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Napirend: 

 

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/7425. szám – Rogán Antal, Babák Mihály, dr. Dancsó József 

és Márton Attila (Fidesz) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-

vételről, általános vita) 

2. Jelentés az Állami Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről, beszámoló az 

intézmény működéséről (H/7018. szám – általános vita első helyen kijelölt 

bizottságként), valamint azt Állami Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről, 

beszámoló az intézmény működéséről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési 

határozati javaslat (Bizottsági önálló indítvány benyújtásának kezdeményezése) 

3. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7480. szám – Dióssi Csaba, Babák 

Mihály és dr. Dancsó József (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, előadóinkat, meghívott vendégeinket, a sajtó 
képviselőit. A bizottság ülését megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy a 
bizottság határozatképes. Egyúttal megjegyzem, hogy jelen pillanatban a bizottság 26 tagú, 
egy alelnökkel és egy elnökkel együtt. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Képviselőtársaim! A meghívót némileg módosítottam reggel, mert olyan kérés 
érkezett a titkárságunkra, miszerint Dióssi Csaba képviselő úr indítványát a Ház szeretné 
tárgysorozatba venni. Ezt az összesen két lapból álló előterjesztést kiosztottuk, remélem, hogy 
sikerült belepillantani. Ezzel a kiegészítéssel javaslom a napirendi pont elfogadását, vagyis ez 
lenne a 2/b pont, Magyarország ez évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról 
szóló képviselői indítvány. Ez tehát a javaslatom, összesen négy napirendi ponttal, három 
napirendi pont a), b) és c) pontokkal. 

Aki ezt az ajánlásomat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendjét elfogadta. 

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

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy ne az 1., hanem a 2/a napirendi ponttal 
kezdjük tanácskozásunkat. Domokos elnök úr, akit újfent köszöntök, volt olyan toleráns, és 
elfogadta azt a kérését Balog Ádám úrnak, akit szintén külön köszöntök, hogy kezdjünk ezzel 
a napirendi ponttal, mert neki még máshol is lesz ezzel szereplése. Tehát a 2/a pontról van 
szó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról. Az előadó Balog Ádám 
úr. Tessék parancsolni! Ha kívánja kiegészíteni a törvényjavaslatot, akkor szót adok. Tessék! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy képviselői módosító 
indítvány, amit a tárca támogat. Gyakorlatilag arról van benne szó, hogy a pénzügyi 
nyomozók illetményét a NAV-nál dolgozó pénzügyi nyomozók illetményét hozzáigazítja a 
rendőrségnél dolgozó, hasonló feladatot ellátó pénzügyi nyomozók illetményéhez, és ennek 
részletszabályait tartalmazza a törvény. Ez nagyon fontos, mert lényegében ez egy olyan 
terület, ami biztosítja az átjárást a rendőrség és a NAV között, és a tudás, a háttér is nagyon 
hasonló, ami a két szervezet ezen részénél kell, és ezért szükséges, hogy a fizetési beosztásuk, 
előmeneteli lehetőségük is hasonló legyen. Körülbelül 5-6-700 emberről van szó maximum. 
Az idei év tekintetében a NAV ezt saját forrásából ki tudja gazdálkodni, a jövő év 
vonatkozásában maximum 500 millió forintos terhet jelentene, de ezt is a NAV 
költségvetéséből kellene kigazdálkodni. Erre vonatkozóan már történtek is lépések, így lesz 
benyújtva a költségvetési törvény, ha a kormány azt elfogadja. 

Egyebekben kisebb fogalmi rendszerezéseket tartalmaz a javaslat, és mint mondtam, a 
tárca ezt támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. Elnézést kell kérnem Dancsó képviselőtársamtól, aki némileg 
rosszallóan nézett rám, hogy nem az előterjesztőnek adtam először szót. Most utólag 
megteszem, megzavart kicsit ez a sorrend, úgyhogy elnézést kérek, a szó először az 
előterjesztőt illette volna. Parancsoljon, képviselő úr! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Abszolút nem tekintettem elnök úrra, már csak a tisztelet okán sem, 
rosszallólag. Államtitkár úr gyakorlatilag összefoglalta azt, amit három képviselőtársammal 
benyújtottunk. Talán csak annyit mondanék kiegészítésként, megerősítésként ahhoz, amit 
államtitkár úr is jelzett, hogy szükséges a NAV teljes állománya illetményrendszerének 
egységesítése a besorolás, az előmenetel vonatkozásában is. Tehát ez szervezetműködtetési 
feladat elsősorban, és azokat az anomáliákat, amelyeket a szervezet munkavállalói kapcsán 
megfigyelhetünk, hogy vannak olyan munkavállalók, akik a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény hatálya alá tartozik, van, aki kormányrendelet hatálya alá tartozik, van, akinek a 
foglalkoztatására egyéb jogszabály ad eligazítást, célszerű ezek egységes kezelésével 
kiküszöbölni. Államtitkár úr is utalt rá, a cél az, hogy az az átjárás, ami megvan a rendőrségi 
állományban lévő nyomozók, illetve a NAV állományában lévő pénzügyi nyomozók között, 
csökkenjen annak érdekében, hogy a megfelelő állomány rendelkezésre álljon ezen nagyon 
fontos területen is. Ebből kifolyólag, ahogy említettem is, a cél az, hogy az illetmény 
meghatározására hatással lévő elemek megfelelő törvényi szintű szabályozást nyerjenek 
ebben a törvényben annak érdekében, hogy a NAV még jobban tudja ellátni a feladatát. Ehhez 
kérem én is képviselőtársaim támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 

Kérdések és a válasz 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát a 2/a pontban jelzett indítványról, 
amit időközben az előterjesztő utólag ismertetett, és a kormány támogat. Ezek után kérdezem, 
kinek van kérdése, észrevétele a 2/a pontban szereplő törvénymódosító javaslathoz. (Nincs 
jelentkező.) Egy hadd tegyek föl egy kérdést államtitkár úrnak arról, hogy ez kifejezetten 
munkaügyi tárgyú változtatásokat tartalmaz. Ha jól értettem, a költségvetési kihatása 
megoldható fejezeten belül, tehát külön költségvetési összeget nem kér az adóhivatal. A 
kérdésem valójában az, hogy nem jelent ez bérfeszültséget? Volt-e egyeztetés az 
adószakszervezettel? Ott van egy szakszervezet. Volt-e velük valamilyen egyeztetés? Nem 
jelent-e ez bérfeszültséget a hivatalon belül? Ez az én kérdésem. Köszönöm szépen. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A NAV a szükséges 

egyeztetéseket lefolytatta, házon belül tisztázta ezt a dolgot, és nem jelzett senki ezzel 
kapcsolatban semmiféle félreértést. Tehát úgy gondolom, ez nem jelent problémát. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

Köszönöm. Miután nem látok több kérdést, észrevételt, két szavazás fog következni. 
Az egyik arról, hogy tárgysorozatba vegye-e az Országgyűlés ezt a törvényjavaslatot. Először 
erről kérdezem képviselőtársaimat. Ki ért azzal egyet, hogy ez tárgysorozatba kerüljön? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom. Ki az, aki nem ért 
vele egyet? Ilyen nem volt. Ki az, aki tartózkodott? Négy tartózkodás mellett a bizottság 
egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat tárgysorozatba kerüljön. 
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Arról is döntenünk kell, hogy általános vitára alkalmasnak ítéli-e a bizottság ezt a 
törvényjavaslatot. Ki az, aki alkalmasnak ítéli? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm, ez látható többség. Ki az, aki nem ért vele egyet? Ilyen nem volt. Tartózkodás? 
Négy. Négy tartózkodás mellett a bizottság egyetért azzal, hogy általános vitára bocsássák a 
törvényjavaslatot. Akkor kell egy előadót is állítani. (Nincs jelentkező.) Ha nem mondja el 
más, akkor… (Babák Mihály: Elmondod te, elnök úr?) Sok mondanivaló nincs, olyan nagy 
szellemi teljesítményt nem kíván a produkció. Herman képviselő úr megmentette a bizottság 
becsületét. Köszönjük szépen. Kisebbségi vélemény nem hangzott el. Megköszönjük 
államtitkár úr közreműködését, szép napot kívánok. 

Az Állami Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés, az intézmény 
működéséről szóló beszámoló általános vitára való alkalmasságának tárgyalása, 
valamint döntés a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
bizottsági önálló indítványként való benyújtásáról 

Áttérünk az 1. napirendi pontra, az Állami Számvevőszék múlt évi tevékenységéről 
szóló beszámolóról szóló általános vitára. Ehhez készült két határozati javaslattervezet. Az 
egyiken az én aláírásom szerepel, a másikon nem szerepel aláírás, azt valaki majd bevállalja, 
hogy aláírja. Végső fokon persze én, ha azt fogja elfogadni a bizottság. Tehát alternatív 
határozati javaslatot terjesztettem a tisztelt bizottság elé. Az „A” változatban az szerepel, 
részben meg is indokolva, hogy miért nem tartom én magam alkalmasnak ezt a beszámolót 
arra, hogy a plenáris ülés elé kerüljön, a „B” változat pedig ezzel ellentétes tartalmat hordoz. 
Tehát a pénzügyi beszámolót, az éves jelentést és a hozzátartozó két javaslatot együttesen 
tárgyaljuk. 

Először megadom a szót Domokos elnök úrnak. Kíván-e a jelentéséhez szóbeli 
kiegészítést fűzni? 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt számvevőszéki és költségvetési bizottság! A kormányt igyekszünk nem akadályozni, 
ezért is engedtük előre, másrészt egy egész év munkájáról való beszámolásról szól a mai 
napirendi pont. Ha jól értem, elnök úr megnyitotta a b) pontot is, amely az országgyűlési 
határozati javaslatra vonatkozik, akkor majd ahhoz is fűznék néhány gondolatot. 

 
ELNÖK: Igen. Azt gondolom, együtt kéne tárgyalni. Tessék! 
 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Nagy tisztelettel köszöntöm 

még egyszer a képviselő urakat. Szeretném jelezni, hogy a Számvevőszék a szokásoknak 
megfelelően az éves munkájáról írásban is benyújtott a J/7018. szám alatt „Az Állami 
Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről” 
című tájékoztatóját, és ennek keretében arról tudunk beszámolni, és néhány szóban ezt 
megpróbálnám tömöríteni, hogy a 2011. esztendő a mélyre ható változások éve volt az egész 
országban, így az Állami Számvevőszék életében is. Tájékoztatónk annak egyértelmű írásos 
dokumentuma, hogy elindultunk azon az úton, ami egy jól működő, hatékony, a kor 
kihívásainak megfelelő Számvevőszék létrehozásához vezet. 

Az előterjesztés, ahogy mondtam, egyrészt a hagyományokat próbálja összefoglalni és 
visszaidézni, másrészt viszont tartalmában, talán ez észrevehető, próbáltuk inkább olyan 
kérdésekre helyezni a hangsúlyt, amelyekben a változásukat határozzuk meg. 2011 volt az 
első teljes év, amelyben már az újonnan megválasztott vezetés irányítása alatt hajtotta végre 
az intézmény a működéssel kapcsolatos döntéseket. 2010-ben elfogadta az Országgyűlés, és 
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határozatban is megerősítette a stratégiánkat, amelynek megvalósítása a 2011. év fontos 
feladata volt, és gyakorlatilag meghatározta a változások irányát, mélységét, tartalmát, amely 
nyilván 4-5 éves időszakot foglal magába, de hát időarányosan, úgy gondolom, jó 
előrehaladás történt. 

Ehhez kapcsolódott még a múlt év július 1-jével az új Állami Számvevőszékről szóló 
törvény, amely három területen hozott lényeges megújulást. Elsőként a Számvevőszék 
jogosítványait erősítette meg. Emlékeztetőül mondom, hogy a ’89-es eredeti jogszabály nem 
tette kötelezővé az ellenőrzöttek együttműködését, illetve szankcióval nem sújtotta őket. 
Tehát, aki nem kívánta átadni az adatokat, illetve intézkedési tervet nem készített a javaslatok 
alapján, azzal szemben sem a Számvevőszéknek, sem az Országgyűlésnek nem volt 
különösebb eszköze. Ez változott meg egyik részről. 

Korábban nem, de mégis, talán az elmúlt év tapasztalatai alapján is mondhatom, hogy 
most már különösen nagy hangsúlyt kapott a függetlenség kérdése. A Számvevőszékek 
világában nagyon fontos dolog történt. Az ENSZ 2011 decemberében elfogadott egy olyan 
határozatot, amely kiemelte a legfőbb ellenőrző szervek, így Magyarország esetében az 
Állami Számvevőszék közpénzzel és közvagyonnal kapcsolatos felelősségét és feladatát, és 
ennek feltételrendszereként felhívást tett minden ENSZ-tagország felé, ahogy a 
Számvevőszékek függetlenségét erősítsék annak érdekében, hogy az elszámoltathatóság 
nagyobb erővel tudjon érvényesülni az egyes országokban. 

Harmadrészt fontos az átláthatóság kérdése, amelyhez, talán mondhatjuk, hozzá 
vagyunk szokva. De mégis csak szembesülni kellett azzal az országgyűlési képviselőknek is, 
a nyilvánosságnak is, hogy - egy 2003-as országgyűlési határozatot is figyelembe véve - nem 
volt nyilvános az önkormányzati jelentések nagyon széles hányada. A múlt év volt az első, 
amikor a törvény egyértelműen leszögezte, hogy minden számvevőszéki jelentés nyilvános. 
Az Országgyűléssel való szorosabb együttműködésre törekedtünk, és törekszünk ma is, a 
jövőben is. Célunk, hogy a törvényhozás minél több jelentésünket tárgyalja és hasznosítsa. Az 
ÁSZ természetesen a törvényben meghatározott feladatok mellett az úgynevezett tanácsadó 
funkcióját is ellátta, ennek keretében különös hangsúlyt kapott a múlt évtől a Költségvetési 
Tanácsban végzett munka, ezzel is segítve az Országgyűlés költségvetés-alkotási folyamatát. 

Ez a folyamat egyébként szorosan összekapcsolódott a múlt évben a Számvevőszék 
általános véleményezési jogkörével, szintén tanácsadói funkcióban, és erre a törvényi előírás 
alapján ebben az évben is készülünk. Itt rögtön szeretném jelezni, hogy a kormánytól 
megkaptuk május 31-én a költségvetés törvény tervezetének első olvasatát. A Költségvetési 
Tanács a múlt héten szakértői közreműködéssel ezt megtárgyalta, és a mai nappal 
nyilvánosságra hozza az álláspontját Kovács Árpád vezetésével. Ha megengedik, én itt nem 
ismertetném ezt, rá bíznám, inkább csak annyit szeretnék jelezni, hogy megszületett a 
vélemény, tehát nem lesz akadálya a költségvetési törvényalkotási folyamatnak. Előzetes 
jelzések szerint 2012. június 15-én fogjuk megkapni azt a tervezetet, amit a képviselők is 
megkapnak, és természetesen igyekszünk még a következő hét elejére a Költségvetési 
Tanácshoz megküldött anyagokat feldolgozni, már a zárszámadás egész évben folyó 
munkájával összekapcsolva, a számvevőszéki törvény kötelme szerint, ami alapján a bizottság 
megkezdheti a költségvetési törvény tárgyalását. Ez így történt a múlt évben is, az idén is, ha 
ez a döntés születik, akkor a Számvevőszék rendelkezésre áll az Állami Számvevőszék 
véleménye is. 

Az éves ellenőrzési terv határozza meg minden évben a Számvevőszék egész 
munkamenetét. Újdonságként egy alulról építkezési tervezési folyamatot, egyfajta iterációs 
folyamatot indítottunk meg. A kollégák, az országgyűlési bizottságok javaslatait is 
figyelembe véve 56 ellenőrzési téma szerepelt a tervben, de végül is 72 jelentésünk jelent 
meg. A kettő közötti különbözet alapvetően abból adódott, hogy az önkormányzatoknak nem 
név szerint hirdettük meg előre, hogy hová megyünk ellenőrizni, hanem kockázatelemzés 
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alapján végeztük az ellenőrzést, ezáltal egy szélesebb kört vizsgáltunk. Mondhatnánk, hogy 
tulajdonképpen az önkormányzatok pénzügyi kockázatait leginkább vivő önkormányzatokat 
teljes körű ellenőrzés alá tudtuk vonni, beleértve a fővárost, a megyéket, megyei jogú 
városokat, ez évben pedig már megjelentettük a 63 várost is. Ez lefedi az önkormányzati 
hatóság több mint 80 százalékát. Tehát így egy széles körű, a közvélemény érdeklődésére is 
számot tartó önkormányzati kockázatok számbavételéről megnyugtató vagy áttekinthető képet 
adtunk. Teendők vannak, ezt megpróbáltuk összesíteni, de ezt már az ez évi jelentésünkben 
megkapták a képviselők április vége felé. Ennek egy részét a múlt évi jelentések adják. 

Új feladattal év közben nem egészült ki az ellenőrzési tervünk, viszont a törvény által 
az MTI Zrt. gazdálkodásának ellenőrzése került törlésre, illetve az oktatásügy teljes 
átszervezése miatt intézményi szinten a feladatellátás és finanszírozás ellenőrzését terveztük, 
de jelenleg ezt nem láttuk végrehajthatónak, hiszen az önkormányzati ellenőrzésénél is 
komoly kérdésként merült fel, hogy egy folyamatban lévő átalakítás közben hogyan 
folytassuk le a vizsgálatot. Itt úgy láttuk, hogy nagyon nehéz lesz ezt érvényesíteni, de nem 
mondtunk le róla, később nyilván visszatérünk rá. Három ellenőrzési feladat újragondolás 
miatt 2012-re áthúzódott, amit majd pótolni fogunk. 

Jogi tevékenységünknél mindig fontos hangsúlyoznunk, hogy az Állami 
Számvevőszék egy hivatali típusú Számvevőszék. Természetesen vannak bírói típusú 
számvevőszékek, amelyek bíráskodnak, büntetnek is. Nem bizonyította egyik forma sem 
egyelőre, hogy melyik a sikeresebb. Ha számba vesszük, Írországnak ugyanolyan típusú 
számvevőszéke van, mint az angolszász rendszerben, vagy éppen bírói típusú van 
Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Franciaországban, 
láthatjuk, hogy mindegyik típusban vannak jól és kevésbé jól ellenőrzött, vagy jól kézben 
tartott költségvetésű országok. A mi rendszerünk inkább a skandináv, a környező országok 
közül Szlovákia, Lengyelország, Németország, Svájc, Ausztria, Nagy-Britannia 
számvevőszékeinek tapasztalatai alapján épült, a törvény ezt megerősítette, így 
tulajdonképpen nyomozati és bíráskodási jogkör nélküli szervezet. 

Ennek ellenére 4 feljelentés történt, 2 esetben úgynevezett figyelemfelhívó 
tájékoztatással éltünk az ügyészség felé, 47 megkeresésre válaszlevél, 34 esetben pedig az 
ezen túlmenően lefolytatott vizsgálatok során tudomásunkra jutott tényeket tartalmazó 
dokumentumok megküldésével tettünk eleget annak a kötelmünknek, ami egyébként minden 
állami alkalmazott feladata, hogy ha gyanús, jogszabálysértő, büntetőügyi kategóriájú 
kérdésre bukkan, akkor a nyomozó szervek felé fordul, illetve közreműködik. Két jogorvoslati 
eljárást kezdeményeztünk közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése miatt, egyrészt 
Gyöngyöspata község önkormányzata, másrészt a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala esetében. 

Mivel az Országgyűlés a legfőbb célzottja a jelentéseinknek, természetesen teljes 
nyilvánosság mellett, az ÁSZ munkatársai kétszázat meghaladó bizottsági ülésen vettek részt, 
ez 2010-ben még száz alkalom volt, és 161 bizottsági ülésen hivatkoztak az ÁSZ valamilyen 
megállapítására. Azt gondolom, ez a hasznosulásnak egy fontos, de a továbbiakban még 
kiemelendő területe lenne. Olyan segítséget is próbáltunk nyújtani a képviselői munkához, 
hogy úgynevezett tematikus összeállításokat készítettünk a korábbi jelentéseink alapján. 
Hiszen vannak olyan jelentések, amelyek tartalmi, közéleti vitája az Országgyűlés bizottságai 
számára később jelentek meg. Így háttéranyagot készítettünk a tavaszi és az őszi 
törvényalkotási programhoz, összefoglalva az azt megelőző, ebben a témában tett 
számvevőszéki megállapításokat, javaslatokat, a sarkalatos törvényekhez, itt külön kiemelném 
az önkormányzati törvény vitáját, a Széll Kálmán-tervhez, az innovációs és az eseti 
bizottságokhoz tartozó témakörökben, felkérés alapján. De most már nem is várjuk meg a 
kérést, hanem, ha látjuk, hogy elindul egy bizottság munkája, akkor automatikusan 
egyeztetünk, és felajánljuk ezt a segítséget. 
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A plenáris ülésen is részt vettünk alelnök úrral, a törvényi kötelmeknek megfelelően, 
17 alkalommal, ebből 6 alkalommal fel is szólaltam. A költségvetési törvényjavaslathoz 
kapcsolódóan az ÁSZ-véleményt, jelentést is átadtuk, és az általános vitában azt tapasztaltuk, 
hogy 40 felszólalás során hangzott el az ÁSZ neve, illetve a képviselők ennyi esetben 
hivatkoztak az ÁSZ-ra. Fontos viszont, hogy a számvevőszéki jelentések nyilvánosak, ezért a 
társadalmi hasznosulását is próbáltuk előmozdítani, ennek érdekében egy hírportált hoztunk 
létre, amelynek köszönhetően a Számvevőszékről megjelent saját forrású hírek száma 2010-
hez képest megtízszereződött. Úgy gondolom, a nyilvánosság, hogy mit csinál a 
Számvevőszék, hogyan, mikor készül el jelentése, próbáltuk a körülményekhez képest 
szélesebb körben hozzáférhetővé tenni, végül is 507 hír jelent meg, több mint 48 ezer 
látogatással. Megújítottuk az ÁSZ hivatalos honlapját technológiai értelemben, ezzel 
igyekeztünk segíteni, hogy ez a Számvevőszék közlönye legyen, ahol minden jelentés szó 
szerint megtalálható, könnyen megkereshető legyen. Közben az országgyűlési képviselők 
levelező anyagához is próbáltuk ezt kapcsoltatni, ez talán megkönnyíti, hogy nem csak a 
kötött anyagok állnak készen, hanem akinek kell, azonnal, ahogy megjelenik, hozzáférhető. Itt 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy a további papírtakarékosság jegyében pontosan 
felmérjük, hogy kinek nem kell, mert tudjuk, hogy ez nagyon nagy mennyiségű irat, nem kér 
mindenki mindent. Ezért folyamatosan csökken a szám. A folyamatos korrekcióra mód van, 
nyilvánvalóan, aki szeretné, visszafelé is kérheti, csak akkor a következő jelentéseket tudjuk 
bővíteni, ha ilyen igény van. Illetve az ellenőrzési programunk jelzi is, hogy milyen témák 
vannak, aki elektronikusan kérte, de úgy gondolja, hogy nyomtatott formában kéri, 
természetesen rendelkezésre tudjuk bocsátani. 

2011-ben 29 sajtótájékoztatót tartottunk, de fölhasználtuk az elektronikus 
sajtótájékoztató lehetőségét, ami végül is 69 tájékoztatót jelentett, mert el tudtuk érni, hogy az 
önkormányzatok esetében az adott településen is meg tudott jelenni az ÁSZ elektronikusan, 
így kiszolgálva a helyi sajtót. Ez újdonság volt, és jó fogadtatásra talált. A Pénzügyi Szemle 
megújításának keretében csökkentettük a példányszámot, és helyette létrehoztuk a Pénzügyi 
Szemle online-t. Ez jelentős költségmegtakarítást hoz, és szélesíti az olvasói kört. Hiszen 
széles tudományos együttműködést, kapcsolati rendszert építünk a tudományos élet, a 
közgazdaságtan szereplőivel, illetve jogi vonatkozású kérdésekben, és ezért biztosítjuk 
szélesebb oktatói, kutatói és hallgatói hozzáférést a legkorszerűbb ismeretek szakmai 
megjelentetéséhez. 

Nemzetközi rendezvényeken is részt vettünk, 32 hazai és nemzetközi rendezvényen, és 
5 konferenciát mi magunk rendeztünk. Ezekbe tartoznak a „jó gyakorlatok” konferenciák, 
amelyekkel szeretnénk előmozdítani a közpénzügyek szélesebb körű erősödését. A 
nemzetközi területen igyekszünk folyamatosan a megújult INTOSAI módszertan adaptálását 
végrehajtani, amelyet 2010-ben kibővített a számvevők közössége, felkészülünk erre, hiszen 
ez jelentős belső tartalmi átalakítást is jelent. Ez támogatja egyébként a Számvevőszék 
átalakítását Magyarországon is, egy korszerűbb, hatékonyabb működést segítenek ezek az új 
módszertanok, amelyek adaptációja még nem fejeződött be. Így viszont a régi módszertanokat 
használjuk jelenleg, a megújulás ennek az évnek és a következő évnek lesz a feladata. 

Külön ki szeretném emelni, hogy az EUROSAI közösségében a függetlenséggel 
kapcsolatos kérdést magyar számvevő vezeti, mi dolgozzuk fel az ENSZ-határozatnak 
megfelelően, hogy az európai számvevőszékek hogyan állnak, és erről jelentést fogunk tenni. 
Úgy gondolom, ez megbecsülése a Számvevőszék munkájának, másrészről pedig annak a 
törvényalkotásnak, amit önöknek köszönhetünk. Hiszen tudni kell, hogy jó néhány helyen 
elindult a számvevőszéki törvények felülvizsgálata éppen azért, hogy a fokozott 
követelmények törvényi hátterét is megerősítsék az egyes országok. 

Szervezeti átalakítások is zajlottak, amelyek elég jelentősen megtámogatták ezeket a 
változásokat. Jelentősen csökkent a szervezeti egységek száma és a vezetői létszám. A 
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szervezeti egységek száma két lépcsőben csökkent, 48 szervezeti egységgel vettem át a 
Számvevőszéket, első lépcsőben 27 maradt, majd 2011 végétől már csak 16 fix hivatali, 
bürokratikus egység működik, tehát harmadára csökkent ezek száma. A létszámmozgások 
eléggé jellemzőek voltak. A távozók 74 százaléka nyugellátáshoz kapcsolódó okokból 
távozott, vagy más, kormányzati, önkormányzati feladatra kérték fel őket. Nálunk is hatott a 
kiáramlásra a nők nyugdíjba vonulási lehetősége 40 éves munkaviszony után, és ez 
felgyorsította a döntést. Ennek megfelelően a 2011 elején meglévő 537 fős létszámunk 81 
fővel csökkent, 117 fővel viszont bővítettünk, így a záró létszám 573 fő, 25 fővel marad el az 
engedélyezett létszámtól. Ezt próbáljuk a továbbiakban hirdetéses úton pótolni. Külön ki 
szeretném emelni, hogy 31 pályakezdő gyakornokunk volt a múlt évben, ez tovább bővült az 
idén, a kezdő diplomások első 3 éves munkatapasztalatának megszerzéséhez nyújtunk egyféle 
társadalmi kötelezettségvállalásként segítséget. Azt kell mondanom, most már több mint egy 
év tapasztalata alapján azt látjuk, hogy nagyon jót tesz a változás folyamatának ez a kör a 
technológiai ismeretek, a friss ismeretek bővítésével. Annyit érdemes tudni, hogy a 
gyakornokok nem írhatnak önállóan jelentést, ők a számvevők mellett tehetik ezt, de nagyon 
jó asszisztenciát nyújtanak mind vezetői szinten, mind pedig számvevői szinten. 

A minőségbiztosítási rendszer kialakítása, átalakítása folyamatban van, ezt a múlt 
évben még nem tudtuk megoldani, viszont a munkaszervezésünkbe két fontos elem bekerült. 
Addig működik egy ellenőrzési szervezetünk, amíg munka van. Ez egy projektszerű, 
rugalmasabb munkaszervezést jelent, ami reményeink szerint hosszabb távon is hatékonyabb 
számvevői felhasználást, ellenőrzést eredményez. Ehhez kapcsolódik, hogy kialakítottunk egy 
vezetői monitoring rendszert integráltan, ez ma már elég nagy hatékonysággal tud működni, 
ha úgy tetszik, az irányítás kézbevétele ez által biztosított, amit a többi állami pénzzel 
működő intézmény számára is kötelezővé tett egy kormányrendelet. 

Az ellenőrzési tervezési rendszernél is, erre már utaltam, három lényeges, fontos 
változás történt. Egyrészt többlépcsős előkészítés és jóváhagyás működik, ezzel egy jobb 
tervezési folyamatot indítottunk el, aminek a lényege, hogy több tudást próbálunk integrálni 
egy-egy ellenőrzési program előkészítéséhez. Ez évtől bevezettük a gördülő tervezést, 
amelynek révén megpróbálnánk azt a módszert kialakítani, hogy egy évben ne egy programot 
fogadjunk el, hanem egy jól előkészített előtervezés után legalább kettőt. És nagyon fontos, 
hogy a kockázatelemzés kiválasztási módszeréhez nyúltunk, hiszen 14 ezer állami 
pénzfelhasználó intézmény, szervezet, plusz jó néhány ezer úgymond államháztartáson kívüli 
pénzek ellenőrzését nem lehet tételesen végrehajtani, ezért a statisztika módszertanát be kell 
hozni, és kockázatelemzéssel egy sokaságról alkotott vélemény kialakítása történik. Ez, úgy 
gondolom, még fejlesztendő, de már most jelentős erőforrás-takarékosságot tudunk elérni, és 
növeljük az ellenőrzés bevételi-kiadási oldalának lefedettségét. 

A belső szabályozásunk egyébként figyelemfelhívás is, hogy mennyire aktuális a 
bürokrácia áttekintése, az SZMSZ-ünk mellett 172 irányítási eszköz felülvizsgálatát és 
újraszabályozását kellett elrendelnem. Eddig 77 irányító eszközt dereguláltunk, ennyivel 
kevesebb van, 21-et újraszabályoztunk, de még mindig százas nagyságrendű egy átlagos 
hivatal szabályozási igénye. Ez hatalmas feladatot jelent mindenki számára. A költségvetés 
gazdálkodását bemutattuk. 

Ki szeretném emelni, hogy a könyvvizsgálói jelentés, ahogy már évek óta, az éves 
költségvetési beszámolót úgy értékelte, hogy az ÁSZ 2011. december 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ez az állásfoglalás a 
tájékoztatónkban mellékelve szintén megjelenik. A költségvetés 2011. évi feladatellátáshoz 7 
milliárd 240 millió forint támogatást biztosított, ehhez 20 millió forint saját bevétel 
kapcsolódik. Viszont itt szeretném jelezni, hogy részben az átalakítások, részben pedig a belső 
hatékonyságjavítás megteremtette azt a lehetőséget, hogy az ország kiélezett helyzete miatt 
végül is 806 millió 800 ezer forint zárolásának feloldásáról lemondtunk, hiszen a 
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számvevőszéki törvény szerint a Számvevőszék függetlensége érdekében az ÁSZ 
költségvetése védelmet kap, de úgy ítéltük meg, hogy ennyivel mindenféleképpen hozzá 
tudunk, és hozzá is kell járulnunk a költségvetés jobb pozíciójának kialakításához. Végül is a 
kiadás teljesítése 7 milliárd 131 millió forint, ez a módosított előirányzat 89,2 százaléka. 

Ehhez hozzátartozik mintegy 130 millió forinttal egy európai uniós program az 
antikorrupciós intézkedésekkel kapcsolatban, ez a program ez év márciusával zárult. Ennek 
hasznosulása most feladatunk, az ez évről szóló beszámolóban tudunk erről hírt adni. 
Előzetesen azt szeretném jelezni, hogy a belső kontrollok kockázatelemzésébe szeretnénk 
részben beilleszteni, részben pedig az ellenőrzési programokba, ami segítheti az integritás 
típusú, megelőző típusú megközelítést. Úgy gondoljuk, hogy Európa nyugati fele is ebbe az 
irányba lép, és Magyarország ebben a fő sodorban van antikorrupciós összefogásban. Ebből 
különösen kiemelkedik az, hogy a legfőbb ügyésszel, a Legfelsőbb Bíróság elnökével, a 
kormányzat részéről a KIM képviselőjével egy közös nyilatkozatot is alá tudtunk írni, ami az 
ÁSZ integritási törekvéseinek egy nagyon fontos elismerése, a továbblépés kiinduló pontja, 
hogy Magyarországon ebben egy visszafordíthatatlan lépés történjen. 

Néhány megjegyzés a költségvetés működéséről, amely erre az évre is kihat. Döntés 
született az ÁSZ kutatóintézetének megszüntetéséről és feladatainak átvételéről a 
Számvevőszéken belül, amely a tervezést és az elemzést erősíti. Átalakítottuk a bérleti 
rendszerünket, a Vörösmarty téren egy telephellyel szűkítettük a bérelt irodaterület nagyságát 
és a bérleti díjat. Az egész átszervezésnek, azt gondolom, ez évben látható lesz az eredménye 
abban, hogy az ellenőrzési munkanapok számát is tudjuk növelni, ezáltal az ÁSZ egy belső 
hatékonyságjavulást tud biztosítani. Ennek következtében az idén még magasabb lehet az 
ellenőrzési napok száma, és az ellenőrzés lefedettségét fogja maga után vonni. Ez egy 
többéves átalakítási folyamat, és úgy gondolom, az, hogy zökkenőmentesen fönntartsuk 
egyrészt az ellenőrzési kötelmeinket, programunkat megvalósítsuk, másrészt az átalakítást, a 
megújulást együtt tudjuk elvégezni, egy fokozott kihívás volt a múlt évben. Mondhatnám úgy 
is, hogy nagy utat tettünk meg, de tudjuk, hogy még bőven vannak további feladatok, az új 
feladatok és új kihívásokat tartogat már az idei esztendő is, amelyeknek igyekszik a 
Számvevőszék vezetése és kollektívája megfelelni. 

Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha kérdés van, állok rendelkezésükre. 
 

Kérdések 

ELNÖK: Mi is köszönjük, elnök úr. Megnyitom a vitát az 1. napirendi pont a) és b) 
pontjáról együttesen, és a vita vezetését átadom Seszták alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy első körben kinek van kérdése. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök úr, három konkrét kérdést 

hadd tegyek föl itt bevezetőként. Az egyik. Említést tett a szóbeli kiegészítésében is a 
megújult számvevőszéki honlapról. A régi honlapon voltak olyan információk, amelyek az új 
honlapon már nem találhatók meg. Ennek az okait, ha meg tudná mondani. Három dolog. Az 
egyik a számvevőszéki vezetők külföldi utazásai, a második a gépkocsi állomány, a harmadik 
pedig az ÁSZ létszámadatai. Itt zárójelben megkérdezem, hogy ki hagyja jóvá az ÁSZ 
létszámát. Ön azt írja a beszámolóban, hogy engedélyezett létszám. Ki engedélyezi az ÁSZ 
létszámát? Ez a három konkrét kérdésem van. Köszönöm. 
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ELNÖK: Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nagyon tartalmas 

szóbeli kiegészítést kaptunk az írásos előterjesztés mellé. A számvevőszéki és költségvetési 
bizottságnak az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsága kérte az ÁSZ 
további vizsgálódását. Ez után szeretnék érdeklődni és tájékozódni, hogy milyen előkészítés 
alatt van ez, illetőleg hol tart. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés ebben a körben? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor megadom a szót elnök úrnak. 
 

Az előterjesztő válasza 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen. Ahogy 
látható, az ÁSZ kommunikációja kiszélesedett. Egy része átkerült az új online-ra, egy másik 
része, ami kötött, ha úgy tetszik, törvényileg kötött, a honlapon jelenítjük meg. Van egy 
nemzetközi, angolul megjelenő honlapunk, és van a Pénzügyi Szemle online, és van az 
elnöknek egy külön online rendszere. Azt tudom mondani, hogy ennek megfelelően 
tartalmilag átrendeződött az információ. A honlap megpróbált azon is változtatni, hogy 
például a keresőprogramok nem találták meg. Ezért azért, hogy szélesebb nyilvánosságot 
biztosítsunk, a kereshetőségét próbáltuk előmozdítani. Ennek megfelelően minden 
információt próbálunk megjeleníteni. 

A külföldi utakkal kapcsolatos információk, ha az elnökre vonatkoznak, azok 
többnyire az elnök honlapján jelennek meg, többnyire előzetesen is, de utána biztosan. A 
számvevők útjai többnyire az ÁSZ honlapján jelennek meg, amelyeknél elsősorban nem a 
külföldi utak ténye fontos, hanem sokkal inkább az, hogy minek érdekében utaztak el. Ezt 
próbáljuk hír formájában is megjeleníteni. Tehát azt tudom mondani, hogy ezek az adatok 
megjelennek. A gépkocsiállomány nem változott, ugyanannyi járművel működik a 
Számvevőszék. A létszámmal kapcsolatos kérdéskört ki engedélyezi? Önök. Ezt tudom 
mondani. A törvényben található meg. Ez ugyanannyi egyébként, mint korábban volt, azon 
keretek között dolgozik a Számvevőszék. A beszámolónk viszont nyilvános, ezáltal a létszám- 
és gépkocsi adatok a gazdasági részben megtalálhatók. Ez évente egyszer rendelkezésre áll. 

Ahogy mondtam, próbáljuk a képviselők és a bizottságok azon kéréseit, amelyeket 
számvevőszéki jelentés megfogalmazott, akár 10 évre visszamenőleg is, vagy vannak olyan 
ügyek, amelyek még messzebbre nyúlnak vissza, összesíteni. Mi minden ilyen érdeklődést 
üdvözlünk, hiszen azt jelzi, hogy az ÁSZ munkája iránt igény van, ennek megfelelően mi 
igyekszünk az albizottságok vagy vizsgálóbizottságok kéréseit is teljesíteni. Valóban vannak 
olyan területek, amelyek fehér foltok. Amit nem biztos, hogy vizsgált a Számvevőszék, vagy 
nem konkrétan, csak valamilyen vizsgálat részeként. A konkrét kérdés a 2012. évre 
vonatkozik, 33. számmal jelent meg decemberben az ÁSZ 2012. év első félévi ellenőrzési 
terve, amelyben szerepel a megváltott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzési 
rendszere és támogatások hasznosulásának ellenőrzése. Ennek programját elfogadtam, 
aláírtam a megbízó levelét, jelenleg a helyszíni ellenőrzések zajlanak. Előzetesen az év 
harmadik negyedévében számolunk azzal, hogy ez a jelentés elkészül. 

Itt abban mindenféleképpen újdonság, hogy a konkrét felhasználókhoz is megyünk 
ellenőrizni, nemcsak a budapesti bizonylatokat nézzük meg a központban. Ez abba a 
csomagba tartozik, ahol érzékeltük, hogy a költségvetés financial auditja sok esetben nem ad 
eléggé mély információt a kiadások célszerűsége szempontjából. Bár nem erre irányul a 
financial audit, de igény van erre, ezért további hat másik témakörrel, ha úgy tetszik, a 
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központi költségvetés földre érő lábát is elkezdtük ellenőrizni. Sőt, terveink szerint a 
következő félévi tervekben ezt szeretnénk mélyíteni, további területeket megjeleníteni, hiszen 
nem jártunk még a regionális továbbképző központoknál, a nemzeti parkoknál, a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, az Állami 
Földtani Intézetnél vagy éppen a mezőgazdasági középfokú szakoktatási és tanácsadó 
intézményeknél. Ezek ellenőrzése mind-mind ebbe a kategóriába tartozik, ahol vagy a 
hálózatot, vagy egy-egy intézménynek, vagy egy-egy fejezetcímnek a felhasználói oldalát is 
szeretnénk befogni. Mert érzékeljük akár az NCA, akár más ellenőrzéseink kapcsán is, hogy 
bizony akkor teljes a kép, ha látjuk a másik oldalt is. Tehát vélhetően ez fölhasználható lesz 
az év harmadik negyedévében. 

Egyébként itt szeretném jelezni, ha már az ellenőrzési tervről volt szó, hogy még 
ebben a hónapban szeretnénk a második félévi ellenőrzési tervünket is megjeleníteni. Ennek a 
legfőbb jellemzője, hogy visszük tovább az eddigi folyamatokat, a törvény szerinti 
kötelmeknek megfelelően, másrészt megpróbálunk bizonyos témák szerint tömbösített, 
nagyobb hatékonysággal végrehajtható ellenőrzéseket végezni, amelyek az 
önkormányzatokat, a központi költségvetés végfelhasználóit, a kisebbségi önkormányzatokat 
érintő vagyoni ellenőrzések, amelyek, ha úgy tetszik, azonos módszertannal, de sokkal 
szélesebben lefogható pénzfelhasználást biztosítanak. 

Egy dologról nem beszéltem, bár ez a kérdés nem is hangzott el, de fontos, és a b) 
ponthoz kapcsolódik. Csak annyit mondanék indoklásként, hogy országgyűlési határozatban a 
múlt év közepe táján elfogadta az Országgyűlés a Magyary-program részeként indított 
deregulációs programot. Ennek megfelelően mi is áttekintettük a ’90 januárja és 2010. május 
14. közötti időszakot. A jogász kollégáink végül is arra jutottak, hogy a hatályos joganyagból 
kikerülni javasoltakat vetjük föl a képviselők számára, hogy gondolják meg. Ez nem jelenti 
azt, ez nekem is sokáig kérdés volt, hogy a joganyagból ez nem kerül ki, csak már nem 
hatályos, mert már nincs végrehajtási kötelem. Ezeket a mi értelmezésünk szerint is 
áttekintettük, és ennek megfelelően valóban van olyan, amelyik jogos felvetés volt. 
Egyébként 76 országgyűlési határozat volt, amely valamilyen módon hivatkozott az ÁSZ-ra 
vagy annak feladataira, de ebből csak 26 vonatkozik az ÁSZ feladataira, alaptevékenységére, 
működési rendjére. Ezeknek a határozatoknak a felülvizsgálata indokolt szerintünk, és ha 
ezzel a bizottság is egyetért, mi azt javasoljuk, hogy országgyűlési határozatban kapcsolódjon 
a bizottság is ehhez a javaslathoz. Hiszen az indoklási részében ez az előterjesztés azt 
fogalmazta meg, hogy az országgyűlési határozatokat nem a kormánynak, hanem az egyes 
bizottságoknak, illetve az Országgyűlésnek javasolja megoldani. Nyilván ezt elő kellett 
mozdítani, tehát mi egyetértünk azzal a módosító javaslattal, amely a bizottság asztalán van, 
hogy ezeket a deregulációs lépéseket tegye meg. Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. A véleménykört nyitom meg. Ki szeretne 
először szólni? Babák képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Mélyen tisztelt Elnök Urak! Úgy 

gondolom, hogy azzal a kompetenciával, amit a törvény biztosított az ÁSZ-nak, már 2011-ben 
is látszik, hogy jelentősen élt, és kihasználta a lehetőségeket a közérdek oldaláról. Az 
ellenőrizhetőség és az ellenőrzöttség javult. Ezt semmi mással nem akarom alátámasztani, 
mint elsősorban az önkormányzatok ellenőrzésével. Ez nagyon fontos tapasztalatokat 
biztosított. Az Állami Számvevőszék és az általa végzett ellenőrzések transzparenciája, 
átláthatósága jelentősen javult. Hadd említsem meg pozitívumként az Állami Számvevőszék 
lendületét, az ottani hangulatot, amit megtapasztaltam a parlamenti képviseletben is, és 
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egyáltalán a kornak való megfelelés tekintetében. Láttam és megtapasztaltam a csapatmunkát. 
Fontosnak értékelem az önkormányzatokkal való konzultációt és tájékoztatást. Jelentős 
minőségi változáson esett keresztül az ÁSZ, és ezzel a magyar költségvetési gazdálkodás 
tekintélyének rehabilitációjához is hozzájárulhat. Amit még el kell mondanom, hogy a 
szakszerűségben nem tapasztaltam kifogást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólások? Elnök úr, tessék! 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Tisztelt Képviselőtársaim! Előre bocsátom, hogy én 

a számvevőszéki elnöki beszámolót nem javasolom elfogadásra, meg fogom indokolni, hogy 
miért nem. Azért is fogalmaztam az „A” változatú határozati javaslatot. Alapvetően azért 
nem, mert, ahogy itt elnök úr szóbeli kiegészítéséből is kiderült, meglehetősen belterjes 
önértékelést adott írásban is, szóban is, tehát rengeteget foglalkozott a Számvevőszékkel 
magával, ez dominált benne, hogy milyen változások voltak a szervezeten belül. Ezekről 
sokat hallottunk. Viszont a törvényben előírt feladatok végrehajtásáról nagyon keveset volt 
szerencsém olvasni. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ez a törvény már az új 
számvevőszéki törvény, azt is mondhatom, az önök törvénye, hiszen egyik ellenzéki párt sem 
szavazta meg. (Babák Mihály: Az az önök baja.) Most már nem lehet elmondani azt, amit 
tavaly ilyenkor elnök úr még részben jogosan mondott, hogy a régi alkotmány nem egészen 
jó, a régi ÁSZ-törvény sem egészen jó. Ez a törvény sem jó, de most nem erről akarok 
beszélni. Az önök saját törvényéhez képest szerettem volna látni, hogy hogyan teljesítették, 
hogyan foglalkoztak azokkal a feladatokkal, amelyeket a saját törvényük ír elő. 

Nem fogom tételesen felsorolni ezeket a feladatokat, csak három jellemző példát 
szeretnék mondani. Az egyik az állami tulajdonban, résztulajdonban lévő gazdálkodói vagyon 
ellenőrzése. Ahogy a törvény szövege mondja: vagyonérték-megőrzés, vagyongyarapító 
tevékenység ellenőrzése. Praktikusan semmit nem olvashattam a beszámolóban erről. Én 
persze azt megértem, hogy nem lehet annyi társaságot, annyi gazdálkodó szerveztet egy évben 
ellenőrizni, amennyi van, ez teljesen világos, de valamennyit azért illett volna. Illetve kíváncsi 
lettem volna arra, hogy hogyan akarja kezelni ezeket a kérdéseket az Állami Számvevőszék. 
Például a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körében van 
vagy 60-70 cég, olyan hatalmas cégek, mint a Magyar Villamos Művek, a Posta, a MÁV, a 
GYESEV, vagy maga a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., amelynek mintegy 300 körüli 
társaság van a portfóliójában, ezekről semmit sem tudunk. Olyan kisebbségi tulajdonban lévő, 
de nagy cégekről sem, ahol a magyar államnak van részesedése, mondjuk a MOL-ban, ahová 
az ismert módon vásárolta be magát a magyar állam, vagy a Richter, tőzsdei cégekről van szó, 
ott is van magyar állami tulajdonrész. 

De még olyan elvi kérdés is fölmerül, hogy vajon joga van-e az Állami 
Számvevőszéknek az OTP-t ellenőrizni, hiszen ott is van valamennyi állami tulajdonrész. 
Ugye, elvileg, a törvény alapján az állami résztulajdonban lévő szervezetek vagyonérték-
megőrző tevékenységére kiterjed az ÁSZ kompetenciája, de ez inkább csak teoretikus kérdés. 
Ezzel szemben az nem teoretikus kérdés, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában 
lévő cégek közül sok van felszámolás alatt, végelszámolás alatt. Ott jelentős állami 
vagyontömeg, illetve vagyonérték húzódik meg. Ezek sorsáról jó lenne, ha a Számvevőszék 
informálni tudná az Országgyűlést. Tudom tapasztalatból, hogy eltűnnek értékes 
vagyontárgyak. Például én felügyelőbizottsági elnöke voltam a hollóházi porcelángyárnak, és 
ott bizony a Szász Jenő festmények egy része… (Babák Mihály: Miért nem tett valamit, elnök 
úr, felügyelőbizottsági elnökként?) Tehát itt jelentős vagyontömegről, vagyonértékről van szó, 
és ennek kezelésével a tájékoztató nem foglalkozik. 

A másik kör a központi költségvetési szervekre vonatkozik. A Magyar Államkincstár 
törzskönyvi nyilvántartásából tudjuk, hogy 6-700 körüli központi költségvetési szerv van, 
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amelyeknek csak egy töredékére terjed ki az ön által említett financial audit, azt hiszem, 39 
ilyen típusú ellenőrzést említ a beszámoló. Egy nagyságrenddel kevesebbet, mint amennyi 
létezik. Itt vannak egyetemek, megyei kormányhivatalok, kórházak, színházak, egyéb 
hivatalok. Ezek financial auditjáról semmiféle információ nincs, hogy mit akar ezzel kezdeni 
a Számvevőszék. Pedig hatályban van az az országgyűlési határozat, amit javaslatomban is 
említettem. Ez úgy szól, hogy a financial audit fokozatos teljes körűvé tételét várja az 
Országgyűlés a Számvevőszéktől. Na most, ez a 35/2003. számú országgyűlési határozat, 
amit szintén deregulálni javasol elnök úr. A deregulációval mint törekvéssel egyetértek, 
magam is kezdeményeztem. Sajnos, a bizottság ellenőrzési albizottsága nem nagyon 
működik, mert Rozgonyi képviselőtársunk beteg, és neki javasoltam, hogy ez a bizottság is 
tekintse át a deregulálandó országgyűlési határozatokat. De szeretném rögzíteni azt a 
jogállami álláspontomat, elnök úr, hogy amíg egy határozat érvényben van, addig az be kell 
tartani. Az nem megy, hogy fölsorol itt a végén több tucatnyi határozatot, amelyek tartalmáról 
fogalmunk sincs. Én kettőt megnéztem, nem tudom, ki hányat tudott megnézni, de így biankó 
csekkben nem hiszem, hogy szerencsés lenne javasolni az Országgyűlésnek, hogy ezeket 
helyezze hatályon kívül. Akkor persze igen, ha ezeket a Számvevőszék vagy esetleg az 
ellenőrzési albizottság, ha majd működni lesz képes, áttekinti taxatívan, és javasolja, hogy 
ezért meg ezért ezeket helyezzük hatályon kívül. 

A harmadik terület, amit szintén hiányolok a beszámolóból, mert nem foglalkozott 
vele elnök úr, sem írásban, sem szóban, az államháztartás helyi önkormányzati alrendszere, 
amelynek ellenőrzésével Babák képviselőtársam roppant elégedett, mint hallottuk 
hozzászólásából. Én kevésbé. (Babák Mihály: Annak idején sohasem csinált ilyet az ÁSZ.) Az 
alapvető probléma az, bár hozzá kell tenni, hogy ez nem az Számvevőszék problémája, az 
egész magyar államháztartásé, hogy egyszerűen úgy készítették el az új helyi önkormányzati 
törvényt, hogy nem gondoskodott a törvényalkotó arról, hogy 3200 önkormányzat financial 
auditját valaki elvégezze. Most még a nagyoknál, mondjuk, Szarvas városánál van 
könyvvizsgáló (Babák Mihály: A saját érdekünk.), de később már azt sem lesz kötelező 
megbízni, attól persze még a polgármester fölkérhet könyvvizsgálót. De nemcsak ezekről a 
nagyobb településekről van szó, hanem kis helyi önkormányzatokról, ahol semmiféle szakmai 
segítség, semmiféle külső kontroll nincsen. 

Ezekről sem olvastam, bár valahol azt írja elnök úr, hogy kétszeresére nőtt a helyi 
önkormányzatokkal foglalkozó ellenőrzések száma. Megint a másik hatályban lévő 
országgyűlési határozatot is idézem, kérem szépen, hatályban van a 69/2002. országgyűlési 
határozat, hozzáteszem, hogy ezeket mind a Fidesz jelen lévő, akkori képviselő urak 
szavazták meg. Az a gond, hogy ez most hatályban van, és nincs teljesítve a feladat. Nincs 
teljesítve a feladat. Ez lényegében azt jelenti eszerint, hogy évente 800 körüli helyi 
önkormányzathoz kellene valamilyenfajta ellenőrzési céllal elmennie a Számvevőszéknek, 
ezzel szemben nem ezt teszi. 

Nem sorolom föl a hatályos törvény összes feladatát, aminek a teljesítéséről be kellene 
számolni. Azért javasoltam azt, hogy ezeken végig kellene mennie a beszámolónak, és arról 
tájékoztatni az Országgyűlést, hogy ezeket a feladatokat, amiket az új törvény tartalmaz, 
mikor, hogyan és egyáltalán tudja-e, akarja-e a Számvevőszék teljesíteni. Azért a 7-8 milliárd 
forintért, amit az adófizetők pénzéből az ország rákölt, milyen társadalmi teljesítményt kíván 
elérni. Ezért javasoltam azt, hogy ezt a beszámolót ebben a formájában ne javasoljuk 
elfogadásra. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Még Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Már csak azért is, mert elnök úr és az én véleményem 

között óriási szakadék van, és úgy gondolom, valószínű, hogy elnök úr arányt tévesztett ebben 
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a kérdésben. Kérem, bocsásson meg, hogy ilyen megjegyzést tettem, de úgy gondolom, azt 
számon kérni, amit 20-22 év alatt nem tett meg a Számvevőszék, amelynek ön is kitüntetett 
vezetője volt, nem korrekt. Tökéletes törvény nincs, tisztelt elnök úr, a törvény majd 
változtatni fogjuk, amikor úgy látjuk, hogy valami nem igazán jól funkcionál. De elmondtam, 
hogy a törvény több kompetenciát adott az Állami Számvevőszéknek, és az Állami 
Számvevőszék, csak sommásan mondom balga kis megjegyzésemet, igyekezett a törvénynek 
megfelelni, és annak szellemében eljárni.  

Tisztelt Elnök Úr! Szeretném, ha ön megváltoztatná a véleményét, bár ez reménytelen 
dolog, mert a Számvevőszék az elmúlt évben igyekezett elvégezni a munkáját a törvény 
szellemében. 

Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, hogy ami nincs benne a jelentésben, az még attól 
létezhet. Azért, bocsásson meg, de ön is mondott egy példát, hogy mit nem ellenőrzött az 
Állami Számvevőszék. Hát elsősorban van több pólusa az állami ellenőrzésnek, például a 
felügyelőbizottság dolga, hogy olyan kérdésekre odafigyeljen, amit ön is emlegetett. Ha csak 
fölfelé mutogatunk egy szervezetre, és nem követeljük meg ugyanazt a belső ellenőrző 
szervezetektől, hogy ellenőrizzék a gazdasági társaság ügyét, akkor ott nagy baj van. Akkor 
miért veszik föl a fizetést? Attól függetlenül, hogy ön nem tud róla, még nem biztos, hogy 
nem létezik a számonkérés vagy éppen az ellenőrzés. Úgy gondolom, csak azt kell számon 
kérni a Számvevőszéktől, ami a feladata, viszont nem minden a feladata az Állami 
Számvevőszéknek. Egyébként azt tudni kell az Állami Számvevőszékről is, hogy minden 
évben munkatervet készít, és igyekszik az aktualitáshoz szabni a munkáját is. 

Tisztelt Elnök Úr! Vannak aktuális kérdések, mint például az önkormányzatok 
eladósodottságának vizsgálata. Úgy gondolom, hogy nagyon átfogó, kiterjedt és követhető 
vizsgálati anyagot tett le az asztalunkra az ÁSZ, ön ezt itt targoncával fölhozatta már kétszer, 
ha jól emlékszem, mert ön is ennyire fontosnak tartotta. 

A belterjességről. Egy Számvevőszék miről tud beszélni? Megvannak a jelentései, 
amelyek nyilvánosak. Akkor csak arról tud tájékoztatni, hogy ilyen jelentéseket készített, 
mindenki mélyedjen el benne, és egyébként beszámol arról a változásról is, amit mi a 
törvényben kértünk tőle. Nem lehet számon kérni olyan dolgokat, amelyek régen nem 
történtek meg. Az a múlt problémája. Úgy gondolom, és ezt ki is emeltem, hogy a 
transzparencia kérdésében nagyon sokat tett az Állami Számvevőszék. Bár tette volna 
korábban! Nem megbántva az előző vezetőket, de nem volt ilyen kormányzati igény, hogy 
áttekinthető, átlátható legyen az állami pénzgazdálkodás. 

Szóval, úgy gondolom, értékelnünk kell ezt a munkát mindenféleképpen. Én az ön 
indítványát személy szerint sem támogatom, elnök úr, szó nem lehet róla, egy szervezetet 
arcul csapni azzal, amivel ön előhozakodott, inkorrekt, sőt, mi több, azon is elgondolkodtam 
az imént, ahogy hallgattam önt, hogy ugyan miből származik önben ez a harciasság a jelent 
illetően, amikor a múltat illetően nem tapasztaltam meg az ön személyes munkájában 
ugyanezt. Kérem, bocsássa meg a szubjektív aspektusokat, de megfordul az ember fejében, 
hogy most minek tudható be ez a vehemencia, amikor mondjuk 20 éven keresztül ez nem volt 
tapasztalható személy szerint az ön munkájában sem. És az bizonyos kérdésekhez elvezetett. 
Kérem, én mindenféleképpen ragaszkodom ahhoz, hogy az Állami Számvevőszék 
tájékoztatóját a 2011. évi szakmai tevékenységéről a bizottság fogadja el. Köszönöm, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további képviselői hozzászólás? Igen, tessék 

parancsolni! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. Néhány főbb 

megállapítást szeretnék tenni anélkül, hogy kitérnék a részletekre, mert remélem, a parlamenti 
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vitában erre lesz alkalom. Előre bocsátanám, bármennyire is feltételezem, hogy Babák 
képviselő úrnak ez rosszul fog esni, hogy mi sem támogatjuk ennek a jelentésnek az 
elfogadását. (Babák Mihály: Nem is számítottam rá.) Nem fogadjuk el, mert azt gondolom, 
teljesen természetes az az elvárás, hogy az országgyűlési képviselők áttekintést kapjanak 
arról, hogy például az adott szervezet, konkrétan az Állami Számvevőszék a közpénzt, az 
adófizetők pénzét, közel 8 milliárd forintot milyen hatékonysággal költi el. Ez egy 2011-es 
évről szóló beszámoló, ami azt jelenti, hogy nemcsak az ÁSZ életében, hanem az Orbán-
kormány életében is egy teljes időszak. 

Zárójelben mondom, szeretnék gratulálni elnök úrnak, mert szerintem 
huszonegynéhány éves parlamenti tapasztalattal én is láttam már sok mindent, csináltam is 
sok mindent ebben a parlamentben, szóval ügyes, intelligens módon oldja meg ezzel a 
jelentéssel azt az összehasonlításra való képtelenséget, ami az elmúlt időszak jelentései és 
ezen jelentés között tetten érhető. Azt hiányolom, és ezt nem szeretném itt túlragozni, ebből a 
jelentésből, hogy persze, Babák úrnak igaza van, önök elkészítettek 70-80 jelentést, akit 
érdekel, olvassa el, de egy ilyen összegző jelentésben azon túl, hogy mire költöttek és milyen 
szakmailag megalapozott módon közel 8 milliárd forintot, néhány szintetizáló megjegyzést 
azért az asztalra kéne tenni. Lehívtam az önök honlapjáról, mert némi gyanúm volt a jelentés 
kézhez vétele után, az előző évek, mondjuk Kovács elnök úr legutolsó tiszta évét, az akkori 
jelentés szerkezetét. Érdeklődéssel figyeltem, és erre mondtam azt, hogy ügyes a megoldás, 
hogy az ember nem tud mit összehasonlítani, mert ebben a jelentésben lehet persze az 
újdonságra hivatkozni, de nem követik azt a szerkezetet sem az államháztartás 
alrendszereiben, sem az államháztartáson kívülre helyezett pénzekben, sem az európai uniós 
felhasználásban, sem például az önkormányzati alrendszer megítélésében. 

Értem azt, hogy valamilyen úton-módon ezt a feladatot önnek meg kellett oldani, hogy 
konkrétan a 2011-es folyamatokról szintetizált minősítő megjegyzéseket ne tegyen, mondtam 
is a minősítésemben, hogy úgy látom, ez intelligensen sikerült, de ha megengedi, ezt nem 
tudom elfogadni. Azt gondolom, hogy az Állami Számvevőszék elnökének, magának a 
szervezetnek a parlament ellenőrző szerveként arra kell törekednie, azt kell nyomon követnie, 
hogy például az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan hogyan és mint lehet megvizsgálni 
vagy minősíteni például a költségvetési tervezést, hogy és mint lehet minősíteni a 
szabályszerűséget, és ezekben milyen tendenciák, milyen korábbi folyamatok érvényesülnek, 
vagy adott esetben ezek a folyamatok hogy és mint törtek meg vagy váltak rosszabbá. Ezeket 
a minősítő, konkrétan a 2011-es időszakra vonatkozó szintetizáló megállapításokat 
hiányolom, és azt gondolom, hogy ezen oknál fogva nem tudjuk ezt a jelentést támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dancsó képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Hallgatva itt képviselőtársaim hozzászólását, illetve elnök őr kiegészítését, 
olyan, mintha nem is ugyanazt a jelentést kaptuk volna meg, és nem is ugyanabból a 
jelentésből dolgoztunk volna. Nyikos elnök úr fölvetett olyan kérdéseket, amelyek alapvetően 
vagy rendezettek, vagy rendezni lehet. Azt, hogy most éppen a több száz kisebbségi vagy 
többségi tulajdonú szervezetből melyek kerültek vizsgálatra és melyek nem, az nyilván 
egyfajta program része. Ha elnök úrnak van ezzel kapcsolatban igénye, úgy gondolom, ezt 
jelezni kell, amikor a munkatervet tárgyalja az Állami Számvevőszék és a bizottságunk, és 
amennyiben a kapacitások engedik, figyelembe célszerű venni az Állami Számvevőszéknek. 
Így volt ez a múltban is, és úgy gondolom, így van most is. Tehát e tekintetben szerintem 
nyitott kapukat dönget elnök úr. Az pedig, hogy éves jelentésben újra fölsoroljon mindent, 
amit megvizsgált az Állami Számvevőszék az elmúlt évben, fölöslegesnek érzem. Hiszen 
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azért vannak jelentések, hogy ha bármilyen izgalmas és érdekes kérdés fölmerül, azt elő lehet 
venni, a honlapról letölteni, és el lehet olvasni. 

Ugyanez vonatkozik arra, amit Boldvai képviselő úr mondott, hogy hiányoznak a 
szintetizáló megjegyzések, minősítések. Ezen lehet elmélkedni és vitázni, hogy kell-e, szabad-
e az Állami Számvevőszéknek minősíteni bizonyos dolgokat. Elsősorban tényeket kell leírnia, 
folyamatokat kell bemutatni, és ha van egy új törvény, egy új metódus, akkor nem biztos, 
hogy összehasonlítást kell keresni a régihez viszonyítva. Hiszen a régivel sok probléma volt, 
sőt, azt hiszem, már a régi számvevőszéki törvénnyel is, amiről ebben a bizottságban is 
sokszor megállapítottuk, hogy új törvényre lenne szükség. Tehát képviselő úr minősít. Ha 
elolvas egy jelentést, és valami problémát érez a leírtakban, vagy a leírtakból azt a 
következtetést vonja le, hogy valami gond van, akkor nyilván ön minősíti, értékeli az Állami 
Számvevőszék jelentését. Úgy gondolom, hogy önmagában elég nagy baj lenne, ha csak 
minősítgetésekkel lenne tele egy ÁSZ-jelentés. Nyilván, ha olyan típusú problémára bukkan, 
akkor saját hatáskörben megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a következmények 
beláthatók legyenek. 

Az egy érdekes kérdés, hogy milyen hatékonysággal látja el a feladatát az Állami 
Számvevőszék. Azt hiszem, elnök úr is szólt erről, meg Boldvai képviselő úr is, hogy a 7,8 
milliárd forintot hogyan, mi módon használja fel. Mit értünk itt hatékonyság alatt? Még több 
jelentés kellene, vagy még több feljelentés kellene? Mi az, amiben önök szerint mérhető a 
Számvevőszék hatékonysága e vonatkozásban. Úgy gondolom, elnök úr világosan elmondta, 
benne van a jelentésben is, hogy hogyan dolgoztak, a könyvvizsgáló a jelentését letette, 
elfogadásra javasolta. Innentől kezdve nem tudom értelmezni azt, hogy az Állami 
Számvevőszék tevékenységéből milyen típusú hatékonyságot hiányolnak önök. Mert 
mondjuk egy termelő vállalatnál értem, hogy befektetett tőke hogyan és mi módon térül meg 
az eredményességben, de hogy a Számvevőszéknél önök hogyan értelmezik a hatékonyságot, 
engem kifejezetten érdekelne, mert úgy gondolom, jól hangzik a hatékonyság kérdése, csak 
alá kellene támasztani érvekkel, hogy mit értünk ez alatt. 

Ami pedig a deregulációt illeti, úgy gondolom, hogy egyértelmű és világos az igény 
arra, hogy azt a jogszabályi, törvényi és országgyűlési határozati bozótot, ami az elmúlt 
húszegynéhány évben kialakult, érdemes áttekinteni, és megvizsgálni azt, hogy melyek azok, 
amelyek aktuális feladatokat jelölnek meg az Állami Számvevőszéknek, és melyek azok, 
amelyek már túlhaladottá váltak. Mivel elsősorban a ’90-es és a 2000-es évek elejéről 
szólnak, tehát nyilván már az idő távlatából kifolyólag is ezek már, hogy is mondjam, vagy 
teljesültek, vagy idejétmúltak. Ezeket áttekintettük, és mert betöltötték hivatásukat, célszerű, 
ha kivezetjük ilyen formában az alkalmazott joganyagból. Világos és egyértelmű a Magyary-
programból fakadóan is, hogy erre időnként szükség van, és ennek alapján ez megtörténik. 
Ezért úgy gondolom, a „B” változat kellő mértékben értékeli és elismeri az Állami 
Számvevőszék 2011. évi munkáját. E vonatkozásban azt kérem, hogy ezt támogassa majd a 
bizottság. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr kért újra szót. 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Rövid leszek, nem kívánom 

megismételni az elmondottakat, polémiában sem akarok nagyon elmélyedni. Valóban úgy 
látom, hogy itt egy olyan szemléletbeli antagonizmus van köztünk és néhány kormánypárti 
képviselőtársam között, hogy teljesen értelmetlen a vitát folytatni. Viszont a tényeket 
tiszteljük, kedves Babák képviselőtársam. Én 2001-ben fejeztem be a Számvevőszéken a 
tevékenységemet, a két ominózus országgyűlési határozat tartalmával, jelentem, akkor sem 
értettem egyet, de akkor már kívülállóként, abban már nem vettem részt. Önök szavazták 
meg. Önök szavazták meg, megnéztem a szavazólistát, teljes egyhangúsággal szavazta meg az 
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Országgyűlés anno dacumál ezt a két határozatot, amit most, anélkül, hogy teljesítette volna 
Számvevőszék, akár a régi, akár a mostani elnökkel, minden további vizsgálat nélkül hatályon 
kívül kívánják helyezni. Ez nem jogállami felfogás, ez egy erőpolitika, le a járdáról, mert mi 
kétharmaddal tudjuk, mit kell csinálni. 

A másik megjegyzésem, képviselő úr, én nem minősítem az ön hozzászólásait, pedig 
fogalmazódtak meg jelzők a fejemben, amikor hallgattam önt, de nem mondtam ki. (Babák 
Mihály: Nyugodtan.) Azt gondolom, nem idevalók ezek a jelzők. Ön az inkorrektség 
kifejezést használta. Ezt én visszautasítom. Teljes felháborodással visszautasítom. Én ezt a 
szakmát idestova 30 éve művelem, a szakma és az adófizetők érdekében, az elszámoltatás 
érdekében művelem. Semmiféle inkorrektséget nem követek el, amikor a szakmai 
álláspontomat megfogalmazom. Kérem, ne minősítsen, érveljen! Mert, amit ön mondott, az 
nem érvanyag. Most nem minősítem, hogy mi volt az. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További felszólalási szándékot nem jeleztek képviselőtársaim, így kérem 

elnök urat, hogy reagáljon az elhangzottakra. 
 

Az előterjesztő reflexiója 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Nagyon rövid leszek. 
Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nem tudom, hogy hirtelen mi is itt a probléma. Az Állami 
Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről adok számot, másrészt pedig beszámolok 
az intézmény működéséről. Nehéz másról beszélnem, mint amit a cím ad, a Számvevőszékről, 
illetve annak munkájáról, működéséről. Nyilvánvalóan a képviselők joggal számon kérhetnék 
terjedelmi korlátokat, ha elöntenénk önöket egy több száz oldalas anyaggal, de higgyék el, 
nem készségbeli probléma ezt megtenni. Ez sokkal inkább lényegre törően jelenik meg. 

Azt is elárulom, valóban érzékelem azt a problémát, hogy egyáltalán szükség van-e a 
középen lévő 20 oldalas tömör összefoglalásra. Ez az előző években is már többször 
fölmerült, most ugyan visszahoztuk, de nekem aggályaim vannak ezzel kapcsolatban. Pont 
azért, amiről Dancsó képviselő úr is szólt, hogy több ezer oldalnyi jelentés ezt körülírja, és 
egyenként érdemes, külön-külön tárgyalni. Nagyon nehéz, higgyék el, itt most lehetőleg rövid 
időn belül az ÁSZ összes jelentését áttekinteni. Szerintem ez egy rossz hagyomány, ha 
egyetértés lesz, én jövőre ezen szívesen változtatok, mert valóban egyetértek azzal, hogy 
szintetizálóbb kérdéseket kellene elővenni. Itt pont azokat a hagyományokat hoztuk vissza, ha 
jól értem, amit kifogásol Boldvai képviselő úr. Ezt meg fogom fontolni, mert szerintem is 
fontos kérdés, hogy az egyes jelentések tartalma legyen meg. Higgyék el, mi próbáljuk a 
képviselőknek szóló leveleket is két-három oldalra leszűkíteni, ami sok esetben nagy 
kompromisszum, hiszen ez egy jelentés körülményeinek, lényegének túlzott leszűkítése. De 
tudjuk, hogy még ezt sem mindig sikerül, nem a jelenlévőknek, hanem mondjuk a szélesebb 
közvéleménynek megismerni. Ez mindig kompromisszum kérdése. 

Én a Számvevőszékről szóltam, ezért elnézést, Nyikos elnök úr kifogásolta, hogy a 
Számvevőszékről és annak munkájáról beszéltem. Úgy éreztem, hogy a cím erre kötelez, de 
nyilván tartalmilag meg fogom fontolni a kollégákkal, amit önök fölvetnek. A konkrétumokat, 
a tényeket illetően az ÁSZ vagyoni ellenőrzésének múltbeliségével valóban vannak 
problémák. Ezzel egyetértek. Higgye el, nem olyan egyszerű, ha elnök úr ott dolgozott, 
tudhatja, egy számvevői gondolkodásmódot megváltoztatni ebben a kérdésben. Mert eddig ezt 
nem tették. Nem volt ilyen jellegű kapacitás vagy rendkívül szűk volt, inkább így 
fogalmaznék, főleg a Nemzeti Vagyonkezelő környezetére irányult az ellenőrzés a törvényi 
kötelemnél fogva. 

Tisztában vagyunk vele, hogy fontosak a nagyvállalatok. Ebből a BKV-t, a Postát, a 
MÁV-ot vagy megcsináltuk, vagy most csináljuk. De ezek hatalmas rendszerek ellenőrzéseit 
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jelentik, sőt, igyekszünk viszonylagos rendszerességgel vissza is térni ezekre. Fölhívom a 
figyelmet, hogy természetesen az önkormányzati vállalatoknál törvény tiltotta eddig az 
ellenőrzést. Tavaly januártól van módunk erre. Több száz önkormányzati vállalat ellenőrzését 
hozta látókörünkbe, erre viszont föl kell építeni egy ÁSZ-kapacitást, amely vállalatot tud 
ellenőrizni. Csak zárójelben mondom, elnök úr, a felügyelőbizottság a tulajdonosi jogok 
képviselője, és ott könyvvizsgálók végzik a munkájukat, és bizony egyetértek azzal, hogy 
aggályos a felügyelőbizottsági tagok munkája, aggályos a könyvvizsgálók munkája, aggályos 
a részvényesi jogok gyakorlójának tulajdonosi ellenőrzési munkája, kontrollja. Azt nyilván 
mindannyian érzékeljük, hogy 20 évig nem ellenőrizték ezeket. De ha most hirtelen 
ellenőrizni kell, azért mire kialakítjuk annak módszertanát, hogy a végére is érjünk belátható 
időn belül, de a legsúlyosabbakkal foglalkozzunk, és legyen hozzá megfelelő számvevő, 
persze megfelelő program, megfelelő tudás, ehhez nagyobb türelmet és megértést kérek. Azt 
szeretném előzetesen jelezni, hogy készülünk a vállalatok nagy léptékű ellenőrzésére. 

Egyetértek azzal a felvetéssel is, hogy a központi költségvetési szervek 
vagyonellenőrzését is meg kell oldani. Jelentem, ezt eddig sohasem ellenőrizte az ÁSZ. 
Alelnök úrtól sem kérték akkor számon ezt. Úgy gondolom, helyes, hogy most számon kéri 
egyébként. Most készítjük ennek a programját. Ugyanis nincs benne az ÁSZ-ban ez a tudás. 
Ezt most építjük be szakértőkkel, programmal, betanítással. Itt emberek fejét kell átállítani, és 
nagyon nehéz átalakítani. Az önkormányzatok vagyonellenőrzését is látókörbe vontuk. 
Egyféle pilot ellenőrzést végrehajtottunk 12-nél, és ennek alapján kiderült, hogy valóban 
indokolt az ellenőrzés. De szeretném jelezni, hogy egyszerűen nem csinálták ezt korábban, 
hiába volt feladat az önkormányzati ellenőrzés az elmúlt 20 évben, erre nem terjedt ki. Ennek 
a megépítése is kell. 

Alelnök úr kérését, Hollóházát meg fogom nézni, nem tudom most, a többi 
százegynéhány vállalatot sem, de meg fogjuk nézni azt, hogy mi módon lehet látókörbe 
vonni. Egyébként ezt tesszük minden képviselői felkérésre. Betesszük a 
kockázatelemzésünkbe, és megpróbáljuk számba venni, hogy mikor fogunk tudni külön arra a 
vállalatra odafigyelni, akár képviselői, akár más bejelentés van. Próbáljuk figyelembe venni, 
de higgye el, ez a feljelentők országa. Van bőven feljelentésünk. Egyszerűen, ha aszerint 
ellenőriznénk, akkor éppen azt a feladatot nem tudnánk ellátni, amit Boldvai úr joggal 
említett, hogy a szintetizált látásmódunk legyen meg. Nem egyszerű, de igyekszünk ennek 
kezelését megoldani. Korábban ez be sem került a kockázatelemzésünkbe, hanem néhány 
jogász válaszolt. Ehhez képest tavaly megváltoztattuk a rendet, és beépítettük az ellenőrzési 
folyamatba, az ellenőrzési rendszerbe. De igaza van, ebben lépnünk kell, köszönöm a 
bejelentést, figyelembe fogjuk venni természetesen, és megvizsgáljuk. 

A felszámolás alatt lévő vállalatok ügye külön kérdés. Az nem igazából a tulajdonos 
kezében van. Az viszont jogos kérdés, hogy hogyan jutott oda. Most nem tudok erre reagálni, 
de köszönöm a felvetést, hogy a felszámolás alatt lévő vállalatokat esetlegesen látókörbe 
tudjuk-e vonni. A kórházakat most tervezzük. Most van az átrendezés, ehhez egy kis türelmet 
kérünk. Az egyetemek olyan méretűek perpillanat, amilyet az ÁSZ még sosem látott így, 
egyben. Tehát ennek átfogó ellenőrzése, rendszerellenőrzése, hogy egyáltalán átfogó képet 
lássunk az egyetemi világról, amelynek első és legérzékenyebb eleme a PPP kérdése, 
hamarosan, még ez évben meg fog jelenni. A másik pedig az egyetemek által alapított cégek 
ügye, amely egész érdekes jogjelenség 2006 óta. Itt is a jelentés megjelenése előtt állunk. 
Tehát próbáljuk pótolni ezeket a hiányosságokat. 

Rozgonyi képviselő úrnak jobbulást kívánok. Természetesen az ellenőrzési 
albizottságoknak is fölajánlottam az együttműködést, adunk hozzá anyagot. Jelentem, hogy az 
országgyűlési határozatokat jogászaink átnézték, miután nyilvános, nem derült égből 
villámcsapásként érkezett, feltételezem, eddig sem hivatkoztak rá. Elavult joganyagról van 
szó. Ennek áttekintésére természetesen módja van a bizottságnak, én ebben nem kívánok sem 
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erőszakos, sem követelőző lenni. Mi a lehetőségeinkhez mérten, az országgyűlési határozat 
igényének megfelelően ezt a munkát elvégeztük, a bizottság mérlegelésére bíznám. 

Az önkormányzati alrendszer ellenőrzésével kapcsolatos kérdéskör. Nem akarok a 
2010 előtti önkormányzati ellenőrzések világáról semmit sem mondani. Mi látjuk a 
problémáit, szeretnénk ebben előrelépni, de azért szeretném felhívni a figyelmet, az 
önkormányzati világ minden kockázatos önkormányzatánál könyvvizsgáló volt és többnyire 
ma is van, bár a decemberi váltás bizonyos értelemben korrigálta ezt. Azt kell mondanunk, 
hogy eltérő színvonalon végezték el a munkát. Az, hogy mennyire tudtak függetlenek lenni, 
szerintem stratégiai kérdés perpillanat. Hiszen mindig kérdés, ha valaki megrendelőként 
jelenik meg, márpedig az önkormányzatok megrendelőként jelennek meg, ez mennyiben 
árnyalja az ő határozottságát. Jelentem, az ÁSZ-ét nem árnyalja. Mi szeretnénk ezt elvégezni. 
Érzékeljük, hogy nem 300 önkormányzat van Magyarországon, ahogy az országgyűlési 
határozat mondja, ezért mondjuk mi is, hogy ez így nem jó, hanem 3200 van. Tehát szükség 
van mindegyik ellenőrzésére. Ennek kockázat elvű kiválasztással megpróbálunk utána menni. 

Jelentem, óriási kár van abból, azt érzékeljük a pilot ellenőrzés alapján, hogy a 
szabályossági ellenőrzéseket nem végezték el, és ezek iránt újból igény támadt. Tudniillik 
2008-tól a közigazgatási hivatalok jogkörének alkotmányos ellehetetlenülése következtében a 
12 önkormányzatból 11-nél szabálytalansági megállapításokat kellett tennünk. Sőt, az 
utóellenőrzések alapján azt kell mondanunk, hogy felében hajtották végre a kiigazításokat. 
Tehát iszonyú szabályossági gondok vannak. Joggal merül föl, hogy a törvényességi 
felügyelettel gond van az önkormányzati rendszerben. De nem az ÁSZ az első védelmi vonal, 
hanem a jegyző. Utána a testület következik, közte a belső ellenőr, utána az állam nevében 
eljáró kormányhivatal, amelynek több ilyen típusú embere van önkormányzati ellenőrzésre 
összességében. Ennek ellenére őrült nagy szabályossági gondokat érzékelünk. Ezért az ez évi 
ellenőrzésben több százas nagyságrendű önkormányzati ellenőrzés megtervezését rendeltem 
meg. 

Elnök úr, nem olyan egyszerű ezt lefolytatni. Eddig az ellenőrök hozzászoktak ahhoz, 
hogy egy ellenőrzésen 6-8 hónapot dolgoztak. Ön is ott volt, tudhatja. Nincs meg az a szokás, 
hogy egy hét alatt auditáljanak egy önkormányzatot. Szeretnék eljutni idáig. Gondoljunk bele, 
hogy a néhány tízmilliós önkormányzatok ellenőrzésével nem lehet heteket-hónapokat 
foglalkozni. Ehhez egy teljesen más ellenőrzési programra van szükség. Azt kell mondanom, 
hogy szinte kívülről kell embereket hoznom, hogy ezt elfogadtassam. Az a vezérkar, amely az 
önkormányzatokat ellenőrizte, nem olyan könnyen adja meg magát, hogy ezen változtasson. 
Nem egyszerű, higgye el! Közben azért el kell végeznünk a munkánkat. Tehát egyszerre 
próbáljuk ezt elvégezni. Igazuk van, mind a 3200 önkormányzatot legalábbis kézben kell 
tartani, azt az érzést kell kelteni a jegyzőkben, polgármesterekben, hogy bármikor 
ellenőrizheti őket az ÁSZ. Ez az érzés nem alakult ki az elmúlt években. Sőt, tudják nagyon 
jól, az volt az itteni döntésnek megfelelően a gyakorlat, hogy előre négy évre megmondta az 
ÁSZ, hogy hová megy ellenőrizni. El tudják képzelni, hogy az milyen hatékony ellenőrzés 
volt? És még így is hibásak voltak az ellenőrzések, még erre sem tudtak fölkészülni. 

Tehát úgy gondolom, hogy az alrendszer tekintetében van teendő. És itt szeretnék 
Boldvai úrnak válaszolni, rendszerszintű ellenőrzéseket végeztünk, igaz, hogy ez 2012 
áprilisában jelent meg, de az önkormányzatok legkritikusabb részéről, a pénzügyekről egy 
szintetikus, szerintem emészthető, száz oldal körüli jelentést írtunk, amely már új módszerrel 
készült, tömbösít. Ilyet korábban soha nem csinált az ÁSZ. Csak hogy legyen ez világos. 
Összefogtunk 120 ellenőrzést, és ezt szintetizáltuk. Van erről egy képünk. És aki az 
önkormányzati pénzügyekről vagy folyamatokról, akár múltbeli, akár várható folyamatokról 
akar tájékozódni, annak rendelkezésére áll egy nagyon jó anyag. Lehetne jobb is, elfogadom, 
de jelzem, ez az első ilyen szintetizált anyag. Szeretném jelezni, hogy egyetértek Boldvai 
úrral, igény van erre, szeretnénk ezt kialakítani, de újból mondom, ehhez ember kell. Olyan 
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ember, aki képes ilyen szintetizált anyagokat készíteni. Hiszen több tízezer oldalból kellett ezt 
szintetizáltatni emészthető méretű anyaggá. 

Fölvetette Boldvai úr a költségvetési tervezés és szabályszerűség tendenciáiról szóló 
megállapítások hiányát. Úgy gondolom, hogy 2011-ről a 2011. évi zárszámadási törvény 
tárgyalásakor fogunk tudni vitatkozni. Igyekszem ennek megfelelni, hiszen, éppen, amit ön is 
érzékel, képviselő úr, külön a belső kontrollokra, belső ellenőrzésre és külön a költségvetési 
tervezésre egy külön programpontban egyszerre a zárszámadással, de önálló jelentéssel 
fogunk megjelenni. Tehát egy kis türelmet kérek, reményeink szerint ezzel szeptemberre 
készen leszünk, és akkor fogunk a 2011-es évről szintetizált összegzés adni. Ez a központi 
költségvetést jelenti természetesen. 

Viszont amit még fölvetett képviselő úr, az államháztartáson kívüli tételek 
ellenőrzésének az az egyetlen közös pontja, hogy az államháztartáson kívüli. De ebbe pártok, 
vállalatok, magánszemélyek, bankok tartoznak bele, ez egy hihetetlenül bonyolult rendszer, 
sok esetben privát tulajdoni körbe beágyazott állami pénzeket kell beazonosítanunk. Belátom, 
ennek szintetizált képéről egyet tudok most mondani, hogy nem megnyugtató az ellenőrzése. 
De külön föl is hívtuk a figyelmet arra, hogy megint nem az ÁSZ az első vonal ebben, hanem 
az, aki adja a pénzt. A Nemzeti Civil Alap tipikus ellenőrzésünk volt, vagy a nonprofit 
oktatási intézmények ellenőrzése. Ott szembesültünk azzal, hogy csak úgy odaadja a tárca a 
pénzt, és utána nagyon gyenge a kontrollrendszer. Ezen biztosan változtatni kell. Azt kell 
mondjam, mi ebben törvényi gondokat látunk és az ellenőrzések hiányának gyakorlatát, de 
nem lehet átfogó képet adni erről. Egyet látunk, talán még nagyobb a kockázata a pénz rossz 
elköltésének, mint az állami szektorban. Ez a közös jellemző, ha szintetizáló véleményt várt, 
elnézést, valóban erről nem írtunk, ezt tudom mondani. Rosszabb a helyzet ott, mint az 
önkormányzati vagy az állami, illetve az állami vállalati szférában. És rendkívül heterogén 
terület. Nagyon fontos, hogy ebben kialakuljon az együttműködés az Országgyűléssel, és az 
Országgyűlés olyan törvényeket hozzon, amelyek révén próbálja elszámoltatni az átadott 
pénzeket. 

Még egy dolog. Dancsó képviselő úr vetette fel a hatékonyság kérdését. Valóban, ez 
egy alapprobléma a közpénzeknél, hogy sok esetben nem támasztanak kötelmet az 
elköltésével szemben. Az ÁSZ-nak sem egyszerű megállapítani, hogy milyen indikátorok 
lennének helyesek. Szeretném jelezni, hogy ezek kimunkálása folyik. Egyet biztosan tudok 
mondani, a közpénzek lefedettségéről a költségvetésnél szoktunk beszélni. Valóban, a 
múltban, a múlt évben is 70 százalék alatti lefedettséget tudtunk biztosítani. Ez nagy gond 
volt. Az ez évi zárszámadásnál ez volt az első számú gond, és a 2010-es programban az 
szerepel, amit örököltem, és azt így fogadták el, hogy ezt 90 százalék fölé emeljük. Úgy tűnik, 
hogy 100-ra nagyon nehéz lesz hozni, mert ott számossága van, de a kulcsfelületek auditálását 
bőven 90 százalék fölé lehet hozni. És ez egy fontos hatékonysági mérce, hogy a közpénzek 
ellenőrzési lefedettsége milyen. Ebben viszont azt tudom jelenteni, hogy javulni fog. Az egy 
másik kérdés, hogy ezt szisztematikusan minden területen át kell tekinteni. Erre utaltam, hogy 
ehhez viszont a kockázatelemzést, a kockázat alapú kiválasztásokat kell bevezetni. 
Szakmailag ez sem egyszerű feladat, azt kell mondanom, de ebbe az irányba lépünk, és úgy 
gondolom, hogy ebben javulást fogunk elérni. De vettük a jelzéseket, igyekszünk még pótolni 
ezeket az információkat, és már az idei évet úgy kialakítani, hogy a következő évben így 
tudjunk megjelenni. Mert utólag már megmagyarázni, hogy mitől lett valami hatékonyabb, 
kicsit nehezebb. 

De a szervezeti hatékonyságra utaltam, elmondtam, 48 szervezettel kezdtünk, tavaly 
27-tel hajtottuk végre az ellenőrzést, és most 16-tal működünk. Ez a koncentráció. Az, hogy 
kevesebb vezetővel, kevesebb bürokráciával nagyobb számarányú számvevői munkanap 
álljon rendelkezésre ugyanabból a létszámból, mint korábban. De lássuk be, igazából az 
ellenőrzés akkor hatékony megítélésem szerint, ha mindenki számolhat azzal, hogy bármikor 
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ellenőrzésre kerülhet. Korábban nem ez volt a szokás, még egyszer mondom, hogy előre 
bejelentette a Számvevőszék, hogy mikor ellenőriz. Azt gondolom, önmagában azzal, hogy 
módszertanilag a kockázatelemzésre, a lefedettség helyszíni vizsgálataira helyezzük a 
hangsúlyt, sokat segíthet abban, hogy azt mondjuk, ami Dancsó képviselő úr és Nyikos 
képviselő úr vitájából kitűnik. A hatékonyság fokmérője, hogy ezt a típusú ellenőrzési 
„fenyegetettséget” fenntartsuk, hogy számítsanak arra, hogy őket ellenőrizni fogja a 
Számvevőszék belátható időn belül, már tipikusan próbáljon viselkedni. Ebben sokat segíthet 
a főváros ellenőrzése, ahol 20 évig nem volt átfogó ellenőrzés, a BKV ellenőrzése és más 
területeké is, ahol a Számvevőszék, ha úgy tetszik, teljesen új terepeken jelenik meg. Ez 
erősíti ezt a hatékonyságot. Szerintem nagyon fontos kérdés, igyekszünk megfelelni ennek. 

A pontosság kedvéért pedig, 7,1 milliárdos költségvetésünk van. Tudom, hogy ebből a 
szempontból ez a tétel is számít, és még egyszer mondom, több mint 800 millió forintról az 
ÁSZ vezetése év végén úgy döntött, hogy ezt a központi költségvetésnél hagyja, nem igényli 
vissza. Azt gondolom, ez a hatékonyság, hogy nem kívánt olyan pénzmaradványt 
fölhasználni, amit normál esetben a legtöbb intézmény igyekszik fölélni akkor is, ha nem 
feltétlenül ésszerű, célszerű. Ez ritka eset, a 22 év alatt nem találhatnak példát, hogy 
lemondott a Számvevőszék a törvény szerint számára biztosított forrásról. Nem állítom, hogy 
minden tökéletes, de azon vagyunk, és ezt fogadják el a képviselők, hogy egy jelentős 
átalakulás közbeeső állomásaként számoltunk be 2011-ről, 2012-ben jobban dolgozunk, 
2013-ban még jobban fogunk haladni. Jó munkához idő kell, nem akármennyi idő, de ennek 
érdekében, ha türelmüket és egyúttal a követelményeiket együtt fogalmazzák meg, úgy 
gondolom, az a reális értékelése a munkának. 

Az országgyűlési határozatok deregulációjával kapcsolatban pedig, még egyszer 
mondom, elvégeztük a munkát, az önök döntése, hogy elfogadják-e. A képviselőknek mind a 
kritikáját, mind pedig támogató, együtt érző kérdéseiket, észrevételeiket egyformán meg 
szeretném köszönni. Higgyék el, nekem legalább annyit segít, ha kritikát gyakorolnak, mintha 
támogatást adnak. Mind a kettőre szüksége van a Számvevőszéknek, ezeket tolmácsolni 
fogom a dolgozóknak. Köszönöm szépen a véleményeket, észrevételeiket. 

 

Döntés a jelentés általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Szavazásra teszem fel a kérdést. Először a 
„Jelentés az Állami Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az 
intézmény működéséről” című előterjesztésről szóló, J/7018. számú határozati javaslatról 
szavazunk. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! Ez az általános vitára való 
alkalmasságról szól. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenszavazat? Tartózkodás? Nem volt. 
Megállapítom, hogy a bizottság az általános vitára való alkalmasságot egyhangúlag 
támogatta. 

Döntés az országgyűlési határozati javaslat bizottsági indítványként való 
benyújtásáról 

Másodjára a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról döntünk. 
Itt két alternatíva van, ha jól tudom. Az első elnök úr indítványa, a második pedig az eredeti 
határozati javaslat. Először az eredeti határozati javaslatról kell szavaztatnom. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Aki az elnök úr határozati javaslatával ért egyet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Három. Így értelemszerűen a „B” változatot nyújtja be a bizottság. 

Előadót kell állítanunk. Babák képviselő úr. Kisebbségi előadó elnök úr. Köszönöm 
szépen. Visszaadom az elnökséget. 
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(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.) 
 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Van még egy feladatunk. Közben hírnök jött és 
pihegve szólt, hogy a 3. napirendi pontban jelzett beszámoló vitájára ne kerüljön sor itt sem, 
nálunk sem, mert más gondok vannak a Házban. Tehát javaslom, hogy ettől tekintsünk el, bár 
megszavaztuk. Hátra van még a 2. napirendi pont b) pontja, ami az ez évi központi 
költségvetésről szóló törvény módosítását célozza. Időközben csatlakozott az aláírókhoz 
Babák Mihály és Dancsó József képviselőtársunk is. Akkor most őket, hármójukat együtt 
kérdezem, hogy kívánnak-e valami kommentárt fűzni ehhez a törvényjavaslathoz. (Jelzésre.) 
Nem. A kormány részéről nincs itt senki, kormány nélkül nem lehet… (Jelzésre.) De lehet. 
Tisztelettel köszöntöm a kormány részéről megjelent Banai Péter helyettes államtitkár urat. 
Államtitkár úr, ott tartunk, hogy az ez évi költségvetésről szóló törvény módosításához 
érkezett képviselői módosító indítvány ügyében kérdezzem meg a kormány véleményét. 
Tessék parancsolni! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A javaslat, összhangban a tisztelt Országgyűlés előtt lévő 
T/7417. számú, a nemzeti vagyonról szóló törvény módosításával, fogalmazza meg a nemzeti 
vagyonról szóló törvényben előírt értékhatárokat, amelyek egyszerűbb vagyonkezelési 
feltételeket szabnak meg a központi költségvetési szervek és adott esetben a helyi 
önkormányzatok számára. A benyújtott módosítás ezen túl pontosításokat fogalmaz meg 
fejezeti jogok tekintetében, valamint a Diákhitel Központ Zrt. részére lehetővé teszi 
informatikai eszközök ingyenes átadását. Mindezek alapján a kormány támogatja a benyújtott 
javaslatot. Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány támogatja a képviselői indítványt. Kérdezem 
a bizottság véleményét erről az indítványról. (Nincs jelentkező.) Nem látok különösebb 
érdeklődést. Akkor a szavazás következik arról, hogy ki az, aki egyetért Dióssi Csaba, Babák 
Mihály és Dancsó József képviselő urak indítványának tárgysorozatba-vételével. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Egy tartózkodás 
mellett, még ezt azért hadd tegyem hozzá, a bizottság támogatja az indítványt. 

Az általános vitára való alkalmasságról is szavaznunk kell. Megkérdezem tehát, ki az, 
aki az általános vitára való alkalmassága mellett szavaz. (Szavazás.) Ugyanaz az eredmény, 
mint az előbb, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyetért mind a tárgysorozatba-vétellel, mint 
az általános vitára való bocsátással. 

Itt is kell egy előadót prezentálnunk. Mégpedig most a technikai probléma az, hogy 
aki előterjesztő, az nem lehet előadó. (Nincs jelentkező.) Akkor elmondom ezt a két mondatot. 
A sikerélményem megint megvolt, ennek most pandanja, hogy ezt a két mondatot elmondom. 
Államtitkár úr, köszönjük szépen a közreműködését. 
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Az ülés bezárása 

Az egyebekben van-e valami mondanivaló? (Nincs jelentkező.) A hosszú délelőtt után 
úgy látom, hogy nincs. Akkor bezárom az ülést. Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


