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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, a médiumok képviselőit, vendégeinket. A költségvetési
bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ívből megállapítható, hogy a bizottság a
helyettesítéseket is figyelembe véve határozatképes. A helyettesítésekről majd még menet
közben tájékoztatást fogok adni.

A napirend elfogadása

Azt egyebekkel együtt három napirendi pontot tartalmaz a meghívó, ehhez további
javaslatok nem érkeztek. Ezért megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az általam
előterjesztett napirendi javaslattal egyetértenek-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

Az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzési tervének megtárgyalása

Áttérünk az 1. napirendi pontra, ami az Állami Számvevőszék jövő évi ellenőrzési
tervének tervezetét tartalmazza. Köszöntöm a Számvevőszék vezető munkatársait,
Warvasovszky Tihamér alelnök urat, Csapodi Pál főtitkár urat és Becker Pál főigazgató urat.

Az előzményhez annyit, hogy az Állami Számvevőszék elnöke kérte, hogy az
intézmény jövő évi ellenőrzési tervének előzetes változatát a bizottság ismerje meg.
Természetesen eleget tettem ennek a kérésnek, hiszen az elmúlt évek gyakorlatát követjük
ezzel, noha a Számvevőszék ellenőrzési tervének jóváhagyása a Számvevőszék elnökének
hatásköre, ráadásul a hatályos számvevőszéki törvény sem rendelkezik arról, hogy az illetékes
parlamenti bizottságnak kellene netán ezt a tervet jóváhagyni. Így tehát egy konzultációról
van szó, ugyanakkor azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szakma nemzetközi ellenőrzési
standardjai hangsúlyozzák a terv összeállításának jelentőségét akkor, amikor a Számvevőszék
függetlenségéről van szó.

Ennyi bevezető után átadom a szót alelnök úrnak azzal a javaslattal, hogy szíveskedjék
elmondani, milyen kérésük, milyen elvárásuk van a bizottság napirendjével kapcsolatban.
Tessék parancsolni, alelnök úr!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget
elnök úrnak és a bizottság tagjainak, hogy a Számvevőszék tájékoztatást adhat a jövő évi
ellenőrzési terv összeállításáról és arról, mely területeket látjuk súlypontinak, és mit kívánunk
a jövő évben ellenőrizni. Egyúttal szeretném kimenteni Domokos László elnök urat, akinek
egy előre megszervezett programja van 10 órától, de igyekszik bekapcsolódni a bizottság
munkájába.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy rövid bevezetőmet három
fő témakörben foglaljam össze: egyrészt a terv kialakítási folyamatáról szeretnék mondani
egy-két gondolatot, az ellenőrzési terv jellemző adatairól, valamint röviden az ellenőrzési terv
tartalmi jellemzőiről. Az idén a tervezés az Állami Számvevőszék új középtávú stratégiájának
kidolgozásával párhuzamosan folyt. Széles körben kértünk véleményeket, mondhatnánk úgy
is, hogy egy alulról építkező pályáztatással, teljesen nyitottan próbáltuk megkeresni és
kiválasztani a témákat. Előre meghatározott formátumú pályázati lapot lehetett kitölteni a
szervezeti egységek vezetőinek. Tájékoztatásul hadd mondjam el, hogy szempont volt a téma
megnevezése, az indokoltság, az ellenőrzés várható eredménye, az ellenőrzés elmaradásának
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kockázata, illetve súlyponti kérdés volt, hogy az ellenőrzéssel lefedett közpénz milyen
nagyságrendű.

Domokos László elnök úr levélben fordult a parlamenti bizottságokhoz, javaslatokat
kérve. Ezúton szeretném megköszönni a bizottságoknak, valamennyi képviselőnek, aki élt
ezzel a lehetőséggel, ezeket a javaslatokat igyekeztünk beépíteni a jövő évi ellenőrzési tervbe.
Többfordulós verseny végeredményeként alakult ki ellenőrzési tervjavaslatunk. Az ÁSZ
vezetése, a munkatársakkal együttműködve próbálta a témákat súlyozni. Összesen mintegy
150 témajavaslat érkezett az ÁSZ-on belülről és 23 témajavaslat két parlamenti bizottságtól.
A témák kiválasztásánál, amelynek alapján készült ez a még véglegesnek nem tekinthető

ellenőrzési terv, fő szempont volt, hogy a téma mennyire időszerű, mennyire időt álló, ennyire
újszerű a megközelítése, mekkora a hozzáadott értéke, mennyire értékteremtő, és mennyire
kockázatos a terület, amiért fontos az ellenőrzése.

Nyilván nem minden téma tudott bekerülni a 2011-es ellenőrzési tervjavaslatba, de
azon témák, amelyek első körben nem kerültek be, jó alapot adnak a következő évek
ellenőrzési terveinek összeállítására, és felhívták a figyelmet bizonyos szakmai területekre.
Természetesen ez a versenyeztetés csak azon körben történt meg, nem kötelező ellenőrzés,
hiszen azokat természetesen beépítettük az ellenőrzési tervbe, így például a zárszámadást, a
költségvetést, a vagyonkezelő szervezetek ellenőrzését, a pártok ellenőrzését, és sorolhatnám.
Ezek nyilván kötöttséget jelentettek, és ezek szerepelnek az ellenőrzési tervjavaslatban.

A második témakörben csak egy-két rövid gondolatot engedjenek meg. Az ellenőrzési
tervjavaslatban mintegy 55 ellenőrzés szerepel. Csak annyit szeretnék elmondani
tájékoztatásul a tisztelt bizottságnak, hogy a törvények által előírt éves és kétéves
gyakorisággal kötött ellenőrzések kapacitásunk mintegy 48 százalékát kötik le. 2011-ben 75
ezer ellenőrzési nappal számolunk ezen a szinten. A harmadik témakör, ami ehhez
kapcsolódik, az ellenőrzési terv tartalmi jellemzői. Természetesen kiemelten fogunk
foglalkozni a 2010. évi költségvetési zárszámadás ellenőrzésével. Ez jelentős
kapacitáslekötést jelent, ahogy látszik. Hasonlóképpen jelentős kapacitáslekötést jelent a helyi
önkormányzatok ellenőrzése. Itt a módszer is új, illetve a súlypontok és a fókuszálás is új az
eddigiekhez képest. Egyrészt a kiválasztási módszer, hogy hol tartunk ellenőrzést, egy
kockázatelemzésen fog alapulni. Ez alapján dönti el a Számvevőszék elnöke, hogy mely
önkormányzatokat ellenőrizzük. Itt a kockázat alatt a működési és gazdálkodási kockázatára
fókuszál a Számvevőszék, ahogy az előbb említettem, elsősorban az önkormányzatok
gazdálkodási kockázatait nézzük, a külső és belső hatásokat, továbbá a pénzügyi helyzet
minősítését szeretnénk elindítani az önkormányzatoknál. Az önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzését is szeretnénk megindítani, parlamenti döntéssel és
segítséggel, hiszen eddig nem volt rá lehetősége az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartási folyamatok átláthatósága érdekében több olyan ellenőrzést indítunk
a jövőben, ami több forrásból finanszírozott feladatokra fordított pénzeszközök felhasználását,
a döntéseket és a célok megvalósulását ellenőrzi, például a szakképzési rendszert. Az állami
feladatellátás különböző területeit több irányú megközelítéssel, a területek részekre való
bontásával, teljesítményellenőrzéssel kívánjuk vizsgálni, például az egészségügy, a
térségfejlesztés területén vagy a környezetvédelmet is említhetném. Az állami vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlása nyilván ellenőrzési kötelezettsége az Állami Számvevőszéknek,
emellett a vagyongazdálkodásnál szerepel az ellenőrzési tervben például a Magyar Posta Zrt.
gazdálkodásának, a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének, az uniós finanszírozású
kormányzati döntéseken alapuló beruházások projektellenőrzése vagy a PPP-konstrukcióban
megvalósult kiemelt projektek utóellenőrzése. Az államháztartáson kívüli területnél a
kormány által létrehozott közalapítványok gazdálkodása és a nemzeti civil alapprogram
támogatásán keresztül történő ellenőrzése. Befejezésül a holland számvevőszék
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koordinálásában a nemzetközi párhuzamos ellenőrzés keretében veszünk részt az EU
hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesülésének ellenőrzésében.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy az előbb említettem, a parlamenti
bizottságok is mintegy 23 javaslatot juttattak el hozzánk. Ezek nagy része beépült a 2011. évi
ellenőrzési tervbe. Annyit még szeretnék elmondani, hogy az ellenőrzési tervjavaslatban
egyrészt szerepelnek a 2010-ben indított ellenőrzések, amelyek zárása 2011-ben történik meg,
szerepelnek olyan ellenőrzések, amelyeket 2011-ben indítunk és zárunk, illetve szerepelnek
olyan ellenőrzések, az ellenőrzés nagyságából és műfajából adódóan, amelyek 2011-ben
indulnak, és 2012-ben zárnak.

Még egyszer szeretném megköszönni elnök úrnak és a bizottságnak a lehetőséget, és
természetesen igyekszünk az önök kérdéseire válaszolni. Köszönöm szépen.

Kérdések és a válasz

ELNÖK: Én is köszönöm; alelnök úr. Akkor a zárszavával folytatom, hogy ha lesznek
kérdések, akkor válaszolnak rá. Megkérdezem képviselőtársaimtól, kinek van kérdése a
Számvevőszék vezetőihez. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés? Akkor engedjék meg, hogy én
tegyek föl néhány kérdést bevezetőként. A 3. oldal lábjegyzetében említenek egy új típusú
mintavételi eljárást. Ha ezt megvilágítanák, hogy mi értendő ez alatt.

A másik kérdésem, hogy konkrétan szám szerint hány financial audit ellenőrzést fog a
tervek szerint az Állami Számvevőszék jövőre végezni. A múlt esztendőben volt
ötvenvalamennyi a zárszámadás keretén belül. Ezt nem tartom soknak, de legalább pontos
számot tartalmazott a zárszámadási jelentés.

A harmadik kérdésem pedig az, hogy miután az államháztartás központi szintjén a
Számvevőszék, úgy tűnik, jövőre már nem végez átfogó ellenőrzéseket, jelesül a fejezetek
korábban favorizált átfogó ellenőrzését. Én ezt szakmai szempontból üdvözlöm, ezzel
szemben ezt a sajátosan magyar ellenőrzési típust megtartotta a helyi önkormányzatok, tehát
az államháztartás helyi szintjén. Ennek mi a szakmai indoka? Ez a három kérdésem van,
köszönöm. Tessék parancsolni!

DR. WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Tisztelt
Elnök Úr! két kérdésre én válaszolok, a harmadikra pedig felkérem dr. Becker Pál főigazgató
urat.

Elnök úr kérdése az önkormányzati rendszere új módszertanára irányult. Egy olyan
módszertant dolgoz ki a Számvevőszék, amelynek az a lényege, hogy az önkormányzatok
gazdálkodását menet közben is tudjuk figyelni segítőkészséggel és esetleges
figyelemfelhívással. Minden önkormányzat rendszeresen adatokat szolgáltat a magyar
Államkincstárnak, illetve ezen adatok a Számvevőszék rendelkezésére is állnak. Több
hónapos munka eredményeként kialakult egy olyan, több mutatóból álló minősítési rendszer,
nem akarok belemenni ennek mélységébe, amelynek alapján értékeli az önkormányzatok
pénzügyi helyzetét, és próbálja minősíteni a gazdálkodás kockázatait. Ezen adatok alapján
tudunk összeállítani egy olyan rangsort, hogy a Számvevőszék hol látja, melyik
önkormányzatnál lát nagyobb kockázatot a gazdálkodásban, és ennek alapján választjuk ki
azon önkormányzatokat, ahol a belső minősítést alapján magasabb kockázatot látunk. Ez
lenne az új kiválasztási módszer lényege. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az
önkormányzati bizottság kérésére részletes prezentációt tartottunk erről a módszerről, amelyet
a bizottság nagy örömmel fogadott.

Az átfogó önkormányzati ellenőrzéseket, amíg véget nem érnek azon átfogó
vizsgálatok, amelyeket a törvény előír, addig végezzük, utána szerepel egy tábla, amelyben
már az új módszer szerinti ellenőrzés szerepel, kimondottan a gazdálkodás biztonságára, a
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gazdálkodás és működés kockázatára összpontosít az ÁSZ, figyelembe véve ezen
kockázatokban a belső és külső körülményeket, kiegészítve a többségi tulajdonú gazdasági
társaságok ellenőrzésével is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Akkor talán egy kérdés maradt még
megválaszolatlanul.

DR. BECKER PÁL, az Állami Számvevőszék főigazgatója: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Financial audit típusú ellenőrzésünk a zárszámadás,
hogy ezenbelül konkrétan hány ellenőrzést fogunk lefolytatni, ezt még nem tudom pontosan
megmondani. Most készül a zárszámadási program. Ennek keretében egészen biztos, hogy az
összevont, újjáalakult minisztériumokat mindenképpen ellenőrizni fogjuk, mivel
automatikusan a legmagasabb kockázatot kapták. Tehát új kockázatelemzés nem lesz, hanem
az átadás-átvétel eredményét fogjuk ellenőrizni. Ahogy ennek kapacitásigénye tisztázottá
válik, azután tudjuk eldönteni, hogy még mely területeken tudjuk a financial auditot teljes
mértékben lebonyolítani. (Domokos László megérkezik az ülésre.)

Ugyanakkor a zárszámadás keretén belül a módszertant is szeretnénk megújítani, és
ezáltal egy, az elnök úr által már az önkormányzatok kapcsán emlegetett kockázatfelmérést
megvalósítani az államháztartás területén belül. Nevezetesen, hogy a zárszámadás keretében,
föltárva a kockázati pontokat, egy folyamatos monitoringrendszert tervezünk kiépíteni a folyó
költségvetéssel kapcsolatosan. Tehát itt nemcsak a zárszámadás ellenőrzése folyik majd
terveink szerint, hanem a folyó költségvetés nyomon követése is. Ennek módszertanát még ki
kell dolgozni, illetve folyamatban van a kincstárral a régi megállapodás megújítása, erről
éppen tegnap tárgyaltunk, az adott szolgáltatás tekintetében. Köszönöm szépen.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, főigazgató úr. Kinek van véleménye az ellenőrzési
tervjavaslatról? Hargitai alelnök úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Én csak egy ügyhöz
szeretnék hozzászólni, amely az önkormányzatokat érinti, ahol alelnök úr említette, hogy
bizonyos kockázatelemzés fogja vezérelni a Számvevőszék gondolkodását. Ismerve a
Számvevőszék ilyenfajta ellenőrzéseit, megélve ilyeneket, azt meg tudom erősíteni, hogy a
segítő szándék mindig benne van ezekben az ellenőrzésekben. Egy olyan területről szeretnék
beszélni, amit a most már megérkezett elnök úr a legjobban ismer mint volt megyei
önkormányzati vezető. Ez pedig a megyei önkormányzatokat érintő gazdasági helyzet.

Az önkormányzati választások után most megint olyan időszak van előttünk, amikor a
települések megyei feladatokat át tudnak söpörni a megyéhez, és a megye ezeket a feladatokat
köteles ellátni. Azt gondolom, hogy akkor, amikor a Számvevőszék a maga észrevételeit
megteszi egy-egy konkrét ellenőrzés kapcsán, és abból konklúziókat akar leszűrni, akkor
felfogásom szerint határozottan képviselhetné azt, hogy - ha belenyúlunk majd jövő tavasszal,
vagy amikor a kormányzati előkészítések során ezek az ügyek a parlament elé kerülnek, az
önkormányzati rendszer átalakításáról beszélek - nemcsak abban kell gondolkodni, hogy
önkormányzat és állam között tisztítsuk a feladatokat. Az állam döntse el, hogy mit akar
visszavenni, ha úgy tetszik, a saját rendszerébe, önmagában ez is tisztítja, és átláthatóvá teszi
a rendszert, de azt a szabályozási lehetetlenséget, ami a megyéket illetően ’90 óta fennáll,
hogy akár az önkormányzati törvény vagy egy-egy szaktörvény az adott feladatot megyei
önkormányzati feladattá minősíti azzal a fordulattal, hogy azt település is elláthatja, ameddig
akarja, utána megszabadul tőle.
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Az önkormányzat, a megyei önkormányzat ráadásul nincs abban a helyzetben, hogy
érdemben hatással legyen a saját gazdálkodására, hiszen nincs forrásszerzési lehetősége.
Mobilizálható vagyona már alig van. Ezzel a helyzettel valamit előbb-utóbb kezdeni kell. Én
mindig azt képviseltem, hogy az egész önkormányzati gazdasági probléma kezelésének egyik
útja is lehetne a megyei önkormányzati rendszer, ha végre elérnénk oda, hogy azokat a
feladatokat, amelyek nem tipikusan egy-egy településhez kötődnek, térségben logikus
megszervezni, vagy úgy lehet gazdaságosan megszervezni, azt lássa el a mindenkori térségi
önkormányzat. Tehát ha ilyen tiszta viszonyok lennének, akkor lenne valaki, aki felelősséggel
gondolkodik egy térségért, tőle elvárható ez a racionális feladatellátás. Ameddig térségi
feladatokat ötletszerűen egy település vagy ellát vagy nem, addig nem várható el a
racionalitás, mert a saját érdekeit fogja képviselni addig, ameddig anyagi forrásai vannak. A
gazdagok ezt boldogan teszik, a kevésbé gazdag települések szenvedve teszik, és amikor
nincs tovább, akkor megszabadulnak ettől a feladatellátástól.

Tudom, hogy amiről beszélek, nyilvánvalóan nem az Állami Számvevőszék
kompetenciája. De nagyon fontos, hogy az Állami Számvevőszék összegző jelentéseiben a
parlament és a kormány felé ilyen jelzéseket tesz. Tehát helyeslem ezt a kockázatok
vezényelte vizsgálódást, de legyen benn a Számvevőszék látószögében az a nagy feladat is,
aminek tavasszal valamikor neki kell állni, ami a kiadási oldalt fogja racionalizálni. Ezekben a
számvevőszéki ellenőrzések, ha úgy tetszik, ezekben segítséget, muníciót adjanak a
kormánynak, hogy ha rám mint ellenőrző szervezetre hallgatsz, akkor ilyen meg ilyen
irányban viszed el a szabályozást. Tehát én ezt a gondolkodást bátorítanám. Azért mondom,
mert elnök úr a legjobb ismerője ennek a területnek, hiszen hosszú évekig vezényelt egy ilyen
típusú önkormányzatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még észrevétele, megjegyzése, (Nincs
jelentkező.) Köszöntöm Domokos László elnök urat, most már ő is jelen van ezen a
tanácskozáson. A bizottságnak ez ügyben nem kell határozatot hoznia, ezt egy
véleménycserének tekintem, ha jól értelmezem az önök kérését. Engedjék meg, hogy a
magam véleményét elmondjam, mint a témával régóta foglalkozó ellenőrzési ember.

Azzal kezdeném, Becker Pál úr mondta, hogy nem tudja még megmondani, hogy
mennyi financial audit vizsgálat lesz. Megértem, hogy ezt decemberben még nem lehet tudni,
de arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem szerencsés kommunikálni így a
Számvevőszék teljesítményét, mert ha legalább 50 ilyen vizsgálat lesz, amennyi 2009-ben
volt, vagy ne adj’ isten, kétszer annyi, háromszor annyi vagy még többször annyi, akkor ez
jobban kommunikálható kifelé, hogy a Számvevőszék hány tényleges pénzügyi ellenőrzést
végez. Ez pusztán a számszerűség.

Ugyanezt tudnám elmondani megint csak megjegyzésként a helyi önkormányzatokra.
Ugye, 3200 helyi önkormányzatról van szó, és itt két monstre átfogó ellenőrzési vizsgálati
terv, amiből szintén nem derül ki, hogy ezek mögött vajon hány önkormányzat lesz. Jó lenne
ezt a számot valamennyire körvonalazni, annál is inkább, mert van egy érvényben lévő
országgyűlési határozat, amelyben anno, 6-8 évvel ezelőtt olyan ígérvény hangzott el, vagy
olyan kérés fogalmazódott meg a parlament részéről, hogy minden választási ciklusban
minden önkormányzathoz jusson el legalább egyszer a Számvevőszék. Akkor ezen vita volt a
Számvevőszéknél, és akkor is azt mondtuk, hogy 800 helyre elmenni évente meglehetősen
illuzorikus, mint ahogy nem is tudott elmenni a Számvevőszék, ha jól emlékszem,
százegynéhány önkormányzatot tudott valamilyen célból vizsgálni. Tehát itt is jó lenne
valamiféle számot, ha máshol nem, a Számvevőszék kommunikációjában, honlapján
érzékeltetni, mert nagyon kevésnek tartom ezt a helyi önkormányzati vizsgálatot
mennyiségileg.
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A problémát viszont nem is annyira itt látom, és ez egy újabb mennyiségi közelítés,
hogy 55 ellenőrzés szerepel az előzetes tervben, és ebből 42 fog megjelenni a közvélemény
előtt. Ez egy nagyon szerény szám. Megint csak a mennyiségnél tartunk. A Számvevőszék az
elmúlt években 60 körüli jelentést szokott publikálni évente. Ha figyelembe veszem azt, hogy
a jövő esztendőben a Számvevőszék létszáma minden valószínűség szerint bővülni fog,
hiszen az Országgyűlés megszavazta a sarokszámokat, és megközelíti a 600 főt, akkor még
inkább kérdés, hogy egy növekvő, az indulási évhez, ’90-hez képest megkétszereződő
létszámhoz képest kevesebb jelentés jelenik meg a közvélemény előtt. Ha hozzáteszem, hogy
ezek között is van 3-4 olyan, ami őszintén szólva szakmai szempontból kevésbé
munkaigényes, sokkal inkább az politikai szempontból, nevezetesen a pártok
gazdálkodásának ellenőrzése, ami persze fontos, és a közérdeklődésre tart számot, de azért
összevetni egy zárszámadási jelentéssel egy parlamenti párt gazdálkodására vonatkozó
vizsgálatot, fajsúlyában nem ugyanaz. Tehát összességében ezek a mennyiségre vonatkozó
megjegyzéseim, tanácsaim, gondolataim, tekintsék, aminek jónak látják, hiszen ez csak egy
eszmecsere és nem valamiféle bizottsági vélemény.

De van itt egy fontosabb probléma, ez pedig a létszámkapacitás kérdése. A
Számvevőszék szereti ezt a kifejezést, én személy szerint soha nem szerettem, mert a szellemi
munkának ez a fajta kifejezése nem túl szerencsés. Ezt a műszaki életben használják, nem
annyira a szellemi munkában, de nem akarok itt terminológiai vitába bocsátkozni. Inkább azt
szeretném hangsúlyozni, hogy a megjelölt 53 ezer közvetlen ellenőri nap, továbbá a 75 ezer
ellenőrzési nap, amivel a Számvevőszék kapacitását érzékelteti, nagyon nehezen hozható
szinkronba azzal a létszámmal, amit a Számvevőszék foglalkoztatni kíván. Ha megnézzük a
szűkebb számot, azt 53 ezer nap durván számítva 185-188 napot lehet a naptári évből
munkanapnak tekinteni a statisztikai trendek alapján, a nemzetközi adatok alapján, és ha ezzel
visszaosztom ezeket az ellenőri napokat, akkor alulró fölfelé kerekítve 280-300 fő az, aki
közvetlen ellenőrzést végez abból a 600-ból, amit a Számvevőszék kér jövőre. Ha viszont a
nagyobbik számot nézem, a 75 ezret, amiben benne vannak nemcsak az auditorok, a
közvetlen ellenőrzést végzők, hanem a nélkülözhetetlen szakemberek, segéderők, jogászok,
informatikusok és a műszaki személyzet, ami természetesen szükséges egy személyzet
működéséhez, akkor 400 körüli dolgozó foglalkozik ellenőrzéssel direkt módon vagy
közvetve. És akkor még mindig keresek 200 főt, hogy ezek mit csinálnak. Tehát itt van egy
nagy kérdőjel, amit jó lenne majd feloldani a továbbiakban a terv véglegezésekor.

Én bevallottan azt mondom, hogy a Számvevőszék nagy létszámtartalékkal működik.
Tehát azoknak az ellenőröknek az aránya, akik a tényleges tevékenységet végzik, amiért a
Számvevőszék van, amiért a világon van egy ellenőrző szerv, hogy ne szociális foglalkoztató
legyen, ez probléma.

Még néhány megjegyzés, és utána nem kívánom az idejüket rabolni. Mibe kerül egy-
egy ellenőrzés? Itt van ez a két ominózus helyi önkormányzatokkal foglalkozó átfogó
ellenőrzés. Az egyik előirányzott kapacitáslekötése 9 ezer fölötti ellenőri nap, ami, jóllehet,
ebben az esztendőben csak 500 napot igényel, de végül is, ha megvalósul a terv, a többit is el
fogják használni. Továbbá egy másik hatalmas ellenőrzési előirányzat szerepel, szintén egy
átfogónak nevezett vizsgálat a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszeréről, több mint 10
ezer tervezett nap erre. Kérem szépen, ha ezt átszorzom, egy számvevői nap költsége 128 600
forint. Ha ezt nézem, ez az egy vizsgálat több mint 1,3 milliárd forintba kerül. Ez egy őrült
nagy szám. Nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan pénzügyi ellenőrzés, aminek a
hozadéka arányban áll több mint 1 milliárd forint kiadással. Tehát itt egy nagyon drága
ellenőrzésről van szó.

Arról nem is beszélve, már a kérdéseim kapcsán tettem róla említést, hogy ez az
átfogó ellenőrzés mint típus nem ismert Európában. Örülök annak, ahogy mondtam, az
államháztartás központi szintjén már nem látszik ez, noha a jegybanknál tervez valamit a



- 11 -

Számvevőszék, a jegybank működésének átfogó ellenőrzését, egyelőre nulla kapacitással.
Még nyilván világos, bizonytalanság van, hogy lesz-e ilyen vizsgálat, de az államháztartás
központi szintjén már nincs ilyen típusú vizsgálat, aminek szakmai szempontból örülök, mert
meglehetősen homályosnak és célját tekintve nem világosnak tartom ezt a típust. Mint ahogy
az európai számvevőszékek nem is végeznek ilyen fajta ellenőrzést.

Ezeket a gondolatokat szeretném szíves figyelmükbe ajánlani, hogy talán ezek
megszívlelésével, illetve hasznosításával a Számvevőszék tevékenységének társadalmi
hasznosságát jobban meg lehetne alapozni. Akár a honlapon lévő információkat, akár a
parlamenti bizottsággal, a parlamenttel való kapcsolatokat tekintve, a közpénzek
felhasználásának, a közpénzek kezelésének hatékonyabb módszerét lehetne kialakítani. Ennyi
lett volna az én észrevételem, megjegyzésem, kiegészítésem, tanácsom, tekintsük, aminek
akarjuk, hiszen ez egy konzultációnak nevezhető napirendi pont.

Újra megkérdezem képviselőtársaimat, hogy esetleg van-e valakinek még kérdése,
észrevétele. Tessék parancsolni!

DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. A kérdésemben van egy
kis állampolgári kíváncsiság is, szintén a 128 600 forintos ellenőrzési nappal kapcsolatban.
Tehát tudunk-e ezzel szembe állítani valamilyen hatékonysági számot? A másik pedig.
Tudom, hogy a két ellenőrzési metódus nem ugyanaz, de vajon mennyi lehet az APEH-nél
egy revizori nap költsége? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ez egy kérdés volt. Ez egy kérdés volt. Akkor átadom a szót Domokos
László úrnak, aki közben megérkezett, és ő vagy munkatársai akár erre a konkrét kérdésre
válaszolnak, vagy ha az én észrevételeimet kommentálni kívánják, akkor tessék!

Domokos László válasza

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen a
lehetőséget, ha ilyen keretek között is, hiszen a számvevőszéki bizottságot meghívtuk a
Számvevőszékhez, ami évente egyszer szokásos. Belátva, hogy egy nagyon komoly őszi
időszak törvénykezésének vége felé van most már a bizottság is, ezért azt kérték, hogy itt
tárgyaljunk, de továbbra is szívesen felajánljuk, hogy a bizottság évente egyszer látogasson el
egy kihelyezett ülésen hozzánk, hogy a költségvetési ügyek számvevőszéki aspektusait át
tudjuk tekinteni. Mindenféleképpen megköszönöm, hogy ma itt lehetőséget kaptunk. Azért
késtem, mert van egy hangsúlyos ellenőrzési témánk, amit egy hete meghirdettünk, hiszen a
nyugdíjalapokkal kapcsolatban a pénzügyi garanciaalapokról ma 10 órakor sajtótájékoztatót
tartottunk, és azt kell mondanom, hogy ez a témakör az év legnagyobb sajtóérdeklődését
váltotta ki, de igyekeztem itt is, ott is megfelelni. De köszönöm, hogy a bizottság így is
tárgyalta a témát, a bizottság megkezdte az ülését.

Az elhangzott kérdésekhez kapcsolódva pedig talán onnan kezdem, hogy ha jól értem,
nem világos a megalapozás, hogy az egész ellenőrzési metódus hogyan jött létre. Azt
gondolom, 20 év után először minden képviselő felé tettünk egy ajánlást, fogalmazza meg,
hogy számára, szerinte mi a leghasznosabb ellenőrzési téma. Direktben lehetőséget
teremtettünk erre ősszel, amikor elindítottuk ezt a munkát. Itt is szeretném megköszönni,
nagyon sokan tettek javaslatokat. Más részről azon is változtattam, hiszen természetesen
végső soron nekem kell majd aláírni a hologramot, hogy minden véleményt összegyűjtve,
ebben a bizottságban mintegy utolsó előtti állapotként tekinteni erre az anyagra, amelynek
alapján a Számvevőszék számvevőinek véleményét is kikértük, elnök úr, látom, szereti a
számvevőket idézni, hogy szerintük mit hasznos ellenőrizni. Tehát úgy gondolom, a
társadalmi hasznosság szempontjából annak megalapozását mai tudásunk szerint szélesítettük.
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Lehet, hogy nem tökéletes, de ez a programsor, ami összeállt a jövő évre vonatkozóan, közel
30 százalékban erről az évről determinált, de azért 70 százalékában valóban új hangsúlyokat
próbáltunk kifejezni.

És itt jön rögtön az önkormányzati ellenőrzés nagy rendszere. Lehet, hogy nem az
átfogó kifejezés a megfelelő, ezt meg fogom fontolni. Nem azt akarjuk kifejezni vele, ami itt
elhangzott, ezt valószínűleg definiálnunk kell. Én inkább úgy hívom, hogy rendszerellenőrzés
vagy holisztikus ellenőrzés, tehát egy széles, olyan kockázati elven alapuló ellenőrzés, amikor
befogjuk mind a 3187 önkormányzatot, folyamatosan monitorizáljuk a kincstári adatok
alapján a kockázatkezelő rendszerrel. Ennek részleteiről azért nem tudok többet mondani,
mert ugyan alelnök úr egy hónappal ezelőtt az illetékes önkormányzati bizottságnak bemutatta
az elképzelés irányát, ott mondhatni egyhangú támogatást kapott ez a felfogás, és ezt
próbáltuk visszahozni. Úgy képzeljük el az egészet, amit elnök úr is fölvet, és én is egyetértek
vele, nem is értem, hogy eddig miért 50 jelentést adott az ÁSZ átlagosan évente, szerintem
150-et vagy 500-at is adhatna annak függvényében, hogy milyen kockázati elemeket választ.
Minél kisebb témákat választ, annál több jelentést képes adni, vékonyabbakat, ami szerintem
nagyon fontos, és tud átfogó képet is adni.

Mi most azt próbáljuk összerendezni módszerileg, hogy egyrészt legyen egyszerre
mód lehetőleg széles, több száz, akár ezres nagyságrendben az önkormányzatok egyéves
munkájáról összehasonlítható adatokat összevetve átfogó jelentést készíteni, másrészt
szeretném, ha minél több helyszíni, részletes ellenőrzéssel kiegészített, alátámasztott
számvevőszéki jelentés is lenne. Nem én hoztam azt a döntést, hogy 2800 önkormányzatról
nincs számvevőszéki jelentés, csak számvevői. A többit a Számvevőszék nevében adják ki
ugyan, de a pecsétje nélkül. De azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt 4
évben 2900 önkormányzatot ellenőrzött a Számvevőszék. Ha ezt elosztjuk 4 évre, ez
meghaladja a 700-at. Tehát, hogy mennyi számvevőszéki jelentést írok én alá, azt nem
tekintetném kiindulópontnak, hogy a kollégáim mennyi munkát végeznek. Az egy külön
kérdés, hogy ez miért van így szervezve. Ez 20 év hagyománya. Most próbálom körüljárni,
valóban indokolt-e, hogy számvevői jelentések legyenek, és kevésbé nyilvánosak. Nem én
hoztam létre, elnök úr ezt a rendszert, azt hiszem, önnek is több köze volt ehhez, mint nekem
valaha is, legalábbis volt módja befolyásolni. Én is megpróbálom ezt befolyásolni, remélem,
nagyobb sikerrel. Én is szeretném, ha darabra több számvevőszéki ellenőrzés lenne.

Ehhez viszont tudni kell, hogy ez nemcsak a számvevőkön múlik, és itt a másik
megközelítés. Mi nem egy olyan könyvvizsgáló csoport vagyunk, ahol önállóan mindenki
aláírogat, hanem ez egy rendszer. A rendszerben pedig, és itt van a költségvetésre a válasz,
nemcsak az egyes könyvvizsgáló vagy számvevő költségét kell figyelembe venni az adott
pillanatban, hanem az egész évre rendelkezésre állót, és az úgymond rendszer-
minőségbiztosító és az úgymond kockázatokat is kezelő, jogi minőségbiztosító és szervezeti
hatékonyságból adódó, standardizált végeredményt hozna. Szeretnénk, ha ez a rendszer
megmaradna. Nyilván ilyen alapon joggal fölvethető lenne, hogy elvileg egyenkénti
ellenőrzést is lehetne végezni, viszont akkor nem kapná meg az Országgyűlés azt az átfogó
képet, amely összevethető, egész ágazatokat átlátó dolog lenne.

Elnök úr, nem akarom megvédeni, hogy ez az átfogó ellenőrzés most így jó-e vagy
nem, azt kell érzékelni mögötte, szögezzük le, hogy terveim szerint nem egy jelentés lenne ez
ezért a 10 ezer óráért, hanem szeretnénk többet, sokat.

ELNÖK: Tízezer nap.

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Tízezer nap nagyon nagy
kapacitás, valóban, de jelzem, eddig is ennyit használt föl a Számvevőszék, csak nem volt
ilyen rendszerbe összefoglalva, hanem egyenként, számvevői jelentésekben jelent meg
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nagyon nagy hányada, hiszen, ahogy mondtam, az általam, elnök által is aláírt számvevőszéki
jelentések száma 20-25 egy évben. Ennyit szerettem volna a méretekről és az egész kockázat
alapú kiválasztási rendszer bevezetéséről mondani, ezt valahogy vissza kell hoznunk a
programba. Nincs kész tartalmilag még minden elemében, folyik egy fejlesztés, ezt
elfogadtuk. Még egyszer mondom, az önkormányzati bizottságnak ezt bemutattuk.

Hargitai János felvetette a megyei, illetve az önkormányzatokon belüli helyzetet. Két
megjegyzést szeretnék alelnök úrnak tenni. Egyrészt az Állami Számvevőszék már legalább
10 éve, de lehet, hogy régebben, a feladat és a finanszírozás összhangjának problémájára, az
egyre nyíló résre fölhívja a figyelmet. Mi most azt mondtuk a 2011-es évre, hogy nem javul,
nem romlik a helyzet, de ez nem jelenti azt, hogy jó a helyzet az önkormányzati szférában.
Nagyjából, pénzügyi reálértékében szinten marad. Egy probléma van, a feladatok átrendezése
miatt báziskorrekcióval végül is kevesebb pénzt kapnak. Mint volt gyakorló önkormányzati
vezető tudom, hogy ehhez hozzá kell igazítani a szervezetet, az intézményt, a kiadásokat.
Tehát magyarul, ha nem nyúl hozzá az önkormányzati rendszer ezen feladat-visszaépítéséhez,
akkor természetesen ott lesz a rendszerben több tízmilliárd forintnyi feszültség. Tehát ezért
egy változási kényszer van a költségvetésben, de erről szóltam a költségvetés
véleményezésénél. Általánosságban ezt tudom jelezni, hogy igen, látjuk, hogy a feladat és a
finanszírozás nincs összhangban, erről hajlandók vagyunk részletesebb anyagokat is készíteni
és javaslatot tenni.

A másik problémakör, még itt föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy valóban az
önkormányzatok csődhelyzete, finanszírozásuk szempontjából nem megnyugtató a helyzet.
Hiszen végső soron az állam áll helyt a rendszerért. Olyanokban is, amikor nem kötelező
feladatokat vállalnak be az önkormányzatok. Ezért azt gondolom, hogy ennek szabályozását
át kell újból gondolni. Nem véletlenül a kockázatelemzés legnagyobb sarokpontjaként a
következő években az önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási, illetve eladósodási
kérdéseinek differenciált megközelítését szeretnénk megnézni, hogy valóban ez a feladat és a
finanszírozás összhangjának hiányából, beruházáspolitikából, rossz, felelőtlen gazdálkodásból
vagy miből adódik. Ez nagyon sok esetben elfedi a lényeget. És valóban, az a trend
megállapítható, hogy egy általános eladósodási folyamat van az önkormányzati szférában.

De ez sok esetben az állami finanszírozástól, az állami szabályozástól függ. Valóban, a
szinteken tisztítani kellene, ha lenne a nagyobb rend, az átláthatóság, és nem ilyen csikicsuki
helyzetek lennének a feladatok tekintetében, jobban elvárható lenne egy gondosabb
gazdálkodás. De így, hogy négyévente forgatják az intézményeket, nem teszi teljesen stabillá
a rendszert, hogy finoman fogalmazzak. Szoktam úgy is mondani, hogy más hibáit könnyen át
lehet dobni a palánkon a megyei önkormányzat vagy akár az állam portájára is, de ez nem
biztos, hogy helyes. És akkor még egy elemet mondok ehhez. Látjuk, hogy a vagyon
problémája sincs kellően körüljárva az önkormányzati szférában. Ezért arra is szeretnénk a
hangsúlyt jobban helyezni. Jelenleg ennek a módszertanán dolgozunk, de ha eladósodásról
beszélünk és annak kockázatairól, akkor a vele szemben lévő vagyonról is kell valamit
mondani, erre viszont eddig nem fordult ilyen összefüggésben figyelem sajnos az
önkormányzatoknál sem, az államnál sem és talán a Számvevőszéknél sem. Tehát föl
szeretnénk hívni a figyelmet ennek az összhangban a helyreállítására, megteremtésére.

A létszámunk annyi, mint tavaly, az idén és jövőre, azon a kereten belül fog maradni,
szeretném jelezni, elnök úr. Az 598 fős kapacitáson belül dolgozunk, a bért a köztisztviselői
bért beszabályozza, ehhez a 13., 14. havi van betervezve, és törvényi keretek között
szeretnénk tartani ezt a jövőben is. Tehát nem szeretnénk növelni a kapacitást a
lehetőségekhez képest, és nem szeretnénk csökkenteni sem. Tudni kell azért, hogy az elmúlt
két évben nagyon komoly nyugdíjazási folyamaton ment végig a Számvevőszék, miután nem
volt vezetése, ezért, azt gondolom, helyesen, a vezetők úgy döntöttek, hogy alapvetően nem
bővítik vissza a létszámot, meghagyva ezt az új elnöknek. Ennek az első lépése a nagyjából
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30 gyakornok fölvételével kapcsolatos bejelentésünk, amely most zajlik. Nem volt eddig
jellemző az, hogy számvevő gyakornokot ilyen tömegben vegyen föl a Számvevőszék, de
nagyjából ilyen, 5 százalékos arányban szeretnénk egy kicsit egészségesebbé tenni a
szervezetet. Ez nem többletlétszám, ez az 598 főn belül van, az engedélyezett létszám keretei
között szeretnénk dolgozni.

A hatékonyság kérdése. Ha valaki engem ismer, akkor tudja, hogy a hatékonyságot
alapvetően mérni szeretném és számon kérni. Ezért abban egyet tudok érni, hogy igen, nincs
olyan szervezet, amelynek a hatékonyságán ne lehetne javítani. Ehhez olyan szabályokra van
szükség, olyan irányításra van szükség, és arra irányult az elmúlt hónapokban minden
változtatási előkészületünk, hogy ezt a hatékonyságot hogyan tudjuk javítani. Nyilván
kialakult egy gyakorlat, egy nagyon merev, hierarchikus rendszer a Számvevőszéken belül, ez
meghatároz egyféle kapacitást, az egy főre jutó költségeket és így tovább. Szeretnénk, ha
rugalmasabbá tudnánk tenni ezt a rendszert, a következő hónapokban szeretnénk többet előre
lépni ebben. Tehát nem is az a kérdés, hogy egy főre mennyi költség jut, hanem egy
ellenőrzési napra mennyi, viszont ott szeretnénk, ha szélesíteni tudnánk egyrészt az
ellenőrzések időtartamát, illetőleg darabszámát. De azért nem szeretnék átesni a ló másik
oldalára, nem önmagában a kiadási megtakarításokban vagyunk érdekeltek. Ez fontos
hatékonysági szempont ugyan, de abban vagyunk érdekeltek, hogy érdemi jelentéseket
tegyünk le, amivel az egész tízezer milliárdos költségvetéshez tudunk hozzájárulni azzal,
hogy meg tudjuk menteni, visszafizetésre tudjuk ösztönözni a szabálytalan kifizetéseket vagy
elérjük azt, hogy eleve föl sem merülnek ilyen kiadások.

Az igazi mérőszámok ezek, az más kérdés, hogy ennek nem alakult ki a méréstana.
Van néhány más országbeli számvevőszék, ahol ez kialakult, de ott is vita tárgya ez, például
az Egyesült Államokban. De vizsgálni fogjuk ezeket a gyakorlatokat, szerencsére az Állami
Számvevőszék több alkalmazottja járt mind Nagy-Britanniában, mind az Egyesült
Államokban, ahol ezt hónapokon át tanulmányozta. Szeretném ezt a tudást megismerve
végiggondolni, hogy mit lehet ebből számszerűsíteni. A költségek egyébként abszolút
összegben determináltak, mint ahogy általában az állami szférában: megnézik, hogy mennyi
ember van, és nekik mennyit kell fizetni, ez általában 70-80 százalékban determinálja a
költségeket. Ehhez tartozik egy másik tétel, hogy sajnos azzal a problémával találtam magam
szembe, hogy Budapesten 6 helyszínen van az Állami Számvevőszék és ezen kívül még 18
vidéki városban. Nyilván a 18 vidéki várost nem szeretném feladni, viszont a 6 budapestit
szeretném tömöríteni, és ehhez kérek segítséget. Szeretném, ha kevesebb ingatlanban lennénk.
Nyilván ez szorosan összefügg a kiszolgáló létszámmal, a költségekkel. Ebben terveket
készítünk, az egyeztetések még nem fejeződtek be, ezért erről részleteket nem tudok mondani,
de én is úgy gondolom, hogy jót tenne a szervezetnek, ha egy-két épületben viszonylag közel
tudna működni. Ennek nyilván vannak múltbeli determinációi, de azért ezen is gondolkodunk.

Az APEH-hel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy az egy más műfaj, ők
másként dolgoznak. Más ellenőrző szervezetekkel nyilván össze lehet vetni a
Számvevőszéket, át kell gondolni, hogy melyik jöhet számításba, mert nyilván jót tesz a
bázisoknak az összehasonlítás. Törekszünk is erre az összehasonlító képességre, de per
pillanat nem tudnám most az ÁSZ-t senkivel összehasonlítani. De át fogom gondolni, hogy ez
hogyan jelenne meg. Úgy gondolom, hogy alapvetően egy hatékonyságjavítási irányba kell
lépnünk. Türelmet kérek, alig 5 hónapja álltunk be alelnök úrral ebbe a munkába, és nem kis
fajsúlyú jelentéseken vagyunk túl, amelyeket, meg kell mondanom, egy más által elindított,
de végül általam aláírt állapotba kellett hozni. Ez sem ment automatikusan, és köszönet illeti a
kollégákat, hogy próbálták a hangsúlyokat áthelyezni.

Csak egyetlenegy elemet mondok. Az volt a korábbi gyakorlat, hogy más tartalmú
tájékoztatást kaptak a jelentés mellé a képviselők, a kormány és a sajtó. Azt mondta, hogy
próbáljuk meg a súlypontot ugyanarra helyezni mindegyik jelentésnél, amit egyszer leírtunk,
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az a sajtó, a kormány és a képviselő felé legyen ugyanaz. És még mondhatnék mást is,
amelyek látszólag apró ügyek, de mögöttük komoly háttér van, amelynek az összehangolását
szintén meg kellett teremteni. De nem hozok be ide ilyen műhelyproblémákat, azonban
higgyék el, hogy próbáljuk a hatékonyságot javítani. Úgy gondolom, a következő év a
változás éve lesz igazából. Jó eséllyel 2012-re fogunk egy jobban vállalható állapotba kerülni,
de lényeges elmozdulásokat látok már 201-ben is a Számvevőszék munkájában. Ebben,
többek között a programok, az ellenőrzési témák kiválasztásában sokkal nagyobb hangsúlyt
helyzetünk a társadalmi hasznosságra, hogy mik azok a várhatóan a parlamentben, a
közvéleményben a következő hónapokban, években felmerülő kérdések, amelyek törvényi
kötelezettséget is jelentenek egyrészről, de talán most lenne célszerű megtenni. Még egyszer
mondom, az önkormányzati adósság kérdését mi is úgy látjuk, hogy nagyobb hangsúlyt kell
ár fektetni, mint ahogy eddig ezt az Állami Számvevőszék képviselte.

Én mindig azt mondom a kollégáimnak és kifelé is ezt képviselem, hogy az a biztos és
állandó ma Magyarországon, és szerintem Európában is, hogy mindennek meg kell változnia.
Tehát itt az a kérdés, hogy megvan-e az a képességünk, hogy a változásokat jól kezeljük,
kijelöljük jól a változás irányait, közben pedig a napi működést is fönn tudjuk tartani. Erre
nem vagyunk kiképezve, erre nincs fölkészülve nagyon sok vezető. Úgy gondolom, ez lesz a
nagy kérdés. Tehát megpróbáljuk megőrizni, amit csak értékként tudunk képviselni, de
nagyon sok mindenben meg haladnunk, meg kell változnunk. Ennek jegyében nyújtottuk be
ezt a tématervezetet.

Nagyon szépen köszönjük, még egyszer mondom, a képviselőknek, akik elküldték a
véleményünket és azt, ami itt, a bizottságban elhangzott. Meg kell mondanom, hogy mindent,
ami az ÁSZ-szal kapcsolatban elhangzik, próbálom feldolgoztatni és mint vezető figyelembe
venni, hogy méltó kritikát kaptunk-e, ez olyan-e, amit érdemes figyelemfelhívásként
megnéznem. Ezzel kapcsolatban további egyeztetéseket kérek. Igyekszem a képviselőknek azt
az igényét kiszolgálni, ha kérdésük van, személyesen megpróbálok írásbeli válaszokat is adni,
amire úgy gondolom, képesek vagyunk. Ezért itt kell megköszönnöm a 2009-es
beszámolójához fűzött véleményeket is. Az itt, a bizottságban, illetve a parlamentben felvetett
kérdésekre is próbálunk írásban válaszolni. Ezeket aláírtam már, hogy megkapják a
képviselők. A továbbiakban is igyekszem ennek megfelelően a képviselői véleményeket
meghallgatni annak tudatában, hogy az ellenőrzési programért én vagyok felelős, tehát nekem
kell a végső döntést meghozni. De természetesen a véleményeket, javaslatokat nagy
tisztelettel megköszönöm, azokat értékelni, elemezni fogjuk, és amit lehet, igyekszem
érvényesíteni a szervezet napi működésében, hogy a hatékonyságot, a társadalmi
hasznosságot figyelembe véve tudjunk fókuszálni témákra ellenőrzéseink során. Nagyon
szépen köszönöm a lehetőséget.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Mi is köszönjük. Mint mondtam, a bizottságnak nincs olyan feladata, hogy
ezt az eszmecserét valamiféle döntéssel zárja le. Ezért, ha megengedik, megköszönöm a
Számvevőszék vezetőinek tájékoztatóját. Az a búcsúszavam ehhez a napirendhez, hogy
hasznosítsák ezeket a gondolatokat, amelyeket jómagam és mások is elmondtak. A
Számvevőszék elnökének teljes felelősségi hatásköre ezeknek a kezelése, hiszen jól tudjuk,
hogy ez egy egyszemélyi felelősség alatt működő intézmény. Még az alelnöknek sincs sok
befolyása, mondhatni alig van, lehet, de, csak az elnök által ráruházott lehetőségek keretei
között. Köszönjük szépen elnök úr és alelnök úr, főigazgató úr, főtitkár úr a részvételüket.

Tisztelt Bizottság! Mielőtt a második napirendi pont tárgyalására térnénk, hadd
ismertessem a jelenléti ív alapján a helyettesítéseket. Szijjártó Pétert Hargitai János úr, Babák
Mihályt Bóka István képviselő úr, Dankó Bélát Dancsó József úr, Ékes Józsefet Kerényi
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János képviselő úr, Herman István urat Balázs József képviselő úr, Seszták Oszkár urat
Magyar Anna asszony, Molnár Oszkárt pedig Balla György képviselő úr helyettesíti.
Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a 2. napirendi pont ülésvezetését átadjam
Hargitai János alelnök úrnak. Köszönöm.

(Az ülés vezetését dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor az elhangzottnak megfelelően a 2. napirendi
pontunk következik, a 2011. évi költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó
módosító javaslatok tárgyalása. Ahhoz, hogy csomagban tudjunk szavazni, a bizottság
gyakorlatának megfelelően, a technikai előkészítést megtettük.

De először tisztítanunk kell a rendszert. Vannak olyan indítványok, amelyekről a Ház
apparátusa azt jelezte számunkra, hogy nem házszabályszerűek. Nyilvánvalóan azt a bizottság
dönti el, hogy így van-e. A jegyzőkönyvnek és képviselőtársaimnak felolvasom azoknak a
módosító javaslatoknak a számát, amelyek nem házszabályszerűek. Utána megadom a
lehetőséget arra, hogy ha bármelyik képviselő mégis érvelni kíván valamelyik mellett, hogy
tartsuk benn a csomagban, mert házszabályszerű, akkor ezt a bizottság eldönti. Ha nem, akkor
erről egyszerre fogunk szavazni. Ilyenek a 665., a 632., a 656., a 654., a 655., a 657., a 658.,
az 582., az 563., az 566., az 565., a 639., a 661., a 647. és a 646. számú indítványok.

Remélem, követhető volt mindenki számára. Kíván-e valaki érvelni amellett, hogy
ezek közül valamelyik házszabályszerű. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor javaslom
a bizottságnak, hogy az előkészített anyagot tekintse úgy, hogy ezek nem felelnek meg a
Házszabálynak, ezekről nem tárgyalunk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással ezt jelezze
számomra! (Szavazás.) Ez egészen biztosan nagyon nagy többség, egy képviselő tartózkodott.
Tehát az általam felsorolt indítványokat éppen ezért nem tárgyaljuk.

Ezek után elővehetjük az előkészített csomagot, amely a szokásos csoportosításban
van előttünk: kormánypárti támogatott módosító javaslatok, kormánypárti, de nem támogatott
módosító javaslatok - itt jelzem a bizottságnak, azt fogom indítványozni, hogy ebből a
második csomagból mégis támogasson a bizottság néhányat -, illetve ellenzéki, de nem
támogatott indítványok.

Az első csomagnál tartunk. Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel ott van mindenki előtt ezt
felolvasni nem fogom. Ebből a csomagból kíván-e valaki bármelyik mellett vagy ellene
érvelni. Még egyszer mondom, azok a javaslatok vannak előttünk, amelyeket kormánypárti
képviselők nyújtottak be, és az előterjesztő is támogatja. Azért, hogy a jegyzőkönyvben
rögzítsük, kik ülnek velem szemben az asztal másik végén, itt egy pillanatra megállok, hogy
államtitkár úr mondjon néhány nevet. Köszönöm.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Banai Péter helyettes államtitkár vagyok, balomon dr. Adorján Richárd
főosztályvezető, jobbomon Fülöp Csaba főosztályvezető-helyettes úr.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimé a szó. Van-e megszólalási igény? (Nincs
jelentkező.) Látva, hogy nincs, az első csomagról szavazzunk. aki támogatja ezeket az
indítványokat, az számomra kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez nagyon nagy többség.
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Ki az, aki ellene voksolt? Ki az, aki tartózkodott? Egy ellenszavazat és egy tartózkodás
mellett az első csomagban jelzett indítványokat a bizottság támogatta.

A második csomagunknál tartunk, kormánypárti képviselők által benyújtott, de az
előterjesztő által nem támogatott javaslatoknál. Itt jeleztem azt tisztelt képviselőtársaimnak,
hogy néhány támogatását javaslom. Ezeket most felsorolom önöknek. Ez a 688., a 693., a
700. és a 703. Ezt a csomagot tehát meg fogom bontani a szavazások során.

Először amellett lehet érvelni, ami elő van készítve. Kíván-e valaki érvelni? Máris van
egy jelentkező. Képviselő úré a szó.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, a 700. és 703. pontokra azt mondom, hogy
egyértelműen jó javaslatok. Azok javítják az önkormányzatok mozgásterét, tehát
mindenféleképpen támogatom. A kötött feladattól a kötetlenebb irányába mozdul el a
szabályozás, tehát szerintem ezek jó indítványok. Természetesen megszavazom a 693.
irományszámú ajánlási pontokat is. Azt azonban szeretném elmondani ezzel kapcsolatban,
hogy jó lenne frakciódöntést kérni ez ügyben, hiszen egyetértek egyébként a módosító
indítvány tartalmával, de ez szűkíti az önkormányzatok mozgásterét egyik oldalról. Tehát
kötetlen normatíváktól megyünk át a kötött felé, a másik oldalról pedig, ahogy én értelmezem,
olyan feladattól vesz el pénzt, ami eleve alulfinanszírozott. Például a pedagógiai
szakszolgálat, aminek vannak kötelezően fenntartandó részei.

Tehát el kell dönteni azt, hogy kell a pedagógiai szakszolgálat vagy nem kell. Jelen
pillanatban körülbelül 50 százalékos önkormányzati támogatásból lehet fenntartani ezt a
feladatot. Ha ebből még elveszünk informatikai kötött feladatokra, akkor romlik ezen részek
finanszírozása. Ez lehet ilyen döntés, de el kell döntenünk, hogy ez jó irány vagy nem jó
irány. Tehát megszavazom, de kérném, hogy erről még majd egyeztessünk a zárószavazás
előtt, mert szerintem ez nem növeli az önkormányzatok mozgásterét, ha jól értettem.

Van egy kérdésem a 688. számú indítványhoz. Ez az 51/1. ajánlási pont. A
fogyatékossággal élőket ellátó civil szociális szolgáltatók működési célú támogatása mit
jelent? Mit jelent a civil szociális szolgáltatók? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, Bóka képviselő úr. Mielőtt a kormány képviselőjének szót adok,
hogy reagáljon arra, amit a képviselő úr felvetett, van-e más képviselő, aki érvelni óhajt.
(Nincs jelentkező.) Nincs. A kormány képviselőjéé a szó.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt
Bizottság! A 688. irományszámú módosító javaslat 1,2 milliárd forintot csoportosítana át a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeten belül a képviselő úr által említett,
fogyatékossággal élőket ellátó civil szociális szolgáltatók működési célú támogatására. A
szociális ellátást végző intézményeket 2 vagy 3 nagy csoportba sorolhatjuk. Vannak az állami
fenntartású, költségvetési szervként működő szervezetek, és vannak a nem államiak. Ez
tovább bontható két nagy körre, egyházi és egyéb civil szervezetekre. Ezeknek azokat a
normatívákat, amelyeket minden szervezet megkap, ezt a költségvetési törvény rögzíti,
illetőleg az egyházi fenntartású intézmények külön kiegészítő normatívát is kapnak. Ez az
indítvány arról szól, hogy a nem állami, nem egyházi, hanem a több civil alapítvány, illetve
alapítványi formában működő szervezetek részére többletforrást juttasson.

A kormány nem támogatja a javaslatot. Indoklásként annyit tudnék mondani, hogy
ezek a nem állami szervezetek, civil szervezetek egyéb forrásból is rendelkeznek
pénzeszközökkel, és azon túl, ahogy említettem, minden ilyen feladatot ellátó szervezet a
normatívákat ugyanúgy megkapja. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Látva, hogy más jelentkező nincs, szavazhatunk a
második csomagról az általam jelzett bontásban. Azt javaslom, a bizottság értsen egyet azzal,
hogy a 669., a 670., a 671. a 672., a 680., a 690. és a 695. indítvány ne legyen támogatott. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy senki, tehát a bizottság ezeket az
indítványokat nem támogatta.

Néhányat kiemeltem, és a kormány álláspontja ellenére támogatásra javasoltam. Ezt
Bóka képviselő úr megerősítette azzal, hogy bizonyos finomításokat még szükségesnek lát.
Ezt nyilvánvalóan megtehetjük. Újra mondom a számokat: a 688., a 693., a 700. és a 703.
számú indítványokat javaslom támogatásra. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm.
Ez meghatározó többség. Ki az, aki nem támogatja az indítványokat? Ki az, aki tartózkodott?
Egy fő. A bizottság ezeket az indítványokat támogatta.

A harmadik csoportnál tartunk, ellenzéki képviselők által előterjesztett és a kormány
által nem támogatott indítványoknál. Viszonylag hosszú sor van előttünk. Képviselőtársaimé
a szó, kívánnak-e érvelni bármelyik indítvány érdekében? Vágó képviselő úrnak szót adok.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Két dolgot emelnék ki. Egyrészt a 643.
irományszámút, másrészt a 649. irományszám alatt található módosítókat. A 643.
irományszám alatt az ifjúságpolitikára fordított kiadásokat csoportosítanánk át egy sorra, hogy
ne legyen elaprózva, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Alapban legyen minél több forrás annak
érdekében, hogy így komplex ifjúságpolitikai tervet lehessen kialakítani, és ne különböző

részmegoldásokra fókuszáljunk, hanem a magyar fiataloknak egy komplex rendszerben
perspektívát mutassunk, hogy el tudják képzelni a jövőjüket.

A 649. irományszám alatt található módosítók pedig azt kívánják elérni, hogy
környezetbarátabb helyi közlekedés jöjjön létre. Ez, azt hiszem, mindannyiunk érdeke.
Nemcsak pénz szempontjából, hanem gazdaságossági szempontból is sokat lehetne azzal
elérni, hogy egyrészről környezetbarát autóbuszpark beszerzését indítjuk meg, másrészről
pedig a kötött pályás közlekedés kialakításának vizsgálatát el lehetne kezdeni a megyei jogú
városokban. Már több településen van erre példa. Nem konkrétan a villamosokra gondolok,
ugyanúgy a kisvasutak városon belüli közlekedésben játszott szerepét is meg lehet növelni,
amelyek már így is léteznek, de vannak olyan dinamikusan fejlődő települések, ahol ezeket a
kisvasutakat akár Budapest mintájára elővárosi közlekedéssel lehetne megoldani. Ezzel
nemcsak a dugókat tudjuk megszüntetni egyes városokban, hanem a környezetszennyezést is
nagyban csökkentjük. Talán mindannyiunk számára egy olcsóbb és környezetbarátabb
megoldást lehetne kialakítani a helyi közlekedésben. Köszönöm.

ELNÖK: Elnök úrnak szót adok.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. A 662., 663., 664., 666. számú
módosító indítvánnyal kapcsolatban szeretném a következőket mondani. Összesen hét
indítványt adtam be, ebből egy elvérzett, mert nem volt házszabályszerű valamiért, majd meg
kell néznem, hogy miért nem. Maradt még hat. Ebből a hatból négyet jelöltem meg. Ezek
háromféle közelítésből, de ugyanolyan eszközzel vagy céllal, vagy módszerrel próbálják
megoldani az elszámoltatás problémáját. Egyik sem kerül pénzbe, hozzáteszem, tehát a
központi költségvetésből több pénzt nem is lehetne erre fordítani, miután a fejezeti számok, a
sarokszámok már rögzültek.

Az egyik problémakörbe azok az indítványok tartoznak, amelyek visszanyúlnak 2009-
ig. A 2009-es zárszámadási jelentésben az Állami Számvevőszék, illetve a fejezeten belül
működő belső ellenőrzési szervezetek elutasító záradékkal láttak el néhány intézményi
beszámolót, aminek az a lényege, hogy jelentős hibákat tartalmaztak ezek a beszámolók.
Hiszen, ha nem tartalmaztak volna jelentős hibákat, akkor hitelesítő záradékot kaphattak
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volna. Azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak a nevében is, nomen est omen,
számvevőszéki bizottság, benne van az a szerepe vagy funkciója, hogy a közpénzekkel való
korrekt elszámolást és törvényes kezelést minél inkább igyekezzünk garantálni.

Nos, tehát nem kívántam mást az indítványaimmal, mint ezeknek a hibás
beszámolóknak a rendbetételét, a reparálását, hiszen azok a kísérletek, amiket eddig ez
ügyben tettem, mind elvéreztek, részben ebben a bizottságban. Azt az indítványt, amit Bödecs
Barna kollégámmal tettünk a szabályoknak megfelelően, ahogy ezt a nemzetközi és a
könyvvizsgálati standardok előírják, a bizottság nem támogatta, amivel ezt rendbe tehette
volna az illetékes kormányzati szervezet. Ezek után levéllel fordultam a nemzetgazdasági
miniszterhez, hogy a kormány kíván-e valamit tenni. Meglehetősen homályos, nehezen
értelmezhető válaszlevelet kaptam, amiből praktikusan az jött ki, hogy semmiféle érdemi
lépés rövid távon nem várható.

Ez most egy újabb kísérlet arra, hogy vegyük komolyan azt, amiért ideküldtek minket
a választóink, és a közpénzek kezelését, a közpénzekkel való hiteles és korrekt elszámolást
igyekezzünk biztosítani. Ez a javaslataim eszmei mondanivalója. Technikája pedig egy
céltartalék, ami létezik az államháztartási terminológiában és a költségvetési
törvényjavaslatban is. Azokat az összegeket javasoltam idetelepíteni, minimális, jelképes,
szimbolikus összegekről van szó, amelyek akkor szabadíthatók fel, ha az illetékes szervek a
pénzügyi beszámolóikat reparálják, elkészítik és auditálásra átadják a Számvevőszéknek, az
pedig jelenti, hogy rendben vannak az elszámolások. 2009-ről van szó természetesen.

Ez az egyik fajta indítványom. A másik az Állami Számvevőszékre vonatkozik. Itt az
előző napirend pont alkalmával már néhány dolgot elmondtam a Számvevőszékkel
kapcsolatban. A létszámkapacitás ügyében kapott válaszok szakszerűségi szempontból
egyáltalán nem voltak kielégítőek, továbbá ismert az a probléma, amit már a plenáris ülésen
többször is szóvá tettem, hogy a Számvevőszék a jövő évre mintegy 600 millió forintos
támogatási igénytöbbletet jelentett be, indokolás nélkül. Semmiféle indokolást nem kaptunk,
az elnök úr az előbbi napirendi pontnál mondott valamit, ez azonban nagyon-nagyon kevés. Itt
pedig arról szól a céltartalékba helyezés indoka, hogy akkor használhassa fel a Számvevőszék
ezt a céltartalékot, ha ennek a bizottságnak bemutatja azt a részletes előirányzatot, ami
egyrészt a létszám összetételre vonatkozik. Itt elhangzottak a gyakornokok, ami üdvözlendő

irány, továbbá azokat a dologi kiadásokat is részletezi, amikre a növekményt el kívánja
költeni. Tehát nem elvenni javasoltam az előirányzatot, hiszen erre jogom sincs, miután a
parlament megszavazta a 7,2 milliárdos előirányzatot, hanem egy olyan céltartalékba
helyezést, ami egyúttal arra ösztökélné a Számvevőszéket, hogy nyújtsa már be végre ezeket a
hiányzó információkat.

Végül a harmadik típusú egy goromba indítvány, némi lelkifurdalással csináltam. Ez
ugyanis egy kormányhivatal megszüntetését célozza, nevezetesen a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatalét. Némi ihletet kaptam a Költségvetési Tanács kivégzésétől vagy agóniájától. Azt
gondolom, ez a hivatal, amelynek a leánykori neve Központi Számvevőség volt anno 1992-
93-ban, azóta többszörös névváltozáson ment át, Kormányzati Ellenőrzési Iroda, majd
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nevet vette föl a mindenkori kormányok jóvoltából. A
kormányok hol ide-, hol odatették. Volt ez a Pénzügyminisztérium fennhatósága alatt, volt ez
a Miniszterelnöki Hivatal fennhatósága alatt, most éppen a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fennhatósága alá tették, érhetetlen, hogy egy jellemzően pénzügyi ellenőrzéssel
foglalkozó hivatalt miért tesznek igazságügyi miniszteri hatáskörbe.

Nos, miután ez egy meglehetősen posztszocialista jellegű képződménnyé alakult a
’94-es kormánycsere idején, abszolút nem is illeszkedik bele az európai ellenőrzési
trendekben vagy szokásokba, vagy szerkezeti struktúrákba, ezért ennek megszüntetésére
tettem javaslatot. Azt a pénzt, amit ennek a támogatására szánna a tárca, a határon túli
magyarok oktatásának támogatására javasoltam fordítani. Ezért tettem meg az indítványaimat,
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és abban bízom, hogy támogatható, elvi alapon, hogy elszámoltatási kultúránk javuljon, mert
azt katasztrofálisnak tartom ezen a szinten is. Másrészt pedig a Számvevőszéktől származó
információk gazdagítását szeretném elérni. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Én is köszönöm. A kormány álláspontját ismerjük, az indítványokat nem
támogatja. Mégis kérdezem államtitkár urat, hogy bármelyik képviselő úr megjegyzéséhez
vagy felvetéséhez kíván-e ezen kívül bármit hozzátenni. Ha igen, öné a szó.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Röviden
reagálnék. A Vágó Gábor képviselő úr által fölvetett két pont közül a 643. irományszámúnál
az összevonás véleményünk szerint veszélyeztetné két fontos feladat ellátását, például a
kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátását. Ezért gondoljuk, hogy
célszerű külön nevesíteni ezeket a feladatokat, illetve a rájuk szánt forrásokat. A 649.
irományszám kapcsán a fő probléma az, hogy a beruházásösztönzési célelőirányzat szűnne
meg a javaslattal. Ez az előirányzat a kormányzat, de mondhatom, az egész ország
szempontjából kiemelt beruházások egyedi támogatását szolgálja. Olyan nagyságrendű
beruházásokról van szó, mint például a kecskeméti Mercedes-beruházás. Ez a
gazdaságstratégia, a gazdaságpolitika fontos eszköze, ezt szüntetné meg.

Nyikos elnök úr javaslatait három csoportba szedte. Azt gondolom, az alapvető céllal
nem lehet nem egyetérteni, a közpénzek szabályos felhasználásának céljával. Az eszközöket
tekintve lehet azon vitatkozni, hogy mi a jó. Az első csoportban azok a témák szerepelnek,
ahol korábbi megállapítások szabálytalanságokat tártak fel. Az egyik területnél, a Szervezett
Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 2009. évi beszámolójával kapcsolatos ÁSZ-kifogások
rendezve lettek, ez a probléma megoldódott. A másik területen, a Honvédelmi
Minisztériumnál szintén lépések történtek. Itt a vagyonleltár kapcsán volt probléma. Azt az
egy dolgot vetem föl, hogy vajon jó eszköz-e a korábbi hibák szankcionálására egy 2011-es
előirányzat csökkentése? Való igaz, korábban az államháztartási törvényben is voltak ilyen
rendelkezések, most a hatályos szabályozásban ilyen már nem szerepel. Ezért kvázi
alternatívaként említem, hogy nem feltétlenül az új források elvonása a megfelelő eszköz a
régi bűnök orvosolásának, hanem például a személyi felelősség határozott érvényesítése. Ez
az, amiért a kormány jelenleg nem támogatja ezt a javaslatot.

A második körben, az ÁSZ területén, úgy gondoljuk, hogy az intézményi jellegű
előirányzat átcsoportosítása céltartalékba veszélyeztethetné a feladatok ellátását. A harmadik,
a KEHI megszüntetése kapcsán azt kell elmondani, hogy az ellenőrzési rendszerek
tekintetében, bár ezt elnök úr pontosabban tudja nálam, van a belső ellenőrzés és a külső
ellenőrzés. Külső ellenőrzési szerv például az Állami Számvevőszék, a belső ellenőrzési
rendszeren belül a jelenlegi kormányzat fontosnak tartja, hogy az egyes intézmények belső

ellenőrzési egységein kívül legyen még egy belső ellenőrzési szint, amely kormányzati
szinten kiemelt projekteket, programokat tud ellenőrizni. Ez a KEHI. Ennek a fenntartásával
továbbra is egyetért, ezért nem támogatja elnök úr javaslatát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Elnök úrnak újra szót adok.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, természetesen nem elnöki
minőségemben, hanem mint indítványtevő mondom, hogy korrekt választ kaptam államtitkár
úrtól. Én nem állítottam, nem állítom azt, hogy azok az eszközök, amiket én megtaláltam
ideálisak, erről szó nincs. Ez egy kínlódási folyamat eredménye, hogy képtelen vagyok,
képtelenek vagyunk elérni azt, hogy ez a bizonyos korrekt, eurokonform gazdálkodás a
közpénzekkel megtörténjék. Elmondtam, hogy tettem már két másik kísérletet, egyik sem járt
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eredménnyel. Ez most azért nem járt eredménnyel, mert jobb lenne ezt nem ide, hanem
máshová tenni.

Államtitkár úr, az a helyzet, hogy a személyi felelősség kérdése a kormány
kompetenciája. Kivéve a Számvevőszéket illető ügyeket. Nekem a miniszter úr, az ön főnöke
szót sem ejtett ilyesfajta realizálási lehetőségről. Tehát sem jogi, sem munkajogi, sem
szakmai, semmiféle intézkedést nem látok arra, hogy itt valami elmozdulás történjen, és
valami Európa-konform ellenőrzés alakuljon ki a közigazgatásban, illetve az
államháztartásban. Jövőre Magyarország az Európai Unió vezető állama lesz. Nagyon
remélem azt, hogy majd a kollégáink, akik ide fognak jönni februárban, hasonló bizottsági
elnökök közül senki nem fogja megkérdezi azt tőlem, hogy hogyan történik Magyarországon
a közpénzek független pénzügyi ellenőrzése, mert nehezen tudnék rá olyan választ adni, ami
nem jelentené az ország rossz színben feltüntetését.

Én valójában nem számítottam arra, hogy nagy lelkesedéssel fogják támogatni ezeket
a javaslatokat, inkább csak azt szeretném újfent elmondani, és ha még itt ülök, ahol ülök vagy
másutt a Házban, addig mindig el fogom mondani, hogy Magyarországon az elszámoltatási
kultúra a közpénzekkel katasztrofálisan alacsony. Azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak
nagy szerepe lehetne abban, hogy ezen változtasson. És amíg én itt ülök, addig ezt mindig el
fogom mondani. És ha nem lesz partnerem, azt nagyon fogom sajnálni. Akkor marad a
jegyzőkönyv, marad az a fajta kényszermegnyugvás, hogy legalább elmondtam. Nem tehetek
mást, mint Luther Márton. Itt ülök, és mást nem tehetek, elmondtam a problémáimat,
támogatást nem kaptam hozzá. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, elnök úr, a Házszabályt nagyon rugalmasan
értelmezve adtam önnek szót, mert elméletileg szavazás következett volna, de azért, hogy
pártatlan legyek, képviselő úrnak még szót adok, ha kíván szólni. (Vágó Gábor jelzi, hogy
nem.) Köszönöm. Szavazások következnek.

Azokat az indítványokról, amelyeket a képviselőurak szóba hoztak, külön fogunk
szavazni. Vágó Gábor kettőt említett.

A 643. indítványt ki támogatja? (Szavazás.) Vágó Gábor gondolom, támogatja a
sajátját? Akkor négy igen szavazatot kapott, egyharmad sem támogatja.

A következő a 649. számú volt. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt az indítványt.
(Szavazás.) Három, egyharmadot sem kapott.

Elnök úr négy indítványt sorolt fel. A 662. számút ki támogatja? (Szavazás.) Négy
igen, egyharmadot sem kapott.

A 663. számút ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen, egyharmadot sem kapott.
A 664. számút ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen, egyharmadot sem kapott.
A 666. számút ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen, egyharmadot sem kapott.

Tizenhatan nem támogattuk, csak megjegyzem.

Bizottságok által benyújtott módosító indítványok tárgyalása

Ezek után a fennmaradó indítványokról már egyszerre szavazhatunk. Ki az, aki
támogatja azokat az indítványokat, amelyekről még nem szavaztunk. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyetlen szavazatot sem adott ezeknek az indítványoknak.
Bocsánat, egy tartózkodás mellett, tizenkilenc nem szavazattal a bizottság elutasította ezeket
az indítványokat.

Ami még előttünk van, a bizottságok által benyújtott indítványcsomag, ezeket vesszük
most sorra, utána majd lesznek saját indítványaink.

Az első, ami előttem van, a 705. számú indítvány, ezt a sport és turizmus bizottság
adta be. Kérdezem a kormányt, támogatja-e ezt az indítványt.
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság
támogatja.

A 707. számú indítvány van előttem, az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem a
kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazattal a bizottság támogatta.
Térjünk vissza a 706. számú indítványra, mert azt átléptem. Kérdezem a kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazattal a bizottság támogatja.
A 708. számú indítvány következik. Kormány!

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyetlen szavazatot sem kapott. A
bizottság nem támogatja.

A 709. számú indítvány következik. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egyetlen támogató szavazatot sem kapott.
A 710. számú indítvány már az oktatási bizottság indítványa. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Tizennyolc igen
szavazattal a bizottság támogatja.

A 711. számú az önkormányzati bizottság javaslata. Kérdezem a kormányt!

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? Egy pillanat! Szavazás előtt Bóka képviselő úrnak szót adok.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Elnézést, elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy az
önkormányzati bizottság, mert ott tag vagyok, csak nem tudtam részt venni az ülésen, és
furcsa, hogy a kormánytól kérdezem, de a 6. pontnál, ez a közoktatási kiegészítő
hozzájárulásnál a bejáró tanulók támogatása, a normaszöveg teljes mértékben megegyezik a
korábbi normaszöveggel. Vagy ebben van változás a korábbi normaszöveghez képest?
Gondolok itt arra, hogy például több önálló, OM azonosítóval rendelkező intézmény ezt már
nem veheti igénybe. Van-e ebben a részben, a 6. pontnál bármilyen változás a korábbi
szabályozáshoz képest? Azon kívül, hogy 32 ezer forintra csökken a normatíva. Az
egyértelmű. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Államtitkár úrnak szót adok.



- 23 -

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A módosító
javaslat lényege, hogy az úgynevezett mutatószám-felmérés alapján a normatívák
aktualizálása, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, mindig a költségvetési törvényjavaslat
elfogadása előtti módosító javaslattal történik. Képviselő úr által említett 6. pontot illetően a
módosító javaslat alapján a korábbi évek feltételrendszere szerint 2011. utolsó négy
hónapjában is igénybe vehetnek az önkormányzatok hozzájárulást az intézményi társulás
óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek tanulók támogatása jogcímen. A fajlagos
összeg a 2010-2011. évi nevelési és tanév 36 300 forint/fő mértékével szemben 32 ezer forint,
tekintettel arra, hogy a benyújtott törvényjavaslat szerint a többcélú kistérségi társulások
támogatási rendszerén belül is emelkedett a hasonló hozzájárulások fajlagos összege és
előirányzata. Magyarul ez okozza a módosulást. Nem tudom, kielégítő volt-e?

ELNÖK: Bóka képviselő úrnak szót adok.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Akkor ezt majd megnézem, megpróbálom
összevetni az eredeti szöveggel. Az első 8 hónapra vonatkozó szöveghez képest van-e ebben
szigorítás vagy nincs. Még van ehhez a ponthoz egy kérdés. Bejön egy új javaslat, ez a
bizonyos 1,4 milliárd forint önkormányzati fejlesztési támogatásként, amire a kormány alkot
majd rendeletet. Ez micsoda?

ELNÖK: Államtitkár úré vagy munkatársaié a szó.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Az említett
mutatószám-felmérés alapján keletkező megtakarítás kerül fejlesztési célokra több
önkormányzat részére felhasználásra. Tehát mutatószám-felmérésből fakad ez plusz 1,4
milliárd forintos összeg. A tisztelt bizottság részére természetesen a nyitott kérdésekre, amiket
most nem tudunk teljesen tisztázni, készséggel állunk rendelkezésre. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Még képviselő úrnak adok szót, parancsoljon!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Azzal ugyan egyetértünk, hogy általában az
önkormányzati működés alulfinanszírozott. A mutatószám-felmérésből adódó többletet miért
nem az eddigi intézményi struktúra működtetésére próbáljuk fordítani? Miért jelölünk meg
egy önálló fejlesztési célt?

ELNÖK: Államtitkár úr!

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A fajlagos normatívák nem
változtak, tehát a mutatószám-felmérés nyilván azt mutatja, hogy ahol kevesebb gyermek van,
ott kevesebb összeget kell kifizetni. Kvázi ez döntés kérdése, hogy az így megspórolt pénzt
szétosztjuk a jelenlegi rendszerben, vagy pedig új és egyébként szükséges célokra használjuk
fel. Ez utóbbi esetben fejlesztési célokra állna rendelkezésre az említett 1,4 milliárd forint.
Abban egyetértek képviselő úrral, hogy az önkormányzati rendszer finanszírozását
generálisan át kell tekinteni, és kétségtelen az, hogy ebben a feladatstruktúrában rendkívül
nehéz a jelenlegi finanszírozási rendszerben az önkormányzati feladatellátás. De azt
gondolom, hogy ez hosszabb távú munka, amelyet a kormány az elmúlt fél évben nem tudott
befejezni. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Szavazhatunk akkor a 711. számú indítványról. A
kormány támogatja az előterjesztést. És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazattal a
bizottság támogatja.

A 712. számú indítványról kérdezem a kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazattal támogatja.
A 713. számú javaslat következik. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazattal támogatja.
A 714. számút a kormány támogatja-e?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazattal támogatja.

A költségvetési bizottság által benyújtandó módosító indítványok tárgyalása

Az utolsó csomag van előttünk, amit a mi bizottságunk nyújtana be. Az első a
cafeteriát érintő módosító indítvány. Kérdezem a kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság
támogatja, egyben benyújtja.

A következő a Wekerle Sándor alapkezelőt érintő ügy. Kérdezem a kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhét igen szavazattal támogatja és beadja.
A volt köztársasági elnököket érintő indítványt a kormány támogatja-e?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) Tizenhét igen
szavazattal a bizottság támogatja és beadja ezt az indítványt.

A következő azzal indul, hogy különböző minisztériumok sorait rendezi át, kezdődik a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal. Csak azért mondom, hogy mindenki számára
beazonosítható legyen. Kérdezem a kormányt, támogatja-e ezt az indítványt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt a kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Tizenhét igen szavazattal a bizottság
támogatja és beadja.

A következő azzal indít, hogy a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdéséhez nyúl hozzá, 16
pontból álló hosszú indítványról indítványról van szó. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnevezésbeli
pontosításokról van szó, a kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát gyakorlatilag technikai a módosító indítvány. Kérdezem a
bizottságot, hogy beadja-e ezt az indítványt. (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a
bizottság a benyújtással egyetértett.

A következő indítványunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal indít. Földtani
Intézet, és így tovább. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén technikai
módosítás, a kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, támogatjuk-e.
(Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság beadja ezt az indítványt.

A következő a törvényjavaslat 4. § (1) és (2) bekezdéséhez nyúl hozzá. A kormányt
kérdezem.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Van egy rövid kiegészítés,
hogy a költségvetési felelősségről szóló törvényben kell meghatározni 2012-re, 2013-ra
bizonyos mutatószámokat, de a törvényjavaslat benyújtása óta eltelt idő alatt nem kerültek
pontosításra ezek a számok. A kormány ezért támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy beadja-e ezt az
indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy tizenheten ezzel egyetértettünk.

Ez eddig hat indítvány volt.
A következő, ami előttem van, az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt érintő

javaslat. Kérdezem a kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhét igen szavazattal beadja ezt az
indítványt.

Moszkva tér, Káposztásmegyer, vasúti megállóhely és így tovább. Vágó Gábor szólni
akar?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, mert nem értem, hogy hogyan kapcsolódik a Moszkva
térhez Káposztásmegyer. Budapest-Budapest vasúton kapcsolódnak? Ha ezt meg akarják
oldani, ez érdekes. Nem tudtunk volna létrehozni itt egy új sort, hogy teljesen nyilvánvaló
legyen?

ELNÖK: Vágó Gábor úrnak volt egy kérdése. Államtitkár úré a szó.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A
javaslat a Moszkva tér felújítására tervezett 3 milliárd forintból költene el más célokra is.
Véleményünk szerint az eredeti 3 milliárd forintos összeg szükséges a Moszkva téri felújítás
költségeire, ezért a javaslatot nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság viszont, javaslom, támogassa ezt az
indítványt. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazattal a bizottság ezt az
indítványt beadja.
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Következik a Magyar Televíziót érintő módosító indítvány. Kérdezem a kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tekintettel arra, hogy a
Magyar Televízió Zrt.-nek 10 milliárdos nagyságrendű tartozása van, és ennek elengedéséről
szól a javaslat, a nagyságrend miatt sem támogatja a kormány.

ELNÖK: Megértve a kormány álláspontját, a bizottságnak azt javaslom, hogy
támogassa ezt az indítványt, és adja be a kormány akarata ellenére. Ki az, aki ezzel egyetért?
(Szavazás.) Tizenhat egyetértő szavazattal a bizottság beadja ezt az indítványt.

A napirendi pont lezárása

Több indítvány előttem nincs. Az elnöklést visszaadom elnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.)

Egyebek

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen, alelnök úr. Kedves Képviselőtársaim! Két bejelentést szeretnék tenni. Az
egyik az, hogy egy állampolgári beadvány érkezett hozzám e-mailen, ezt eljuttattam minden
képviselőtársamnak. Különösen kormánypárti képviselőtársaim figyelmét szeretném arra
fölhívni, hogy a beadvány arra vonatkozik, hogy a Számvevőszék jelenlegi költségvetésében
ismét szerepelni fog kéthavi bérnek megfelelő jutalom kifizetése. Azok után, hogy a közjogi
méltóságok 13. havi juttatását is megszüntette az Országgyűlés. Azért is kértem többek között
az indítványomban, hogy mutassa be a Számvevőszék, hogy mutassa be a 7,2 milliárd
forintos költségvetési támogatási igényének részleteit, hogy vajon szerepel-e benne ez a
kéthavi juttatás is, mert nem hivatalos információim szerint igen.

Azért mondom ezt el itt önöknek, mert leszavazták az indítványomat. Ezek után nem
tehetek mást, mint itt, a nyilvánosság megismétlem, hogy változatlanul szükséges lenne
megismernünk azt, hogy mi van ebben a növekményben. És ha ez úgy van, ahogy van, vagy
ahogy látszik, akkor a bizottságnak, azt gondolom, valamilyen lépést kellene tennie annak
érdekében, hogy itt változzék valami, mert az aligha lenne védhető és kommunikálható, hogy
miközben minden  köztisztviselő és kormánytisztviselő, minden közjogi méltóság és minden
közszolga megfosztatott a 13. havi juttatásától, ezek után létezik egy intézmény, egy
szervezet, amelyik kéthónapos juttatást fog jövőre is fizetni.

A másik bejelentésem az, hogy várhatóan a jövő csütörtökön lesz legközelebb
bizottsági ülés. A záróvita előtt.

Megkérdezem, hogy van-e valakinek még az egyebekben mondanivalója. Vágó Gábor
úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Amit elnök úr fölvetett az első kérdésnél, nem tudom, hogy
egyáltalán mi mit tudunk lépni ez ügyben. Tudniillik a bizottság egyedül a nyilvánossághoz
fordulhat, mert szerintem most már az ÁSZ költségvetésébe nem tudom, milyen lehetőségünk
van beleszólni. Szerintem semmilyen.

ELNÖK: Képviselő úr, én megtettem a javaslatomat, ami egy céltartalékképzést
irányzott elő, ezt leszavazta a bizottság. Ezek után nem tudom, hogy mit lehet tenni. Ha az
úgy van, ahogy van, akkor ezen el kell gondolkodnunk közösen, mert a számvevőszéki
törvény kétharmados, ezért is volt ez a bennhagyása ennek a juttatásnak. Másrészt a
számvevőszéki törvénynek nincs gazdája rajtunk kívül. A kormány nem gazdája a



- 27 -

számvevőszéki törvénynek, a kormány nem fog hozzányúlni. Nem is egészen értettem itt az
államtitkár urat, hogy miért kommentálta az én Számvevőszékre vonatkozó indítványomat,
hiszen ez a bizottság kompetenciája és nem a kormányé. De mindegy, túl vagyunk rajta. Én
bejelentettem ezt a problémát, főleg kormánypárti képviselőtársaim reagálását várom majd a
közeljövőben valamilyen formában. Ennyit szerettem volna.

Hargitai képviselő úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Elnök úr felvetése jogos, egy kétharmados törvény
a Számvevőszék dolgozóinak ezt a fizetést adja és ígéri. A Számvevőszék idei évi
költségvetése azonban úgy van megtervezve, hogy erre a kifizetésre lehetőség nincs, mert
nincs rá fedezet. Tehát gyakorlatilag, ha elnök úr azt sugallta, hogy a Számvevőszék dolgozói
essenek egy tekintetbe minden közszolgával, akkor ez megvalósul, mivel nincs fedezet a 13.,
14. havi fizetésekre. Nyilvánvalóan azt értettük, hogy ezt törvényileg is helyre kell tenni,
ahhoz kétharmados törvényt kell módosítani. De a gyakorlati cél, amit elnök úr elérni akar,
jelezhetjük a közvéleménynek, megvalósul azzal, hogy az Országgyűlés nem biztosít ehhez
fedezetet. De kétségtelen, hogy így a költségvetési törvény és egy kétharmados törvény között
feszül ez a disszonancia, amit illik feloldani. A gyakorlati cél már megvalósult.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Erről ne nyissunk most polémiát. Akkor inkább mai
ülésünket befejezzük, mindenkinek jó pihenést kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke
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