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Napirend:

1. Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3109. szám, a gazdasági és

informatikai bizottság önálló indítványa – általános vita első helyen kijelölt

bizottságként)

2. Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3123. szám – dr. Nyikos László

és Bödecs Barna (Jobbik) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

3. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/3037. szám – Michl József, dr. Nagy Kálmán (KDNP) és dr. Zsiga

Marcell, Gajda Róbert (Fidesz) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

4. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés

alapján járó jövedelem különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/3069. szám – Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő önálló

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)

5. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan  egyes törvények módosításáról szóló

2007. évi CLXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3090. szám –

általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

6. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó

kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2940. szám - kapcsolódó módosító

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl:     dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke
Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Vitányi István (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Pősze Lajos (független)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves
Képviselőtársaim! Köszöntök mindenkit. Köszöntöm vendégeinket, köszöntöm Rogán elnök
urat, azt gondolom, az 1. napirendi pontnak ő lesz az előadója, amennyiben a bizottság
elfogadja napirendjét.

Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy némi kommentárt fűzzek ehhez a
rendhagyó napirendhez, hiszen tegnap ilyenkor még némileg más napirendet javasoltam a mai
napra. Ahhoz képest annyi történt tegnap, hogy a gazdasági bizottság megtárgyalta az Állami
Számvevőszékről szóló törvényjavaslatot, és miután ez megjelent a parlament honlapján, én
magam is benyújtottam Bödecs Barna kollégámmal együtt azt a törvényjavaslatunkat, ami
elég régen készen van egyébként. Csak azt reméltem, hogy ennek a törvényjavaslatnak,
mármint az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslatnak ez a bizottság lehet a gazdája.
Nomen est omen, ha már egyszer az a neve a bizottságnak, hogy számvevőszéki és
költségvetési bizottság, akkor az én paraszti logikám szerint az lett volna ésszerű, hogy ez a
bizottság tárgyalja meg és terjessze be ezt a törvényjavaslatot a parlament elé.

Nem így történt, ami természetesen házszabályszerű, nincs jogom kétségbe vonni ezt a
gesztust, azt azonban el kell mondanom, hogy én már a múlt esztendő nyarán eljuttattam a
Állami Számvevőszék elnökének azt a törvényjavaslatot, amit elkészítettem, tekintettel arra,
hogy ezzel a témakörrel foglalkozom két évtizede. Azzal a szándékkal adtam át a nemzeti
együttműködés jegyében, hogy legyen erről vita, először velem, aztán tágítva a szakértői kört
végül itt landoljon ez a törvényjavaslat, ez a bizottság vitassa meg, és ha úgy gondolja, hogy
ez benyújtható, akkor nyújtsa be. Nem így történt, hanem, ahogy már utaltam rá, a gazdasági
bizottság ezt napirendjére vette, illetve tárgysorozatba veszi, azaz ez automatikusan meg is
történt, miután bizottsági indítványról van szó.

Ezt követően került sor arra, hogy én is benyújtottam a magunk törvényjavaslatát, és
azt gondoltam még tegnap ilyen tájban, hogy mindkét törvényjavaslatról tartanánk egy vitát,
tekintettel arra, hogy ez megér egy misét, egy kis tanulmányozást a képviselők részéről,
hiszen 20 éve nem volt ilyen téma napirenden, és nem ilyen kutyafuttában, egy fél éjszaka
meg egy fél délelőtt esetleg áttanulmányozni. Nem sikerült ezt a tervemet megvalósítani, mert
időközben a bizottsági többség részéről érkezett egy módosító javaslat a napirendi ajánláshoz,
amelyben javasolták, hogy a gazdasági bizottság indítványát ma vegyük napirendre. Ezek
után voltam én bátor megtenni azt, hogy a Jobbik-frakció részéről szignált törvényjavaslatot is
fölvettem a napirendi pontok közé. Ez a javaslat fekszik most itt mindannyiunk előtt.

A napirend elfogadása

Ilyen előzmények után kérdezem meg, miután határozatképesek vagyunk a jelenléti ív
ismeretében, majd később ismertetni fogom azt, hogy ki kit helyettesít, ki az, aki a javasolt
napirendet el kívánja fogadni. (Szavazás.) Ez látható többség. Ki az, aki nem ért egyet a
napirendi ajánlással? Egy. Ki az, aki tartózkodott? Megállapítom, hogy a bizottság nagy
többséggel elfogadta napirendjét.

Azt javaslom, hogy az 1. napirendi pont vitáját Seszták Oszkár alelnök úr vezesse,
hogy én is el tudjam mondani a magam szakmai álláspontját. Tessék parancsolni, alelnök úr.

(Az ülés vezetését Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)
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Az Állami Számvevőszékről szóló, bizottsági indítványként benyújtott törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Először az előterjesztő képviselőjének adom meg a szót, a gazdasági
bizottság képviseletében Rogán Antal képviselő úrnak, elnök úrnak.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Ha megengedik nekem, bár nem állt szándékomban, szeretnék itt két
mondatot, inkább talán helyesbítő és nem vitatkozó jelleggel, hozzátenni az elnök úr által
elmondottakhoz. A parlament Házszabálya értelmében egyszerre nem tud fennállni két
helyzet. Tehát nem tud első helyen kijelölt bizottság is, beterjesztő is lenni egy bizottság.
Abban az esetben, ha a számvevőszéki és költségvetési bizottság a nevéhez méltóan egy
törvényjavaslattal első helyen kijelölt bizottságként kíván foglalkozni és elkészíteni az ahhoz
kapcsolódó ajánlását, akkor nem lehet a törvényjavaslat benyújtója. Azt gondoltuk, hogy ezt a
dilemmát a legegyszerűbben úgy lehet megoldani, mert ellenkező esetben talán éppen abból
lenne sértődés, hogy nem a számvevőszéki és költségvetési bizottság az első helyen kijelölt
bizottság, ha a parlament gazdasági ügyekkel foglalkozó másik bizottság az indítvány
benyújtója. Így természetesen a számvevőszéki és költségvetési bizottság nevéhez méltóan
első helyen kijelölt bizottságként tudja tárgyalni a törvényjavaslathoz benyújtott összes
indítványt, el tudja készíteni az ehhez kapcsolódó ajánlását, azaz be tudja tölteni a
Házszabályban meghatározott szerepét.

Kérem, azt is mérlegelje elnök úr és a bizottság jelen lévő tagjai is, hogy ezt a
dilemmát csak így lehetett feloldani. Még egy megoldás lehetett volna, ha egyéni képviselői
indítványként kerül a Ház elé ez az előterjesztés. De tekintettel az Állami Számvevőszék
szerepére és súlyára, valamint arra, hogy az Állami Számvevőszék független intézményként
csak az Országgyűlésnek van alárendelve, ezt nem éreztük volna helyesnek. Ahogy azt sem,
ha a kormány az előterjesztő, tekintettel az Országgyűléssel való egyedüli kötelmi viszonyára
az Állami Számvevőszéknek. Ezért, azt gondolom, az a helyes, ha a parlament valamelyik
bizottsága az indítvány benyújtója.

Most szeretnék áttérni az indítványra tartalmi értelemben. Nyilvánvaló, hogy ez az
indítvány, ami önök elé került, sok új elemet tartalmaz, de természetesen magába foglal régi
elemeket is. Nem kívántunk változtatni az Állami Számvevőszéknél több olyan dolgon, ami
az elmúlt 20 esztendőben bevált. Ellenben kívánunk változtatni olyanokon, amelyek az elmúlt
20 esztendőben nemhogy nem váltak be, hanem éppen azt bizonyították, hogy az Állami
Számvevőszék nem volt képes bizonyos területeken betölteni a hivatását, leginkább azért,
mert ehhez nem rendelkezett a megfelelő jogosítványokkal. Én itt főként a következmények
nélküli ellenőrzés gyakorlatát szeretném kiemelni a tisztelt bizottsági tagoknak. Hadd utaljak
konkrét példára. Ha valaki ismeri azokat a leveleket, amelyeket Demszky Gábor még
főpolgármesterként intézett az Állami Számvevőszékhez, kikérve magának azt, hogy
egyáltalán, tőle bármilyen módon adatot kérjen, a fővárosban ellenőrzést folytasson le, akkor
azt gondolná, hogy ez a stílus egy ilyen intézménnyel szemben megengedhetetlen. Főleg az,
ha nemcsak stílusában, hanem a jogszabályok szerint is megengedheti magának egy politikus,
az ország legnagyobb önkormányzatának vezetője. Azt pedig, hogy a hozzá kapcsolódó
gazdálkodási egységnél, a fővárosi önkormányzatnál, azt gondolom, az elmúlt 1 esztendőben
mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az ÁSZ ellenőrzései nagyon is hiányoztak. Ezt
bebizonyította 2009, bebizonyította 2010, bebizonyította az a rengeteg ügy, ami
nyilvánosságra került, és bebizonyította az is, hogy a szóban forgó önkormányzat vezetői
közül sajnos többen a rendőrség kiemelt figyelmét élvezik. Talán nem véletlenül.
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Ezt mind meg lehetett volna előzni, ha az Állami Számvevőszéknek vannak olyan
jogosítványok a kezében, amelyekkel a korábbi főpolgármester úr ebből a szempontból
meglehetősen hányaveti és pökhendi nyilatkozatait nemcsak vissza tudja utasítani, hanem az
adatszolgáltatást és az ellenőrzést el is tudja érni. Azt gondolom, éppen ezért nagyon jó dolog,
hogy abban a javaslatban, ami önök elé került, az Állami Számvevőszék lehetőségei bővülnek
abban az értelemben, hogy megteremtjük a következményekkel járó ellenőrzés lehetőségét és
gyakorlatát, a következmények nélküli ellenőrzés helyett. Ezért kapcsolódik ehhez egy Btk.-
módosítás, amely, elfogadása esetén, mivel ez együtt mozog az Állami Számvevőszékről
szóló törvénnyel, gyakorlatilag két dologról szól. Egyrészt arról, hogy az ellenőrzött szervezet
semmilyen formában nem tagadhatja meg az együttműködést az Állami Számvevőszékkel,
köteles adatokat szolgáltatni, ellenkező esetben a Btk.-ban rögzített tényállás, nevezetes 3 év
szabadságvesztés lehetőségét kockáztatja meg az ellenőrzött szerv felelős vezetője, nem
feltétlenül az első számú vezető, hanem az adott területért felelős vezetője. Másrészt a
következmények nélküli ellenőrzés abban az értelemben is megszűnik, hogy az Állami
Számvevőszék észrevételei nem múlhatnak el nyomtalanul, nem szállhatnak el a levegőbe,
hanem legalábbis egy intézkedési tervet köteles készíteni az ellenőrzött szerv vezetője. Az
nyilvánvalóan részben rajta és a nyilvánosságon is múlik, hogy ezt az intézkedési tervet
végrehajtja-e. Viszont az intézkedései terv elkészítésének kötelezettségét meglehetősen súlyos
következményekkel írjuk elő.

Azt gondolom, ez nagyon nagy előrelépés abban a tekintetben, hogy a közpénzekkel
való átlátható gazdálkodás gyakorlatát megteremtsük. Ehhez az Állami Számvevőszék
szerepét erősíteni kell, jogosítványait bővíteni kell. Azt gondolom, ezt ez a törvényjavaslat
ebben a formában megteszi. Ráadásul úgy teszi meg, hogy nem változtat igazából azon, ami
az elmúlt 20 évben bevált. Nevezetesen, nem változtat azon, hogy Magyarországon egy
hivatali típusú számvevőszéki szervezet van, tehát alapvetően továbbra is ez a hivatali típusú
Számvevőszék marad meg. Azt gondolom, a funkcióját kellőképpen be tudja tölteni, de most
már megfelelő, kicsit erősebb jogosítványokkal. Ügyeltünk arra is, hogy ha már ez egy
hivatali szervezet, akkor valóban olyan hivatali szervezet legyen, amely önmagában is
hordozza a felelősségi viszonyokat. Azt gondolom, nem helyes, ha egy hivatali szervezet
felépítése olyan, hogy azon belül a felelősség elvei átláthatatlan módon szétoszlanak. Külön
vezető szintek léteznek, és azoknak külön felelőssége van. Kétségkívül, az általunk benyújtott
javaslat az Állami Számvevőszék Országgyűlés által megválasztott elnökének és alelnökének
szerepét, felelősségét erősíti az Állami Számvevőszéken belül. Azt gondolom, ez helyes
gyakorlat, jó dolog. Mértékkel teszi ezt meg, de erre szükség van azért, hogy az Állami
Számvevőszék felelős működését ebből a szempontból is meg tudjuk teremteni.

Fontos dolognak tartom ma, amikor a költségvetés átlátható gazdálkodásról, a
költségvetési viszonyainkról beszélünk, hogy a függetlenség érdekében megteremti az Állami
Számvevőszék függetlenségét is. Hadd utaljak azokra a pontokra, amelyek arról szólnak,
hogy az Állami Számvevőszék költségvetését nem tudja a mindenkori kormány csökkenteni.
Ebből a szempontból nincs a kezében az az eszköz, hogy az Állami Számvevőszék
függetlenségét úgy korlátozza, hogy az Állami Számvevőszéktől valamilyen úton-módon
pénzt von el. Ne felejtsük el, erre az utóbbi időszakban volt példa, amikor az Állami
Számvevőszék juttatásainak egy részével, gondolok az ott kialakult 13-14. havi fizetéssel
megpróbált az előző kormány a költségvetésben játszadozni. A hírek szerint nem is egyszer,
de erről bizonyosságot nem szerezhettünk, és a nyomásgyakorlás szándékával is egyes állami
számvevőszéki vizsgálatoknál. Azt gondolom, ahhoz, hogy ez ne váljon lehetségessé,
nemcsak ez a garancia kell, hanem át kell alakítani az Állami Számvevőszék belső hivatali
szervezetében a bérezés gyakorlatát is. Ez is megtörténik, mert nyilvánvalóan nem lehet
fönntartani a plusz havi illetményeket, ha ez a költségvetés más szféráiban, intézményeinél
nincs így. Ügyeltünk arra, hogy lehetőleg úgy alakítsunk ki egy új rendszert az Állami
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Számvevőszék vezetőivel, munkatársaival egyeztetve, hogy a bértömeg ne változzon. Azt
gondolom, hogy ez ma nagyon fontos, képviselendő költségvetési alapelv.

Ugyancsak fontos dolog, és ez is erősíti a függetlenség, hogy nem lehet úgy
ellehetetleníteni az Állami Számvevőszéket, hogy törvényileg úgy rónak rá pluszfeladatokat,
hogy ahhoz nem kapcsolnak pluszforrásokat. A törvény előírja, hogy abban az esetben lehet
pluszfeladatot róni az Állami Számvevőszékre, ha ahhoz pluszforrás is teremtődik. Itt
beszéljünk őszintén arról, hogy van olyan pluszfeladat, amit a parlament megteremthet az
Állami Számvevőszék számára. Az Állami Számvevőszék szerepe és súlya közpénzek
elköltésének ellenőrzésében, az átláthatóság biztosításában nemcsak az ellenőrzésen keresztül
nő meg, nemcsak a javaslattételi jogosítványai lesznek meg a költségvetésnél, hanem egy erős
jogosítvány kerül a kezébe azzal, hogy az Állami Számvevőszék elnöke és rajta keresztül
hivatali apparátusa a Költségvetési Tanács működésének egyik oszlopa. A Költségvetési
Tanács, azt gondolom, hogy olyan szervezetté vált, amelynek elég erős jogosítványai vannak
ahhoz, hogy adott esetben meg tudja gátolni például az eladósodás folyamatát, ami az előző 8
esztendőt jellemezte. Ugyanis olyan eszközök vannak a kezében, hogy a Költségvetési Tanács
adott esetben a költségvetés újragondolására késztetheti a parlamentet. Ezt az új, elfogadott
alaptörvény több szabályában is erősíti. Ebben az Állami Számvevőszék apparátusának,
szakmai munkájának van szerepe, és ezt ennek a törvénynek is ki kell fejeznie.

Még egy jogtechnikai apróságra hadd térjek ki, tisztelt képviselőtársaim. Ezt fontosnak
tartom, és fölmerült már más fórumokon is. Ez a törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy az
Állami Számvevőszékről szóló új törvény 2011. július 1-jén lépne hatályba, amennyiben a
parlament ezt addig el is tudja fogadni, és kihirdetésre kerül. Bízom benne, hogy ez így lesz.
Viszont értelemszerűen az első sarkalatos törvény lesz, ha most az új alaptörvény logikáját
nézem. Mi ennek jelentőséget szánunk. Azért gondoljuk, hogy ez legyen az első sarkalatos
törvény, az első fontos kétharmados törvény, mert ezzel is szeretnénk az Állami
Számvevőszék jelentőségére ráirányítani a közvélemény figyelmét. Viszont ez a
törvényjavaslat ennek megfelelően egyszerre két alkotmány logikájának kell hogy
megfeleljen, egyrészt a jelenleginek, ami 2011. december 31-éig van hatályban, ezért
fogalmaz úgy az (1) bekezdés, ahogy fogalmaz, és a legvégére lapoznak, ott láthatják, hogy
megteremtettük az új alaptörvénnyel való egyezés feltételeit is. Ezt a IV. fejezet
zárórendelkezéseiben a 2. § biztosítja, illetve az ahhoz kapcsolódó hatálybalépési
rendelkezések, mert ott már az (1) bekezdés második mondata, amely az alkotmányról és a
törvényről szól, értelemszerűen az új alaptörvénynek megfelelően alaptörvényre, illetve
sarkaltos törvény változik 2012. január 1-től.

Ennyit szerettem volna elmondani előterjesztőként. Bízom benne, hogy ez a vita
konstruktív lesz. Ismerem az a tervezetet, amit elnök úr benyújtott a Ház elé, de annak több
pontja, azt gondolom, szöges ellentétben áll a mi javaslatunkkal. De ez önmagában nem ok
arra, hogy csak ezek mentén vitatkozzunk. Arra kérem elnök urat, mérlegelje azt a vita során,
és ez nagyon fontos dolog, hogy valóban az-e a feladatunk, hogy az Állami Számvevőszéket
erősítsük vagy nem. Az a törvényjavaslat, amit mi tettünk le az asztalra, erősebb,
függetlenebb Állami Számvevőszéket eredményez, amit ön tett le az asztalra, lehet, hogy a
hivatalon belül jelent különféle pozícióknak különféle garanciákat, de nem biztos, hogy erősíti
az ÁSZ függetlenségét és szerepét. Ezért arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy ha lehet, az
általunk benyújtott törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Áttérünk a kérdésekre. Kinek van
kérdése az előterjesztőhöz? Veres képviselő úr!
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr!
Az első kérdésem arra vonatkozik, mi az oka annak, hogy összesen 24 órát adnak ezen nagy
jelentőségű törvény bizottsági megtárgyalása előtt az elolvasására. Mi az oka annak, hogy
ilyen indítványt kellett tenni a kormánypárti többségnek, hogy márpedig az a mai ülésünk
napirendjén szerepeljen.

A második kérdésem az, hogy a gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott
indítványnak ki a szerzője. Ki írta azt az indítványt, amit a bizottság benyújtott a Háznak?

A harmadik kérdésem, hogy ha 20 év tapasztalatait értékelve akarjuk megszabni,
vélhetően ismét legalább 20 évre, a Számvevőszék feladatait, az ellenőrzés kereteit
meghatározva, akkor miért ez a sietség. Hiszen most itt elnök úr elmondta a felvezetőjében
egy félmondattal, hogy ha elfogadja a parlament júliusig ezt a benyújtott törvényjavaslatot.
Ha jól értem, akkor legalább 6-8 hetet számol az elfogadásig. Akkor miért nincs a
képviselőknek most 6 napjuk arra, hogy áttanulmányozzák a benyújtott javaslatot? Főleg,
hogy áttanulmányozzuk azt az alternatív javaslatot is, amit benyújtott elnök úr. Az számomra
teljesen ismeretlen volt. A másik javaslat legalább néhány nappal ezelőtt ismertté vált. Ha
komolyan vesszük azt, hogy egy minél nagyobb konszenzussal meghozandó törvény
szabályozza a Számvevőszék működését Magyarországon, akkor némi időt kellene adni talán
a képviselőknek is ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos gondolataikat a javaslatok alapos
tanulmányozásával, netán szakértők véleményének figyelembevételével tudják
megfogalmazni.

Alapvetően tehát arra vonatkozik a három kérdésem, hogy miért így, hol készült ez az
anyag, pontosan ki készítette, ki vett részt az írásos anyag előkészítésében, milyen típusú
egyeztetés vagy előkészítés zajlott, milyen széles körben. Az előterjesztőnek szánom ezeket a
kérdéseket, lévén, hogy tudomásom szerint elnök úr nem tud ezekre a kérdésekre válaszolni.
Bizottsági elnök úrnak az ülés kezdete előtt föltettem ezt a két kérdést, ő erre nem tudott
nekem válaszolni, ezért az előterjesztőtől kérdezem ezeket. Úgy készültem a számvevőszéki
törvény módosítására még tegnap délelőtt a frakció megbeszélésén, hogy lesz lehetőségünk
külső szakértői véleményt is érdemben figyelembe venni, egyeztetni. Meg is állapodtunk
abban, hogy kik azok, akiknek a véleményét személyesen szeretnénk megkérdezni. Ezt
nyilván ma 14 óráig nem lehetett megtenni. Ha úgy gondolják, hogy a jövő héten már plenáris
ülésen tárgyalja az Országgyűlés, és úgy, mint az eddigi törvénymódosítások, mondjuk az
alkotmánymódosítások vagy a 98 százalékos büntetőadó módosítása a parlament előtt futnak,
akkor ez teljesen komolytalanná válik a 20 év összes tapasztalatának beintegrálása a
megfogalmazandó javaslatba. Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés? Elnök úr!

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Sok kérdésem van, de nem
fogom mindet föltenni, mert akkor nem mennénk haza mostanában. Ezért csak néhányat
teszek föl. Mindjárt az elején ott van az 1. §. Az alaptörvény annyiban változtatta meg a
Számvevőszék legfontosabb feladatát, hogy különválasztotta a pénzügyi-gazdasági
ellenőrzést. Eddig ez a két jelző kötőjellel volt összekötve, így szerepel a hatályos törvényben
és az alkotmányban. Most azt mondja, hogy pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve az
Országgyűlésnek az Állami Számvevőszék. A kérdésem a következő. Mit ért az előterjesztő
pénzügyi, és mit ért gazdasági ellenőrzésen.

A második kérdésem. Az előterjesztő szerint az Állami Számvevőszék, amennyiben
elfogadja a parlament ezt a törvényjavaslatot, nem fog végezni teljesítményvizsgálatokat? Ha
úgy gondolja, hogy igen, akkor jelölje meg az előterjesztésben azt a paragrafust, ahol erre
utalás történik.
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A harmadik kérdésem. Mi lesz a helyi önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésével,
egyáltalán a helyi önkormányzatok hogyan kerülnek az ÁSZ hatókörébe? Erre van egy utalás
valahol, de egyáltalán nincs kibontva, hogy miként kívánja a Számvevőszék a jövőben
ellenőrizni a 3200 önkormányzatot. Egyről már volt szó, itt az elnök úr említette a fővárost,
de van még 3199 ezen kívül. Ezekkel mi történik?

A következő kérdésem. Komolyan gondolja az előterjesztő azt, amit a 2. § (2)
bekezdésében ír? „Az Állami Számvevőszék költségvetését úgy kell megállapítani, hogy ne
legyen kevesebb az előző évi központi költségvetésben megállapított összegnél.” Hát
komolyan gondolja az előterjesztő ezt a biankó csekket? Van az országnak egy, azaz egy
darab intézménye, amelyik one weiter, az idők végtelenjéig törvényben rögzített módon
legalább annyit mindig kapni fog, amennyit az előző évben kapott. Ne adj’ isten, lehet, hogy a
gazdaság helyzete egészen másként fog alakulni.

A következő, és azután befejezem a kérdéseimet. Elnök úr jól aposztrofálta azt, hogy a
két törvényjavaslat jelentős pontokon tér el egymástól. Én például nem javasolom a
Számvevőszék hatáskörében hagyni a helyi önkormányzatok ellenőrzését, de erre nem akarok
kitérni. Ha lesz módom, majd megindokolom, hogy miért nem. Más pontokon is van
különbség. Például abban, hogy én nem beszélek alelnökről. Elnézést kérek Warvasovszky
úrtól, aki egy létező, de facto, de jure létező alelnök, mert az alaptörvény nem beszél
alelnökről. Ez talán nem véletlen, mert elhagyták azt a mondatot, amit az eseti bizottság
közpénzügyi munkacsoportja részéről volt szerencsém javasolni. Úgy látom, a törvényalkotó
nem kíván alelnököt foglalkoztatni a Számvevőszéknél, itt viszont megemlíti az alelnököt,
sőt, választásról beszél. Ki választja az alelnököt, ha lesz? Egyáltalán, az alaptörvénnyel
konform, hogy a Számvevőszéknél van alelnök azok után, hogy ezt nem említi? És elnöki
hatáskörben ki fogja választani? Köszönöm, ennyi a kérdésem egyelőre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van-e most az előterjesztőhöz? (Nincs
jelentkező.) Nincs. Akkor megadom a válasz lehetőségét. Parancsoljon, elnök úr.

Az előterjesztő válasza

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Arra mindenképpen
szeretném tisztelettel fölhívni az elnök úr figyelmét, hogy nem bánnám, ha megkérdeznék
majd a kormány álláspontját is a szóban forgó jogszabálytervezetről, valamint értelemszerűen
jelen van az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke is.

Ezzel rá is térek Veres János képviselő úr kérdéseire. Velük természetesen aktívan
egyeztettük ennek a jogszabálynak a szövegét. Nyilvánvaló, hogy az Állami
Számvevőszékkel meg kell teremteni az összhangot ahhoz, hogy a törvényalkotó szándéka és
az Állami Számvevőszék mint szervezet működése a jövőben is összhangban legyen. Ezért
természetesen az ő véleményüket is tükrözi ez a jogszabálytervezet. De mielőtt erre rátérnék,
hadd hívjam fel a figyelmet a Veres János képviselő úr szavaiban rejlő apró ellentmondásra is
a figyelmet. Nevezetesen egyszer arról beszélt, hogy 24 órája volt a jogszabály
megismerésére, máskor azt mondta, hogy már több napja ismert ez a jogszabálytervezet. Ez
utóbbi volt a pontos megfogalmazás képviselő úr részéről, hiszen a képviselő úr frakciójának
tagjai helyet foglalnak a gazdasági bizottságban. (Dr. Veres János jelzésére.) Ön mondta,
képviselő úr, visszanézheti a jegyzőkönyvből. Nyilvánvalóan arra utalt ezzel, hogy a
képviselő úr frakciójának tagjai ezt péntek óta ismerik, hiszen a gazdasági bizottság minden
tagja ennek a jogszabálynak a szövegét pénteken kézhez kapta. Azt kell mondjam, hogy
minden frakciónak, ahol valaminő kollektív munkára van mód és lehetőség, megosztják
egymással az információkat. Bízom benne, hogy minden parlamenti képviselőcsoport ilyen.
Ott ennek a jogszabálynak az áttanulmányozására nem 24 óra, hanem minimum 72-96 óra állt
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rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ez az általános vitára való alkalmasság eldöntéséhez már
elegendő.

Még egy valakire szeretném figyelmeztetni képviselő urat. Szerintem nagyon jól tudja,
hiszen már elég hosszú ideje képviselő, hogy a parlamenti vitában a költségvetési
bizottságnak mint első helyen kijelölt bizottságnak nem érdemi vita lefolytatása a feladata az
első szakaszban, hanem az általános vitára való alkalmasság eldöntése. Ez a Házszabályszerű

megfogalmazás egészen pontosan, és azt gondolom, ehhez minden tényanyag kellő időben
bőségesen rendelkezésre állt. Az érdemi vita lefolytatására több későbbi vitaszakaszban
rengeteg lehetősége van a költségvetési bizottságnak. Senki nem tiltja meg, hogy adott
esetben még kvázi általános vita gyanánt még egyszer foglalkozzanak vele a hétfői parlamenti
ülés előtt. Azt sem tiltja meg semmi, hogy utána akár többször is megtehessék mindezt.
Hétfőn kezdheti el a parlament, ha a házbizottság úgy dönt, ennek az általános vitáját.
Értelemszerűen, ha megnézzük a parlamenti naptárat, a szabályszerű haladás legfeljebb a
június közepi elfogadást teszi lehetővé. Magyarul, ha május elejéhez képest nézem, akkor
közel másfél hónapos időszak alatt fogja lefolytatni a parlament ennek a törvényjavaslatnak a
vitáját, illetve jut el elfogadásáig. Azt gondolom, hogy másfél hónap bőségesen elegendő idő
ahhoz, hogy minden észrevétel, minden érv elhangozzék, a módosítási szándékok meg
tudjanak fogalmazódni, és azokról a parlament a szükséges döntéseket meg tudja hozni.

Egyébként maga a törvényjavaslat úgy készült, ez, gondolom, nem fog meglepetést
okozni a tisztelt képviselő úrnak, aki minden bizonnyal számos egyéni indítvánnyal is készül,
hogy a megfelelő szakértőket felkértük arra, hogy ennek első tervezetét vizsgálják meg azon
tanulságok alapján, amelyek az elmúlt 20 évből adódnak. Ezeket összegeztem önnek,
nevezetesen, hogy szeretnénk megszüntetni a következmények nélküli ellenőrzés gyakorlatát,
szeretnénk megerősíteni az Állami Számvevőszék függetlenségét, és el akarunk jutni oda,
hogy az Állami Számvevőszék az új feladatainak is eleget tudjon tenni, amelyek például a
közpénzekkel való gazdálkodás szigorúbb ellenőrzésénél a Költségvetési tanácsi tagságából
az Állami Számvevőszék elnökének adódnak. Az ezeknek eleget tevő új törvényjavaslat
tervezete elkészült, ezt leegyeztettük az Állami Számvevőszékkel, és a leegyeztetés
eredményeként kialakult jogszabályszöveg, illetve tervezet került önök elé.

Ez a jogszabályszöveg minden bizonnyal nem hibátlan, éppen ezért van az összes
parlamenti frakció bölcsessége, hogy az ehhez szükséges módosító indítványokat elkészítsék,
azokat meg tudjuk vitatni. Egyáltalán nem zárkózunk el attól, ha ez az alapcélkitűzésünkkel
nem ellentétes, akkor teljesen mindegy, hogy honnan érkezik egy módosító indítvány, ha jó,
akkor, azt gondolom, előterjesztőként én is nagyon szívesen támogatom a gazdasági bizottság
nevében. De minden bizonnyal ezzel a bizottság tagjai is így lesznek ezzel. Legfeljebb arra
utalnék, hogy itt alapvetően a nyugati típusú számvevőszékek működését vettük figyelembe, a
keleti típusúakét, például az orosz számvevőszéki gyakorlatot nem vettük figyelembe kellő

mélységben. De azt gondolom, ez nem fog meglepetést okozni Veres János képviselő úrnak.
Remélem, kielégítően válaszoltam azokra a kérdésekre, amiket Veres János képviselő úr
felvetett.

Az elnök úr által felvetettekre pedig azt tudom mondani, mindenképpen arra kérném
elnök urat, hogy semmilyen formában személyes indulatok ne vezéreljék akkor, amikor
konstrukciókra vonatkozó javaslatokat megfogalmaz. Szerintem nagyon szerencsés és jó
dolog, ha az embert ilyenek nem tévesztik meg akkor, amikor tárgyszerűen kell valamiről
véleményt nyilvánítani. Arra utalnék, hogy azért, mert az alaptörvény értelemszerűen az
elnökről beszél, éppen a sarkalatos törvényben van lehetőség arra, hogy azt a hivatali
szervezetet, amely mögötte található, tisztázza. Ezért vannak sarkalatos törvények, és ezért
van az, hogy az alaptörvény nagyon dologhoz csak egy vázat ad. Az alaptörvény például az
önkormányzatok tekintetében sem tisztázza azt, hogy azoknak milyen a belső szervezeti
működése. Nem határoz meg minden olyan fogalmat, amelyet később az önkormányzatokkal
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összefüggő sarkalatos törvénynek kell megtennie. De szerintem ezt majd a kormány hozzám
képest jogi végzettségű képviselője, mert én nem vagyok az, talán meg tudja ennél
alaposabban és precízebben is erősíteni. Arról mindenesetre biztosíthatom elnök urat, hogy az
általunk előkészített és előterjesztett törvényjavaslat az alaptörvénnyel, mind a 2002. január 1-
jén hatályba lépő, mind a jelenleg hatályos alkotmánnyal összhangban van.

Szeretnék arra is utalni, amit itt a pénzügyi és gazdasági ellenőrzés mondott elnök úr,
illetve az önkormányzatok ellenőrzéséről. Szerintem az önkormányzatok ellenőrzése elég
tiszta és egyértelmű, hiszen itt az 5. § (2) bekezdésében világosan fogalmazunk arról, hogy
mit kell ellenőrizni az Állami Számvevőszéknek, mind az önkormányzatokra, a kisebbségi
önkormányzatokra és ezek társulásainak gazdálkodására is kitérünk. Azt gondolom, ez már
megadja a kellő felhatalmazást az Állami Számvevőszéknek. Fontosnak tartjuk, hogy a
közpénzek elköltésének minden módját ellenőrizni tudja az Állami Számvevőszék. Ebből a
szempontból valóban nem egyezik a véleményünk azzal a javaslattal, amit elnök úr
előterjesztett.

Ami a pénzügyi és a gazdasági ellenőrzést illeti, annyiban vagyunk egymással vitában,
hogy azt gondolom, nem kell minden fogalmat a lehető legnagyobb mélységig kifejteni még
egy sarkaltos törvényben sem. A pénzügyi ellenőrzés szerintem önmagáért beszél, hiszen az
valóban az utólagos pénzügyi ellenőrzést foglalja magában, a gazdasági ellenőrzés fogalma
pedig meglehetősen tág, abba a teljesítményellenőrzés gyakorlata, a teljesítményvizsgálatok
lehetősége is belefér. Azt gondolom, az Állami Számvevőszéknek mérlegelnie kell, hogy a
rendelkezésre álló forrásai mikor mire adnak számára lehetőséget. Azért szeretném felhívni az
elnök úr figyelmét arra is, hogy én, önnel ellentétben, fontos dolognak tartom azt, hogy
belekerül az az ominózus mondat, ami lehetetlenné teszi, hogy az Állami Számvevőszék
költségvetését úgy lehessen csökkenteni, hogy ezzel egy kormány nyomást tudjon rá
gyakorolni. Ez szerintem a függetlenségnek egy nagyon fontos biztosítéka. Tisztelettel kérem
a tisztelt bizottságot, hogy ezt az ominózus paragrafust, ha lehet, a későbbi vitaszakaszokban
is támogassák, hogy mindenképpen benne maradjon a törvényjavaslatban.

Azt gondolom, hogy itt az elhangzó vitapontok ellenére is összességében az, hogy
vannak nézetkülönbségek, azt mutatja, hogy általános vitára legalábbis mindenképpen
alkalmas. Ez még az önök szavaiból is kiderült. Aztán a vita során természetesen
mindenkinek lehetősége van elmondani, hogy mi az, amiről azt gondolja, hogy módosításra
szorul, és természetesen az ehhez kapcsolódó módosító indítványokat beadhatja. Úgyhogy
továbbra is arra kérném a tisztelt bizottságot, hogy mindenképpen támogassák az általános
vitára való alkalmasságot. És arra kérem elnök urat, hogy ha lehet, mivel lefolytattuk a
szükséges egyeztetést az Állami Számvevőszékkel, legalább pár percben nekik is adjon
lehetőséget. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen így van. Elsőként a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium képviseletében megjelent dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár
urat kérem, hogy mondja el a minisztérium álláspontját, és utána természetesen az Állami
Számvevőszék képviseletében kérem Domokos László elnök urat, akit külön üdvözlök
Warvasovszky Tihamér alelnök úrral együtt, hogy mondja el véleményét. Köszönöm szépen.
Helyettes államtitkár úré a szó.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm.
Jó napot kívánok. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Az idő rövidsége folytán a kormány még nem
tárgyalta a javaslatot. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakmai álláspontját
tudom tolmácsolni, ami arra vonatkozik, hogy a javaslat általános vitára bocsátásának nem



- 15 -

látjuk akadályát. A javaslat meg kíván felelni részben az alaptörvényből eredő jogalkotási
kötelezettségnek, ennek megfelelően ez egyébként is szükséges lett volna, azon túl, hogy
egyéb szakmai indokok is fönnálltak arra vonatkozóan, hogy egy új törvény szülessen meg az
Állami Számvevőszékről. Ezen túl pedig majd az általános vitában a kormány is el fogja
mondani a részletes véleményét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék képviseletében elnök úr kíván
szólni.

Az Állami Számvevőszék álláspontjának ismertetése

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr,
a szót. Tisztelt Képviselők! Egyrészt üdvözlöm, hogy valóban az új alaptörvényt követően az
első olyan sarkalatos törvény készül el, amely megfelel a Magyar Országgyűlés azon legfőbb
kihívásának, amely a gazdaság részéről érkezik, amely a fejlődés gátjaként krónikusan és
folyamatosan az állami túlköltekezésből adódó drasztikus államadósság-növekedés gondjait,
terheit kell hogy tárgyalja. Ezért rendkívül fontos, hogy egy független intézmény ennek
megfelelő gátat tudjon szabni. Talán ebből lehet levezetni a gondolatát azon
törvényjavaslatnak, amely a képviselők előtt van. A Számvevőszékkel ezt természetesen
egyeztették, és részünkről támogatjuk. Azt a kiemelt célt foglalja magában, hogy ne
ismétlődjön meg egy későbbi újabb túlköltekezés, illetve egy folyamatos, a közpénzzel,
közvagyonnal való takarékos gazdálkodás valósuljon meg, a magyar alkotmányban
megfogalmazott ezen feltételekhez illeszkedő eszközrendszerrel, képességgel bíró szervezetet
jelenítsen meg. Úgy gondolom, az alkotmány adta új követelményekhez illeszkedő
felkészülést, az ennek való megfelelést segíti a törvényjavaslat.

Ez egy ’89-ben megalkotott jogszabály, amelyben elképzelték az akkori körülmények
között, hogy majd mi lesz ’90 után, hiszen egy jogelőd nélküli szervezetként jött létre.
Pontosabban volt jogelődje, csak hosszú kihagyással. Tehát ezért sok esetben feltételezéseken
alapult, illetve nyilvánvalóan az akkori politika szereplők megegyezésével az akkori, ’89-es
törvényhozás bölcsességét tartalmazza. Tehát önmagában az a tény, hogy van egy előélete a
Számvevőszéknek, azt gondolom, remek érdeme az elmúlt 21 évnek. Viszont sok mindent
nem lehetett előre látni, hogy hogyan lehet a függetlenségét biztosítani, hogyan kell a
közalkalmazottakat és a számvevőszéki alkalmazottak függőségét szétválasztani. Abból a
feltételezéséből indul ki, hogy mindenki érdekelt abban, hogy ellenőrizze a Számvevőszék.
Azt kell mondanom, nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy nem mindenkinek érdeke
feltétlenül, főleg, ha ő maga is tudja, hogy szabálytalanságok vannak, amelyeknek
következményei lehetnek. Ezért azt gondolom, rendkívül fontos, hogy az Országgyűlés
fölhatalmazza az Állami Számvevőszéket, hogy annak ne legyen technikai akadálya, hogy
egy ellenőrzést lefolytasson, és egy közpénzt felhasználó megtagadhassa ehhez a megfelelő

adatszolgáltatást, dokumentumot rendelkezésre bocsátását.
Egy másik vége is van, amiről azt gondolom, hogy nagyon fontos az ellenőrzés

hatékonysága szempontjából. Évről évre a képviselők, a nyilvánosság és maga a
Számvevőszék is azt tapasztalhatta, hogy újra és újra elkövették azt a hibát, akár egy
évtizeden át. Ha áttekintjük csak a Nemzeti Vagyonkezelő és jogelődjeinek kérdését, akkor
ott ismétlődő problémákat vet föl folyamatosan minden ellenőrzés, mégsem történtek
megfelelő intézkedések vagy egyáltalán nem történt intézkedés. Ezért nagyon fontos vívmány
és a 21 év tapasztalata, hogy legyen legalább olyan kötelezettsége az ellenőrzöttnek, hogy
intézkedési tervet kelljen készíteni, és ez ne választható legyen, mert a mai jogszabályi
környezet ezt megengedi. Mondhatnám, az jár a legjobban, aki nem csinál semmit, mert az
nem lehet kifogásolni. Azt gondolom, ezt a mai viszonyok között nem lehet fenntartani.
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A standard-ekkel, illetve a módszertannal kapcsolatban úgy gondolom, az alkotmány
szövege, ha úgy tetszik, elég részletesen kijelöli az ellenőrzés szempontrendszerét, mégpedig
a törvényességi, a célszerűségi és az eredményességi szempontokat határozza meg. Csak az
elmúlt 8 hónapban az úgynevezett nemzetközi standard-ekben 40 új szabály született,
amelyek irányadóak ezen ellenőrzési módszertanra. Ennek adaptálását meg kell oldani.
Nagyon sok esetben nem is magyar fogalmakkal kell dolgozni, hiszen öt másik nemzetközi
nyelv van. Ezért sok esetben angolul kellene leírni módszertanokat, és ennek beltartalmát is
újra kell értelmezni, ha a magyar Számvevőszék a nemzetközi standard-ekkel összhangban
auditált és átlátható, hiteles módszertant alkalmazza. Ezért hosszas vita folytatott például az
ÁSZ szervezetén belül is. Hónapokon át ennek a törvényjavaslatnak az előkészítése
nyilvánvaló volt, és ebben ez egy sarkalatos vitapont volt. Az az álláspont alakult ki a szakmai
kollégák részéről, hogy ne kétharmados törvényben rögzítsük az ellenőrzés módszertanát,
hiszen egyébként is kivételes szabály jó néhány helyen eltér ettől, minden egyes témánál
megjelöli, hogy milyen ellenőrzést kíván. Amikor pedig nem jelöli meg, akkor az ÁSZ-nak
legyen meg a módja, hogy a módszertan mikéntjét meghirdetett módon alkalmazza és
működtesse.

Talán még kiemelném a nyilvánosság kérdését. Talán kevésbé tudják a képviselők,
legfeljebb azok, akik 50 ezer fő alatti településen élve tapasztalták meg, hogy az Állami
Számvevőszéknek nem volt jelentése az 50 ezer fő alatti településekről. Hogy egészen pontos
legyek, egy számvevői jelentés volt, amely nem ugyanazzal a módszertannal, nem ugyanazzal
az elbírálással került nyilvánosságra, hanem a polgármesterhez mint adatgazdához lett
helyezve. Annak a településvezetőnek, aki 50 001 fős település volt polgármester, ez a
lehetősége nem volt meg, ott automatikusan nyilvánosságra hozta ezt a Számvevőszék.
Egyébként az esztergomi ügy kapcsán került bombasztikus hírként a nyilvánosság elé. Úgy
gondolom, meg kellett előznöm ezt a problémát, már eleve meg kellett hirdetnünk azt, és
gondolom, ez joggal elvárható, hogy minden jelentés számvevőszéki jelentés, és ez
ugyanolyan eljárási renden keresztül ugyanúgy a nyilvánosság szabályai szerint halad. Erre az
eddigi törvény nem adott megoldást, ezért azt gondolom, hogy ebben a jogszabályi
környezetben egyértelmű és egységes eljárást kell megfogalmazni. Magyarul egyféle jelentést
ismer el a törvény, a számvevőszéki jelentést.

Emellett van mód, és erről szeretnék talán még utolsó gondolatként szólni, hogy a ma
élő számvevőszéki törvény továbbra is három különös jelentésről ad hírt. Egyrészt a
Számvevőszék a saját éves beszámolóját benyújtja a Magyar Országgyűlés elé, ezen kívül a
költségvetést véleményezi, ellentétben azzal, ami megoldás lehetett volna, hogy a
Költségvetési Tanácson keresztül fejti ki a véleményét. Továbbra is rendelkezésre fog állni a
bizottságnak és a képviselőknek is az Állami Számvevőszék költségvetésről szóló véleménye
és természetesen a zárszámadási törvényről adott jelentés. Ezt a három formát még külön ki
szerettem volna emelni, ami továbbra is rendelkezésre fog állni a korábbi törvény
figyelembevételével.

Végső soron azért támogatja a Számvevőszék vezetése ezt a törvényjavaslatot, mert
azzal a rendteremtési szándékával esik egybe, amit az alkotmány is megfogalmaz, és amit az
ellenőrzési tapasztalatok is mutatnak, hogy ott, ahol tudják, hogy nem biztos, hogy ellenőrizni
fog a Számvevőszék, vagy nem kellő hatékonysággal fog ellenőrizni, sokkal több
szabálytalanság van. De sokkal komolyabb megelőzési lehetőség van arra, hogy el se
kövessék ezeket a szabálytalanságokat, ha tudják, hogy ennek következményei
erőteljesebbek. Ezért egy megelőző felfogást is lehetővé tesz többek között azzal, hogy egy
úgynevezett elnöki figyelemfelhívó levél jogintézményét bevezeti. Ezt egyébként a
könyvvizsgálói rendszer ismeri, és nagyon fontos megelőző funkciót tud betölteni. Köszönöm
szépen a figyelmet.
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Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A vita e szakaszában először Veres János
képviselő úr kért szót, aztán Babák Mihály képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Bármennyire is törekedett arra elnök úr, hogy ellentmondást találjon a szavaimban, tévedett,
amikor így fogalmazott. Én nem vitattam azt, hogy ez az indítvány az Országgyűléshez került.
Nem válaszolt ellenben arra a kérdésre, hogy mi a sietség oka. Nagy ívben elkerülte ezt a
problémát. Azt mondtam, elnök úr, hogy az országgyűlési képviselőknek hagyni kellett volna
időt arra, hogy a bizottsági vitáig el tudják végezni azt a munkát, amit normálisan el kell
végezni egy törvényjavaslat megítélése kapcsán. Önök erre most nem hagytak időt.
Szándékosan nem hagytak időt, összehívatták a költségvetési bizottság ülését ezzel a
napirenddel ma 14 órára annak ellenére, hogy a bizottság elnöke itt elmondta, hogy az ő
megfontolása azt volt, hogy legalább egy hetet kapjon ez a bizottság arra, hogy erre a vitára
fölkészülhessen és elvégezhesse a munkáját akár külső szakértők meghallgatásával is.

Én nem azt vitattam, hogy a parlamenti képviselők egy részéhez elkerült a múlt
pénteken vagy sem ez az előterjesztés, amit a bizottságuk végül is beadott indítványként. Azt
mondtam, arra nem volt semmi szükség, hogy a tegnapi napon kierőszakolják ennek a
napirendnek a mai ülésen történő tárgyalását. Ezt nem tartom olyan eljárásnak, amely a
számvevőszéki törvényhez méltó és megfelelő lenne. Képviselő úr eléggé homályosan
fogalmazott a tekintetben, és arra kérdésemre sem válaszolt, hogy ki is írta ezt a tervezetet. Ki
írta, elnök úr ezt? Nem mondta el. Lehet úgy fogalmazni, ahogy ön fogalmazott, hogy sok
ember foglalkozott vele, és egyeztettek a Számvevőszék vezetőivel, ugyanakkor bizton
állíthatom, hogy a most önök által benyújtott javaslat nem bírja széles körben az ezzel
foglalkozó szakemberek támogatását. Igen sokan vannak az ezzel foglalkozó szakemberek
közül, akik ennek a javaslatnak több pontját másként fogalmazták meg a hosszú előkészítő
munka során, és másként gondolják ezt törvénybe foglalni, mint ahogy önök ezt most itt
elfogadták.

Nem abban van a vita közöttünk, amire ön itt a hangsúlyt fektette, nevezetesen, hogy
legyen vagy ne legyen következménye a Számvevőszékkel történő együttműködésnek, legyen
vagy ne legyen következménye az intézkedési terv elkészítésének. Ezekben a kérdésekben
nincs érdemi vita közöttünk. Ezért azt mondom, hogy ha már egyszer, több mint 20 év után
egy ilyen jellegű intézmény szabályozásához hozzányúlunk az Országgyűlésben, akkor
előkészítésnek is érdemes megadni a maga respektjét, tekintélyét. Önök nem akarták ezt
megadni azzal, hogy kényszerhelyzetet teremtettek, hogy a bizottság most tűzze napirendjére
ezt a törvényjavaslatot. Ezt nem tartom helyesnek, ezzel nem tudok egyetérteni.

A Domokos elnök úr által elmondottak közül egyet tudok érteni két olyan
megközelítéssel; ami arra vonatkozik, hogy természetesen új helyzet van az Állami
Számvevőszékkel kapcsolatos feladatkörökben, ebből következően valószínűleg a jogi
szabályozásban is új helyzetet kell teremteni. Ugyanakkor a mostani javaslat erre a helyzetre,
ahogy át tudtam tekinteni, nem biztos, hogy adekvát válaszokat ad a Költségvetési Tanácsban
betöltött számvevőszéki elnöki szerepkörre. Nem látom, hogy azt a fajta szerepkört betöltené,
amire utalt itt elnök úr a hozzászólásában. Úgy gondolom, az is fontos természetesen, amit
hozzászólásában megemlített, hogy a Számvevőszék ellenőrzésének megfelelő nyilvánossága
biztosított legyen. Ugyanakkor a konkrét ügy kapcsán, amit szóba hozott, nem vagyok
meggyőződve arról, hogy megfelelő körültekintéssel és megfelelő módon zajlott volna annak
az ügynek a kezelése. Ha már szóba hozta, elnök úr. (Babák Mihály közbeszól.) Ha Babák úr
szót kér, bizonyosan szót fog kapni az ülést vezető elnöktől. (Babák Mihály: De volt egy
megjegyzésem.)
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Végezetül úgy gondolom, még egyszer, és ezt az MSZP frakciója nevében szeretném
mondani, hogy ha önök úgy gondolják, hogy ebben a törvényben szakmai működés alapján
van értelme dolgozni, akkor normál munkamenetben meg lehet teremteni ennek feltételeit,
kényszer bizottsági tárgyalással viszont nem. Ezt csak sajnálni tudom, és a magam részéről
semmiképpen nem gondolom, hogy ez lenne a helyes eljárás. Fontolják meg azt, amit
kényszerhelyzet kapcsán megemlítettem. Nem gondolom, hogy ez lenne a követendő
gyakorlat a későbbiek során is. Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim cseréltek, úgyhogy ilyen módon
Vitányi képviselő úrnak adom meg a szót, azt követően Nyikos elnök úrnak, Babák képviselő

úrnak.

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tekintettel arra,
hogy általános vitára való alkalmasságról van szó, tényleg nagyon röviden két megjegyzést
szeretnék fűzni egyrészt az elnök úr, másrészt a Veres János képviselőtársam által
előadottakhoz. Elnök úr nehezményezte, hogy az alkotmányban nincs szó alelnökről, itt pedig
szerepel, és hogyan történik a választása. Erre nem tetszettek választ adni. Nyilvánvalóan
olvasta az alkotmányt elnök úr, ahol a részletkérdéseket a sarkalatos törvényekbe utaltuk, és a
14. §-ban benne van, hogy az alelnök választására az elnökválasztás szabályait kell
alkalmazni. Tehát maga a jogszabály egyértelmű és megfelelő iránymutatást ad erre.

Ami pedig Veres képviselőtársam azon felvetését illeti, miszerint ezt a 36
paragrafusból álló törvényt nem volt ideje áttanulmányozni, ennek a hozzászólásának van egy
diszkrét bája. Biztosan emlékszik rá, amikor a költségvetést, ami nem 36 paragrafusból állt,
pénteken kaptuk meg, és hétfőn kezdtük el tárgyalni. Azért a kettő között van különbség.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úrnak adom meg a szót.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván nem elnöki
mivoltomban akarok itt szólni, hanem a frakcióm tagjaként. Először Rogán elnök úr
megjegyzéseire szeretnék röviden reflektálni. Az egyik, hogy személyes indulatot érzett ki
kérdéseimből. Jó füle van, végül is van bennem indulat, azt nem tagadom. Az indulatom
abból fakad, hogy ilyen fércmunkát már régen láttam ebben a teremben. Ez tehát még
magyarázhatja is a személyes indulatot.

A másik megjegyzése az volt, hogy kiérezte volna a kérdéseimből, hogy az általános
vitára alkalmasnak tartom. Erről szó nincs, abszolút nem tartom alkalmasnak. Pontosan arra
tartom alkalmasnak, hogy itt vitatkozzunk róla. Jó lett volna olyan műhelymunkákat folytatni,
amelyek, attól tartok, nem folytak. Ha folytak, akkor viszont vajúdtak a hegyek, és egeret
szültek, mert ez a törvényjavaslat koncepcionálisan hibás. Mindenütt a világon, nemcsak az
ön által emlegetett Olaszországban, ahol egy bírósági típusú számvevőszék van, tehát semmi
köze a hivatali számvevőszékhez, a szakmai tartalom dönti el, hogy a számvevőszéki
ellenőrzés egyáltalán milyen hasznot hoz a konyhára. Ebből a tervezetből nem látszik, hogy
mi ennek a célja. Miért nem mutatja be, hogy egyáltalán mi végett van a világon az Állami
Számvevőszék. Miért jó az az adófizetőknek, hogy van egy Állami Számvevőszék, és az
valamiféle hasznos társadalmi tevékenységet végez? Erről szó nincs. Ezzel szemben az
ominózus, idézett mondat, amit volt szíves elnök úr itt megválaszolni, hogy előre garantálni
kell azt, hogy a Számvevőszék költségvetése legalább annyi legyen, mint az előző évben volt,
miközben arról a teljesítményről, amit ezért a garantált költségvetésért, támogatásért a
Számvevőszék nyújtana, semmi nincs.
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Azt írja a 3. oldalon a (8) bekezdés, hogy a Számvevőszék ellenőrzéseinek
gyakoriságát törvény, törvényi szabályozás hiányában a Számvevőszék elnöke határozza meg.
Hát kérem, ez lenne az a törvény, ami megmondja a gyakoriságot. Az ellenőrizendő egységek,
szervezetek közül évente hányat fog ellenőrizni a Számvevőszék. Itt van előttem a
Számvevőszéktől kapott független könyvvizsgálói jelentés, ami a múlt évi tevékenységről
készült, hitelesítő záradékot kapott egyébként, ezt érdemes megjegyezni. A pénzügyi
beszámoló rendben van. De amit ellenőrizni kellene a Számvevőszéknek, az pontosan a
pénzügyi beszámoló. Itt elhangzott az audit kifejezés, örülök neki, Domokos elnök úr
említette. Ez egy financial audit. Ez egy pénzügyi ellenőrzés. Ilyen pénzügyi ellenőrzéseket
tömegével kellene a Számvevőszéknek végezni, egyrészt a központi költségvetésben, a 6-700
körül központi költségvetési szervnél, ahogyan a független könyvvizsgáló leírja, és ezt
közzéteszi helyesen a Számvevőszék, hogy kérem, íme, ilyen volt a pénzügyi beszámoló, a
mérleg-eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, számvitelileg korrektek az elszámolások,
ilyeneket kellene csinálni tömegével. Erről egyetlen szó nincs, hogy ilyet hányat akar csinálni
a Számvevőszék.

Amit kérdeztem, és nem kaptam rá választ, hogy a helyi önkormányzatoknál mit akar
a Számvevőszék ellenőrizni. Kérem tisztelettel, a számvevőszékek nem a gazdálkodást és
működést ellenőrzik. Ezek ködös, homályos fogalmak. Egyébként ne haragudjon, elnök úr, de
engem megdöbbent ez a felfogás, amit ön megfogalmazott, hogy nincs annak olyan
jelentősége, nem kell minden fogalmat definiálni. Most nem szó szerint adom vissza a szavait.
Hát hogy az isten haragjába ne kéne, már elnézést kérek a kifejezésért. Ez szakma, kérem. Ezt
jobb helyeken szakmaként művelik. A szakmának pedig megvannak a maga szakmai
követelményei. Tessék elképzelni egy kőművest, aki nem tudja, hogy a malterhez mennyi
cementet meg homokot kell keverni, csak úgy nagyjából összekeveri. Ez szakma. A szakma
pedig a terminus technicusok nélkül nem működik. Itt minden kifejezést, szakkifejezést
definiálni kellene egzaktan, hogy számon lehessen kérni azt, hogy a Számvevőszék évente mit
csinál. Mit ad 7 milliárd forintért az adófizetőknek. Itt ilyen homályos ígérvények vannak,
hogy majd a gyakoriságot eldönti a Számvevőszék elnöke.

Kérem tisztelettel, a National Audit Office, amely tizenvalahány évvel ezelőtt az
ikerkooperációs partnere volt az Állami Számvevőszéknek, a szakma jó részét tőlük is
tanultam, a világ egyik legtekintélyesebb számvevőszéke, azt hiszem, 500 körüli financial
auditot végez évente. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetési szervekről, állami tulajdonú
intézményekről ilyen egyértelműen definiált véleményt fogalmaz meg, miután megvizsgálta a
pénzügyi elszámolásokat, beszámolókat abból a szempontból, hogy hű és valós képet
festenek-e a pénzügyi helyzetről. Ezt kell megállapítania a Számvevőszéknek. Valóban olyan
a pénzügyi helyzet, amilyet tükröz a pénzügyi beszámoló, valóban nem voltak
szabálytalanságok, vagy ha voltak, lényeges szakmai kérdés, hogy voltak-e érdemi hibák.
Mert minden hibát nem lehet feltárni, nem is kell, a lényeges hibákat kell föltárni. És ha nincs
lényeges hiba egy pénzügyi beszámolóban, akkor hitelesítő záradékot lehet adni. Ezeket a
fogalmakat sehol nem használja a törvényjavaslat.

Nem használja még a standard kifejezést sem, itt Domokos elnök úr említette ezt. A
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló törvényben nagyon helyesen ki van mondva az,
hogy a magyar könyvvizsgálati standard-eket a kamara gondozza, törvény utal rá, és átveszi a
nemzetközi vizsgálói szervezet, az IFAC nemzetközileg elfogadott standard-jeit.
Hasonlóképpen a közszférában megvan a partnerszervezet, az INTOSAI, amelynek szintén
vannak standard-jei. Erre sincs utalás a törvényjavaslatban. Hogy az INTOSAI standard-jei
alapján kíván működni. És azt a két alapvető szakmai kérdést kívánja vizsgálni, ami
mindenfajta ellenőrzés kulcskérdése, hogy szabályosak-e a pénzügyi elszámolások, szabály
alatt értem a törvényességet és a szakmai szabályokat, és hogy értelmesen költik-e el a
közpénzeket. Kellő bölcsességgel, kellő körültekintéssel, gazdaságosan, hatékonyan és
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eredményesen. Ezek mind definiált fogalmak. Hány teljesítményellenőrzést kíván végezni az
Állami Számvevőszék egy évben? Kérdeztem, nem kaptam rá választ. Sőt, egyáltalán arra
sem kaptam választ, hogy egyáltalán végez-e ilyeneket a Számvevőszék.

Nem kívánom itt az időt húzni, ez hallatlanul gyenge elaborátum. Azt javaslom az
előterjesztőnek, hogy ezt vonja vissza, hozzon létre akár a számvevőszéki bizottsággal
kooperációban egy olyan ad hoc bizottságot, eseti bizottságot, amely áttekinti ezeket a
kérdéseket azokkal együtt, amiket még nem tettem föl, és elkészít egy olyan
törvénytervezetet, amely méltó ehhez az Országgyűléshez. Idő van, semmi sem sürgeti az
Országgyűlést, a Számvevőszéket sem, a gazdasági bizottságot sem abban, hogy július 1-jétől
új számvevőszéki törvénye legyen az országnak. Kérem, a jelenleg hatályos törvény 22 éves,
nem jó törvény, nálam többet senki nem bírálta, azt gondolom, de ha elvoltunk vele 22 évig,
akkor még egy fél évig, egy évig kibírjuk. Tehát ezt a tervezetet általános vitára
alkalmatlannak tartom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úrnak adom meg a szót.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr véleményét azzal folytatom,
hogy elavult, és változtatni kell, mégpedig minél sürgősebben. Az állami pénzek ellenőrzése
nem tűr halasztást.

Nem is tudom, mivel kezdjem, az egyik vagy a másik fércmunkával, ahogy ön
minősíti ezt a dolgot, de maradjunk annál, hogy a gazdasági bizottság törvényjavaslatával
foglalatoskodom. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az a vélekedésem, hogy nagyon
aktuális, általános vitára alkalmas. Persze lehetséges, hogy lesznek olyan kérdések,
amelyekben változtatunk rajta. És meg is korholnám a számvevőszéki bizottság elnökét, mert
ezt az ügyet magához ragadhatta volna, és a bizottságunk már korábban is egy
törvényjavaslattal foglalatoskodhatott volna korábban, a szerkesztés szintjén is. De meg kell
köszönnöm Rogán Antalnak, hogy a gazdasági bizottság önálló indítványaként nyújtja be.
Nem tudom, miért nem a számvevőszéki bizottság kezdeményezte. Elnök úr, ez kritika az ön
irányába, mert ön a főnök, dirigálhatta volna úgy, hogy mi terjesztjük be. Sajnálom, erről
lecsúsztunk.

Azt is hadd mondjam el, hogy ténylegesen úgy van, hogy az új alaptörvényt
elfogadtuk, és ez az ország nem lehet következmények nélküli. Nincs itt Dancsó
képviselőtársunk, de vannak a bizottságban olyan tagok, akik az államadósság okainak
vizsgálatával foglalatoskodnak. Kérem, jó, ha tudják, hogy egyetlenegy miniszter sem,
egyetlenegy miniszterelnök sem vállalja a felelősséget, pedig szétszórták az ország pénzét.
Tetszik érteni? Hát nem lehet tovább ez az ország következmények nélküli! Kedves elnök úr,
úgy gondolom, hogy épp ideje ebben a dologban sürgősen lépni, mint ahogy 20 év alatt is jó
pár törvényt javítgattak, aktualizáltak, ez a törvény is majd javítva és aktualizálva lesz. De
úgy gondolom, hogy új alapokra kell helyezni az Állami Számvevőszék munkáját. Generális
változást jelent, nagyon fontos és aktuális.

Kiemelném azt a kérdéskört is, hogy európai metódusokat valósít meg. A bizottságnak
neutrálisnak kell abban lenni, hogy minden jó szándékú és a törvényjavaslatot pontosító
módosító indítványt tárgyaljon meg, és tegye közkinccsé. Úgy gondolom, közös érdek az
átláthatóság és a rend, bár ezzel kapcsolatban vannak más vélekedések, szeretik a zavarokat.
Én úgy gondolom, hogy épp ideje, hogy elkezdődjék ez ügyben is a rendcsinálás. Az új
feladatok közül hadd emeljem ki, nagyon fontosnak vélem, hogy az Állami Számvevőszék
elnöke a Költségvetési Tanács tagja. Fontos feladat, épp ezért ezt a törvénynek is elő kell
segíteni, hogy megfelelő módon képviselje az ellenőrzést. Felértékelődött az Állami
Számvevőszék munkája, ennek kifejezetten örülök.
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Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hadd beszéljek a másik ügyről. A célt, tudja,
elnök úr, mindig a törvényalkotók fejében kell megfogalmazni. De ez általában a címéből és a
tartalmából is ki szokott derülni. Nem hiszem, hogy külön célt kellene megfogalmazni. A
fogalmak tekintetében vannak szakmai kautélák, szakmai szabályok, amelyeket nem fontos
újfent megfogalmazni, azokat alkalmazni fogja a Számvevőszék, ez a számviteli törvényben
és sok egyéb más jogszabályban, szakmai szabályban megtalálható. Egyetértek azzal, hogy
ezeket nem egy törvényben kell statikussá tenni, hanem lehetőséget kell adni arra, hogy ezt
átértékeljük, különösen a szakma oldaláról. Azután vannak olyan dolgok, amiket az éves
ellenőrzési tervben fog az Országgyűlés elé hozni a Számvevőszék, nem követelhetjük egy
törvényjavaslatban, mert minden évben a parlament elé kerül a beszámoló és a feladatok
meghatározása is.

Úgyhogy nem tartom fércmunkának, önnel ellentétben, kedves elnök úr. Már csak
azért sem, mert magam több szempontból is föl tudtam készülni a törvényjavaslat vitájára.
Ugyanis körülbelül másfél hete figyelem a Számvevőszék kommunikációját. Önnek biztos
elment a füle mellett, de elnök úr és stábja többször megnyilvánult, fölhívta a figyelmet arra,
hogy valami készül, úgyhogy én fel tudtam magam készíteni arra, hogy milyen változások
várhatók, és mit javasol a Számvevőszék az előterjesztőnek. Nem is emelném ki, mert úgy
gondolom, a törvény magáért beszél, de Nyikos László és Bödecs Barna képviselők
javaslatából hadd említsek meg két mondatot.

ELNÖK: Most nem erről tárgyalunk, az a következő napirendi pont.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem összevontan tárgyaljuk?

ELNÖK: Nem.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Akkor bocsánat. Ugyanis arról tudnék mondani pár
mondatot, de majd elmondom akkor, amikor aktuális lesz.

Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Nagyon köszönöm, hogy ez a törvényjavaslat
idekerült, és haladjunk a renddel. Általános vitára alkalmasnak találom, és szavazhatunk róla.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Lenhardt Balázs képviselő úr jelentkezett
szólásra.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Babák képviselőtársammal ellentétben én is úgy
gondolom, hogy nem kellően alapos még ez a törvény, úgyhogy ideje, hogy még átgondoljuk,
akár itt közösen is. Csak egy-két sarkalatos pontot érintenék, és nem megyek bele a
részletekbe, rögtön az 1. §-ban az (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az Állami
Számvevőszék jogállását és hatáskörét az alkotmány és e törvény határozza meg. Ez nagyon
helyes, nem is vitatható. A 3.§ (1) bekezdése viszont azt mondja, hogy az Állami
Számvevőszék feladatait és hatáskörét a sarkalatos törvény és más törvények állapítják meg.
Ez a más törvények kitétel már egy fölösleges jogbizonytalanságot tud eredményezni, amire
semmi szükség. Itt, ebben a törvényben pontosan rendezni lehet, hogy milyen eljárásokra,
milyen ellenőrzésekre és azzal kapcsolatban milyen más feladatokra terjedhet ki az Állami
Számvevőszék hatásköre. Ide beemelni egy ilyen gumiklauzulát, hogy annak alapján esetleg
majd egy másik törvény is rendelkezik bármilyen feladat- és hatáskörről, ez ellentmond a
jogegység követelményének.

Az 1. § (5) bekezdése, szintén nagyon helyesen, rendelkezik arról, hogy az Állami
Számvevőszék megállapításai alapján az ellenőrzött szervezetek és a felelős személyekkel
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szemben az illetékes szervezetnél eljárást kezdeményezhet. Itt a megfogalmazást
szigorítanám, mert alapos ok esetén eljárást kell kezdeményeznie, ahogy még sokkal több
esetben kellett volna az elmúlt időszakban is eljárást kezdeményeznie. Mert ugye, az elmúlt 8
esztendőben nemcsak az albizottságban végzett munkánk során, de átlagos újságolvasóként és
a közélet iránt érdeklődő emberként is látjuk, hogy mennyi visszaélés történt, és milyen
borzalmas károkat tudott okozni 8 év kormányzati ámokfutása az egész országnak. Egy
hatékonyabban működő Állami Számvevőszékkel talán sikeresebben lett volna gátolható ez a
folyamat.

Az 1. § (6) bekezdése viszont azt mondja, és itt egy kicsit aggályosnak tartom, hogy
rögtön az (5) bekezdés után rögzíti, hogy az Állami Számvevőszék jelentései, az abban foglalt
megállapításai, következtetései bíróság vagy más hatóság előtt nem támadhatók meg. Olyan
szempontból érthető, hogy nem az Állami Számvevőszék feladata, hogy pereskedjen az általa
tett megállapítások, vizsgálati jelentések kapcsán. De például, ha az illetékes szervezetnél már
megindult egy eljárás az általuk leadott szakvélemény alapján, akkor az adott érintett
szervezet nem feltétlenül ért egyet maradéktalanul az abban szereplőkkel, így nyilvánvalóan
joga van, és lehetőséget is kell neki adni, hogy vitassa az ott szereplő ténymegállapításokat.
Senki sem tévedhetetlen, természetesen a nemzeti együttműködés kormánya sem, ezt láttuk
több esetben is az elmúlt időszakban, de ugyanígy az Állami Számvevőszék illetékes
munkavállalója vagy akár vezetője is követhet el hibát. Ha ezt itt rögtön az 1. §-ban
leszögezzük, adott esetben egy bírósági vagy bármilyen következmény esetén úgy fogják
kezelni az Állami Számvevőszék jelentéseit, mintha azok cáfolhatatlan igazságok lennének.
Lehet, hogy senki nem fogja merészelni, venni magának a bátorságot, hogy bizonyos szakmai
megállapításokat kétségbe vonjon, holott annak lehet is adott esetben jelentősége.

A legkomolyabb kifogásom, tényleg sarkalatos kifogásom az egész törvényjavaslat
ellen, hogy az Állami Számvevőszék legfontosabb feladata, hogy ellenőrizze az
államháztartás gazdálkodását, bármelyik szerv működését hatékonysági, célszerűségi
szempontból, amelyik a központi költségvetésből jut forrásokhoz. Ez teljesen rendben van,
pontosan ez a feladata. Ami aggályos, hogy az Állami Számvevőszék elnökét, alelnökét az
Országgyűlés 8 tagú bizottsága jelöli, és utána az Országgyűlés többsége fogja megszavazni.
Az az országgyűlési többség, amely a kormánytöbbséget is biztosítja. Tehát gyakorlatilag ez
egy olyan önellenőrzést ír elő, és nyilván nem a jelenlegi vezetést akarom megsérteni, de a
saját kormánya által kinevezett tisztségviselőtől nem várható el, hogy ugyanolyan agilitással
és hatékonysággal leplezze le az állami működés keretében elkövetett visszaéléseket, mintha a
klasszikus montesquieui fékek és egyensúlyok rendszerében esetleg más élhetne a kinevezés
jogkörével, és úgy lenne biztosítva az Állami Számvevőszék függetlensége. Hogy ne
gyakorolhassanak rá közvetlen kormányzati hatalmi befolyást.

Ugye, elhangzott, hogy a költségvetésénél is azért nagyon fontos, hogy ne lehessen
kevesebb az előző évinél, hogy ilyen értelemben ne lehessen őket a kormányzat részéről
nyomás alá helyezni. Ennél a kinevezési gyakorlatot sokkal fontosabbnak tartom. Még akkor
is, ha 9 éves viszonylatban nem biztos, hogy a második ciklusban ugyanaz a kormányzati erő

kerül hatalomra. Itt már megfordulhat ez a fajta álláspont. De az is lehet, hogy 8 évig ugyanaz
a párt fog kormányozni, és ehhez viszonyítva a 9 évet, elég jelentős átfedés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes József képviselő úr kért még szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Röviden kísérelném meg a magam részéről az elmondani az
elhangzottakkal kapcsolatos megjegyzéseimet. Lenhardt Balázs képviselőtársam mondta az
utolsó mondataiban, hogy 9 évre nevezik ki az Állami Számvevőszék elnökét, és bizonyos
esetekben változhatnak a kormányzati tényezők. Ebből kiindulva azt hiszem, nemcsak az a
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fontos, egy állami számvevőszéki törvény megalkotásánál, hogy a kinevezési mechanizmus
hogyan alakul, hanem az, hogy hogyan végzi a tevékenységét.

Elnök úr mondta, hogy belülről kritizálta az eddig törvényeket. Én most már a
negyedik ciklusban vagyok parlamenti képviselő, és minden évben meghallgattuk az Állami
Számvevőszék jelentését a parlamentben, megvitattuk, és mindannyian azt a tényállást tudtuk
rögzíteni, hogy az ÁSZ-nak vannak jogkörei, de azok nem terjednek odáig, hogy adott
esetben annak hatása is legyen. Lenhardt képviselőtársam mondta a kinevezéssel
kapcsolatban, hogy az elnök lehet lojális. Ennek van egy nyilvánossági passzusa is. Idáig
tulajdonképpen a polgármesteren múlott, hogy nyilvánossá teszi-e vagy sem. Ha nyilvánossá
teszi, és szigorítunk rajta, én is tovább szigorítanék rajta, őszintén megmondom, a feltételes
mód ebben a kategóriában egy kicsikét puha fogalmazás. Kell. Tudok olyan ÁSZ-jelentésről,
ahol 187 törvénytelenséget állapított meg, okirat-hamisítástól kezdve. Az ÁSZ-nak ilyenkor
az a feladata, hogy felhívja az önkormányzat és a polgármester figyelmét, hogy x. időn belül
ezeket javítsa ki. Ha van törvénytelenség, tegyen feljelentést. Én is ezen az állásponton
vagyok ezzel kapcsolatosan.

A másik ugyanilyen kérdés. Ha az ÁSZ megjelenik valahol vizsgálni, leadja a
vizsgálati hatáskört, hogy miben kíván vizsgálódni, és vele párhuzamosan derül fény olyan
egyéb más tevékenységre, amihez szüksége van más dokumentációkra is, idáig megtagadhatta
a polgármester azok átadását. Azt mondta, hogy menjen vissza, hozza a következő papírt.
Ezeket ez mind meg fogja szüntetni, és kötelezheti arra, hogy adott esetben egy megállapítás
alapján jogilag is rögtön a megfelelő szervezeteknél feljelentést tehet, és meg is kell tennie. A
legnagyobb probléma ott volt, hogy az eddig kormányok hogyan viseltettek az éves ÁSZ-
jelentéssel szemben. Nem biztos, hogy azt kell tegyük, amit az Állami Számvevőszék javasol
Itt a feltételek nincsenek meg. Igenis, a mindenkori kormány számára az ÁSZ
megállapításainak nagyon komoly szankciói is lehetnek, és a következő időszakban ezt a
rendszerbe is be kell tudni építeni. Ezért is vitatkozom elnök úrral, mert lehet, hogy belülről
hosszú éveken keresztül vitái voltak különböző személyekkel, és ebből adódik, hogy ezt a
vitát elnök úr nem felejti el. De úgy érzem, hogy ennek a törvénynek igenis pontosan azokat a
passzusait próbálja meg erősíteni, határozottabbá tenni, és a végrehajtás területén is további
jogköröket ad az ÁSZ-nak, és ezzel az eddigi korrupciós esélyeket, lehetőségeket, annak
csatornáit próbálja meg bezárni szankciókkal. Sőt, minden további nélkül börtönbüntetésre is
lehet javaslatot tenni. Tehát azt mondom, hogy ezen a területen igenis még ennél is erősebbé
kell tenni.

Az elmúlt időszakban nagyon sok uniós forrás került felhasználásra. Az
önkormányzati adósságállományból adódóan rengeteg céget hoztak létre az önkormányzatok.
Ha az elnökön múlott, akkor volt lehetőség arra, hogy adott esetben a létrehozott különböző

pénzszivattyúként működő gazdasági társaságok tevékenységét hellyel-közzel, leterheltség
miatt vizsgálja, de nem tudta konzekvensen végrehajtani. Most viszont van lehetőség rá, még
ha 10 százalékkal is, de ha önkormányzat közpénzt visz be valamelyik gazdasági társaságba,
akkor abban a pillanatban az ÁSZ-nak van lehetősége arra, hogy azt is vizsgálja. És nem lehet
megtagadni az esetleg hozzáfűződő különböző pályázati és végrehajtási rendszerek
dokumentumainak kiadását.

Én azt mondom Balázsnak is, elnök úrnak is, hogy általános vitára igenis alkalmas ez
a törvényjavaslat. Ha esetleg abba az irányba kívánjuk elmozdítani, hogy bizonyos területeken
erősítsünk, akkor ezt módosító indítványokkal tegyük meg, de igenis legyen olyan erős
hatásköre az Állami Számvevőszéknek, hogy az általa megállapított törvénytelenségek,
szabálytalanságok ne tudjanak elsikkadni, nyomtalanul eltűnni, mert azok további puhaságot
fognak szülni. Azt mondom, hogy igenis ebbe az irányba kell haladnunk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim nem kértek szót a további vitában.
Most az előterjesztő képviselőjének, a kormánynak, illetve a Számvevőszéknek adnám meg a
lehetőséget reagálni a vitában elhangzottakra. Kérem először elnök urat, azután a kormány
képviselőjét, és aztán a Számvevőszéket. Köszönöm.

Az előterjesztő reflexiói

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon röviden reagálnék először Lenhardt képviselő úr konkrét észrevételeire. Hadd
mondjam azt, hogy nem érzek abban semmi következetlenséget, hogy az Állami
Számvevőszék feladat- és hatáskörét e sarkalatos törvény és más törvények állapítják meg,
mert jelenleg, ha utánanézek, körülbelül 30 jogszabály állapít meg az Állami Számvevőszékre
vonatkozó kötelezettséget. Nyilvánvaló, hogy számtalan esetben ez nem változik, akkor nem
okoz ez problémát. Éppen azért van erre ebben a formában szükség, hogy ne idézzen elő

jogbizonytalanságot, hiszen konkrét feladatokat nagy mennyiségben nem tudnánk ebben a
törvényben definiálni. Ha ezt tennénk, akkor gyakorlatilag minden évben módosítani kellene a
törvényt, ami szerintem nem szerencsés, mert egy sarkalatos törvénynek nem az a dolga, hogy
benne a konkrét feladatokat, megrendelt ellenőrzéseket minden alkalommal beleírják vagy
kivegyék. Ezért vannak más jogszabályok, és ezért kell a vonatkozó szakaszt beletenni.

Itt fölvetette azt, hogy az ominózus (6) bekezdésben az Állami Számvevőszék
megállapításai nem támadhatók meg, és miért nem nyílik észrevételezésre lehetőség. Két
dolgot hadd mondjak erre. Egyrészt ez eddig is így volt, és nem véletlenül. Hiszen az Állami
Számvevőszék nem olyan típusú Számvevőszék, amely kvázi bíróság, ezért nem kell a
döntéseivel szemben fellebbezésre lehetőséget adni. Viszont az észrevételezési lehetőség
nemcsak hogy eddig is rendelkezésre állt, ez a törvény is definiálja. Javaslom, hogy a 29. §-t
olvassa el, amiben három bekezdés is szól arról, hogy milyen módon van észrevételezési joga
az ellenőrzött szervezetnek, és a gyakorlatban annak nyilvánosságáról is gondoskodni kell.

Ami azt a felvetést illeti, ami az (5) bekezdésben található, lehet itt szigorítani, ha
gondolják, bár szerintem általános jogi norma, hogy törvénysértés észlelése esetén minden
állami szervezetnek és hatóságnak, bár az Állami Számvevőszék nem hatóság, meg kell
tennie a szükséges jogi lépéseket. Ezt a jogi normát nem hiszem, hogy itt még külön kéne
definiálni a törvényen belül. Minden egyéb esetben viszont, ha úgy ítéli meg, akkor megteheti
a megfelelő lépést ebből a szempontból, hiszen azért van mérlegelés is.

Ami pedig a függetlenséget illeti, nézze, azt gondolom, az a nemzetköz standard-ben
elfogadott gyakorlat, hogy az Állami Számvevőszék elnökét a parlamentek rendszerint több
ciklusra választják. Előfordul olyan is, hogy uralkodó nevezi ki, ez nálunk speciel nem
aktuális kérdéskör. Ezért azt gondolom, hogy a több ciklusra történő megválasztás ebben a
formában elfogadott elv. Egyik oldalról garantálja a függetlenséget, a másik oldalon pedig
szerintem azt garantálja jelentős mértékben, hogy az Állami Számvevőszéknél nem az elnök
és az alelnök ellenőriz, hanem a munkatársak. Egy jelentés elkészültének van egy belső
munkafolyamata, és ez a munkafolyamat önmagában garantálja azt, hogy egy szervezetében,
sokszor személyi állományában nagyobb részt kontinuis szervezet, amely legfeljebb
folyamatában tud megújulni, ki tudja alakítani a maga olyan belső standard-jeit, amivel
ellenőriz, a másik oldalról ezeknek minden ellenőrzött szervezetnél érvényt is tud szerezni.
Hadd utaljak arra, hogy az ÁSZ előző elnöke is 12 évig volt az ÁSZ-nál. Többször érte, az
előttem betöltött funkcióira gondolok, politikai értelemben támadás, mégis volt olyan, hogy
adott esetben többféle színű kormány munkáját is határozottan kritizálta az Állami
Számvevőszék. Ez nem az ő személyes érdeme, ez az Állami Számvevőszék kontinuis
működésének az eredménye. Ebben önmagában nem látok semmi problémát, az a jó
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szerintem, ha több ciklusra vonatkozó választás van. Ez egyébként az Állami Számvevőszék
elnökénél, alelnökénél nem 9, hanem 12 esztendő.

Nagyon sajnálom, hogy Veres János képviselő urat, olyan mélységében érdekli a vita,
hogy az észrevételeire adott választ már nem vártat meg. Ha itt lenne, akkor felidézhettem
volna neki azt a régi szakállas viccet mg a ’80-as évekből, neki még talán mond is valamit. a
tanár megkérdezi, hogy a nagy honvédő háború áldozatai egészen pontosan hányan voltak.
Mondja a diák rá, hogy 15 millióan, mire a következő kérdés: név szerint? Azt gondolom,
hogy ez a kukacoskodás, kekeckedés mintapéldája szokott lenni. Azt gondolom, amikor név
szerint kéri rajtam számon a képviselő úr a törvény szerzőit, az pontosan ugyanez a
kekeckedés. És rendszerint kekeckedni az szokott, akinek érdemi észrevétele nincs. Érdemi
észrevételt egyébként a képviselő úr nem is fogalmazott meg.

A több észrevételre vonatkozóan, főleg azokra, amiket elnök úr tett, azt tudom
mondani, hogy rengeteg olyan észrevétele volt, amiket akár módosító indítvány formájában is
be lehet nyújtani ehhez a törvényjavaslathoz, ezt meg kell tenni, és van mód a vita későbbi
szakaszaiban ezeket megvitatni, és azokról pozitívan, negatívan vagy alternatívákkal dönteni.
Erre szolgál a parlamenti vita. Hadd utaljak itt arra a meggyőződésemre, amit még egyszer
szeretnék kifejteni. Sokszor megtettem már. Nagyon furcsállom azt a parlamenti hozzáállást
pártok, frakciók részéről, amikor mindig a benyújtás előtti egyeztetést hiányolják. Azt
gondolom, a választók azért választottak meg minket ide, a parlamentbe, hogy a parlamenti
fórumokat használjuk fel egyeztetésre, vitára és azt követően döntéshozatalra. Különben miért
kapnánk a fizetésünket? Ha mindig mindent egyeztetnénk a benyújtás előtt kellő mélységig,
akkor színjátékká tennénk a parlamentet. Azt gondolom, ezt senki nem szeretné, legkevésbé
talán az ellenzék esetében lenne értelme. Ezért jó dolog az, ha érdemi vitával töltenénk el a
parlamenti hetet, amíg egy törvényjavaslat megvitatása és elfogadása zajlik, nemcsak a
színjáték kedvéért csinálnák adott esetben a pártok azt, amit csinálnak.

Azt kell hogy mondjam, hogy ebből a szempontból szerintem itt érdemi vitára nyílik
lehetőség, egy meglehetősen hosszú időszakban. Én nem látok semmilyen sietséget, ugyanis
azt gondolom, ez a normális menete a törvényhozási munkának, ha egy indítvány benyújtásra
kerül, a parlament általános gyakorlata szerint az első helyen kijelölt bizottság a soron
következő ülésén tárgyalja azt. Itt a soron következő ülésen momentán most van. Tehát nem
volt meglepő, hogy adott esetben a kormánypárti frakciók ennek tárgyalását kérték, tekintettel
arra, hogy soron következő ülésről van szó. A parlament soron következő ülése majdnem egy
hét múlva lesz, addig értelemszerűen több idő telik el, foglalkozhatnak vele más bizottságok
és majd érdemben fog vele foglalkozni a parlament plenáris ülése is. Tehát még egyszer arra
szeretném kérni mindannyiukat, hogy a vitából érdemben is vegyék ki a részüket, és ha lehet,
a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát jelen bizottsági ülésen támogassák.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr? (Jelzésre.) Nem kíván reagálni.
az Állami Számvevőszék részéről elnök úr?

Domokos László válasza

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Nagyon rövid lennék.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket,
és köszönöm a lehetőséget, hogy ezekre reagálni is tudok. Azt hiszem, abban többen is
egyetértettünk, amit Lenhardt Balázs is elmondott, hogy még több intézkedésre, még
hatékonyabb ÁSZ-ra van szükség. Ezt próbáltuk összerendezni. Valóban lehet, hogy egy
erőteljesebb fellépés módjait kellene rögzíteni, de azért itt egy határt szeretnénk megrajzolni,
hogy világos legyen. Nagyon sok ember fejében úgy jelenik meg az Állami Számvevőszék,
mint egy rendőrség, amely szirénázó autókkal megy és elviszi azt, aki vélhetően csúnya
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dolgot csinált, és majd a bíróság dönt. Nagyon fontos, hogy a Számvevőszék dolgozóinak, az
egyébként hatóságnál dolgozó embereknek a szabályait leírja, hogy nekik is feljelentési
kötelezettségük van, ha ilyen információhoz jutnak. Ezt külön írjuk le, mert ez nem a
kormány jogköre, vagy nem egy kormányzati hivatalból adódó jogkör. Ezért is kértük, hogy a
Számvevőszék dolgozói számára ez ilyen módon legyen körülírva. De nagyon fontos, hogy a
feljelentés adott esetben csak bejelentési jogkör, hiszen nem vagyunk nyomozó szerv, és
nincsenek meg az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközrendszerek sem. És nem is
javasolnám, hogy ilyen irányba vigye el módosító javaslatokkal bárki is, a parlamenti többség
meg végképp ne, maradjon meg a hivatali típusú ÁSZ-működés. Inkább legyen a
vádhatóságokkal együttműködési kötelezettség, amiről szintén szól ez a törvény, hiszen ha az
igazságszolgáltatás keretei között majd jó és hatékony ÁSZ-jelentések jelennek meg, akkor a
maga keretében járhat el az igazságszolgáltatás. Szerintem talán ez a legfontosabb elem,
amiről szólni kellett, és az előterjesztők véleményét tekintve plusz információ volt.

Miért hasznos az ellenőrzés? Ezt Nyikos elnök úr kérdezte. Egyrészt az alkotmány is
elég jól körülírja, egyféle állami közfeladat kötelezettségét és felelősségét írja le. Nyilván a
sarkalatos törvényben ennek garanciális elemeit próbálta fölépíteni, az Állami Számvevőszék
jogállását, hatáskörét, feladatait. Majd a számvevőkre is nagyon komoly szabályokat,
összeférhetetlenségi, működési, alkalmazási feltételeket szab, és külön az ellenőrzés
szabályairól szól. Az ellenőrzés mély tartalmáról pedig azt kell mondani, hogy szinte minden
olyan törvénynél, amikor az Országgyűlés úgy gondolja, hogy azt még speciális keretek
között külön is megmondja, hogy hogyan kell ellenőrizni, mit és milyen gyakorisággal,
milyen módszerrel, satöbbi, az továbbra is, ha úgy tetszik, annak a törvénynek a többségi elve
szerint lehet egyszerű többségű és kétharmados törvényben megfogalmazni, azt kár lenne a
számvevőszéki kétharmados törvénybe bebetonozni, mert nem biztos, hogy mindig arra van
szükség. Például egy egyszerű többséggel bíró szabályt beemelni kétharmados törvénybe,
utána külön keresni a módosítás lehetőségét, úgy gondolom, ezzel nehézkessé tennénk az
ellenőrzés mechanizmusát.

Ezért döntött ’89-ben is a törvényalkotó ezen elv mellett, és ezt tartotta meg 20 évig.
Tehát ebből a szempontból mi is úgy gondoltuk, hogy ettől nem érdemes eltérni. Csak
emlékeztetőül mondom, azt elmúlt fél évben, ha jól emlékszem, háromszor nyúlt hozzá az
Állami Számvevőszék jogköréhez, feladataihoz az Országgyűlés. Például az említett
önkormányzati többségű vállalatok, az alapítványoknak átadott pénzek tekintetében. Tehát
módosulnak a szabályok, azoknak ott van a helye. Legalábbis eddig ez volt a törvénykezési
gyakorlat, ezért úgy gondolom, hogy annak tartalma mindig külön-külön megítélhető a
képviselők által. Ezért ennek a gyakorlatnak a továbbvitelét részemről támogatom. Köszönöm
szépen még egyszer a véleményeket és a kérdéseket.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Most szavazunk a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Ez tizenhat. Ellenszavazat? Egy. Tartózkodás? Egy. A többségi előadónak
javaslom Babák Mihály képviselő urat, kisebbségi előadót pedig az ellenzék Nyikos úr
személyében állít. Köszönöm szépen. (Rövid szünet.)

Az Állami Számvevőszékről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat, kérem, foglalják el helyüket. Áttérünk 2.
napirendi pontunk megtárgyalására, döntés önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről.
Ennek az első napirendi javaslata az Állami Számvevőszékről szóló, T/3123. szám alatt
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benyújtott törvényjavaslat, dr. Nyikos László és Bödecs Barna jobbikos képviselők önálló
indítványa. Az előterjesztőnek, Nyikos képviselő úrnak adom meg a szót, aztán a kormány
képviselőjének. Képviselő úr!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Rövid leszek, mert
sok minden elhangzott már, és nincs elég idő, nem akarom a bizottságot untatni
részletkérdésekkel. A törvényjavaslat készítésének körülményeiről is szóltam néhány szót.
Őszintén mondom, nem szoktam mellébeszélni, nekem illúzióm és szándékom volt, hogy ez a
bizottság legyen egy olyan korszerű számvevőszéki törvény elkészítője, ami aztán alkalmas
arra, hogy a parlament elé kerüljön. Sajnos ez lett belőle, ami itt fekszik előttünk. Volt már
arra példa a közelmúltban, speciel az alkotmányvitában, hogy bekerült az alaptörvény-
tervezet mellé egy képviselői indítvány is a parlament elé, és jogi értelemben vagy formális
értelemben az Országgyűlés két tervezet vitáját tartotta napirenden. Abban reménykedem,
hogy mindazon viták és konfliktusok ellenére, amelyek a két tervezet között húzódnak, a
bizottság alkalmasnak tartja ezt a javaslatot arra, hogy a plenáris ülés elé kerüljön, és akkor
mindkettő értékelése alapján lehet azt eldönteni majd a végén, hogy melyikből lesz egy
számvevőszéki törvény.

Egyetlen szakmai kérdésre szeretném a figyelmet fölhívni, mert ezt fontosnak tartom.
Nem javasolom a jövőben a Számvevőszéknek a helyi önkormányzatok pénzügyi
ellenőrzését. Ennyiben tehát valóban alapvető különbség van a kettő között. Több okból sem
javaslom. Az első magyar Számvevőszék ezzel nem foglalkozott. Az akkori számvevőségi
rendszerben a Belügyminisztérium számvevősége volt felelős a községek, városok
beszámolóinak ellenőrzéséért, megyerendszerben az alispán, a járásokban a főszolgabíró,
satöbbi, tehát a Számvevőszéknek semmi köze nem volt a helyi önkormányzatokhoz. Ez az
egyik. A másik, hogy a Lajtán túlon nem foglalkoznak a számvevőszékek helyi
önkormányzati ellenőrzéssel. Vannak apróbb kivételek, mondjuk Ausztriában, ahol a 20 ezer
főnél nagyobb lélekszámú városok auditora az Österreichische Rechnungshof, de jellemzően
ez kormányzati feladat. Tartományi kormányzatok végzik. És végül a harmadik, ogy az elmúlt
20 esztendő tapasztalatai azt mutatják, hogy a Számvevőszék nem tudta megoldani ezt a
kérdést. Itt összevissza mindenféle ígérgetések voltak, átfogó ellenőrzések, amelyek hál’
istennek most már megszűnőben vannak. A tény az, hogy a 3200 helyi önkormányzat közül 7-
800-nál van magán könyvvizsgáló, a többinél pedig nincs független pénzügyi ellenőrzés.
Semmilyen nincs. Ez egy hatalmas probléma. Ennek megoldását csak egyféleképpen látom,
ha ezt a belügyi kormányzat veszi át, miután ott van a megyei kormányzati hivatalok
törvényességi ellenőrzése is, amellé föl kéne zárkóztatni a pénzügyi ellenőrzést is, mert
lehetetlen helyzet, hogy a kis falvak, városok, a 10 ezer főnél kisebb létszámú városok
pénzügyi ellenőrzése megoldatlan.

Ez koncepcionális különbség a két javaslat között. Természetesen elfogadására a
kormány egyetértése nélkül nincs esély, de el kellett mondanom és hangsúlyoznom kell, hogy
ez tudatos, nem azért van, mert kifelejtettem. A továbbiakban nem megyek bele a
részletekben, ennyit szeretnék kérni, javasolni, hogy alternatív törvényjavaslatként vegye ezt
is tárgysorozatba a tisztelt bizottság. Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, elnök úr. Megkérdezem a kormány
képviseletében jelen lévő Gáva Krisztiánt.
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A kormány álláspontjának ismertetése

DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az
előterjesztésről a kormány csak a tárgysorozatba-vételt követően kíván véleményt
nyilvánítani.

Észrevételek, megjegyzések

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak van-e kérdésük, véleményük?
Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Megtisztelem az előterjesztőt, mert az imént
azt mondta, hogy fércmunka. Én nem mondom ugyanezt, mert nem hiszem, hogy szabadna
ilyet mondanom egy tisztes szándékról, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon furcsállom
azt, hogy a számvevőszéki bizottság elnöke nyújt be egy javaslatot és nem a bizottság. Bár
erre is van magyarázat, hiszen nem lenne helyes, hiszen akkor nem lennénk első helyen
kijelölt bizottság.

De azért hadd mondjak egy-két konkrét dolgot, csak szúrópróbaszerűen, hiszen ennél
lényegesen több észrevételem van. A jogállás tekintetében gyenge jogosítványokkal
rendelkező szervezetet állapít meg, messze nem fogja át hatáskörben a jelenlegi munkáját
sem. Furcsa a szervezetet illetően, hogy a főtitkár és a főigazgató tekintetében szélesíti a
jogkört, az elnökét kiüríti. Ezek nem igazán jó dolgok. Az összeférhetetlenség szabályait túl
szűkre veszi. Még a javadalmazási rendszerről is van megjegyzésem, de azt most elhagyom.
Az ellenőri szabálykörnyezet elfogadhatatlanul gyenge környezetet teremt az ellenőrzéshez.

Szóval, több sebből vérzik a javaslat szerintem, de ne nyissunk vitát felette, mert úgy
gondolom, arra nem alkalmas, és már elfogadtunk egy törvényjavaslatot általános vitára. A
benne lévő hasznos javaslatok lépjenek be módosító indítványként a már korábban elfogadott
előterjesztésbe. Köszönöm, elnök úr, megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek hozzászólási szándéka? (Nincs
jelentkező.) Nincs jelentkező. Az előterjesztőnek adom meg a szót.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm Babák képviselőtársam
kritikai észrevételeit. Tisztázzuk ezt, mert már másodszor került szóba, hogy miért nem a
bizottság a benyújtó. Kérem szépen, lehet, hogy rosszul lobbiztam. Ide akartam hozni.
Kaptam ilyen tanácsot. Önökön múlott, hogy nem jött ide. De mindegy. Maradjunk a
tényeknél. Nem jött ide, csak egyéni indítványként.

Gyenge jogosítványok. Ez nem így van. Hiszen én leszűkítem a központi
költségvetésre a számvevőszéki jogosítványokat. Tisztázzuk, hogy a Számvevőszék nem
hatóság, és ennyiben azt a részét sem tudom támogatni a másik javaslatnak, hogy itt
büntetőjogi nem tudom, mi van. Kérem szépen, a számvevőszékek véleményt mondanak, és a
vélemény alapján nem neki kell realizálni, hanem a parlamentnek. A parlament ne a
Számvevőszéktől várja azt, hogy majd furkósbottal fogja realizálni a megállapításait, hanem a
parlamentnek kell meghozni ezeket a szankciókat, ha kell. Egyáltalán nem tartom a
jogosítványokat kevésnek. Az ellenőrzéshez szükséges jogosítványok megvannak, a
szankcionáláshoz meg nem is kell jogosítvány, mert a Számvevőszék nem szankcionáló
szervezet.

Még egy dolog, utána be is fejezem. Igen, az is tudatos, azért nem alelnököt neveztem
meg helyettesként, mert az alaptörvény alelnököt nem nevez meg. Ezért találtam ki ezt a
rangidős főigazgató titulust, de ez nem alapkérdés. Tőlem kinevezhet az elnök alelnököt is.
Nekem az a problémám, hogy felfogásom szerint az alelnököt nem a parlament választja,



- 29 -

legalábbis ebben a szellemben javasoltam a rangidős főigazgatót, ha úgy tetszik. Ez
alaptörvény-értelmezés, nem vagyok alkotmányjogász, de úgy értelmezem az alaptörvényt,
hogy tudatosan kihagyta belőle a törvényalkotó az alelnököt. Volt egy olyan verzió, ahol
benne volt. Az eseti bizottsági verzióban még benne volt, aztán valaki kivette. Ez nekem azt
üzente, nem kérik, hogy a szervezetben legyen alelnök. Egyébként pedig köszönöm a
javaslatot, hogy szedjük ki ebből a jót, és tegyük bele a másikba. Ugyanezt hadd javasoljam,
hogy szedjük ki abból a jót, és tegyük bele ebbe, mert abban is vannak jó elemek. Ennyi,
köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több képviselőtársam nem jelentkezett hozzászólásra,
úgyhogy szavazzunk a tárgysorozatba-vételről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Kettő. Aki nem ért egyet? A többi. Köszönöm szépen.

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Most Jánosi Andreát szólítom a kormány képviseletében a közbeszerzésekről szóló
2003. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Nem tudom, van-e itt az előterjesztő
képviseletében valaki? (Nincs jelentkező.) Nem látok senkit. Viszont tudjuk mindannyian,
miről szól a törvényjavaslat. Az önkormányzatok számára most nagyon fontosnak számító
törvényjavaslatról van szó, amely a közbeszerzési eljárásokat helyre tenné az
intézményátadások vonatkozásában. Nekem egy hiányérzetem van, hogy ez a törvényjavaslat
az oktatási intézményekről rendelkezik. A szociális intézményeknél nem tudom, fennállt-e
ilyen szabályozás, erre esetleg helyettes államtitkár asszony majd tud válaszolni. Kérdezem a
kormány képviselőjét, támogatja-e a törvényjavaslatot.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja, hiszen egyeztettük az álláspontokat. Az egyéb
szociális szolgáltatásokat nem vizsgáltuk. A képviselői önálló indítvány kizárólagosan a
közoktatási feladatról és az ehhez kapcsolódó intézményfenntartói feladatokról rendelkezett.
Egyéb szociális szolgáltatási tevékenységet nem tartalmazott a képviselői indítvány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdésük, észrevételük képviselőtársaimnak?
(Nincs jelentkező.) Nincs.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

A tárgysorozatba-vételről szavazunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Tizenhat. Ellenszavazat? Tartózkodás? Egy.

Az általános vitára való alkalmasságról is döntenünk kell. Aki általános vitára
alkalmasnak tartja, kérem, ugyancsak kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Tizenhét. Ellenszavazat? Tartózkodás? Nem volt. A Házat írásban tájékoztatjuk a bizottság
álláspontjáról.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló 2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés alapján járó
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jövedelem különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Áttérünk az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés alapján járó
jövedelem különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatra,
T/3069. számmal. Bertha Szilvia jobbikos képviselő önálló indítványáról van szó. Itt van-e
képviselőtársunk? (Nincs jelentkező.) Vállalja-e valaki a törvényjavaslat képviseletét?
Lenhardt képviselő úrnak adom meg a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik), előterjesztő: Csak nagyon röviden, mert
igazából az idő is előrehaladt, és fölösleges köröket senki nem szeret futni. Itt a tegnapi döntés
után, amikor sajnálatos módon Lázár János javaslata ment át és nem egyéb, ezt nehéz lesz
most megszavaztatni. Természetesen a Jobbik nevében kérem, hogy támogassák a mi
megoldásunkat, ami az eredeti ötéves időéves időtartamra visszamenőleg szeretné ezeket az
álláspontunk szerint tisztességtelenül kifizetett juttatásokat visszafizettetni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a törvényjavaslattal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor a kormány képviselőjének adom meg a szót.

A kormány álláspontjának ismertetése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Nátrán Roland vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A kormány
nem támogatja a javaslatot. Az Alkotmánybíróság döntéséből következően a 2010-es, illetve
2011-es évekre változatlan formában elfogadhatónak tartjuk a 98 százalékos különadóról
szóló törvényt.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valaki részt kíván-e venni a vitában? (Nincs jelentkező.)
Nem. Szavazunk a tárgysorozatba-vételről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Egy. A bizottság nem vette tárgysorozatba, így nem kell szavaznunk a
továbbiakban az általános vitára való alkalmasságról.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a következő napirendi pontunk tárgyalására, az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint
ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi törvény módosításáról
szóló törvényjavaslatra, T/3090. számon. Az általános vita következik első helyen kijelölt
bizottságként. A kormány képviselőjének adom meg a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Röviden foglalnám össze, néhány mondatban a törvényjavaslatot. Az
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Európai Unió Tanácsa elfogadta a vonatkozó 961/2010. tanácsi rendeletét, ami az Iránnal
szembeni szankciók fokozásáról, illetve ellenőrzéséről szól. Ennek az uniós rendelkezésnek a
hazai végrehajtására vonatkozik a javaslat. Ezzel összefüggésben a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága lesz az a közvetítő szerv a javaslat alapján, amely a
szolgáltatók és az iráni székhellyel, telephellyel, illetve állampolgársággal rendelkező
gazdasági társaságok által indított, illetve fogadott átutalásokat verifikálja, úgymond ellenőrzi.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdésük a törvényjavaslathoz? Véleményük?
(Nincs jelentkező.) Nincs.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Aki egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhat igen. Nemmel szavazott? Nem volt ilyen.
Tartózkodott? Egy. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm. Előadót kell-
e állítanunk? Kisebbségi előadót Lenhardt Balázs személyében állít a bizottság. Többségi
előadó?

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem jó, mert nem hangzott el semmi. Szerintem írásban
adjuk be az álláspontunkat, és majd Balázs hozzászól.

ELNÖK: Ez jobbnak tűnik számomra is. Ékes József képviselő úr!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, de furcsán néz ki, hogy van egy előterjesztés, és a
bizottság ülésén az égadta világon senki nem mond semmit. Akkor miért is mondunk többségi
és kisebbségi véleményt?

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egyszer a Keller engem megtámadott emiatt. Nagyon
kínos volt. Mert végül is azt kell elmondani, ami a bizottságban elhangzik, én pedig
elmondtam a törvényről a véleményemet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt elfogadja képviselő úr? (Jelzésre.) Igen. Akkor
írásban jelezzük a bizottság véleményét, Lenhardt képviselő úr pedig majd hozzászól a
vitához. Köszönöm szépen.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó
kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása

Tisztelt Bizottság! Áttérünk az utolsó napirendi pontunk megtárgyalására, az
Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények
megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslatra, T/ 2940. számmal. Ehhez kapcsolódó módosító javaslatok nem érkeztek, de
van egy bizottság által benyújtandó javaslat. A kormány képviselője itt van, tehát tudja
ismertetni a javaslat lényegét. Kérem, hogy tegye meg.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! Tavaszi Zsolt vagyok, az államháztartási szabályozási főosztály vezetője a
Nemzetgazdasági Minisztériumban. A bizottsági módosító indítvány, ami a
törvényjavaslathoz érkezett, három pontban fogalmaz meg módosítási javaslatot az
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államháztartási törvényt érintően. Az első lényegében egy technikai pontosítás, a kincstárban
pénzforgalmi számlát vezetők közül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
szerepel, de maga a hatóság kimaradt, ennek pótlása történik meg. A második témája, hogy az
önkormányzatok, illetve a polgármesteri hivatalok önállóan nyithatnak adószámlát, illetve
adószámmal rendelkezhetnek. Ennek az összhangját teremti meg a törvényjavaslat,
egyértelműen a polgármesteri hivatalhoz rendeli az egységes gazdálkodást. A harmadik pontja
arra vonatkozik, hogy az egyes költségvetési támogatásokról a  tavalyi évben a költségvetési
megalapozó törvényjavaslat csomagba, az úgynevezett salátába bekerült egy olyan javaslat,
ami ez év július 1-től lépne hatályba, és azt mondja ki, hogy a költségvetési támogatások,
amelyek jelenleg a támogató szervezetek honlapján jelennek meg, ezentúl a kincstár
honlapján jelennének meg egységesen. Ezt helyezné hatályon kívül a jelenlegi módosítás.
Köszönöm.

ELNÖK: Van-e kérdésük képviselőtársaimnak? Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Csak annyi lenne, hogy ennek semmi köze az alaphoz,
hanem a salátatörvényre vonatkozik?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Magához az alaphoz
nem kapcsolódnak ezek a javaslatok. Két javaslat az államháztartási törvényre vonatkozik, a
harmadik tartalmilag az államháztartási törvényt érinti, de formailag a tavalyi salátatörvényt
módosítja.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdésük? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Akkor a bizottsági indítvány benyújtásáról döntünk. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tizenhat. Ellenszavazat? Tartózkodás? Egy.
Köszönöm szépen.

Az ülés bezárása

A mai bizottsági ülést bezárom. Képviselőtársaimnak jelzem, hogy hétfőn
előreláthatólag két üléssel jelentkezünk, a pontos időpontot még nem tudjuk.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egy megjegyzést tennék, alelnök úr, ha lenne figyelme.
Javaslatom lenne, amennyiben ön megfontolná, hogy az Államadósság Kezelő Központot
meg kellene a bizottságnak hallgatnia arról, hogy az államadósságot át lehet-e ütemezni, vagy
hogyan tudnánk tájékozódni az államadósság aktuális ügyeiről. Ez fontos lenne, de én ezt
önre bíznám, hogy amikor jónak látja, ütemezzük be egy napirendi pontnak, mert mindenféle
félinformációk hangzanak el, méghozzá elnöki szinten. Ezt nem tartom helyesnek. Pontot
kellene tenni a végére, hogy van-e átütemezési lehetőség, egyáltalán, hogyan áll aktuálisan az
államadósság és annak kezelése.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkonzultáljuk a bizottság elnökével ezt a
lehetőséget. Köszönöm szépen. Az ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a munkáját.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 21 perc.)

Seszták Oszkár

a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit
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Napirend:

1. Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3109. szám, a gazdasági és

informatikai bizottság önálló indítványa – általános vita első helyen kijelölt

bizottságként)

2. Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3123. szám – dr. Nyikos László

és Bödecs Barna (Jobbik) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

3. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/3037. szám – Michl József, dr. Nagy Kálmán (KDNP) és dr. Zsiga

Marcell, Gajda Róbert (Fidesz) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita)

4. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés

alapján járó jövedelem különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/3069. szám – Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő önálló

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)

5. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan  egyes törvények módosításáról szóló

2007. évi CLXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3090. szám –

általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

6. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó

kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2940. szám - kapcsolódó módosító

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)
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Babák Mihály (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves
Képviselőtársaim! Köszöntök mindenkit. Köszöntöm vendégeinket, köszöntöm Rogán elnök
urat, azt gondolom, az 1. napirendi pontnak ő lesz az előadója, amennyiben a bizottság
elfogadja napirendjét.

Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy némi kommentárt fűzzek ehhez a
rendhagyó napirendhez, hiszen tegnap ilyenkor még némileg más napirendet javasoltam a mai
napra. Ahhoz képest annyi történt tegnap, hogy a gazdasági bizottság megtárgyalta az Állami
Számvevőszékről szóló törvényjavaslatot, és miután ez megjelent a parlament honlapján, én
magam is benyújtottam Bödecs Barna kollégámmal együtt azt a törvényjavaslatunkat, ami
elég régen készen van egyébként. Csak azt reméltem, hogy ennek a törvényjavaslatnak,
mármint az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslatnak ez a bizottság lehet a gazdája.
Nomen est omen, ha már egyszer az a neve a bizottságnak, hogy számvevőszéki és
költségvetési bizottság, akkor az én paraszti logikám szerint az lett volna ésszerű, hogy ez a
bizottság tárgyalja meg és terjessze be ezt a törvényjavaslatot a parlament elé.

Nem így történt, ami természetesen házszabályszerű, nincs jogom kétségbe vonni ezt a
gesztust, azt azonban el kell mondanom, hogy én már a múlt esztendő nyarán eljuttattam a
Állami Számvevőszék elnökének azt a törvényjavaslatot, amit elkészítettem, tekintettel arra,
hogy ezzel a témakörrel foglalkozom két évtizede. Azzal a szándékkal adtam át a nemzeti
együttműködés jegyében, hogy legyen erről vita, először velem, aztán tágítva a szakértői kört
végül itt landoljon ez a törvényjavaslat, ez a bizottság vitassa meg, és ha úgy gondolja, hogy
ez benyújtható, akkor nyújtsa be. Nem így történt, hanem, ahogy már utaltam rá, a gazdasági
bizottság ezt napirendjére vette, illetve tárgysorozatba veszi, azaz ez automatikusan meg is
történt, miután bizottsági indítványról van szó.

Ezt követően került sor arra, hogy én is benyújtottam a magunk törvényjavaslatát, és
azt gondoltam még tegnap ilyen tájban, hogy mindkét törvényjavaslatról tartanánk egy vitát,
tekintettel arra, hogy ez megér egy misét, egy kis tanulmányozást a képviselők részéről,
hiszen 20 éve nem volt ilyen téma napirenden, és nem ilyen kutyafuttában, egy fél éjszaka
meg egy fél délelőtt esetleg áttanulmányozni. Nem sikerült ezt a tervemet megvalósítani, mert
időközben a bizottsági többség részéről érkezett egy módosító javaslat a napirendi ajánláshoz,
amelyben javasolták, hogy a gazdasági bizottság indítványát ma vegyük napirendre. Ezek
után voltam én bátor megtenni azt, hogy a Jobbik-frakció részéről szignált törvényjavaslatot is
fölvettem a napirendi pontok közé. Ez a javaslat fekszik most itt mindannyiunk előtt.

A napirend elfogadása

Ilyen előzmények után kérdezem meg, miután határozatképesek vagyunk a jelenléti ív
ismeretében, majd később ismertetni fogom azt, hogy ki kit helyettesít, ki az, aki a javasolt
napirendet el kívánja fogadni. (Szavazás.) Ez látható többség. Ki az, aki nem ért egyet a
napirendi ajánlással? Egy. Ki az, aki tartózkodott? Megállapítom, hogy a bizottság nagy
többséggel elfogadta napirendjét.

Azt javaslom, hogy az 1. napirendi pont vitáját Seszták Oszkár alelnök úr vezesse,
hogy én is el tudjam mondani a magam szakmai álláspontját. Tessék parancsolni, alelnök úr.

(Az ülés vezetését Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)
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Az Állami Számvevőszékről szóló, bizottsági indítványként benyújtott törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Először az előterjesztő képviselőjének adom meg a szót, a gazdasági
bizottság képviseletében Rogán Antal képviselő úrnak, elnök úrnak.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Ha megengedik nekem, bár nem állt szándékomban, szeretnék itt két
mondatot, inkább talán helyesbítő és nem vitatkozó jelleggel, hozzátenni az elnök úr által
elmondottakhoz. A parlament Házszabálya értelmében egyszerre nem tud fennállni két
helyzet. Tehát nem tud első helyen kijelölt bizottság is, beterjesztő is lenni egy bizottság.
Abban az esetben, ha a számvevőszéki és költségvetési bizottság a nevéhez méltóan egy
törvényjavaslattal első helyen kijelölt bizottságként kíván foglalkozni és elkészíteni az ahhoz
kapcsolódó ajánlását, akkor nem lehet a törvényjavaslat benyújtója. Azt gondoltuk, hogy ezt a
dilemmát a legegyszerűbben úgy lehet megoldani, mert ellenkező esetben talán éppen abból
lenne sértődés, hogy nem a számvevőszéki és költségvetési bizottság az első helyen kijelölt
bizottság, ha a parlament gazdasági ügyekkel foglalkozó másik bizottság az indítvány
benyújtója. Így természetesen a számvevőszéki és költségvetési bizottság nevéhez méltóan
első helyen kijelölt bizottságként tudja tárgyalni a törvényjavaslathoz benyújtott összes
indítványt, el tudja készíteni az ehhez kapcsolódó ajánlását, azaz be tudja tölteni a
Házszabályban meghatározott szerepét.

Kérem, azt is mérlegelje elnök úr és a bizottság jelen lévő tagjai is, hogy ezt a
dilemmát csak így lehetett feloldani. Még egy megoldás lehetett volna, ha egyéni képviselői
indítványként kerül a Ház elé ez az előterjesztés. De tekintettel az Állami Számvevőszék
szerepére és súlyára, valamint arra, hogy az Állami Számvevőszék független intézményként
csak az Országgyűlésnek van alárendelve, ezt nem éreztük volna helyesnek. Ahogy azt sem,
ha a kormány az előterjesztő, tekintettel az Országgyűléssel való egyedüli kötelmi viszonyára
az Állami Számvevőszéknek. Ezért, azt gondolom, az a helyes, ha a parlament valamelyik
bizottsága az indítvány benyújtója.

Most szeretnék áttérni az indítványra tartalmi értelemben. Nyilvánvaló, hogy ez az
indítvány, ami önök elé került, sok új elemet tartalmaz, de természetesen magába foglal régi
elemeket is. Nem kívántunk változtatni az Állami Számvevőszéknél több olyan dolgon, ami
az elmúlt 20 esztendőben bevált. Ellenben kívánunk változtatni olyanokon, amelyek az elmúlt
20 esztendőben nemhogy nem váltak be, hanem éppen azt bizonyították, hogy az Állami
Számvevőszék nem volt képes bizonyos területeken betölteni a hivatását, leginkább azért,
mert ehhez nem rendelkezett a megfelelő jogosítványokkal. Én itt főként a következmények
nélküli ellenőrzés gyakorlatát szeretném kiemelni a tisztelt bizottsági tagoknak. Hadd utaljak
konkrét példára. Ha valaki ismeri azokat a leveleket, amelyeket Demszky Gábor még
főpolgármesterként intézett az Állami Számvevőszékhez, kikérve magának azt, hogy
egyáltalán, tőle bármilyen módon adatot kérjen, a fővárosban ellenőrzést folytasson le, akkor
azt gondolná, hogy ez a stílus egy ilyen intézménnyel szemben megengedhetetlen. Főleg az,
ha nemcsak stílusában, hanem a jogszabályok szerint is megengedheti magának egy politikus,
az ország legnagyobb önkormányzatának vezetője. Azt pedig, hogy a hozzá kapcsolódó
gazdálkodási egységnél, a fővárosi önkormányzatnál, azt gondolom, az elmúlt 1 esztendőben
mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az ÁSZ ellenőrzései nagyon is hiányoztak. Ezt
bebizonyította 2009, bebizonyította 2010, bebizonyította az a rengeteg ügy, ami
nyilvánosságra került, és bebizonyította az is, hogy a szóban forgó önkormányzat vezetői
közül sajnos többen a rendőrség kiemelt figyelmét élvezik. Talán nem véletlenül.
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Ezt mind meg lehetett volna előzni, ha az Állami Számvevőszéknek vannak olyan
jogosítványok a kezében, amelyekkel a korábbi főpolgármester úr ebből a szempontból
meglehetősen hányaveti és pökhendi nyilatkozatait nemcsak vissza tudja utasítani, hanem az
adatszolgáltatást és az ellenőrzést el is tudja érni. Azt gondolom, éppen ezért nagyon jó dolog,
hogy abban a javaslatban, ami önök elé került, az Állami Számvevőszék lehetőségei bővülnek
abban az értelemben, hogy megteremtjük a következményekkel járó ellenőrzés lehetőségét és
gyakorlatát, a következmények nélküli ellenőrzés helyett. Ezért kapcsolódik ehhez egy Btk.-
módosítás, amely, elfogadása esetén, mivel ez együtt mozog az Állami Számvevőszékről
szóló törvénnyel, gyakorlatilag két dologról szól. Egyrészt arról, hogy az ellenőrzött szervezet
semmilyen formában nem tagadhatja meg az együttműködést az Állami Számvevőszékkel,
köteles adatokat szolgáltatni, ellenkező esetben a Btk.-ban rögzített tényállás, nevezetes 3 év
szabadságvesztés lehetőségét kockáztatja meg az ellenőrzött szerv felelős vezetője, nem
feltétlenül az első számú vezető, hanem az adott területért felelős vezetője. Másrészt a
következmények nélküli ellenőrzés abban az értelemben is megszűnik, hogy az Állami
Számvevőszék észrevételei nem múlhatnak el nyomtalanul, nem szállhatnak el a levegőbe,
hanem legalábbis egy intézkedési tervet köteles készíteni az ellenőrzött szerv vezetője. Az
nyilvánvalóan részben rajta és a nyilvánosságon is múlik, hogy ezt az intézkedési tervet
végrehajtja-e. Viszont az intézkedései terv elkészítésének kötelezettségét meglehetősen súlyos
következményekkel írjuk elő.

Azt gondolom, ez nagyon nagy előrelépés abban a tekintetben, hogy a közpénzekkel
való átlátható gazdálkodás gyakorlatát megteremtsük. Ehhez az Állami Számvevőszék
szerepét erősíteni kell, jogosítványait bővíteni kell. Azt gondolom, ezt ez a törvényjavaslat
ebben a formában megteszi. Ráadásul úgy teszi meg, hogy nem változtat igazából azon, ami
az elmúlt 20 évben bevált. Nevezetesen, nem változtat azon, hogy Magyarországon egy
hivatali típusú számvevőszéki szervezet van, tehát alapvetően továbbra is ez a hivatali típusú
Számvevőszék marad meg. Azt gondolom, a funkcióját kellőképpen be tudja tölteni, de most
már megfelelő, kicsit erősebb jogosítványokkal. Ügyeltünk arra is, hogy ha már ez egy
hivatali szervezet, akkor valóban olyan hivatali szervezet legyen, amely önmagában is
hordozza a felelősségi viszonyokat. Azt gondolom, nem helyes, ha egy hivatali szervezet
felépítése olyan, hogy azon belül a felelősség elvei átláthatatlan módon szétoszlanak. Külön
vezető szintek léteznek, és azoknak külön felelőssége van. Kétségkívül, az általunk benyújtott
javaslat az Állami Számvevőszék Országgyűlés által megválasztott elnökének és alelnökének
szerepét, felelősségét erősíti az Állami Számvevőszéken belül. Azt gondolom, ez helyes
gyakorlat, jó dolog. Mértékkel teszi ezt meg, de erre szükség van azért, hogy az Állami
Számvevőszék felelős működését ebből a szempontból is meg tudjuk teremteni.

Fontos dolognak tartom ma, amikor a költségvetés átlátható gazdálkodásról, a
költségvetési viszonyainkról beszélünk, hogy a függetlenség érdekében megteremti az Állami
Számvevőszék függetlenségét is. Hadd utaljak azokra a pontokra, amelyek arról szólnak,
hogy az Állami Számvevőszék költségvetését nem tudja a mindenkori kormány csökkenteni.
Ebből a szempontból nincs a kezében az az eszköz, hogy az Állami Számvevőszék
függetlenségét úgy korlátozza, hogy az Állami Számvevőszéktől valamilyen úton-módon
pénzt von el. Ne felejtsük el, erre az utóbbi időszakban volt példa, amikor az Állami
Számvevőszék juttatásainak egy részével, gondolok az ott kialakult 13-14. havi fizetéssel
megpróbált az előző kormány a költségvetésben játszadozni. A hírek szerint nem is egyszer,
de erről bizonyosságot nem szerezhettünk, és a nyomásgyakorlás szándékával is egyes állami
számvevőszéki vizsgálatoknál. Azt gondolom, ahhoz, hogy ez ne váljon lehetségessé,
nemcsak ez a garancia kell, hanem át kell alakítani az Állami Számvevőszék belső hivatali
szervezetében a bérezés gyakorlatát is. Ez is megtörténik, mert nyilvánvalóan nem lehet
fönntartani a plusz havi illetményeket, ha ez a költségvetés más szféráiban, intézményeinél
nincs így. Ügyeltünk arra, hogy lehetőleg úgy alakítsunk ki egy új rendszert az Állami
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Számvevőszék vezetőivel, munkatársaival egyeztetve, hogy a bértömeg ne változzon. Azt
gondolom, hogy ez ma nagyon fontos, képviselendő költségvetési alapelv.

Ugyancsak fontos dolog, és ez is erősíti a függetlenség, hogy nem lehet úgy
ellehetetleníteni az Állami Számvevőszéket, hogy törvényileg úgy rónak rá pluszfeladatokat,
hogy ahhoz nem kapcsolnak pluszforrásokat. A törvény előírja, hogy abban az esetben lehet
pluszfeladatot róni az Állami Számvevőszékre, ha ahhoz pluszforrás is teremtődik. Itt
beszéljünk őszintén arról, hogy van olyan pluszfeladat, amit a parlament megteremthet az
Állami Számvevőszék számára. Az Állami Számvevőszék szerepe és súlya közpénzek
elköltésének ellenőrzésében, az átláthatóság biztosításában nemcsak az ellenőrzésen keresztül
nő meg, nemcsak a javaslattételi jogosítványai lesznek meg a költségvetésnél, hanem egy erős
jogosítvány kerül a kezébe azzal, hogy az Állami Számvevőszék elnöke és rajta keresztül
hivatali apparátusa a Költségvetési Tanács működésének egyik oszlopa. A Költségvetési
Tanács, azt gondolom, hogy olyan szervezetté vált, amelynek elég erős jogosítványai vannak
ahhoz, hogy adott esetben meg tudja gátolni például az eladósodás folyamatát, ami az előző 8
esztendőt jellemezte. Ugyanis olyan eszközök vannak a kezében, hogy a Költségvetési Tanács
adott esetben a költségvetés újragondolására késztetheti a parlamentet. Ezt az új, elfogadott
alaptörvény több szabályában is erősíti. Ebben az Állami Számvevőszék apparátusának,
szakmai munkájának van szerepe, és ezt ennek a törvénynek is ki kell fejeznie.

Még egy jogtechnikai apróságra hadd térjek ki, tisztelt képviselőtársaim. Ezt fontosnak
tartom, és fölmerült már más fórumokon is. Ez a törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy az
Állami Számvevőszékről szóló új törvény 2011. július 1-jén lépne hatályba, amennyiben a
parlament ezt addig el is tudja fogadni, és kihirdetésre kerül. Bízom benne, hogy ez így lesz.
Viszont értelemszerűen az első sarkalatos törvény lesz, ha most az új alaptörvény logikáját
nézem. Mi ennek jelentőséget szánunk. Azért gondoljuk, hogy ez legyen az első sarkalatos
törvény, az első fontos kétharmados törvény, mert ezzel is szeretnénk az Állami
Számvevőszék jelentőségére ráirányítani a közvélemény figyelmét. Viszont ez a
törvényjavaslat ennek megfelelően egyszerre két alkotmány logikájának kell hogy
megfeleljen, egyrészt a jelenleginek, ami 2011. december 31-éig van hatályban, ezért
fogalmaz úgy az (1) bekezdés, ahogy fogalmaz, és a legvégére lapoznak, ott láthatják, hogy
megteremtettük az új alaptörvénnyel való egyezés feltételeit is. Ezt a IV. fejezet
zárórendelkezéseiben a 2. § biztosítja, illetve az ahhoz kapcsolódó hatálybalépési
rendelkezések, mert ott már az (1) bekezdés második mondata, amely az alkotmányról és a
törvényről szól, értelemszerűen az új alaptörvénynek megfelelően alaptörvényre, illetve
sarkaltos törvény változik 2012. január 1-től.

Ennyit szerettem volna elmondani előterjesztőként. Bízom benne, hogy ez a vita
konstruktív lesz. Ismerem az a tervezetet, amit elnök úr benyújtott a Ház elé, de annak több
pontja, azt gondolom, szöges ellentétben áll a mi javaslatunkkal. De ez önmagában nem ok
arra, hogy csak ezek mentén vitatkozzunk. Arra kérem elnök urat, mérlegelje azt a vita során,
és ez nagyon fontos dolog, hogy valóban az-e a feladatunk, hogy az Állami Számvevőszéket
erősítsük vagy nem. Az a törvényjavaslat, amit mi tettünk le az asztalra, erősebb,
függetlenebb Állami Számvevőszéket eredményez, amit ön tett le az asztalra, lehet, hogy a
hivatalon belül jelent különféle pozícióknak különféle garanciákat, de nem biztos, hogy erősíti
az ÁSZ függetlenségét és szerepét. Ezért arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy ha lehet, az
általunk benyújtott törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Áttérünk a kérdésekre. Kinek van
kérdése az előterjesztőhöz? Veres képviselő úr!
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr!
Az első kérdésem arra vonatkozik, mi az oka annak, hogy összesen 24 órát adnak ezen nagy
jelentőségű törvény bizottsági megtárgyalása előtt az elolvasására. Mi az oka annak, hogy
ilyen indítványt kellett tenni a kormánypárti többségnek, hogy márpedig az a mai ülésünk
napirendjén szerepeljen.

A második kérdésem az, hogy a gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott
indítványnak ki a szerzője. Ki írta azt az indítványt, amit a bizottság benyújtott a Háznak?

A harmadik kérdésem, hogy ha 20 év tapasztalatait értékelve akarjuk megszabni,
vélhetően ismét legalább 20 évre, a Számvevőszék feladatait, az ellenőrzés kereteit
meghatározva, akkor miért ez a sietség. Hiszen most itt elnök úr elmondta a felvezetőjében
egy félmondattal, hogy ha elfogadja a parlament júliusig ezt a benyújtott törvényjavaslatot.
Ha jól értem, akkor legalább 6-8 hetet számol az elfogadásig. Akkor miért nincs a
képviselőknek most 6 napjuk arra, hogy áttanulmányozzák a benyújtott javaslatot? Főleg,
hogy áttanulmányozzuk azt az alternatív javaslatot is, amit benyújtott elnök úr. Az számomra
teljesen ismeretlen volt. A másik javaslat legalább néhány nappal ezelőtt ismertté vált. Ha
komolyan vesszük azt, hogy egy minél nagyobb konszenzussal meghozandó törvény
szabályozza a Számvevőszék működését Magyarországon, akkor némi időt kellene adni talán
a képviselőknek is ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos gondolataikat a javaslatok alapos
tanulmányozásával, netán szakértők véleményének figyelembevételével tudják
megfogalmazni.

Alapvetően tehát arra vonatkozik a három kérdésem, hogy miért így, hol készült ez az
anyag, pontosan ki készítette, ki vett részt az írásos anyag előkészítésében, milyen típusú
egyeztetés vagy előkészítés zajlott, milyen széles körben. Az előterjesztőnek szánom ezeket a
kérdéseket, lévén, hogy tudomásom szerint elnök úr nem tud ezekre a kérdésekre válaszolni.
Bizottsági elnök úrnak az ülés kezdete előtt föltettem ezt a két kérdést, ő erre nem tudott
nekem válaszolni, ezért az előterjesztőtől kérdezem ezeket. Úgy készültem a számvevőszéki
törvény módosítására még tegnap délelőtt a frakció megbeszélésén, hogy lesz lehetőségünk
külső szakértői véleményt is érdemben figyelembe venni, egyeztetni. Meg is állapodtunk
abban, hogy kik azok, akiknek a véleményét személyesen szeretnénk megkérdezni. Ezt
nyilván ma 14 óráig nem lehetett megtenni. Ha úgy gondolják, hogy a jövő héten már plenáris
ülésen tárgyalja az Országgyűlés, és úgy, mint az eddigi törvénymódosítások, mondjuk az
alkotmánymódosítások vagy a 98 százalékos büntetőadó módosítása a parlament előtt futnak,
akkor ez teljesen komolytalanná válik a 20 év összes tapasztalatának beintegrálása a
megfogalmazandó javaslatba. Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés? Elnök úr!

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Sok kérdésem van, de nem
fogom mindet föltenni, mert akkor nem mennénk haza mostanában. Ezért csak néhányat
teszek föl. Mindjárt az elején ott van az 1. §. Az alaptörvény annyiban változtatta meg a
Számvevőszék legfontosabb feladatát, hogy különválasztotta a pénzügyi-gazdasági
ellenőrzést. Eddig ez a két jelző kötőjellel volt összekötve, így szerepel a hatályos törvényben
és az alkotmányban. Most azt mondja, hogy pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve az
Országgyűlésnek az Állami Számvevőszék. A kérdésem a következő. Mit ért az előterjesztő
pénzügyi, és mit ért gazdasági ellenőrzésen.

A második kérdésem. Az előterjesztő szerint az Állami Számvevőszék, amennyiben
elfogadja a parlament ezt a törvényjavaslatot, nem fog végezni teljesítményvizsgálatokat? Ha
úgy gondolja, hogy igen, akkor jelölje meg az előterjesztésben azt a paragrafust, ahol erre
utalás történik.
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A harmadik kérdésem. Mi lesz a helyi önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésével,
egyáltalán a helyi önkormányzatok hogyan kerülnek az ÁSZ hatókörébe? Erre van egy utalás
valahol, de egyáltalán nincs kibontva, hogy miként kívánja a Számvevőszék a jövőben
ellenőrizni a 3200 önkormányzatot. Egyről már volt szó, itt az elnök úr említette a fővárost,
de van még 3199 ezen kívül. Ezekkel mi történik?

A következő kérdésem. Komolyan gondolja az előterjesztő azt, amit a 2. § (2)
bekezdésében ír? „Az Állami Számvevőszék költségvetését úgy kell megállapítani, hogy ne
legyen kevesebb az előző évi központi költségvetésben megállapított összegnél.” Hát
komolyan gondolja az előterjesztő ezt a biankó csekket? Van az országnak egy, azaz egy
darab intézménye, amelyik one weiter, az idők végtelenjéig törvényben rögzített módon
legalább annyit mindig kapni fog, amennyit az előző évben kapott. Ne adj’ isten, lehet, hogy a
gazdaság helyzete egészen másként fog alakulni.

A következő, és azután befejezem a kérdéseimet. Elnök úr jól aposztrofálta azt, hogy a
két törvényjavaslat jelentős pontokon tér el egymástól. Én például nem javasolom a
Számvevőszék hatáskörében hagyni a helyi önkormányzatok ellenőrzését, de erre nem akarok
kitérni. Ha lesz módom, majd megindokolom, hogy miért nem. Más pontokon is van
különbség. Például abban, hogy én nem beszélek alelnökről. Elnézést kérek Warvasovszky
úrtól, aki egy létező, de facto, de jure létező alelnök, mert az alaptörvény nem beszél
alelnökről. Ez talán nem véletlen, mert elhagyták azt a mondatot, amit az eseti bizottság
közpénzügyi munkacsoportja részéről volt szerencsém javasolni. Úgy látom, a törvényalkotó
nem kíván alelnököt foglalkoztatni a Számvevőszéknél, itt viszont megemlíti az alelnököt,
sőt, választásról beszél. Ki választja az alelnököt, ha lesz? Egyáltalán, az alaptörvénnyel
konform, hogy a Számvevőszéknél van alelnök azok után, hogy ezt nem említi? És elnöki
hatáskörben ki fogja választani? Köszönöm, ennyi a kérdésem egyelőre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van-e most az előterjesztőhöz? (Nincs
jelentkező.) Nincs. Akkor megadom a válasz lehetőségét. Parancsoljon, elnök úr.

Az előterjesztő válasza

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Arra mindenképpen
szeretném tisztelettel fölhívni az elnök úr figyelmét, hogy nem bánnám, ha megkérdeznék
majd a kormány álláspontját is a szóban forgó jogszabálytervezetről, valamint értelemszerűen
jelen van az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke is.

Ezzel rá is térek Veres János képviselő úr kérdéseire. Velük természetesen aktívan
egyeztettük ennek a jogszabálynak a szövegét. Nyilvánvaló, hogy az Állami
Számvevőszékkel meg kell teremteni az összhangot ahhoz, hogy a törvényalkotó szándéka és
az Állami Számvevőszék mint szervezet működése a jövőben is összhangban legyen. Ezért
természetesen az ő véleményüket is tükrözi ez a jogszabálytervezet. De mielőtt erre rátérnék,
hadd hívjam fel a figyelmet a Veres János képviselő úr szavaiban rejlő apró ellentmondásra is
a figyelmet. Nevezetesen egyszer arról beszélt, hogy 24 órája volt a jogszabály
megismerésére, máskor azt mondta, hogy már több napja ismert ez a jogszabálytervezet. Ez
utóbbi volt a pontos megfogalmazás képviselő úr részéről, hiszen a képviselő úr frakciójának
tagjai helyet foglalnak a gazdasági bizottságban. (Dr. Veres János jelzésére.) Ön mondta,
képviselő úr, visszanézheti a jegyzőkönyvből. Nyilvánvalóan arra utalt ezzel, hogy a
képviselő úr frakciójának tagjai ezt péntek óta ismerik, hiszen a gazdasági bizottság minden
tagja ennek a jogszabálynak a szövegét pénteken kézhez kapta. Azt kell mondjam, hogy
minden frakciónak, ahol valaminő kollektív munkára van mód és lehetőség, megosztják
egymással az információkat. Bízom benne, hogy minden parlamenti képviselőcsoport ilyen.
Ott ennek a jogszabálynak az áttanulmányozására nem 24 óra, hanem minimum 72-96 óra állt
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rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ez az általános vitára való alkalmasság eldöntéséhez már
elegendő.

Még egy valakire szeretném figyelmeztetni képviselő urat. Szerintem nagyon jól tudja,
hiszen már elég hosszú ideje képviselő, hogy a parlamenti vitában a költségvetési
bizottságnak mint első helyen kijelölt bizottságnak nem érdemi vita lefolytatása a feladata az
első szakaszban, hanem az általános vitára való alkalmasság eldöntése. Ez a Házszabályszerű

megfogalmazás egészen pontosan, és azt gondolom, ehhez minden tényanyag kellő időben
bőségesen rendelkezésre állt. Az érdemi vita lefolytatására több későbbi vitaszakaszban
rengeteg lehetősége van a költségvetési bizottságnak. Senki nem tiltja meg, hogy adott
esetben még kvázi általános vita gyanánt még egyszer foglalkozzanak vele a hétfői parlamenti
ülés előtt. Azt sem tiltja meg semmi, hogy utána akár többször is megtehessék mindezt.
Hétfőn kezdheti el a parlament, ha a házbizottság úgy dönt, ennek az általános vitáját.
Értelemszerűen, ha megnézzük a parlamenti naptárat, a szabályszerű haladás legfeljebb a
június közepi elfogadást teszi lehetővé. Magyarul, ha május elejéhez képest nézem, akkor
közel másfél hónapos időszak alatt fogja lefolytatni a parlament ennek a törvényjavaslatnak a
vitáját, illetve jut el elfogadásáig. Azt gondolom, hogy másfél hónap bőségesen elegendő idő
ahhoz, hogy minden észrevétel, minden érv elhangozzék, a módosítási szándékok meg
tudjanak fogalmazódni, és azokról a parlament a szükséges döntéseket meg tudja hozni.

Egyébként maga a törvényjavaslat úgy készült, ez, gondolom, nem fog meglepetést
okozni a tisztelt képviselő úrnak, aki minden bizonnyal számos egyéni indítvánnyal is készül,
hogy a megfelelő szakértőket felkértük arra, hogy ennek első tervezetét vizsgálják meg azon
tanulságok alapján, amelyek az elmúlt 20 évből adódnak. Ezeket összegeztem önnek,
nevezetesen, hogy szeretnénk megszüntetni a következmények nélküli ellenőrzés gyakorlatát,
szeretnénk megerősíteni az Állami Számvevőszék függetlenségét, és el akarunk jutni oda,
hogy az Állami Számvevőszék az új feladatainak is eleget tudjon tenni, amelyek például a
közpénzekkel való gazdálkodás szigorúbb ellenőrzésénél a Költségvetési tanácsi tagságából
az Állami Számvevőszék elnökének adódnak. Az ezeknek eleget tevő új törvényjavaslat
tervezete elkészült, ezt leegyeztettük az Állami Számvevőszékkel, és a leegyeztetés
eredményeként kialakult jogszabályszöveg, illetve tervezet került önök elé.

Ez a jogszabályszöveg minden bizonnyal nem hibátlan, éppen ezért van az összes
parlamenti frakció bölcsessége, hogy az ehhez szükséges módosító indítványokat elkészítsék,
azokat meg tudjuk vitatni. Egyáltalán nem zárkózunk el attól, ha ez az alapcélkitűzésünkkel
nem ellentétes, akkor teljesen mindegy, hogy honnan érkezik egy módosító indítvány, ha jó,
akkor, azt gondolom, előterjesztőként én is nagyon szívesen támogatom a gazdasági bizottság
nevében. De minden bizonnyal ezzel a bizottság tagjai is így lesznek ezzel. Legfeljebb arra
utalnék, hogy itt alapvetően a nyugati típusú számvevőszékek működését vettük figyelembe, a
keleti típusúakét, például az orosz számvevőszéki gyakorlatot nem vettük figyelembe kellő

mélységben. De azt gondolom, ez nem fog meglepetést okozni Veres János képviselő úrnak.
Remélem, kielégítően válaszoltam azokra a kérdésekre, amiket Veres János képviselő úr
felvetett.

Az elnök úr által felvetettekre pedig azt tudom mondani, mindenképpen arra kérném
elnök urat, hogy semmilyen formában személyes indulatok ne vezéreljék akkor, amikor
konstrukciókra vonatkozó javaslatokat megfogalmaz. Szerintem nagyon szerencsés és jó
dolog, ha az embert ilyenek nem tévesztik meg akkor, amikor tárgyszerűen kell valamiről
véleményt nyilvánítani. Arra utalnék, hogy azért, mert az alaptörvény értelemszerűen az
elnökről beszél, éppen a sarkalatos törvényben van lehetőség arra, hogy azt a hivatali
szervezetet, amely mögötte található, tisztázza. Ezért vannak sarkalatos törvények, és ezért
van az, hogy az alaptörvény nagyon dologhoz csak egy vázat ad. Az alaptörvény például az
önkormányzatok tekintetében sem tisztázza azt, hogy azoknak milyen a belső szervezeti
működése. Nem határoz meg minden olyan fogalmat, amelyet később az önkormányzatokkal
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összefüggő sarkalatos törvénynek kell megtennie. De szerintem ezt majd a kormány hozzám
képest jogi végzettségű képviselője, mert én nem vagyok az, talán meg tudja ennél
alaposabban és precízebben is erősíteni. Arról mindenesetre biztosíthatom elnök urat, hogy az
általunk előkészített és előterjesztett törvényjavaslat az alaptörvénnyel, mind a 2002. január 1-
jén hatályba lépő, mind a jelenleg hatályos alkotmánnyal összhangban van.

Szeretnék arra is utalni, amit itt a pénzügyi és gazdasági ellenőrzés mondott elnök úr,
illetve az önkormányzatok ellenőrzéséről. Szerintem az önkormányzatok ellenőrzése elég
tiszta és egyértelmű, hiszen itt az 5. § (2) bekezdésében világosan fogalmazunk arról, hogy
mit kell ellenőrizni az Állami Számvevőszéknek, mind az önkormányzatokra, a kisebbségi
önkormányzatokra és ezek társulásainak gazdálkodására is kitérünk. Azt gondolom, ez már
megadja a kellő felhatalmazást az Állami Számvevőszéknek. Fontosnak tartjuk, hogy a
közpénzek elköltésének minden módját ellenőrizni tudja az Állami Számvevőszék. Ebből a
szempontból valóban nem egyezik a véleményünk azzal a javaslattal, amit elnök úr
előterjesztett.

Ami a pénzügyi és a gazdasági ellenőrzést illeti, annyiban vagyunk egymással vitában,
hogy azt gondolom, nem kell minden fogalmat a lehető legnagyobb mélységig kifejteni még
egy sarkaltos törvényben sem. A pénzügyi ellenőrzés szerintem önmagáért beszél, hiszen az
valóban az utólagos pénzügyi ellenőrzést foglalja magában, a gazdasági ellenőrzés fogalma
pedig meglehetősen tág, abba a teljesítményellenőrzés gyakorlata, a teljesítményvizsgálatok
lehetősége is belefér. Azt gondolom, az Állami Számvevőszéknek mérlegelnie kell, hogy a
rendelkezésre álló forrásai mikor mire adnak számára lehetőséget. Azért szeretném felhívni az
elnök úr figyelmét arra is, hogy én, önnel ellentétben, fontos dolognak tartom azt, hogy
belekerül az az ominózus mondat, ami lehetetlenné teszi, hogy az Állami Számvevőszék
költségvetését úgy lehessen csökkenteni, hogy ezzel egy kormány nyomást tudjon rá
gyakorolni. Ez szerintem a függetlenségnek egy nagyon fontos biztosítéka. Tisztelettel kérem
a tisztelt bizottságot, hogy ezt az ominózus paragrafust, ha lehet, a későbbi vitaszakaszokban
is támogassák, hogy mindenképpen benne maradjon a törvényjavaslatban.

Azt gondolom, hogy itt az elhangzó vitapontok ellenére is összességében az, hogy
vannak nézetkülönbségek, azt mutatja, hogy általános vitára legalábbis mindenképpen
alkalmas. Ez még az önök szavaiból is kiderült. Aztán a vita során természetesen
mindenkinek lehetősége van elmondani, hogy mi az, amiről azt gondolja, hogy módosításra
szorul, és természetesen az ehhez kapcsolódó módosító indítványokat beadhatja. Úgyhogy
továbbra is arra kérném a tisztelt bizottságot, hogy mindenképpen támogassák az általános
vitára való alkalmasságot. És arra kérem elnök urat, hogy ha lehet, mivel lefolytattuk a
szükséges egyeztetést az Állami Számvevőszékkel, legalább pár percben nekik is adjon
lehetőséget. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen így van. Elsőként a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium képviseletében megjelent dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár
urat kérem, hogy mondja el a minisztérium álláspontját, és utána természetesen az Állami
Számvevőszék képviseletében kérem Domokos László elnök urat, akit külön üdvözlök
Warvasovszky Tihamér alelnök úrral együtt, hogy mondja el véleményét. Köszönöm szépen.
Helyettes államtitkár úré a szó.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm.
Jó napot kívánok. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Az idő rövidsége folytán a kormány még nem
tárgyalta a javaslatot. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakmai álláspontját
tudom tolmácsolni, ami arra vonatkozik, hogy a javaslat általános vitára bocsátásának nem
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látjuk akadályát. A javaslat meg kíván felelni részben az alaptörvényből eredő jogalkotási
kötelezettségnek, ennek megfelelően ez egyébként is szükséges lett volna, azon túl, hogy
egyéb szakmai indokok is fönnálltak arra vonatkozóan, hogy egy új törvény szülessen meg az
Állami Számvevőszékről. Ezen túl pedig majd az általános vitában a kormány is el fogja
mondani a részletes véleményét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék képviseletében elnök úr kíván
szólni.

Az Állami Számvevőszék álláspontjának ismertetése

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr,
a szót. Tisztelt Képviselők! Egyrészt üdvözlöm, hogy valóban az új alaptörvényt követően az
első olyan sarkalatos törvény készül el, amely megfelel a Magyar Országgyűlés azon legfőbb
kihívásának, amely a gazdaság részéről érkezik, amely a fejlődés gátjaként krónikusan és
folyamatosan az állami túlköltekezésből adódó drasztikus államadósság-növekedés gondjait,
terheit kell hogy tárgyalja. Ezért rendkívül fontos, hogy egy független intézmény ennek
megfelelő gátat tudjon szabni. Talán ebből lehet levezetni a gondolatát azon
törvényjavaslatnak, amely a képviselők előtt van. A Számvevőszékkel ezt természetesen
egyeztették, és részünkről támogatjuk. Azt a kiemelt célt foglalja magában, hogy ne
ismétlődjön meg egy későbbi újabb túlköltekezés, illetve egy folyamatos, a közpénzzel,
közvagyonnal való takarékos gazdálkodás valósuljon meg, a magyar alkotmányban
megfogalmazott ezen feltételekhez illeszkedő eszközrendszerrel, képességgel bíró szervezetet
jelenítsen meg. Úgy gondolom, az alkotmány adta új követelményekhez illeszkedő
felkészülést, az ennek való megfelelést segíti a törvényjavaslat.

Ez egy ’89-ben megalkotott jogszabály, amelyben elképzelték az akkori körülmények
között, hogy majd mi lesz ’90 után, hiszen egy jogelőd nélküli szervezetként jött létre.
Pontosabban volt jogelődje, csak hosszú kihagyással. Tehát ezért sok esetben feltételezéseken
alapult, illetve nyilvánvalóan az akkori politika szereplők megegyezésével az akkori, ’89-es
törvényhozás bölcsességét tartalmazza. Tehát önmagában az a tény, hogy van egy előélete a
Számvevőszéknek, azt gondolom, remek érdeme az elmúlt 21 évnek. Viszont sok mindent
nem lehetett előre látni, hogy hogyan lehet a függetlenségét biztosítani, hogyan kell a
közalkalmazottakat és a számvevőszéki alkalmazottak függőségét szétválasztani. Abból a
feltételezéséből indul ki, hogy mindenki érdekelt abban, hogy ellenőrizze a Számvevőszék.
Azt kell mondanom, nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy nem mindenkinek érdeke
feltétlenül, főleg, ha ő maga is tudja, hogy szabálytalanságok vannak, amelyeknek
következményei lehetnek. Ezért azt gondolom, rendkívül fontos, hogy az Országgyűlés
fölhatalmazza az Állami Számvevőszéket, hogy annak ne legyen technikai akadálya, hogy
egy ellenőrzést lefolytasson, és egy közpénzt felhasználó megtagadhassa ehhez a megfelelő

adatszolgáltatást, dokumentumot rendelkezésre bocsátását.
Egy másik vége is van, amiről azt gondolom, hogy nagyon fontos az ellenőrzés

hatékonysága szempontjából. Évről évre a képviselők, a nyilvánosság és maga a
Számvevőszék is azt tapasztalhatta, hogy újra és újra elkövették azt a hibát, akár egy
évtizeden át. Ha áttekintjük csak a Nemzeti Vagyonkezelő és jogelődjeinek kérdését, akkor
ott ismétlődő problémákat vet föl folyamatosan minden ellenőrzés, mégsem történtek
megfelelő intézkedések vagy egyáltalán nem történt intézkedés. Ezért nagyon fontos vívmány
és a 21 év tapasztalata, hogy legyen legalább olyan kötelezettsége az ellenőrzöttnek, hogy
intézkedési tervet kelljen készíteni, és ez ne választható legyen, mert a mai jogszabályi
környezet ezt megengedi. Mondhatnám, az jár a legjobban, aki nem csinál semmit, mert az
nem lehet kifogásolni. Azt gondolom, ezt a mai viszonyok között nem lehet fenntartani.
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A standard-ekkel, illetve a módszertannal kapcsolatban úgy gondolom, az alkotmány
szövege, ha úgy tetszik, elég részletesen kijelöli az ellenőrzés szempontrendszerét, mégpedig
a törvényességi, a célszerűségi és az eredményességi szempontokat határozza meg. Csak az
elmúlt 8 hónapban az úgynevezett nemzetközi standard-ekben 40 új szabály született,
amelyek irányadóak ezen ellenőrzési módszertanra. Ennek adaptálását meg kell oldani.
Nagyon sok esetben nem is magyar fogalmakkal kell dolgozni, hiszen öt másik nemzetközi
nyelv van. Ezért sok esetben angolul kellene leírni módszertanokat, és ennek beltartalmát is
újra kell értelmezni, ha a magyar Számvevőszék a nemzetközi standard-ekkel összhangban
auditált és átlátható, hiteles módszertant alkalmazza. Ezért hosszas vita folytatott például az
ÁSZ szervezetén belül is. Hónapokon át ennek a törvényjavaslatnak az előkészítése
nyilvánvaló volt, és ebben ez egy sarkalatos vitapont volt. Az az álláspont alakult ki a szakmai
kollégák részéről, hogy ne kétharmados törvényben rögzítsük az ellenőrzés módszertanát,
hiszen egyébként is kivételes szabály jó néhány helyen eltér ettől, minden egyes témánál
megjelöli, hogy milyen ellenőrzést kíván. Amikor pedig nem jelöli meg, akkor az ÁSZ-nak
legyen meg a módja, hogy a módszertan mikéntjét meghirdetett módon alkalmazza és
működtesse.

Talán még kiemelném a nyilvánosság kérdését. Talán kevésbé tudják a képviselők,
legfeljebb azok, akik 50 ezer fő alatti településen élve tapasztalták meg, hogy az Állami
Számvevőszéknek nem volt jelentése az 50 ezer fő alatti településekről. Hogy egészen pontos
legyek, egy számvevői jelentés volt, amely nem ugyanazzal a módszertannal, nem ugyanazzal
az elbírálással került nyilvánosságra, hanem a polgármesterhez mint adatgazdához lett
helyezve. Annak a településvezetőnek, aki 50 001 fős település volt polgármester, ez a
lehetősége nem volt meg, ott automatikusan nyilvánosságra hozta ezt a Számvevőszék.
Egyébként az esztergomi ügy kapcsán került bombasztikus hírként a nyilvánosság elé. Úgy
gondolom, meg kellett előznöm ezt a problémát, már eleve meg kellett hirdetnünk azt, és
gondolom, ez joggal elvárható, hogy minden jelentés számvevőszéki jelentés, és ez
ugyanolyan eljárási renden keresztül ugyanúgy a nyilvánosság szabályai szerint halad. Erre az
eddigi törvény nem adott megoldást, ezért azt gondolom, hogy ebben a jogszabályi
környezetben egyértelmű és egységes eljárást kell megfogalmazni. Magyarul egyféle jelentést
ismer el a törvény, a számvevőszéki jelentést.

Emellett van mód, és erről szeretnék talán még utolsó gondolatként szólni, hogy a ma
élő számvevőszéki törvény továbbra is három különös jelentésről ad hírt. Egyrészt a
Számvevőszék a saját éves beszámolóját benyújtja a Magyar Országgyűlés elé, ezen kívül a
költségvetést véleményezi, ellentétben azzal, ami megoldás lehetett volna, hogy a
Költségvetési Tanácson keresztül fejti ki a véleményét. Továbbra is rendelkezésre fog állni a
bizottságnak és a képviselőknek is az Állami Számvevőszék költségvetésről szóló véleménye
és természetesen a zárszámadási törvényről adott jelentés. Ezt a három formát még külön ki
szerettem volna emelni, ami továbbra is rendelkezésre fog állni a korábbi törvény
figyelembevételével.

Végső soron azért támogatja a Számvevőszék vezetése ezt a törvényjavaslatot, mert
azzal a rendteremtési szándékával esik egybe, amit az alkotmány is megfogalmaz, és amit az
ellenőrzési tapasztalatok is mutatnak, hogy ott, ahol tudják, hogy nem biztos, hogy ellenőrizni
fog a Számvevőszék, vagy nem kellő hatékonysággal fog ellenőrizni, sokkal több
szabálytalanság van. De sokkal komolyabb megelőzési lehetőség van arra, hogy el se
kövessék ezeket a szabálytalanságokat, ha tudják, hogy ennek következményei
erőteljesebbek. Ezért egy megelőző felfogást is lehetővé tesz többek között azzal, hogy egy
úgynevezett elnöki figyelemfelhívó levél jogintézményét bevezeti. Ezt egyébként a
könyvvizsgálói rendszer ismeri, és nagyon fontos megelőző funkciót tud betölteni. Köszönöm
szépen a figyelmet.
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Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A vita e szakaszában először Veres János
képviselő úr kért szót, aztán Babák Mihály képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Bármennyire is törekedett arra elnök úr, hogy ellentmondást találjon a szavaimban, tévedett,
amikor így fogalmazott. Én nem vitattam azt, hogy ez az indítvány az Országgyűléshez került.
Nem válaszolt ellenben arra a kérdésre, hogy mi a sietség oka. Nagy ívben elkerülte ezt a
problémát. Azt mondtam, elnök úr, hogy az országgyűlési képviselőknek hagyni kellett volna
időt arra, hogy a bizottsági vitáig el tudják végezni azt a munkát, amit normálisan el kell
végezni egy törvényjavaslat megítélése kapcsán. Önök erre most nem hagytak időt.
Szándékosan nem hagytak időt, összehívatták a költségvetési bizottság ülését ezzel a
napirenddel ma 14 órára annak ellenére, hogy a bizottság elnöke itt elmondta, hogy az ő
megfontolása azt volt, hogy legalább egy hetet kapjon ez a bizottság arra, hogy erre a vitára
fölkészülhessen és elvégezhesse a munkáját akár külső szakértők meghallgatásával is.

Én nem azt vitattam, hogy a parlamenti képviselők egy részéhez elkerült a múlt
pénteken vagy sem ez az előterjesztés, amit a bizottságuk végül is beadott indítványként. Azt
mondtam, arra nem volt semmi szükség, hogy a tegnapi napon kierőszakolják ennek a
napirendnek a mai ülésen történő tárgyalását. Ezt nem tartom olyan eljárásnak, amely a
számvevőszéki törvényhez méltó és megfelelő lenne. Képviselő úr eléggé homályosan
fogalmazott a tekintetben, és arra kérdésemre sem válaszolt, hogy ki is írta ezt a tervezetet. Ki
írta, elnök úr ezt? Nem mondta el. Lehet úgy fogalmazni, ahogy ön fogalmazott, hogy sok
ember foglalkozott vele, és egyeztettek a Számvevőszék vezetőivel, ugyanakkor bizton
állíthatom, hogy a most önök által benyújtott javaslat nem bírja széles körben az ezzel
foglalkozó szakemberek támogatását. Igen sokan vannak az ezzel foglalkozó szakemberek
közül, akik ennek a javaslatnak több pontját másként fogalmazták meg a hosszú előkészítő
munka során, és másként gondolják ezt törvénybe foglalni, mint ahogy önök ezt most itt
elfogadták.

Nem abban van a vita közöttünk, amire ön itt a hangsúlyt fektette, nevezetesen, hogy
legyen vagy ne legyen következménye a Számvevőszékkel történő együttműködésnek, legyen
vagy ne legyen következménye az intézkedési terv elkészítésének. Ezekben a kérdésekben
nincs érdemi vita közöttünk. Ezért azt mondom, hogy ha már egyszer, több mint 20 év után
egy ilyen jellegű intézmény szabályozásához hozzányúlunk az Országgyűlésben, akkor
előkészítésnek is érdemes megadni a maga respektjét, tekintélyét. Önök nem akarták ezt
megadni azzal, hogy kényszerhelyzetet teremtettek, hogy a bizottság most tűzze napirendjére
ezt a törvényjavaslatot. Ezt nem tartom helyesnek, ezzel nem tudok egyetérteni.

A Domokos elnök úr által elmondottak közül egyet tudok érteni két olyan
megközelítéssel; ami arra vonatkozik, hogy természetesen új helyzet van az Állami
Számvevőszékkel kapcsolatos feladatkörökben, ebből következően valószínűleg a jogi
szabályozásban is új helyzetet kell teremteni. Ugyanakkor a mostani javaslat erre a helyzetre,
ahogy át tudtam tekinteni, nem biztos, hogy adekvát válaszokat ad a Költségvetési Tanácsban
betöltött számvevőszéki elnöki szerepkörre. Nem látom, hogy azt a fajta szerepkört betöltené,
amire utalt itt elnök úr a hozzászólásában. Úgy gondolom, az is fontos természetesen, amit
hozzászólásában megemlített, hogy a Számvevőszék ellenőrzésének megfelelő nyilvánossága
biztosított legyen. Ugyanakkor a konkrét ügy kapcsán, amit szóba hozott, nem vagyok
meggyőződve arról, hogy megfelelő körültekintéssel és megfelelő módon zajlott volna annak
az ügynek a kezelése. Ha már szóba hozta, elnök úr. (Babák Mihály közbeszól.) Ha Babák úr
szót kér, bizonyosan szót fog kapni az ülést vezető elnöktől. (Babák Mihály: De volt egy
megjegyzésem.)
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Végezetül úgy gondolom, még egyszer, és ezt az MSZP frakciója nevében szeretném
mondani, hogy ha önök úgy gondolják, hogy ebben a törvényben szakmai működés alapján
van értelme dolgozni, akkor normál munkamenetben meg lehet teremteni ennek feltételeit,
kényszer bizottsági tárgyalással viszont nem. Ezt csak sajnálni tudom, és a magam részéről
semmiképpen nem gondolom, hogy ez lenne a helyes eljárás. Fontolják meg azt, amit
kényszerhelyzet kapcsán megemlítettem. Nem gondolom, hogy ez lenne a követendő
gyakorlat a későbbiek során is. Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim cseréltek, úgyhogy ilyen módon
Vitányi képviselő úrnak adom meg a szót, azt követően Nyikos elnök úrnak, Babák képviselő

úrnak.

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tekintettel arra,
hogy általános vitára való alkalmasságról van szó, tényleg nagyon röviden két megjegyzést
szeretnék fűzni egyrészt az elnök úr, másrészt a Veres János képviselőtársam által
előadottakhoz. Elnök úr nehezményezte, hogy az alkotmányban nincs szó alelnökről, itt pedig
szerepel, és hogyan történik a választása. Erre nem tetszettek választ adni. Nyilvánvalóan
olvasta az alkotmányt elnök úr, ahol a részletkérdéseket a sarkalatos törvényekbe utaltuk, és a
14. §-ban benne van, hogy az alelnök választására az elnökválasztás szabályait kell
alkalmazni. Tehát maga a jogszabály egyértelmű és megfelelő iránymutatást ad erre.

Ami pedig Veres képviselőtársam azon felvetését illeti, miszerint ezt a 36
paragrafusból álló törvényt nem volt ideje áttanulmányozni, ennek a hozzászólásának van egy
diszkrét bája. Biztosan emlékszik rá, amikor a költségvetést, ami nem 36 paragrafusból állt,
pénteken kaptuk meg, és hétfőn kezdtük el tárgyalni. Azért a kettő között van különbség.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úrnak adom meg a szót.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván nem elnöki
mivoltomban akarok itt szólni, hanem a frakcióm tagjaként. Először Rogán elnök úr
megjegyzéseire szeretnék röviden reflektálni. Az egyik, hogy személyes indulatot érzett ki
kérdéseimből. Jó füle van, végül is van bennem indulat, azt nem tagadom. Az indulatom
abból fakad, hogy ilyen fércmunkát már régen láttam ebben a teremben. Ez tehát még
magyarázhatja is a személyes indulatot.

A másik megjegyzése az volt, hogy kiérezte volna a kérdéseimből, hogy az általános
vitára alkalmasnak tartom. Erről szó nincs, abszolút nem tartom alkalmasnak. Pontosan arra
tartom alkalmasnak, hogy itt vitatkozzunk róla. Jó lett volna olyan műhelymunkákat folytatni,
amelyek, attól tartok, nem folytak. Ha folytak, akkor viszont vajúdtak a hegyek, és egeret
szültek, mert ez a törvényjavaslat koncepcionálisan hibás. Mindenütt a világon, nemcsak az
ön által emlegetett Olaszországban, ahol egy bírósági típusú számvevőszék van, tehát semmi
köze a hivatali számvevőszékhez, a szakmai tartalom dönti el, hogy a számvevőszéki
ellenőrzés egyáltalán milyen hasznot hoz a konyhára. Ebből a tervezetből nem látszik, hogy
mi ennek a célja. Miért nem mutatja be, hogy egyáltalán mi végett van a világon az Állami
Számvevőszék. Miért jó az az adófizetőknek, hogy van egy Állami Számvevőszék, és az
valamiféle hasznos társadalmi tevékenységet végez? Erről szó nincs. Ezzel szemben az
ominózus, idézett mondat, amit volt szíves elnök úr itt megválaszolni, hogy előre garantálni
kell azt, hogy a Számvevőszék költségvetése legalább annyi legyen, mint az előző évben volt,
miközben arról a teljesítményről, amit ezért a garantált költségvetésért, támogatásért a
Számvevőszék nyújtana, semmi nincs.
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Azt írja a 3. oldalon a (8) bekezdés, hogy a Számvevőszék ellenőrzéseinek
gyakoriságát törvény, törvényi szabályozás hiányában a Számvevőszék elnöke határozza meg.
Hát kérem, ez lenne az a törvény, ami megmondja a gyakoriságot. Az ellenőrizendő egységek,
szervezetek közül évente hányat fog ellenőrizni a Számvevőszék. Itt van előttem a
Számvevőszéktől kapott független könyvvizsgálói jelentés, ami a múlt évi tevékenységről
készült, hitelesítő záradékot kapott egyébként, ezt érdemes megjegyezni. A pénzügyi
beszámoló rendben van. De amit ellenőrizni kellene a Számvevőszéknek, az pontosan a
pénzügyi beszámoló. Itt elhangzott az audit kifejezés, örülök neki, Domokos elnök úr
említette. Ez egy financial audit. Ez egy pénzügyi ellenőrzés. Ilyen pénzügyi ellenőrzéseket
tömegével kellene a Számvevőszéknek végezni, egyrészt a központi költségvetésben, a 6-700
körül központi költségvetési szervnél, ahogyan a független könyvvizsgáló leírja, és ezt
közzéteszi helyesen a Számvevőszék, hogy kérem, íme, ilyen volt a pénzügyi beszámoló, a
mérleg-eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, számvitelileg korrektek az elszámolások,
ilyeneket kellene csinálni tömegével. Erről egyetlen szó nincs, hogy ilyet hányat akar csinálni
a Számvevőszék.

Amit kérdeztem, és nem kaptam rá választ, hogy a helyi önkormányzatoknál mit akar
a Számvevőszék ellenőrizni. Kérem tisztelettel, a számvevőszékek nem a gazdálkodást és
működést ellenőrzik. Ezek ködös, homályos fogalmak. Egyébként ne haragudjon, elnök úr, de
engem megdöbbent ez a felfogás, amit ön megfogalmazott, hogy nincs annak olyan
jelentősége, nem kell minden fogalmat definiálni. Most nem szó szerint adom vissza a szavait.
Hát hogy az isten haragjába ne kéne, már elnézést kérek a kifejezésért. Ez szakma, kérem. Ezt
jobb helyeken szakmaként művelik. A szakmának pedig megvannak a maga szakmai
követelményei. Tessék elképzelni egy kőművest, aki nem tudja, hogy a malterhez mennyi
cementet meg homokot kell keverni, csak úgy nagyjából összekeveri. Ez szakma. A szakma
pedig a terminus technicusok nélkül nem működik. Itt minden kifejezést, szakkifejezést
definiálni kellene egzaktan, hogy számon lehessen kérni azt, hogy a Számvevőszék évente mit
csinál. Mit ad 7 milliárd forintért az adófizetőknek. Itt ilyen homályos ígérvények vannak,
hogy majd a gyakoriságot eldönti a Számvevőszék elnöke.

Kérem tisztelettel, a National Audit Office, amely tizenvalahány évvel ezelőtt az
ikerkooperációs partnere volt az Állami Számvevőszéknek, a szakma jó részét tőlük is
tanultam, a világ egyik legtekintélyesebb számvevőszéke, azt hiszem, 500 körüli financial
auditot végez évente. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetési szervekről, állami tulajdonú
intézményekről ilyen egyértelműen definiált véleményt fogalmaz meg, miután megvizsgálta a
pénzügyi elszámolásokat, beszámolókat abból a szempontból, hogy hű és valós képet
festenek-e a pénzügyi helyzetről. Ezt kell megállapítania a Számvevőszéknek. Valóban olyan
a pénzügyi helyzet, amilyet tükröz a pénzügyi beszámoló, valóban nem voltak
szabálytalanságok, vagy ha voltak, lényeges szakmai kérdés, hogy voltak-e érdemi hibák.
Mert minden hibát nem lehet feltárni, nem is kell, a lényeges hibákat kell föltárni. És ha nincs
lényeges hiba egy pénzügyi beszámolóban, akkor hitelesítő záradékot lehet adni. Ezeket a
fogalmakat sehol nem használja a törvényjavaslat.

Nem használja még a standard kifejezést sem, itt Domokos elnök úr említette ezt. A
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló törvényben nagyon helyesen ki van mondva az,
hogy a magyar könyvvizsgálati standard-eket a kamara gondozza, törvény utal rá, és átveszi a
nemzetközi vizsgálói szervezet, az IFAC nemzetközileg elfogadott standard-jeit.
Hasonlóképpen a közszférában megvan a partnerszervezet, az INTOSAI, amelynek szintén
vannak standard-jei. Erre sincs utalás a törvényjavaslatban. Hogy az INTOSAI standard-jei
alapján kíván működni. És azt a két alapvető szakmai kérdést kívánja vizsgálni, ami
mindenfajta ellenőrzés kulcskérdése, hogy szabályosak-e a pénzügyi elszámolások, szabály
alatt értem a törvényességet és a szakmai szabályokat, és hogy értelmesen költik-e el a
közpénzeket. Kellő bölcsességgel, kellő körültekintéssel, gazdaságosan, hatékonyan és
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eredményesen. Ezek mind definiált fogalmak. Hány teljesítményellenőrzést kíván végezni az
Állami Számvevőszék egy évben? Kérdeztem, nem kaptam rá választ. Sőt, egyáltalán arra
sem kaptam választ, hogy egyáltalán végez-e ilyeneket a Számvevőszék.

Nem kívánom itt az időt húzni, ez hallatlanul gyenge elaborátum. Azt javaslom az
előterjesztőnek, hogy ezt vonja vissza, hozzon létre akár a számvevőszéki bizottsággal
kooperációban egy olyan ad hoc bizottságot, eseti bizottságot, amely áttekinti ezeket a
kérdéseket azokkal együtt, amiket még nem tettem föl, és elkészít egy olyan
törvénytervezetet, amely méltó ehhez az Országgyűléshez. Idő van, semmi sem sürgeti az
Országgyűlést, a Számvevőszéket sem, a gazdasági bizottságot sem abban, hogy július 1-jétől
új számvevőszéki törvénye legyen az országnak. Kérem, a jelenleg hatályos törvény 22 éves,
nem jó törvény, nálam többet senki nem bírálta, azt gondolom, de ha elvoltunk vele 22 évig,
akkor még egy fél évig, egy évig kibírjuk. Tehát ezt a tervezetet általános vitára
alkalmatlannak tartom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úrnak adom meg a szót.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr véleményét azzal folytatom,
hogy elavult, és változtatni kell, mégpedig minél sürgősebben. Az állami pénzek ellenőrzése
nem tűr halasztást.

Nem is tudom, mivel kezdjem, az egyik vagy a másik fércmunkával, ahogy ön
minősíti ezt a dolgot, de maradjunk annál, hogy a gazdasági bizottság törvényjavaslatával
foglalatoskodom. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az a vélekedésem, hogy nagyon
aktuális, általános vitára alkalmas. Persze lehetséges, hogy lesznek olyan kérdések,
amelyekben változtatunk rajta. És meg is korholnám a számvevőszéki bizottság elnökét, mert
ezt az ügyet magához ragadhatta volna, és a bizottságunk már korábban is egy
törvényjavaslattal foglalatoskodhatott volna korábban, a szerkesztés szintjén is. De meg kell
köszönnöm Rogán Antalnak, hogy a gazdasági bizottság önálló indítványaként nyújtja be.
Nem tudom, miért nem a számvevőszéki bizottság kezdeményezte. Elnök úr, ez kritika az ön
irányába, mert ön a főnök, dirigálhatta volna úgy, hogy mi terjesztjük be. Sajnálom, erről
lecsúsztunk.

Azt is hadd mondjam el, hogy ténylegesen úgy van, hogy az új alaptörvényt
elfogadtuk, és ez az ország nem lehet következmények nélküli. Nincs itt Dancsó
képviselőtársunk, de vannak a bizottságban olyan tagok, akik az államadósság okainak
vizsgálatával foglalatoskodnak. Kérem, jó, ha tudják, hogy egyetlenegy miniszter sem,
egyetlenegy miniszterelnök sem vállalja a felelősséget, pedig szétszórták az ország pénzét.
Tetszik érteni? Hát nem lehet tovább ez az ország következmények nélküli! Kedves elnök úr,
úgy gondolom, hogy épp ideje ebben a dologban sürgősen lépni, mint ahogy 20 év alatt is jó
pár törvényt javítgattak, aktualizáltak, ez a törvény is majd javítva és aktualizálva lesz. De
úgy gondolom, hogy új alapokra kell helyezni az Állami Számvevőszék munkáját. Generális
változást jelent, nagyon fontos és aktuális.

Kiemelném azt a kérdéskört is, hogy európai metódusokat valósít meg. A bizottságnak
neutrálisnak kell abban lenni, hogy minden jó szándékú és a törvényjavaslatot pontosító
módosító indítványt tárgyaljon meg, és tegye közkinccsé. Úgy gondolom, közös érdek az
átláthatóság és a rend, bár ezzel kapcsolatban vannak más vélekedések, szeretik a zavarokat.
Én úgy gondolom, hogy épp ideje, hogy elkezdődjék ez ügyben is a rendcsinálás. Az új
feladatok közül hadd emeljem ki, nagyon fontosnak vélem, hogy az Állami Számvevőszék
elnöke a Költségvetési Tanács tagja. Fontos feladat, épp ezért ezt a törvénynek is elő kell
segíteni, hogy megfelelő módon képviselje az ellenőrzést. Felértékelődött az Állami
Számvevőszék munkája, ennek kifejezetten örülök.
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Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hadd beszéljek a másik ügyről. A célt, tudja,
elnök úr, mindig a törvényalkotók fejében kell megfogalmazni. De ez általában a címéből és a
tartalmából is ki szokott derülni. Nem hiszem, hogy külön célt kellene megfogalmazni. A
fogalmak tekintetében vannak szakmai kautélák, szakmai szabályok, amelyeket nem fontos
újfent megfogalmazni, azokat alkalmazni fogja a Számvevőszék, ez a számviteli törvényben
és sok egyéb más jogszabályban, szakmai szabályban megtalálható. Egyetértek azzal, hogy
ezeket nem egy törvényben kell statikussá tenni, hanem lehetőséget kell adni arra, hogy ezt
átértékeljük, különösen a szakma oldaláról. Azután vannak olyan dolgok, amiket az éves
ellenőrzési tervben fog az Országgyűlés elé hozni a Számvevőszék, nem követelhetjük egy
törvényjavaslatban, mert minden évben a parlament elé kerül a beszámoló és a feladatok
meghatározása is.

Úgyhogy nem tartom fércmunkának, önnel ellentétben, kedves elnök úr. Már csak
azért sem, mert magam több szempontból is föl tudtam készülni a törvényjavaslat vitájára.
Ugyanis körülbelül másfél hete figyelem a Számvevőszék kommunikációját. Önnek biztos
elment a füle mellett, de elnök úr és stábja többször megnyilvánult, fölhívta a figyelmet arra,
hogy valami készül, úgyhogy én fel tudtam magam készíteni arra, hogy milyen változások
várhatók, és mit javasol a Számvevőszék az előterjesztőnek. Nem is emelném ki, mert úgy
gondolom, a törvény magáért beszél, de Nyikos László és Bödecs Barna képviselők
javaslatából hadd említsek meg két mondatot.

ELNÖK: Most nem erről tárgyalunk, az a következő napirendi pont.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem összevontan tárgyaljuk?

ELNÖK: Nem.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Akkor bocsánat. Ugyanis arról tudnék mondani pár
mondatot, de majd elmondom akkor, amikor aktuális lesz.

Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Nagyon köszönöm, hogy ez a törvényjavaslat
idekerült, és haladjunk a renddel. Általános vitára alkalmasnak találom, és szavazhatunk róla.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Lenhardt Balázs képviselő úr jelentkezett
szólásra.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Babák képviselőtársammal ellentétben én is úgy
gondolom, hogy nem kellően alapos még ez a törvény, úgyhogy ideje, hogy még átgondoljuk,
akár itt közösen is. Csak egy-két sarkalatos pontot érintenék, és nem megyek bele a
részletekbe, rögtön az 1. §-ban az (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az Állami
Számvevőszék jogállását és hatáskörét az alkotmány és e törvény határozza meg. Ez nagyon
helyes, nem is vitatható. A 3.§ (1) bekezdése viszont azt mondja, hogy az Állami
Számvevőszék feladatait és hatáskörét a sarkalatos törvény és más törvények állapítják meg.
Ez a más törvények kitétel már egy fölösleges jogbizonytalanságot tud eredményezni, amire
semmi szükség. Itt, ebben a törvényben pontosan rendezni lehet, hogy milyen eljárásokra,
milyen ellenőrzésekre és azzal kapcsolatban milyen más feladatokra terjedhet ki az Állami
Számvevőszék hatásköre. Ide beemelni egy ilyen gumiklauzulát, hogy annak alapján esetleg
majd egy másik törvény is rendelkezik bármilyen feladat- és hatáskörről, ez ellentmond a
jogegység követelményének.

Az 1. § (5) bekezdése, szintén nagyon helyesen, rendelkezik arról, hogy az Állami
Számvevőszék megállapításai alapján az ellenőrzött szervezetek és a felelős személyekkel
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szemben az illetékes szervezetnél eljárást kezdeményezhet. Itt a megfogalmazást
szigorítanám, mert alapos ok esetén eljárást kell kezdeményeznie, ahogy még sokkal több
esetben kellett volna az elmúlt időszakban is eljárást kezdeményeznie. Mert ugye, az elmúlt 8
esztendőben nemcsak az albizottságban végzett munkánk során, de átlagos újságolvasóként és
a közélet iránt érdeklődő emberként is látjuk, hogy mennyi visszaélés történt, és milyen
borzalmas károkat tudott okozni 8 év kormányzati ámokfutása az egész országnak. Egy
hatékonyabban működő Állami Számvevőszékkel talán sikeresebben lett volna gátolható ez a
folyamat.

Az 1. § (6) bekezdése viszont azt mondja, és itt egy kicsit aggályosnak tartom, hogy
rögtön az (5) bekezdés után rögzíti, hogy az Állami Számvevőszék jelentései, az abban foglalt
megállapításai, következtetései bíróság vagy más hatóság előtt nem támadhatók meg. Olyan
szempontból érthető, hogy nem az Állami Számvevőszék feladata, hogy pereskedjen az általa
tett megállapítások, vizsgálati jelentések kapcsán. De például, ha az illetékes szervezetnél már
megindult egy eljárás az általuk leadott szakvélemény alapján, akkor az adott érintett
szervezet nem feltétlenül ért egyet maradéktalanul az abban szereplőkkel, így nyilvánvalóan
joga van, és lehetőséget is kell neki adni, hogy vitassa az ott szereplő ténymegállapításokat.
Senki sem tévedhetetlen, természetesen a nemzeti együttműködés kormánya sem, ezt láttuk
több esetben is az elmúlt időszakban, de ugyanígy az Állami Számvevőszék illetékes
munkavállalója vagy akár vezetője is követhet el hibát. Ha ezt itt rögtön az 1. §-ban
leszögezzük, adott esetben egy bírósági vagy bármilyen következmény esetén úgy fogják
kezelni az Állami Számvevőszék jelentéseit, mintha azok cáfolhatatlan igazságok lennének.
Lehet, hogy senki nem fogja merészelni, venni magának a bátorságot, hogy bizonyos szakmai
megállapításokat kétségbe vonjon, holott annak lehet is adott esetben jelentősége.

A legkomolyabb kifogásom, tényleg sarkalatos kifogásom az egész törvényjavaslat
ellen, hogy az Állami Számvevőszék legfontosabb feladata, hogy ellenőrizze az
államháztartás gazdálkodását, bármelyik szerv működését hatékonysági, célszerűségi
szempontból, amelyik a központi költségvetésből jut forrásokhoz. Ez teljesen rendben van,
pontosan ez a feladata. Ami aggályos, hogy az Állami Számvevőszék elnökét, alelnökét az
Országgyűlés 8 tagú bizottsága jelöli, és utána az Országgyűlés többsége fogja megszavazni.
Az az országgyűlési többség, amely a kormánytöbbséget is biztosítja. Tehát gyakorlatilag ez
egy olyan önellenőrzést ír elő, és nyilván nem a jelenlegi vezetést akarom megsérteni, de a
saját kormánya által kinevezett tisztségviselőtől nem várható el, hogy ugyanolyan agilitással
és hatékonysággal leplezze le az állami működés keretében elkövetett visszaéléseket, mintha a
klasszikus montesquieui fékek és egyensúlyok rendszerében esetleg más élhetne a kinevezés
jogkörével, és úgy lenne biztosítva az Állami Számvevőszék függetlensége. Hogy ne
gyakorolhassanak rá közvetlen kormányzati hatalmi befolyást.

Ugye, elhangzott, hogy a költségvetésénél is azért nagyon fontos, hogy ne lehessen
kevesebb az előző évinél, hogy ilyen értelemben ne lehessen őket a kormányzat részéről
nyomás alá helyezni. Ennél a kinevezési gyakorlatot sokkal fontosabbnak tartom. Még akkor
is, ha 9 éves viszonylatban nem biztos, hogy a második ciklusban ugyanaz a kormányzati erő

kerül hatalomra. Itt már megfordulhat ez a fajta álláspont. De az is lehet, hogy 8 évig ugyanaz
a párt fog kormányozni, és ehhez viszonyítva a 9 évet, elég jelentős átfedés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes József képviselő úr kért még szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Röviden kísérelném meg a magam részéről az elmondani az
elhangzottakkal kapcsolatos megjegyzéseimet. Lenhardt Balázs képviselőtársam mondta az
utolsó mondataiban, hogy 9 évre nevezik ki az Állami Számvevőszék elnökét, és bizonyos
esetekben változhatnak a kormányzati tényezők. Ebből kiindulva azt hiszem, nemcsak az a
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fontos, egy állami számvevőszéki törvény megalkotásánál, hogy a kinevezési mechanizmus
hogyan alakul, hanem az, hogy hogyan végzi a tevékenységét.

Elnök úr mondta, hogy belülről kritizálta az eddig törvényeket. Én most már a
negyedik ciklusban vagyok parlamenti képviselő, és minden évben meghallgattuk az Állami
Számvevőszék jelentését a parlamentben, megvitattuk, és mindannyian azt a tényállást tudtuk
rögzíteni, hogy az ÁSZ-nak vannak jogkörei, de azok nem terjednek odáig, hogy adott
esetben annak hatása is legyen. Lenhardt képviselőtársam mondta a kinevezéssel
kapcsolatban, hogy az elnök lehet lojális. Ennek van egy nyilvánossági passzusa is. Idáig
tulajdonképpen a polgármesteren múlott, hogy nyilvánossá teszi-e vagy sem. Ha nyilvánossá
teszi, és szigorítunk rajta, én is tovább szigorítanék rajta, őszintén megmondom, a feltételes
mód ebben a kategóriában egy kicsikét puha fogalmazás. Kell. Tudok olyan ÁSZ-jelentésről,
ahol 187 törvénytelenséget állapított meg, okirat-hamisítástól kezdve. Az ÁSZ-nak ilyenkor
az a feladata, hogy felhívja az önkormányzat és a polgármester figyelmét, hogy x. időn belül
ezeket javítsa ki. Ha van törvénytelenség, tegyen feljelentést. Én is ezen az állásponton
vagyok ezzel kapcsolatosan.

A másik ugyanilyen kérdés. Ha az ÁSZ megjelenik valahol vizsgálni, leadja a
vizsgálati hatáskört, hogy miben kíván vizsgálódni, és vele párhuzamosan derül fény olyan
egyéb más tevékenységre, amihez szüksége van más dokumentációkra is, idáig megtagadhatta
a polgármester azok átadását. Azt mondta, hogy menjen vissza, hozza a következő papírt.
Ezeket ez mind meg fogja szüntetni, és kötelezheti arra, hogy adott esetben egy megállapítás
alapján jogilag is rögtön a megfelelő szervezeteknél feljelentést tehet, és meg is kell tennie. A
legnagyobb probléma ott volt, hogy az eddig kormányok hogyan viseltettek az éves ÁSZ-
jelentéssel szemben. Nem biztos, hogy azt kell tegyük, amit az Állami Számvevőszék javasol
Itt a feltételek nincsenek meg. Igenis, a mindenkori kormány számára az ÁSZ
megállapításainak nagyon komoly szankciói is lehetnek, és a következő időszakban ezt a
rendszerbe is be kell tudni építeni. Ezért is vitatkozom elnök úrral, mert lehet, hogy belülről
hosszú éveken keresztül vitái voltak különböző személyekkel, és ebből adódik, hogy ezt a
vitát elnök úr nem felejti el. De úgy érzem, hogy ennek a törvénynek igenis pontosan azokat a
passzusait próbálja meg erősíteni, határozottabbá tenni, és a végrehajtás területén is további
jogköröket ad az ÁSZ-nak, és ezzel az eddigi korrupciós esélyeket, lehetőségeket, annak
csatornáit próbálja meg bezárni szankciókkal. Sőt, minden további nélkül börtönbüntetésre is
lehet javaslatot tenni. Tehát azt mondom, hogy ezen a területen igenis még ennél is erősebbé
kell tenni.

Az elmúlt időszakban nagyon sok uniós forrás került felhasználásra. Az
önkormányzati adósságállományból adódóan rengeteg céget hoztak létre az önkormányzatok.
Ha az elnökön múlott, akkor volt lehetőség arra, hogy adott esetben a létrehozott különböző

pénzszivattyúként működő gazdasági társaságok tevékenységét hellyel-közzel, leterheltség
miatt vizsgálja, de nem tudta konzekvensen végrehajtani. Most viszont van lehetőség rá, még
ha 10 százalékkal is, de ha önkormányzat közpénzt visz be valamelyik gazdasági társaságba,
akkor abban a pillanatban az ÁSZ-nak van lehetősége arra, hogy azt is vizsgálja. És nem lehet
megtagadni az esetleg hozzáfűződő különböző pályázati és végrehajtási rendszerek
dokumentumainak kiadását.

Én azt mondom Balázsnak is, elnök úrnak is, hogy általános vitára igenis alkalmas ez
a törvényjavaslat. Ha esetleg abba az irányba kívánjuk elmozdítani, hogy bizonyos területeken
erősítsünk, akkor ezt módosító indítványokkal tegyük meg, de igenis legyen olyan erős
hatásköre az Állami Számvevőszéknek, hogy az általa megállapított törvénytelenségek,
szabálytalanságok ne tudjanak elsikkadni, nyomtalanul eltűnni, mert azok további puhaságot
fognak szülni. Azt mondom, hogy igenis ebbe az irányba kell haladnunk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim nem kértek szót a további vitában.
Most az előterjesztő képviselőjének, a kormánynak, illetve a Számvevőszéknek adnám meg a
lehetőséget reagálni a vitában elhangzottakra. Kérem először elnök urat, azután a kormány
képviselőjét, és aztán a Számvevőszéket. Köszönöm.

Az előterjesztő reflexiói

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon röviden reagálnék először Lenhardt képviselő úr konkrét észrevételeire. Hadd
mondjam azt, hogy nem érzek abban semmi következetlenséget, hogy az Állami
Számvevőszék feladat- és hatáskörét e sarkalatos törvény és más törvények állapítják meg,
mert jelenleg, ha utánanézek, körülbelül 30 jogszabály állapít meg az Állami Számvevőszékre
vonatkozó kötelezettséget. Nyilvánvaló, hogy számtalan esetben ez nem változik, akkor nem
okoz ez problémát. Éppen azért van erre ebben a formában szükség, hogy ne idézzen elő

jogbizonytalanságot, hiszen konkrét feladatokat nagy mennyiségben nem tudnánk ebben a
törvényben definiálni. Ha ezt tennénk, akkor gyakorlatilag minden évben módosítani kellene a
törvényt, ami szerintem nem szerencsés, mert egy sarkalatos törvénynek nem az a dolga, hogy
benne a konkrét feladatokat, megrendelt ellenőrzéseket minden alkalommal beleírják vagy
kivegyék. Ezért vannak más jogszabályok, és ezért kell a vonatkozó szakaszt beletenni.

Itt fölvetette azt, hogy az ominózus (6) bekezdésben az Állami Számvevőszék
megállapításai nem támadhatók meg, és miért nem nyílik észrevételezésre lehetőség. Két
dolgot hadd mondjak erre. Egyrészt ez eddig is így volt, és nem véletlenül. Hiszen az Állami
Számvevőszék nem olyan típusú Számvevőszék, amely kvázi bíróság, ezért nem kell a
döntéseivel szemben fellebbezésre lehetőséget adni. Viszont az észrevételezési lehetőség
nemcsak hogy eddig is rendelkezésre állt, ez a törvény is definiálja. Javaslom, hogy a 29. §-t
olvassa el, amiben három bekezdés is szól arról, hogy milyen módon van észrevételezési joga
az ellenőrzött szervezetnek, és a gyakorlatban annak nyilvánosságáról is gondoskodni kell.

Ami azt a felvetést illeti, ami az (5) bekezdésben található, lehet itt szigorítani, ha
gondolják, bár szerintem általános jogi norma, hogy törvénysértés észlelése esetén minden
állami szervezetnek és hatóságnak, bár az Állami Számvevőszék nem hatóság, meg kell
tennie a szükséges jogi lépéseket. Ezt a jogi normát nem hiszem, hogy itt még külön kéne
definiálni a törvényen belül. Minden egyéb esetben viszont, ha úgy ítéli meg, akkor megteheti
a megfelelő lépést ebből a szempontból, hiszen azért van mérlegelés is.

Ami pedig a függetlenséget illeti, nézze, azt gondolom, az a nemzetköz standard-ben
elfogadott gyakorlat, hogy az Állami Számvevőszék elnökét a parlamentek rendszerint több
ciklusra választják. Előfordul olyan is, hogy uralkodó nevezi ki, ez nálunk speciel nem
aktuális kérdéskör. Ezért azt gondolom, hogy a több ciklusra történő megválasztás ebben a
formában elfogadott elv. Egyik oldalról garantálja a függetlenséget, a másik oldalon pedig
szerintem azt garantálja jelentős mértékben, hogy az Állami Számvevőszéknél nem az elnök
és az alelnök ellenőriz, hanem a munkatársak. Egy jelentés elkészültének van egy belső
munkafolyamata, és ez a munkafolyamat önmagában garantálja azt, hogy egy szervezetében,
sokszor személyi állományában nagyobb részt kontinuis szervezet, amely legfeljebb
folyamatában tud megújulni, ki tudja alakítani a maga olyan belső standard-jeit, amivel
ellenőriz, a másik oldalról ezeknek minden ellenőrzött szervezetnél érvényt is tud szerezni.
Hadd utaljak arra, hogy az ÁSZ előző elnöke is 12 évig volt az ÁSZ-nál. Többször érte, az
előttem betöltött funkcióira gondolok, politikai értelemben támadás, mégis volt olyan, hogy
adott esetben többféle színű kormány munkáját is határozottan kritizálta az Állami
Számvevőszék. Ez nem az ő személyes érdeme, ez az Állami Számvevőszék kontinuis
működésének az eredménye. Ebben önmagában nem látok semmi problémát, az a jó
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szerintem, ha több ciklusra vonatkozó választás van. Ez egyébként az Állami Számvevőszék
elnökénél, alelnökénél nem 9, hanem 12 esztendő.

Nagyon sajnálom, hogy Veres János képviselő urat, olyan mélységében érdekli a vita,
hogy az észrevételeire adott választ már nem vártat meg. Ha itt lenne, akkor felidézhettem
volna neki azt a régi szakállas viccet mg a ’80-as évekből, neki még talán mond is valamit. a
tanár megkérdezi, hogy a nagy honvédő háború áldozatai egészen pontosan hányan voltak.
Mondja a diák rá, hogy 15 millióan, mire a következő kérdés: név szerint? Azt gondolom,
hogy ez a kukacoskodás, kekeckedés mintapéldája szokott lenni. Azt gondolom, amikor név
szerint kéri rajtam számon a képviselő úr a törvény szerzőit, az pontosan ugyanez a
kekeckedés. És rendszerint kekeckedni az szokott, akinek érdemi észrevétele nincs. Érdemi
észrevételt egyébként a képviselő úr nem is fogalmazott meg.

A több észrevételre vonatkozóan, főleg azokra, amiket elnök úr tett, azt tudom
mondani, hogy rengeteg olyan észrevétele volt, amiket akár módosító indítvány formájában is
be lehet nyújtani ehhez a törvényjavaslathoz, ezt meg kell tenni, és van mód a vita későbbi
szakaszaiban ezeket megvitatni, és azokról pozitívan, negatívan vagy alternatívákkal dönteni.
Erre szolgál a parlamenti vita. Hadd utaljak itt arra a meggyőződésemre, amit még egyszer
szeretnék kifejteni. Sokszor megtettem már. Nagyon furcsállom azt a parlamenti hozzáállást
pártok, frakciók részéről, amikor mindig a benyújtás előtti egyeztetést hiányolják. Azt
gondolom, a választók azért választottak meg minket ide, a parlamentbe, hogy a parlamenti
fórumokat használjuk fel egyeztetésre, vitára és azt követően döntéshozatalra. Különben miért
kapnánk a fizetésünket? Ha mindig mindent egyeztetnénk a benyújtás előtt kellő mélységig,
akkor színjátékká tennénk a parlamentet. Azt gondolom, ezt senki nem szeretné, legkevésbé
talán az ellenzék esetében lenne értelme. Ezért jó dolog az, ha érdemi vitával töltenénk el a
parlamenti hetet, amíg egy törvényjavaslat megvitatása és elfogadása zajlik, nemcsak a
színjáték kedvéért csinálnák adott esetben a pártok azt, amit csinálnak.

Azt kell hogy mondjam, hogy ebből a szempontból szerintem itt érdemi vitára nyílik
lehetőség, egy meglehetősen hosszú időszakban. Én nem látok semmilyen sietséget, ugyanis
azt gondolom, ez a normális menete a törvényhozási munkának, ha egy indítvány benyújtásra
kerül, a parlament általános gyakorlata szerint az első helyen kijelölt bizottság a soron
következő ülésén tárgyalja azt. Itt a soron következő ülésen momentán most van. Tehát nem
volt meglepő, hogy adott esetben a kormánypárti frakciók ennek tárgyalását kérték, tekintettel
arra, hogy soron következő ülésről van szó. A parlament soron következő ülése majdnem egy
hét múlva lesz, addig értelemszerűen több idő telik el, foglalkozhatnak vele más bizottságok
és majd érdemben fog vele foglalkozni a parlament plenáris ülése is. Tehát még egyszer arra
szeretném kérni mindannyiukat, hogy a vitából érdemben is vegyék ki a részüket, és ha lehet,
a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát jelen bizottsági ülésen támogassák.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr? (Jelzésre.) Nem kíván reagálni.
az Állami Számvevőszék részéről elnök úr?

Domokos László válasza

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Nagyon rövid lennék.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket,
és köszönöm a lehetőséget, hogy ezekre reagálni is tudok. Azt hiszem, abban többen is
egyetértettünk, amit Lenhardt Balázs is elmondott, hogy még több intézkedésre, még
hatékonyabb ÁSZ-ra van szükség. Ezt próbáltuk összerendezni. Valóban lehet, hogy egy
erőteljesebb fellépés módjait kellene rögzíteni, de azért itt egy határt szeretnénk megrajzolni,
hogy világos legyen. Nagyon sok ember fejében úgy jelenik meg az Állami Számvevőszék,
mint egy rendőrség, amely szirénázó autókkal megy és elviszi azt, aki vélhetően csúnya
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dolgot csinált, és majd a bíróság dönt. Nagyon fontos, hogy a Számvevőszék dolgozóinak, az
egyébként hatóságnál dolgozó embereknek a szabályait leírja, hogy nekik is feljelentési
kötelezettségük van, ha ilyen információhoz jutnak. Ezt külön írjuk le, mert ez nem a
kormány jogköre, vagy nem egy kormányzati hivatalból adódó jogkör. Ezért is kértük, hogy a
Számvevőszék dolgozói számára ez ilyen módon legyen körülírva. De nagyon fontos, hogy a
feljelentés adott esetben csak bejelentési jogkör, hiszen nem vagyunk nyomozó szerv, és
nincsenek meg az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközrendszerek sem. És nem is
javasolnám, hogy ilyen irányba vigye el módosító javaslatokkal bárki is, a parlamenti többség
meg végképp ne, maradjon meg a hivatali típusú ÁSZ-működés. Inkább legyen a
vádhatóságokkal együttműködési kötelezettség, amiről szintén szól ez a törvény, hiszen ha az
igazságszolgáltatás keretei között majd jó és hatékony ÁSZ-jelentések jelennek meg, akkor a
maga keretében járhat el az igazságszolgáltatás. Szerintem talán ez a legfontosabb elem,
amiről szólni kellett, és az előterjesztők véleményét tekintve plusz információ volt.

Miért hasznos az ellenőrzés? Ezt Nyikos elnök úr kérdezte. Egyrészt az alkotmány is
elég jól körülírja, egyféle állami közfeladat kötelezettségét és felelősségét írja le. Nyilván a
sarkalatos törvényben ennek garanciális elemeit próbálta fölépíteni, az Állami Számvevőszék
jogállását, hatáskörét, feladatait. Majd a számvevőkre is nagyon komoly szabályokat,
összeférhetetlenségi, működési, alkalmazási feltételeket szab, és külön az ellenőrzés
szabályairól szól. Az ellenőrzés mély tartalmáról pedig azt kell mondani, hogy szinte minden
olyan törvénynél, amikor az Országgyűlés úgy gondolja, hogy azt még speciális keretek
között külön is megmondja, hogy hogyan kell ellenőrizni, mit és milyen gyakorisággal,
milyen módszerrel, satöbbi, az továbbra is, ha úgy tetszik, annak a törvénynek a többségi elve
szerint lehet egyszerű többségű és kétharmados törvényben megfogalmazni, azt kár lenne a
számvevőszéki kétharmados törvénybe bebetonozni, mert nem biztos, hogy mindig arra van
szükség. Például egy egyszerű többséggel bíró szabályt beemelni kétharmados törvénybe,
utána külön keresni a módosítás lehetőségét, úgy gondolom, ezzel nehézkessé tennénk az
ellenőrzés mechanizmusát.

Ezért döntött ’89-ben is a törvényalkotó ezen elv mellett, és ezt tartotta meg 20 évig.
Tehát ebből a szempontból mi is úgy gondoltuk, hogy ettől nem érdemes eltérni. Csak
emlékeztetőül mondom, azt elmúlt fél évben, ha jól emlékszem, háromszor nyúlt hozzá az
Állami Számvevőszék jogköréhez, feladataihoz az Országgyűlés. Például az említett
önkormányzati többségű vállalatok, az alapítványoknak átadott pénzek tekintetében. Tehát
módosulnak a szabályok, azoknak ott van a helye. Legalábbis eddig ez volt a törvénykezési
gyakorlat, ezért úgy gondolom, hogy annak tartalma mindig külön-külön megítélhető a
képviselők által. Ezért ennek a gyakorlatnak a továbbvitelét részemről támogatom. Köszönöm
szépen még egyszer a véleményeket és a kérdéseket.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Most szavazunk a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Ez tizenhat. Ellenszavazat? Egy. Tartózkodás? Egy. A többségi előadónak
javaslom Babák Mihály képviselő urat, kisebbségi előadót pedig az ellenzék Nyikos úr
személyében állít. Köszönöm szépen. (Rövid szünet.)

Az Állami Számvevőszékről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat, kérem, foglalják el helyüket. Áttérünk 2.
napirendi pontunk megtárgyalására, döntés önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről.
Ennek az első napirendi javaslata az Állami Számvevőszékről szóló, T/3123. szám alatt
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benyújtott törvényjavaslat, dr. Nyikos László és Bödecs Barna jobbikos képviselők önálló
indítványa. Az előterjesztőnek, Nyikos képviselő úrnak adom meg a szót, aztán a kormány
képviselőjének. Képviselő úr!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Rövid leszek, mert
sok minden elhangzott már, és nincs elég idő, nem akarom a bizottságot untatni
részletkérdésekkel. A törvényjavaslat készítésének körülményeiről is szóltam néhány szót.
Őszintén mondom, nem szoktam mellébeszélni, nekem illúzióm és szándékom volt, hogy ez a
bizottság legyen egy olyan korszerű számvevőszéki törvény elkészítője, ami aztán alkalmas
arra, hogy a parlament elé kerüljön. Sajnos ez lett belőle, ami itt fekszik előttünk. Volt már
arra példa a közelmúltban, speciel az alkotmányvitában, hogy bekerült az alaptörvény-
tervezet mellé egy képviselői indítvány is a parlament elé, és jogi értelemben vagy formális
értelemben az Országgyűlés két tervezet vitáját tartotta napirenden. Abban reménykedem,
hogy mindazon viták és konfliktusok ellenére, amelyek a két tervezet között húzódnak, a
bizottság alkalmasnak tartja ezt a javaslatot arra, hogy a plenáris ülés elé kerüljön, és akkor
mindkettő értékelése alapján lehet azt eldönteni majd a végén, hogy melyikből lesz egy
számvevőszéki törvény.

Egyetlen szakmai kérdésre szeretném a figyelmet fölhívni, mert ezt fontosnak tartom.
Nem javasolom a jövőben a Számvevőszéknek a helyi önkormányzatok pénzügyi
ellenőrzését. Ennyiben tehát valóban alapvető különbség van a kettő között. Több okból sem
javaslom. Az első magyar Számvevőszék ezzel nem foglalkozott. Az akkori számvevőségi
rendszerben a Belügyminisztérium számvevősége volt felelős a községek, városok
beszámolóinak ellenőrzéséért, megyerendszerben az alispán, a járásokban a főszolgabíró,
satöbbi, tehát a Számvevőszéknek semmi köze nem volt a helyi önkormányzatokhoz. Ez az
egyik. A másik, hogy a Lajtán túlon nem foglalkoznak a számvevőszékek helyi
önkormányzati ellenőrzéssel. Vannak apróbb kivételek, mondjuk Ausztriában, ahol a 20 ezer
főnél nagyobb lélekszámú városok auditora az Österreichische Rechnungshof, de jellemzően
ez kormányzati feladat. Tartományi kormányzatok végzik. És végül a harmadik, ogy az elmúlt
20 esztendő tapasztalatai azt mutatják, hogy a Számvevőszék nem tudta megoldani ezt a
kérdést. Itt összevissza mindenféle ígérgetések voltak, átfogó ellenőrzések, amelyek hál’
istennek most már megszűnőben vannak. A tény az, hogy a 3200 helyi önkormányzat közül 7-
800-nál van magán könyvvizsgáló, a többinél pedig nincs független pénzügyi ellenőrzés.
Semmilyen nincs. Ez egy hatalmas probléma. Ennek megoldását csak egyféleképpen látom,
ha ezt a belügyi kormányzat veszi át, miután ott van a megyei kormányzati hivatalok
törvényességi ellenőrzése is, amellé föl kéne zárkóztatni a pénzügyi ellenőrzést is, mert
lehetetlen helyzet, hogy a kis falvak, városok, a 10 ezer főnél kisebb létszámú városok
pénzügyi ellenőrzése megoldatlan.

Ez koncepcionális különbség a két javaslat között. Természetesen elfogadására a
kormány egyetértése nélkül nincs esély, de el kellett mondanom és hangsúlyoznom kell, hogy
ez tudatos, nem azért van, mert kifelejtettem. A továbbiakban nem megyek bele a
részletekben, ennyit szeretnék kérni, javasolni, hogy alternatív törvényjavaslatként vegye ezt
is tárgysorozatba a tisztelt bizottság. Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, elnök úr. Megkérdezem a kormány
képviseletében jelen lévő Gáva Krisztiánt.
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A kormány álláspontjának ismertetése

DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az
előterjesztésről a kormány csak a tárgysorozatba-vételt követően kíván véleményt
nyilvánítani.

Észrevételek, megjegyzések

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak van-e kérdésük, véleményük?
Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Megtisztelem az előterjesztőt, mert az imént
azt mondta, hogy fércmunka. Én nem mondom ugyanezt, mert nem hiszem, hogy szabadna
ilyet mondanom egy tisztes szándékról, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon furcsállom
azt, hogy a számvevőszéki bizottság elnöke nyújt be egy javaslatot és nem a bizottság. Bár
erre is van magyarázat, hiszen nem lenne helyes, hiszen akkor nem lennénk első helyen
kijelölt bizottság.

De azért hadd mondjak egy-két konkrét dolgot, csak szúrópróbaszerűen, hiszen ennél
lényegesen több észrevételem van. A jogállás tekintetében gyenge jogosítványokkal
rendelkező szervezetet állapít meg, messze nem fogja át hatáskörben a jelenlegi munkáját
sem. Furcsa a szervezetet illetően, hogy a főtitkár és a főigazgató tekintetében szélesíti a
jogkört, az elnökét kiüríti. Ezek nem igazán jó dolgok. Az összeférhetetlenség szabályait túl
szűkre veszi. Még a javadalmazási rendszerről is van megjegyzésem, de azt most elhagyom.
Az ellenőri szabálykörnyezet elfogadhatatlanul gyenge környezetet teremt az ellenőrzéshez.

Szóval, több sebből vérzik a javaslat szerintem, de ne nyissunk vitát felette, mert úgy
gondolom, arra nem alkalmas, és már elfogadtunk egy törvényjavaslatot általános vitára. A
benne lévő hasznos javaslatok lépjenek be módosító indítványként a már korábban elfogadott
előterjesztésbe. Köszönöm, elnök úr, megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek hozzászólási szándéka? (Nincs
jelentkező.) Nincs jelentkező. Az előterjesztőnek adom meg a szót.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm Babák képviselőtársam
kritikai észrevételeit. Tisztázzuk ezt, mert már másodszor került szóba, hogy miért nem a
bizottság a benyújtó. Kérem szépen, lehet, hogy rosszul lobbiztam. Ide akartam hozni.
Kaptam ilyen tanácsot. Önökön múlott, hogy nem jött ide. De mindegy. Maradjunk a
tényeknél. Nem jött ide, csak egyéni indítványként.

Gyenge jogosítványok. Ez nem így van. Hiszen én leszűkítem a központi
költségvetésre a számvevőszéki jogosítványokat. Tisztázzuk, hogy a Számvevőszék nem
hatóság, és ennyiben azt a részét sem tudom támogatni a másik javaslatnak, hogy itt
büntetőjogi nem tudom, mi van. Kérem szépen, a számvevőszékek véleményt mondanak, és a
vélemény alapján nem neki kell realizálni, hanem a parlamentnek. A parlament ne a
Számvevőszéktől várja azt, hogy majd furkósbottal fogja realizálni a megállapításait, hanem a
parlamentnek kell meghozni ezeket a szankciókat, ha kell. Egyáltalán nem tartom a
jogosítványokat kevésnek. Az ellenőrzéshez szükséges jogosítványok megvannak, a
szankcionáláshoz meg nem is kell jogosítvány, mert a Számvevőszék nem szankcionáló
szervezet.

Még egy dolog, utána be is fejezem. Igen, az is tudatos, azért nem alelnököt neveztem
meg helyettesként, mert az alaptörvény alelnököt nem nevez meg. Ezért találtam ki ezt a
rangidős főigazgató titulust, de ez nem alapkérdés. Tőlem kinevezhet az elnök alelnököt is.
Nekem az a problémám, hogy felfogásom szerint az alelnököt nem a parlament választja,
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legalábbis ebben a szellemben javasoltam a rangidős főigazgatót, ha úgy tetszik. Ez
alaptörvény-értelmezés, nem vagyok alkotmányjogász, de úgy értelmezem az alaptörvényt,
hogy tudatosan kihagyta belőle a törvényalkotó az alelnököt. Volt egy olyan verzió, ahol
benne volt. Az eseti bizottsági verzióban még benne volt, aztán valaki kivette. Ez nekem azt
üzente, nem kérik, hogy a szervezetben legyen alelnök. Egyébként pedig köszönöm a
javaslatot, hogy szedjük ki ebből a jót, és tegyük bele a másikba. Ugyanezt hadd javasoljam,
hogy szedjük ki abból a jót, és tegyük bele ebbe, mert abban is vannak jó elemek. Ennyi,
köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több képviselőtársam nem jelentkezett hozzászólásra,
úgyhogy szavazzunk a tárgysorozatba-vételről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Kettő. Aki nem ért egyet? A többi. Köszönöm szépen.

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Most Jánosi Andreát szólítom a kormány képviseletében a közbeszerzésekről szóló
2003. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Nem tudom, van-e itt az előterjesztő
képviseletében valaki? (Nincs jelentkező.) Nem látok senkit. Viszont tudjuk mindannyian,
miről szól a törvényjavaslat. Az önkormányzatok számára most nagyon fontosnak számító
törvényjavaslatról van szó, amely a közbeszerzési eljárásokat helyre tenné az
intézményátadások vonatkozásában. Nekem egy hiányérzetem van, hogy ez a törvényjavaslat
az oktatási intézményekről rendelkezik. A szociális intézményeknél nem tudom, fennállt-e
ilyen szabályozás, erre esetleg helyettes államtitkár asszony majd tud válaszolni. Kérdezem a
kormány képviselőjét, támogatja-e a törvényjavaslatot.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja, hiszen egyeztettük az álláspontokat. Az egyéb
szociális szolgáltatásokat nem vizsgáltuk. A képviselői önálló indítvány kizárólagosan a
közoktatási feladatról és az ehhez kapcsolódó intézményfenntartói feladatokról rendelkezett.
Egyéb szociális szolgáltatási tevékenységet nem tartalmazott a képviselői indítvány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdésük, észrevételük képviselőtársaimnak?
(Nincs jelentkező.) Nincs.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

A tárgysorozatba-vételről szavazunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Tizenhat. Ellenszavazat? Tartózkodás? Egy.

Az általános vitára való alkalmasságról is döntenünk kell. Aki általános vitára
alkalmasnak tartja, kérem, ugyancsak kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Tizenhét. Ellenszavazat? Tartózkodás? Nem volt. A Házat írásban tájékoztatjuk a bizottság
álláspontjáról.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló 2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés alapján járó
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jövedelem különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Áttérünk az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a törvény vagy kollektív szerződés alapján járó
jövedelem különadó-mentessége érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatra,
T/3069. számmal. Bertha Szilvia jobbikos képviselő önálló indítványáról van szó. Itt van-e
képviselőtársunk? (Nincs jelentkező.) Vállalja-e valaki a törvényjavaslat képviseletét?
Lenhardt képviselő úrnak adom meg a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik), előterjesztő: Csak nagyon röviden, mert
igazából az idő is előrehaladt, és fölösleges köröket senki nem szeret futni. Itt a tegnapi döntés
után, amikor sajnálatos módon Lázár János javaslata ment át és nem egyéb, ezt nehéz lesz
most megszavaztatni. Természetesen a Jobbik nevében kérem, hogy támogassák a mi
megoldásunkat, ami az eredeti ötéves időéves időtartamra visszamenőleg szeretné ezeket az
álláspontunk szerint tisztességtelenül kifizetett juttatásokat visszafizettetni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a törvényjavaslattal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor a kormány képviselőjének adom meg a szót.

A kormány álláspontjának ismertetése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Nátrán Roland vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A kormány
nem támogatja a javaslatot. Az Alkotmánybíróság döntéséből következően a 2010-es, illetve
2011-es évekre változatlan formában elfogadhatónak tartjuk a 98 százalékos különadóról
szóló törvényt.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valaki részt kíván-e venni a vitában? (Nincs jelentkező.)
Nem. Szavazunk a tárgysorozatba-vételről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Egy. A bizottság nem vette tárgysorozatba, így nem kell szavaznunk a
továbbiakban az általános vitára való alkalmasságról.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a következő napirendi pontunk tárgyalására, az Európai
Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint
ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi törvény módosításáról
szóló törvényjavaslatra, T/3090. számon. Az általános vita következik első helyen kijelölt
bizottságként. A kormány képviselőjének adom meg a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Röviden foglalnám össze, néhány mondatban a törvényjavaslatot. Az
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Európai Unió Tanácsa elfogadta a vonatkozó 961/2010. tanácsi rendeletét, ami az Iránnal
szembeni szankciók fokozásáról, illetve ellenőrzéséről szól. Ennek az uniós rendelkezésnek a
hazai végrehajtására vonatkozik a javaslat. Ezzel összefüggésben a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága lesz az a közvetítő szerv a javaslat alapján, amely a
szolgáltatók és az iráni székhellyel, telephellyel, illetve állampolgársággal rendelkező
gazdasági társaságok által indított, illetve fogadott átutalásokat verifikálja, úgymond ellenőrzi.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdésük a törvényjavaslathoz? Véleményük?
(Nincs jelentkező.) Nincs.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Aki egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhat igen. Nemmel szavazott? Nem volt ilyen.
Tartózkodott? Egy. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm. Előadót kell-
e állítanunk? Kisebbségi előadót Lenhardt Balázs személyében állít a bizottság. Többségi
előadó?

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem jó, mert nem hangzott el semmi. Szerintem írásban
adjuk be az álláspontunkat, és majd Balázs hozzászól.

ELNÖK: Ez jobbnak tűnik számomra is. Ékes József képviselő úr!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, de furcsán néz ki, hogy van egy előterjesztés, és a
bizottság ülésén az égadta világon senki nem mond semmit. Akkor miért is mondunk többségi
és kisebbségi véleményt?

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egyszer a Keller engem megtámadott emiatt. Nagyon
kínos volt. Mert végül is azt kell elmondani, ami a bizottságban elhangzik, én pedig
elmondtam a törvényről a véleményemet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt elfogadja képviselő úr? (Jelzésre.) Igen. Akkor
írásban jelezzük a bizottság véleményét, Lenhardt képviselő úr pedig majd hozzászól a
vitához. Köszönöm szépen.

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó
kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása

Tisztelt Bizottság! Áttérünk az utolsó napirendi pontunk megtárgyalására, az
Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények
megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslatra, T/ 2940. számmal. Ehhez kapcsolódó módosító javaslatok nem érkeztek, de
van egy bizottság által benyújtandó javaslat. A kormány képviselője itt van, tehát tudja
ismertetni a javaslat lényegét. Kérem, hogy tegye meg.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! Tavaszi Zsolt vagyok, az államháztartási szabályozási főosztály vezetője a
Nemzetgazdasági Minisztériumban. A bizottsági módosító indítvány, ami a
törvényjavaslathoz érkezett, három pontban fogalmaz meg módosítási javaslatot az



- 32 -

államháztartási törvényt érintően. Az első lényegében egy technikai pontosítás, a kincstárban
pénzforgalmi számlát vezetők közül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
szerepel, de maga a hatóság kimaradt, ennek pótlása történik meg. A második témája, hogy az
önkormányzatok, illetve a polgármesteri hivatalok önállóan nyithatnak adószámlát, illetve
adószámmal rendelkezhetnek. Ennek az összhangját teremti meg a törvényjavaslat,
egyértelműen a polgármesteri hivatalhoz rendeli az egységes gazdálkodást. A harmadik pontja
arra vonatkozik, hogy az egyes költségvetési támogatásokról a  tavalyi évben a költségvetési
megalapozó törvényjavaslat csomagba, az úgynevezett salátába bekerült egy olyan javaslat,
ami ez év július 1-től lépne hatályba, és azt mondja ki, hogy a költségvetési támogatások,
amelyek jelenleg a támogató szervezetek honlapján jelennek meg, ezentúl a kincstár
honlapján jelennének meg egységesen. Ezt helyezné hatályon kívül a jelenlegi módosítás.
Köszönöm.

ELNÖK: Van-e kérdésük képviselőtársaimnak? Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Csak annyi lenne, hogy ennek semmi köze az alaphoz,
hanem a salátatörvényre vonatkozik?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Magához az alaphoz
nem kapcsolódnak ezek a javaslatok. Két javaslat az államháztartási törvényre vonatkozik, a
harmadik tartalmilag az államháztartási törvényt érinti, de formailag a tavalyi salátatörvényt
módosítja.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdésük? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Akkor a bizottsági indítvány benyújtásáról döntünk. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tizenhat. Ellenszavazat? Tartózkodás? Egy.
Köszönöm szépen.

Az ülés bezárása

A mai bizottsági ülést bezárom. Képviselőtársaimnak jelzem, hogy hétfőn
előreláthatólag két üléssel jelentkezünk, a pontos időpontot még nem tudjuk.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egy megjegyzést tennék, alelnök úr, ha lenne figyelme.
Javaslatom lenne, amennyiben ön megfontolná, hogy az Államadósság Kezelő Központot
meg kellene a bizottságnak hallgatnia arról, hogy az államadósságot át lehet-e ütemezni, vagy
hogyan tudnánk tájékozódni az államadósság aktuális ügyeiről. Ez fontos lenne, de én ezt
önre bíznám, hogy amikor jónak látja, ütemezzük be egy napirendi pontnak, mert mindenféle
félinformációk hangzanak el, méghozzá elnöki szinten. Ezt nem tartom helyesnek. Pontot
kellene tenni a végére, hogy van-e átütemezési lehetőség, egyáltalán, hogyan áll aktuálisan az
államadósság és annak kezelése.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkonzultáljuk a bizottság elnökével ezt a
lehetőséget. Köszönöm szépen. Az ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a munkáját.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 21 perc.)

Seszták Oszkár

a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


