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Az Országgyűlés

. . . ./2014 . (. . . .) OGY határozata

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című

beszámoló elfogadásáról

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvev őszék törvényi

kötelezettségeit teljesítette, és elfogadja az intézmény 2013. évi tevékenységéről ,

valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független könyvvizsgáló álta l

felülvizsgált és hitelesnek min ősített pénzügyi beszámolót .

2. Az Országgyűlés elismeri és támogatja az Allami Számvevőszék társadalmi

szerepvállalását a pénzügyi kultúra fejlesztésében .

3 . E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .

Indokolás

Az Állami Számvevőszék — az Állami Számvevőszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény

előírásainak megfelelően — a szervezet el őző évi ellenőrzési tevékenységéről ,

működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellenőrzési megállapítások alapján tet t

intézkedéseiről szóló beszámolót benyújtotta az Országgyűlésnek. Költségvetés i

beszámolóját — miután az az intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetér ől megbízható és

valós képet ad — az Országgyűlés elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesít ő
záradékkal látta el .

Az ÁSZ az elmúlt években társadalmi felel ősségvállalásának kiemelt területév é

tette a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának, tudatosságának fejlesztését,



hozzájárulva ezzel a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődéshez, a pénzügyi rendszer

kockázatainak csökkentéséhez .

Az ÁSZ a pénzügyi kultúra fejlesztésének folyamatában a jöv őben is aktív

kezdeményezőként kíván fellépni, ellenőrzési tapasztalatait felhasználva, er ős

szakmai-tudományos hátterével egyfajta katalizátorszerepet, támogató funkciót kívá n

betölteni . Ezt elsősorban a nemzeti stratégia előkészítésében való részvétellel, a haza i

pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló kezdeményezésekre vonatkozó felmérés

megvalósításával, az állam egyes szerepl őivel történő együttműködéssel, valamint a

fennálló együttműködéseiből fakadó feladatok ellátásával kívánja elérni . Ennek

keretében feladatának tartja feltérképezni a hazai pénzügyi kultúra fejlesztésér e

vonatkozó kezdeményezéseket, azok eredményességének, hatékonyságának mérését ,

melyek megvalósításához az Országgy űlés támogatását kéri .

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 2014 . október 21-ei ülésén a B/125 .

számú beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolta .

Budapest, 2014 . október 21 .

R án Antal
elnök



Az Országgyűlé s
Gazdasági bizottsága

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Gazdasági bizottsága — az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 28 . § (4) bekezdése alapján — mellékelten benyújtja a Tájékoztató az

Állami Számvevőszék 2013 . évi szakmai tevékenységéről és

beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló

elfogadásáról (B/125. szám) szóló határozati javaslatot .

Budapest, 2014. október 21.
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