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Tisztelt Képviselő Úri

A „Ki(k) volt(ak) a számvevőszéki törvényt előkészítő szakértS(k)?"cínr mei az Állami
Számvevőszék elnökéhe] benyújtott kérdésére az alábbi választ adom :

Mint az tan előtt is ismert, a törvényjavaslat benyújtója az Országgyűlés Gazdasági és
Informatikai Bizottsága volt, Rogán Antal elnök Úr előterjesztésében. A törvényjavaslat
szakmai előkészítésében szakterOletiiknek megfelelően az Állami Számvevőszék munkatársai
is közreműködtek .

Képviselő úr art is kérdezte, c egy 8 törvény vegctrlta}tás~ával kapcsolatban a kriloaádz ő szakmai
f4 sl okt> , te.aá.hhképsÁZ, , tag
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kérdések -a
z megválaszolásában kikic J várható sewítség.

Táj ékoztatom képviselő urat, hogy az Állami Számvevőszék a szakmai felkérések elől eddig
sem zárkózott el, és a jövőben is szívesen eleget tesz a hazai vagy nemzetközi fórumoktól ,
oktatási intézményektől érkező megkereséseknek . Amennyiben a 2011 . július I-jén hatályba
lépett új számvevőszéki törvény végrehajtásának körében konkrét megkereséseket, illet őleg
felkérőseket kap, az Állami Számvevőszék ezeknek tudása és kompetenciája szerint a jöv őben
ss eleget tesz.
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