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Tisztelt Elnök Úr!

Me[lékeitcn tiijéltoztatásul- megkiiíd©zn dr. Nyíkos László országgyűlési képvíselö ,,Ki(k)
vo1it(aa) a számvevöszékt törvényt ell:Nészltö szakértö(k)?Y'clmú, 2021 . július 21-ért kelt
levelében benyújtott R1d
adott válaszomat,

Budapest, 2011 . augusztus " 04 " .
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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 Országgy űlés Gazdasági és
Informatikai Bizottsága volt, Rogán Antal elnök Úr el őterjesztésében . A törvényjavaslat
szakmai el őkészítésében szakterOletiiknek megfelel ően az Állami Számvev őszék 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
tza lazán f ,ex Wi ~za
kérdések-a
. zmegválasobnkicJrhtósewíég
Táj ékoztatom képvisel ő urat, hogy az Állami Számvev őszék a szakmai felkérések elől eddig
sem zárkózott el, és a jöv őben is szívesen eleget tesz a hazai vagy nemzetközi fórumoktól ,
oktatási intézményektő l érkező megkereséseknek . Amennyiben a 2011 . július I-jén hatályba
lépett új számvevőszéki törvény végrehajtásának körében konkrét megkereséseket, illet őleg
felkér
seket kap, az Állami Számvevőszék ezeknek tudása és kompetenciája szerint a jöv ő ben
ő
ss eleget tesz.
Kémia a válaszom szíves tud másuJvételó

Budapest, 2011 . augusztus " U4”
Tiszí .e'iettel :
azp,tv.LLhh,lavas

Z£tc

1y~

-L;'‘ Nt7

omolros László°`
K

1052 BUDAPEST, APÁCZAI CSERE lÁNQS UTCA 10 . 12€4 BndaAest 4, Pf. 54 telefon: 484 8101 fax; 484 920 1

'11 08/05 09 :44

TX/RX NO . 4963

P03

