználása a Nemzeti Választási Iroda és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala esetében szabályszerűen történt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a területi választási 
irodák, az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák és a helyi választási irodák − a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlásának hiányosságai mellett − a pénzeszközöket szabályosan használták fel. A pénzeszközök 
elszámolása a területi választási irodák, az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák és a helyi 
választási irodák döntő többségében az előírt határidőben történt. A Nemzeti Választási Iroda az összesítő 
elszámolást határidőn túl készítette el – állapította meg az ÁSZ. 

A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás előkészítésénél és lebonyolításánál a Nemzeti Választási 
Iroda, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának vezetője a pénzeszközök felhasználására vonatkozó ellenőrzési kötelezettségét szabályszerűen 
teljesítette. A területi választási irodák, az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák és a helyi választási 
irodák többségében a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése szabályszerűen történt. Az ellenőrzési feladatok 
végrehajtása biztosította az átlátható közpénzfelhasználást. 

Az ÁSZ a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében figyelemfelhívó levéllel fordult  
az ellenőrzött szervezetek vezetőihez. 
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