
 

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, 150 éve a közpénzek őre és 30 
éve a demokrácia pénzügyi garantőr szervezete. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel 
és széleskörű tudásmegosztó tevékenységével előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jól 
irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival és következtetéseivel a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását, használatát segíti elő. 

TÁJÉKOZTATÓ – „Az energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú 
törvények módosításának egyes közpénzügyi szempontjai ” 

 
I. 

 
A javaslat indokolása szerint a műanyagok körforgásos használatának biztosítása érdekében elő kell 
mozdítani az újra feldolgozott anyagok piaci elterjedését. Az áttérés lényege, hogy egy termék ne 
csak egyszer töltse be rendeltetését, hanem megújulva, átalakulva újra és újra visszatérjen e 
gazdaságba. A törvényjavaslat igazodik az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési 
menetrendjéhez és azon belül is legfőképp a 12. célhoz, a fenntartható fogyasztási és termelési 
minták biztosításához. 
 
A célok eléréséhez a műanyaghulladékokat oly módon kell elkülönítetten gyűjteni, hogy azok 
élelmiszeripari felhasználásra alkalmasak legyenek. Az italcsomagolási hulladékok visszaváltási 
rendszere mindezt hatékonyan biztosítja, a jelenlegi szakmai ismeretek szerint a kitűzött célok a 
visszaváltási rendszer nélkül nem érhető el. 
 
A Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) 2017-2022. közötti évekre 
vonatkozó stratégiájának egyik átfogó célja az ENSZ által meghatározott, 2030-ig szóló 
fenntartható fejlődési stratégiai célok megvalósításának előmozdítása az ellenőrzés eszközeivel. A 
számvevőszékek tehát a legfelsőbb szintű nemzetközi szervezetük szintjén elkötelezték magukat a 
fenntartható fejlődési célok tekintetében. Az ÁSZ tevékenységében ezért a fenntartható fejlődéssel 
és klímavédelemmel kapcsolatos témák is megjelennek: 
 

 A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi összefüggései  
 
https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2019/elemzes_klima.pdf?download=tr
%20ue 
 

 Fókuszban a közszolgáltatás - Jó gyakorlatok konferencia háttéranyaga 
 
https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2015/fokusz
ban_a_kozszolgaltatas_alairt_honlapra.pdf?download=true 

 
A javaslat indokolása szerint a hulladékgazdálkodási rendszer reformjának determináló tényezője 
a körforgásos gazdaságra történő átállás. Ehhez pedig az is szükséges, hogy a mostani, különböző 
szervekhez telepített hatósági és nem hatósági hulladékgazdálkodási hatáskörök egy helyre 
kerüljenek: a kormányhivatali szervezetrendszerbe, amelyen belül elkülönült szervezeti egység 
foglalkozik a továbbiakban e feladatok végrehajtásáról. 
 

https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2019/elemzes_klima.pdf?download=tr%20ue
https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2019/elemzes_klima.pdf?download=tr%20ue
https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2015/fokuszban_a_kozszolgaltatas_alairt_honlapra.pdf?download=true
https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2015/fokuszban_a_kozszolgaltatas_alairt_honlapra.pdf?download=true


 

2 
 

Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodást ellenőrző védelmi vonalak közötti 
koordináció hatékonyabb legyen, ezáltal megerősödjön a hulladékgazdálkodás hatósági 
ellenőrzését ellátó második védelmi vonal. 
 
Az államháztartás védelmi vonalairól bővebben itt olvashat: 
 
https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/asz-felvetes-az-allamhaztartas-ellenorzesi-vedelmi-
vonalairol 
 

II. 
 
A javaslat megerősíti a számviteli szétválasztási szabályokat és azok könyvvizsgálók általi ellenőrzését 
a távhőszolgáltatók, a villamosenergiai-ipari vállalkozások és a földgázipari vállalkozás tekintetében. 
A javaslat alapján a könyvvizsgáló igazolás helyett nyilatkozatot bocsát ki arról, hogy az engedélyes 
szabályzata megfelel a jogszabályi előírásainak, illetve külön véleményt fogalmaz meg arról, hogy 
a beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatott, tevékenységenként szétválasztott mérleg, és 
eredménykimutatás a számviteli törvény előírásaival, valamint az engedélyes számviteli 
szétválasztási szabályzatában foglaltakkal összhangban áll. 
 
Az ÁSZ az elmúlt években több olyan ilyen tevékenységet is ellátó szervezetet ellenőrzött. Az 
ellenőrzések során jellemző megállapítás volt, hogy a szervezetek kötelezően előírt számviteli 
szétválasztási szabályokat nem dolgozták ki, illetve amennyiben kidolgozták, azt a beszámolók 
elkészítse során nem alkalmazták. Ezt pedig a könyvvizsgálók nem jelezték a beszámoló auditálása 
során. Ezen túl a szervezetek körében tipikusan előforduló – könyvvizsgáló által nem kifogásolt – 
szabálytalanság volt, hogy a mérleg tételeit alátámasztó leltárak nem álltak rendelkezésre, illetve 
az értékcsökkenés és értékvesztés elszámolása nem szabályszerűen történt. 
 
Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatairól bővebben itt olvashat: 
 
https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/szabalytalansagok-a-konyvvizsgalok-tevekenysegeben 
 
A javaslat rendelkezései – az ÁSZ ellenőrzési megállapításaival összhangban – előmozdíthatják az 
az érintett szervezetek működésének átláthatóságát, a diszkriminációmentességet, 
hozzájárulhatnak az egyes tevékenységek közötti keresztfinanszírozás és a versenytorzítás 
visszaszorításához, valamint megerősítik a második védelmi vonalba tartozó könyvvizsgálók 
feladatellátását. 
 
 
A tájékoztató az Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/13958. sz. törvényjavaslathoz kapcsolódóan készült. 
 
 

Állami Számvevőszék 
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