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Napirendi javaslat
1.

Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
szóló határozati javaslat (H/1263. szám)
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslat megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről
Megjelent
Elnököl:Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Dr. Bagdy Gábor (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)
Helyettesítési megbízást adott
Pősze Lajos (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)

Meghívottak részéről
Hozzászólók
Fejes Zoltán számvevő (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 23 perc)
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Arra szeretném kérni a jelen lévő képviselőket, hogy ha lehet, foglaljanak helyet,
határozatképesek vagyunk. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A mai napirendi
javaslatunk, tekintettel arra, hogy csak egy promt, rövid ülést kell tartani, ami az Állami
Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati
javaslat, ahhoz beérkezett egy módosító javaslat, és ezzel kapcsolatban kellene döntést hozni,
illetve egyebek napirendi pontunk is van, remélhetőleg különösebb tartalom nélkül.
Szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e valaki, aki a napirenddel
kapcsolatban kérdést vagy észrevételt szeretne tenni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem,
kérdezem, ki az, aki támogatja a napirendet. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.
Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
H/1263. számú határozati javaslat (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló
indítványa) (Módosító javaslat megvitatása)
Ennek megfelelően hozzálátunk a napirendi pont megtárgyalásához. Ahogy
említettem, az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
szóló határozati javaslathoz van egyébként egy módosító javaslat, amit Nyikos László
képviselő úr terjesztett elő a Jobbik frakcióból. Ez lényegében arról szól, hogy az
Országgyűlés megismerte az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, és annyiban módosítja, hogy nem elfogadja, hanem tudomásul veszi azt - és itt
van egy erős megfogalmazás -, hogy az Állami Számvevőszék az alkotmányban deklarált
hatáskörével összefüggő egyes feladatait nem látta el, de ennek ellenére elfogadja az
intézmény jelentését és pénzügyi beszámolóját.
Tehát ez a határozati javaslat módosított szövege, amit Nyikos képviselő úr szeretne
előterjeszteni.
A kormány képviselője jelen van-e? (Fejes Zoltán: Az Állami Számvevőszék részéről
vagyok.) Akkor azt javaslom, hogy a Számvevőszék véleményét azért szívesen megismerném
erről. Itt az előterjesztő ebben a formában egy elég faramuci szituáció, mert ez a költségvetési
bizottság javaslata, és annak az elnöke Nyikos László képviselő úr. Viszont a bizottsági
többség részéről felhatalmazással bírok arra, hogy az előterjesztő nevében, tehát mint a
bizottság nevében nyilatkozzam, és az előterjesztő nem ért egyet ezzel a benyújtott módosító
indítvánnyal ebben a formában.
Nem tudom, hogy az Állami Számvevőszék jelen lévő képviselői kívánnak-e
nyilatkozni a módosító indítvánnyal kapcsolatosan.
FEJES ZOLTÁN (Állami Számvevőszék): Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Fejes
Zoltán vagyok a Számvevőszéktől. Röviden annyit mondanék, hogy a módosító javaslatot mi
nem támogatjuk, kérjük eredeti tartalommal elfogadni a bizottsági önálló indítványt.
Hozzászólások, észrevételek
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az a kérdésem, hogy van-e ezzel kapcsolatban
kérdés vagy észrevétel, mármint a módosító indítvánnyal kapcsolatban. Volner képviselő úr,
parancsoljon!

-6VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Meglehetősen terjedelmes
vitát folytattunk az ügy jellegéhez mérten, úgy gondolom, az Állami Számvevőszék tavalyi
évi tevékenységéről. Ennek folyamán több kifogást is megfogalmaztunk, amely az
alkotmányos hiányosságokra, illetve a működés hiányosságaira utalt. Meglehetősen
egyértelműnek látja a Jobbik-frakció a helyzetet, elmaradtak az előzetesen kötelességszerűen
deklarált előzetes ellenőrzések, amelyek különösen fontosak lettek volna, nem valósult meg
az állami vagyongazdálkodás ellenőrzése, az ÁSZ nem végzett ezen a területen monitorozóellenőrző tevékenységet. Ezt egyébként többször, több módon kibontva is szóvá tettük.
Úgyhogy mindenképpen azt szeretném kérni a kormányzat részéről is, illetve a fideszes
bizottsági tagok részéről is, hogy ezeket kérem, tegyék megfontolás tárgyává. Ha nem
jelezzük az Állami Számvevőszéknek azt, hogy alkotmányos kötelezettséget mulaszt, illetve
nem jelezzük azt, hogy ezzel szemben olyan tevékenységeket lát el, mint például az
ÁSZKUT-nak a fenntartása, amely azonban nem tartozik a törvényben deklarált feladatai
közé, akkor mi magunk mulasztunk, és hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a dolgok később se
javuljanak meg. Köszönöm szépen.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e más kérdés vagy észrevétel.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor jelzem, hogy az előterjesztő nem támogatja a
módosító javaslatot. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja
Nyikos képviselő úr módosító indítványát. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem.
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen.
Ennek megfelelően a bizottság nem támogatja és egyharmadot sem kapott.
Egyebek
Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. A következő az egyebek. Az
egyebekben nekem csak annyi jeleznivalóm van a tisztelt bizottság tagjai számára, hogy
kiment egy módosított meghívó az ülésterembe, amely egy új változat, ahol a kezdés 9.30
órára került, és a főemelet 58-ban van egyébként a bizottsági ülés. Jelzem, hogy azért kellett
egy fél órát tolni, mert hárman is vagyunk itt a bizottság tagjai között, akiknek más természetű
közéleti elfoglaltsága van, egészen pontosan 8.30 órakor, ami a meghívó kiküldésekor még
nem volt ismeretes. Éppen ezért csak a 9.30 órás bizottsági kezdés az, ami tartható. Én
egyébként igyekszem ezt a 9 órát tartani, de lehet, hogy a végén ez a 9.30 lesz általános, akkor
– ahogy azt jeleztem – a keddi ülésnapokra mindenki folyamatosan számítson, mert a
gazdasági bizottság rendes ülései mindig kedden lesznek, a délelőtti órákban.
Amennyiben más nincsen az egyebekben, akkor én be is rekeszteném a bizottság
ülését és holnap találkozunk, illetve a plenáris ülésen jó munkát kívánok a
képviselőtársaimnak.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 30 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva

