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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaim, témáink előadóit és a sajtó képviselőit. A bizottság 
mai ülését megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Mielőtt 
megkérdezném, hogy a kiküldött napirenddel egyetért-e a bizottság, a napirenden szereplő 
témák tárgyalásával a bizottság egyetért-e, bejelentem, hogy Puskás Imre alelnök úr 
házszabályszerűen indítványt tett arra, hogy a meghívóban szereplő, 3. pont alatti témát, 
ügyet, nem olvasom fel a hosszú címét, mindenki láthatja a papírjáról, tehát a 3. pontban 
jelzett ügyet a bizottság ma ne tárgyalja. 

Ezért először azt a kérdést teszem föl válaszra, hogy ezzel a korrekciós javaslattal, 
tehát Puskás alelnök úrnak azzal a javaslatával, hogy a 3. pontot ne tárgyaljuk, ki ért egyet. 
Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki van 
ellene? Senki. Tartózkodás? Nincs. A bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 3. 
napirendi pontban szereplő üggyel ma ne foglalkozzék. 

Marad tehát két napirendi pontunk és az egyebek. Most azt teszem föl szavazásra, 
hogy ezzel a rövidített, illetve korrigált napirenddel ki ért egyet. Kérem, kézemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. A bizottság döntő többsége egyetért. Ki nem ért egyet ezzel a 
napirendi javaslattal? Nemleges szavazat nem volt, tehát a bizottság elfogadta a napirendi 
indítványt. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat benyújtásának kezdeményezése 

Ezek után rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, ami a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság jövő évi költségvetéséről szóló bizottsági indítványt jelenti. Az elnöklést, 
illetve az ülés vezetését átadom Puskás alelnök úrnak. 

 

Az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviselőjének szóbeli kiegészítése 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait. Az elfogadott 
napirend szerint haladunk, 1. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
2014. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Ennél a napirendi pontnál 
tisztelettel köszöntöm Baross Gyula főosztályvezető urat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságtól és Nagy Attila vezérigazgató-helyettes urat az MTVA-tól. 

Kérdezem először az urakat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli 
kiegészítésük. Amennyiben igen, megadom a főosztályvezető úrnak a szót. (Jelzésre.) Tessék! 

 
BAROSS GYULA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Tisztelt Alelnök Úr! 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden, a beadott anyag a már ismert 
szerkezetben négy költségvetést tartalmaz. A négy költségvetés közül a hatóság 
költségvetésében megjelenő bevételi előirányzatok közül érdemes megemlíteni a 
frekvenciadíjakban megjelenő mintegy 6 milliárd forintos új pályázati díjak befolyását. Ezek 
a jelenleg felszabaduló frekvenciákra vonatkozó érvényes bevételek. A kiadási előirányzatok 
közül megemlíthető, hogy valamennyi kiadási előirányzat vagy szinten tartva, vagy pedig a 
2013. évre érvényes előirányzatnál alacsonyabb összegben került megállapításra, és tartalmaz 
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továbbra is úgynevezett működési tartalékot. A másik két költségvetés a jelenleg hatályos 
szerződések alapján, tehát a Médiatanács, illetve a Médiatanács kezelésében lévő, jelenleg 
hatályos szerződések alapján várható bevételeket és a hozzá fűződő kiadásokat tartalmazza. 
Az alap költségvetése pedig a jelenlegi folyamatok és a piaci viszonyok alapján került 
összeállításra. Köszönöm szépen. Ennyit kívántam elmondani. 

 

Kérdések és a válasz 

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a kiegészítését. Bár ennek a 
törvényjavaslatnak az előterjesztője maga a bizottság, azt gondolom, itt is lehetőséget adok 
arra, hogy a jelen lévő vendégeink számára a bizottság tagjai kérdést tehessenek fel. Úgyhogy 
első körben azt kérdezem, kinek van kérdése. Tessék, Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Három apró kérdésem lenne. Azt írja az előterjesztési 

javaslat, gondolom, önök közül valaki, a 10. oldalon, hogy a kiadások között jelenítettük meg 
500 millió forint pénzeszköz-átadás formájában azokat a támogatásra szánt összegeket, 
amelyek a működési kiadások fedezetén túl a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának 
fejlesztésére szolgálnak. Így szól a konkrét mondat. Ugye, abban egyetértünk, hogy a 
költségvetés készítésénél, ha tudjuk, hogy mi a célja az előirányzatnak, akkor bele kell írni. 
Azt szeretném tehát kérni, hogy ha önök tudják, hogy az 500 millió forintot mire kívánják 
fölhasználni, akkor tessék nevesíteni. Az nem nagyon megy, hogy egy pénzeszköz-átadás 
jogcímet jelenít meg, miközben láthatóan meglehetősen konkrét, határozott elgondolásra van 
arra nézve, hogy mit akarnak 500 millió forintból csinálni. 

Ezen kívül ugyanennek a táblázatnak van két olyan sora, a 9. és a 10 soron az szerepel, 
hogy tárgyévi működési tartalék közel 5 milliárd forint. Egy 32,5 milliárdos főösszegnél 5 
milliárd forint működési tartalék, hogy úgy mondjam, meglehetősen vaskos. Miután előtte 
szerepel a következő évek működési tartaléka 5,7 milliárd forint, már-már az embernek az az 
érzése van, hogy egyharmados tartalékkal tervezett költségvetéssel áll szemben. Vajon mi 
ennek az oka. Ugye, ebben az esetben nem érdemes arról beszélni, hogy túl nagy kockázata 
lenne év közben a világpiaci ilyen-olyan-amolyan folyamatok miatt az intézmény 
működtetésének. Nekem eléggé szokatlan, hogy nagyjából a kiadási előirányzat egyharmadát 
tartalékra tervezzük, plusz van benne egy olyan 500 millió forintos tétel, ami itt pénzeszköz-
átadásként szerepel, pedig nyilvánvalóan nem pénzeszköz-átadás, hanem valamiféle olyan 
határozott célra történő félretétel, amelyből már tudják, hogy mit kívánnak megvalósítani. Azt 
tartanám helyesnek, ha ezt beleírnák, nevesítetten, azzal a céllal, ami az elgondolás. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok jelentkezési szándékot, ezért megadom a lehetőséget válaszadásra. 
 
BAROSS GYULA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm szépen. Az 

500 millió forintos pénzeszköz-átadás a most már a jelenleg is átadásra kerülő hűvösvölgyi 
ifjúsági médiaértés központja számára adandó pénzeszközöket jelenti, amelyet nonprofit kft. 
működtet. Tehát ennek a pénzeszköz-átadásnak erre a célra szolgál. Ez a Hűvösvölgyi út 95. 
szám alatt található, és az elmúlt hetekben került átadásra. Azonkívül már két egyetemen is a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság úgynevezett médialabor-fejlesztéshez járult hozzá, a 
pécsi és a Pázmány Péter Egyetemen. Ezt a folyamatot továbbra is szeretnénk bővíteni, azok 
tárgyalás alapján kerülnek odaítélésre. Ezek az ottani egyetemistáknak szinte professzionális 
szintű lehetőséget adnak a filmkészítésre. Hogy pontosan mely egyetemekkel folytatódik az 
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együttműködés, a hatóság jelen pillanatban nem tudja, ezért nem került bele a tervezetbe. De 
önmagában ez a megfelelő válasz rá. 

A működési tartalékkal kapcsolatban az MTTv. tartalmazza, a 134. §, hogy milyen 
működési tartalék képezhető a következő évek működésére. Ezt a hatóság bizonyos szinten a 
befolyt bírság nélküli bevételek, tehát az úgynevezett közhatalmi bevételek 25 százaléka 
erejéig teheti meg. Ez minden évben tartalék, és a várható feladatokra megy, illetve a tárgyévi 
működési tartalék pedig az a megtakarítás, amit igazából a kiadási előirányzatokon felül 
takarít meg a hatóság. Valóban igaz, ez nagyobb mennyiség, de azt hiszem, hogy az idei évi 
várható is azt bizonyítja, és ennek a befektetési lehetőségét keresve, hogy nem haszontalan ez 
a működési tartalék, ami így a hatóság költségvetésébe betervezésre kerül. Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vélemények következhetnek. Megadom a szót Nyikos 
László képviselő úrnak. 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem 

fogom megismételni azokat a gondolataimat, amiket az elmúlt három esztendőben ennek a 
témának a kapcsán volt szerencsém itt elmondani. Csupán hivatkozni szeretnék egy 
szaktekintélyre, aki önök is jól ismernek, és nagy tisztelettel neveztek el róla egy programot. 
Magyary Zoltánról van szó, aki annak idején, 90 évvel ezelőtt a következőt írta. Egyetlen 
mondatot idézek a könyvéből, a tanulmányából, amit egyébként minden képviselőtársam 
megkapott, talán emlékeznek rá, 2010 nyarán. Nem tudom, kinek volt módja ezt 
tanulmányozni. Akinek volt, annak a memóriáját szeretném fölfrissíteni ezzel a mondattal: 
„Az egységes teljesség követelménye azt jelenti, hogy az államnak egy költségvetésben kell 
összes bevételeit és kiadásait összefoglalni, hogy ily módon az államháztartás egész 
terjedelemében áttekinthető legyen, az államháztartásra befolyást gyakorló összes 
körülmények a költségvetésben helyet foglaljanak, és azon kívül más gazdasági tényező 
működésével számolni ne kelljen.” Ez az a hosszú mondat, amiben a lényeg van. 

Egységes teljesség, ami egyébként nem Magyary Zoltán találmánya volt, ezt az elvet 
alkalmazzák jelenleg is a Lajtán túli országokban. A németeknél az „einheit und vor 
endlichkeit” vagy az angoloknál a „principles of unity and of budget accuracy” néven, de egy 
költségvetése van az államnak, és nem kettő vagy több. Itt legalább kettő van, de lehet, hogy 
több is. Erre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Nem volt arra ideje a kétharmados 
kormánytöbbségnek, hogy három év alatt ezt a problémát megoldja. Tudom, hogy nem 
könnyű. Örülök annak, hogy Veres képviselőtársam jelen van, mert szívesen meghallgatnám a 
véleményét arról, hogy vajon a szociálliberális kormány ezzel a problémával nem 
foglalkozott, és miért vagyunk lassan 20 esztendeje ilyen helyzetben, hogy a bizottság kellő 
információk hiányában, egy nagyon korrekt menedzsmenttel a háta mögött mégis olyan 
feladatot kénytelen ellátni, ami nem a bizottság, hanem a kormányé. A kormány képviselője 
itt sincs, előkelő eleganciával távol tartja magát ettől a témától a pénzügyi kormányzat, 
jóllehet, már az államháztartási törvény megalkotásakor is kellett volna ezzel foglalkozni. 
Akkor is elmondtam, azóta sem foglalkoztak vele. 

Kérem szépen, egy 72 milliárd forintos összeget ad a központi költségvetés ennek az 
intézménynek, és ennek megalapozottságát, egyéb összefüggéseit nincs módunk megismerni. 
Tehát gyakorlatilag meglehetős szakmai felelőtlenséggel fogja a bizottság ezt a javaslatot a 
parlament elé terjeszteni. Én ezek jegyében nem fogom támogatni ezt a törvényjavaslatot, 
skizofrén módon a bizottság elnökeként nem lesz módon ajánlani az Országgyűlésnek, hogy 
ezt a költségvetést tárgyalja, fogadja el, azzal a szándékkal, hogy szíveskedjék elgondolkodni 



- 9 - 

a Magyar Országgyűlés azon a lehetetlen helyzeten, ami nem most, nem 2010 óta, hanem 
korábban alakult ki, de nem tudta megoldani a kétharmad sem. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? Veres képviselő úr, 

tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Nyilván a megszólítás kapcsán is 

érdemes erről két mondatot mondani. Többet nem hiszem, hogy érdemes, hiszen, ha jól 
emlékszem, amely időszakra hivatkozik elnök úr, abban az időszakban nagyságrendileg nem 
70 milliárd forintról beszélt az alap, amely költségvetésének már akkor is más szabálya volt, 
hanem ennek a talán a tizede nagyságrendű költségvetésről beszélhetünk, és nem viselkedett 
másként, mint az állami költségvetésben szerepet játszó alapok költségvetéséhez hasonló 
módon, emlékezetem szerint. Annak egyetlenegy oka volt, hogy külön maradt a 
döntéshozatal, mert az az élő vita, ami egy még ma sem lezárt vita tulajdonképpen, hogy a 
hatalmi ágak különválasztásából adódóan a költségvetésüket hogyan lehet kezelni. Ez a vita 
fennállt akkor is, fennáll ma is szerintem. Volt kialakult eljárási rend az úgynevezett I-VII. 
fejezetben a költségvetésben, és azt gondolom, hogy ezt a kérdést valahol annak részeként 
nyilván kezelni lehetett volna. Ráadásul a mi kormányzásunk időszakában itt nem 10 milliárd 
forintokról volt szó, amely fölött rendelkezett valaki valamilyen előterjesztés alapján, hanem 
akkor összességében volt egy meglehetősen szűk, a maihoz képest meglehetősen szűk, 
jogkörrel rendelkező, a közmédiumoknak valamiféle finanszírozását biztosító háttér. De 
emlékezetem szerint akkor az úgy volt, hogy ebben a parlamentnek meglehetősen széles körű 
beleszólása volt, ha másképp nem, úgy, hogy akkor ezt a fajta irányító tevékenységet a 
parlamenti pártok delegáltjaink keresztül is folyamatosan ellenőrzés alatt tudta tartani. 

Ugye, ma nem ez a helyzet, ma egy egypárti irányítása van ennek a 70 milliárd 
forintnak, ebből következően, azt gondolom, ma teljesen más helyzetről beszélünk, csak arra 
reagálva, hogy elnök úr itt kérdéseket tett föl. Ezért tehát nem is látom olyannak a kérdést, 
hogy amit mi akkor nem oldottunk meg, annak ez a következménye, hiszen új helyzet 
teremtődött azzal, hogy létrejött egy ekkora összeg fölötti egypárti rendelkezés. 

Na már most, amit elkezdtem a kérdésekkel, most folytatom a hozzászólással. Biztos 
igaz, amikor azt mondja, hogy a törvényben meghatározott mértéknek felel meg a 
tartalékképzési lehetőséggel való élés. Ezzel együtt merőben szokatlan számomra az, hogy 
több mint 10 milliárd forintos tartalék van 32,5 milliárd forintos költségvetési kiadási tételen 
belül. Ezt nem hibának tartom, csak azt mondom, hogy meglehetősen szokatlan. Azért tartom 
ugyanakkor a mi szempontunkból nem elfogadhatónak, mert a tartalékról való rendelkezésbe 
nekünk aztán semmifajta beleszólásunk nem lesz parlamenti képviselőként ellenzéki oldalról, 
ebből következően megint sok milliárd forint olyan felhasználásra fog sor kerülni, amit 
nyilván utólag hallunk majd a hírekből. Nyilván nem lesz közbeszerzés mögötte, ezért azt 
gondolom, hogy nekünk ez nem fogadható el. 

Amit az 500 millió forint kapcsán mondott, az meg tipikusan nem elfogadható 
javaslatként. Korrekt volt a válasz, ennek a korrekt válasznak megfelelően javaslom, hogy a 
bizottság dolgozza át a benyújtott előterjesztést, és az 500 millió forintot legalább két sorra 
meg kell bontani. Hiszen egy meglehetősen pontosan meghatározható, ahogyan elmondta, egy 
nonprofit cégnek történő átadásról van szó, ehhez összeget nem mondott. Akkor szerintem ezt 
úgy kell szerepeltetni a költségvetésben és nem olyan jogcímen, aminek a jogcíme úgy tűnik, 
mintha még nem lenne tisztázott. Ez egy tisztázott szándék. Én még csak vitatkozni sem 
fogok ezzel a szándékkal, mert azt gondolom, nincs annyi információm, hogy tudnék ezzel 
vitatkozni. Tehát szerintem ezt így kell szerepeltetni a költségvetésben. A másik részénél 
pedig, ahogy elmondta, sehogy másként nem tudom értelmezni, csak úgy, hogy egy 
pályáztatási eljárást kellene maga után vonnia. Hiszen azzal egyetértek, hogy ha önök sok 
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minden új technológia elterjesztése érdekében hazai felsőoktatási intézményekben folyó 
képzés segítéseként ilyen jellegű forrásokat biztosítanak, de akkor az legyen egy olyan eljárás, 
amelybe valamennyi hazai felsőoktatási intézmény tudja, hogy beszállhat vagy sem. Tudja, 
hogy milyen feltételekkel, tudja, hogy milyen pályázatot kell hozzá beadni, ha van saját erő, 
akkor tudja, hogy mennyi sajáterőigénnyel. 

Nagyon-nagyon úgy érzem, hogy a mostani eljárás abszolút mértékben szubjektív 
lehetőséget teremt valakiknek. Szeretném azt kelet-magyarországi képviselőként, hogy ebből 
ne maradjanak ki azok az intézmények, amelyek ottaniak, miután nem hangzott el a 
debreceni, a miskolci egyetem, a nyíregyházai főiskola, és mondhatnék még három-négy 
másik intézményt is. (Közbeszólás a Fidesz-frakcióból: A szegedi egyetem.) Parancsolsz? Az 
Dél-Magyarország, de legyen. Nekem egy a lényeg, hogy azok az intézmények, amelyek 
egyébként hozzáférhetnének másfajta paraméterek alapján, tényleges tárgyalási pozíciót 
tudjanak elfoglalni a kérdésben. Ennyi a véleményem erről a dologról. 

Elnök úr alapmegközelítésében meg nincs vitánk egymással. Tehát abban a 
megközelítésben, hogy ekkora összegű pénz gyakorlatilag egy egészen más eljárási rendben 
történő költségvetési kezelése nyilvánvalóan nem helyes. Erről aztán nem fogunk egy percig 
sem egymással vitatkozni. Még a párhuzam nem valós voltára szeretnék annyiban utalni, 
hogy azért annak idején, emlékezetem szerint, egy meglehetősen sokszínű, tehát összetételű 
előkészítő bizottság meglehetősen sok időt töltött minden évben azzal, hogy a médiával 
kapcsolatos külön költségvetési bizottsági előterjesztés tartalma összeálljon. Ma erre láthatóan 
sem igény, sem szándék, sem akarat nincs. A költségvetési bizottságban meglehetősen éles 
viták zajlottak a beszámoló kapcsán is, hiszen a beszámolóval kapcsolatos előterjesztés is 
bizottsági előkészítés után került a parlament elé. Biztos, hogy nem jól van a mostani rend, de 
hangsúlyozom, hogy nagyságrendi különbség van a kettő közötti összegben, ami szerintem 
érdemben módosítja az eljáráshoz való viszonyát is kinek-kinek. Ezért azt gondolom, hogy 
legalább ennyit módosítani kellene. És ha sokkal több idő lenne rá, elmélyednénk benne 
részletesebben, akkor másfajta módon is lehetne módosításokat is lehetne fűzni hozzá. 

Én nem sokat kívánok hozzáfűzni a továbbiakban, hiszen érzékelem azt, hogy a 
döntéshozatal olyan mértékben centralizált ebben a kérdésben, éppen a testület összetétele 
miatt, hogy majdnem mindegy, hogy pontosan mi az a keret, ami meghatározásra kerül. A 
politikai motivációja a későbbiekben garantáltan biztosított minden tekintetben. Ráadásul, 
már csak óvatosan jegyzem meg, hogy majdnem mindegy, hogy mit fogadunk el, ha egy 
hétvégére a kormány 1 milliárd forintot be tud még pénzköltésként a neki kegyencként 
viselkedő embernek, aki annak idején meglehetősen szabálytalan körülmények között több 10 
millió forintot nyert el, tisztázatlan körülmények közepette, fideszes önkormányzatoktól. 
Szóval, ha ilyet enged meg magának a kormány, akkor majdnem mindegy, hogy min 
vitatkozunk mi itt, mert, azt gondolom, majdnem hogy nevetségessé válunk a magunk 
vitáival. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák Mihálynak adom meg a szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy legyünk tárgyszerűek, 

mert politikai vitát természetesen mindenkinek lehet folytatni e tárgykörben, lehet szidni a 
kormányt is, ez mindenki szíve-joga. De azért, úgy gondolom, hogy az előterjesztett 
költségvetésről kellene jobbára beszélni. Magyary Zoltán korábbi gondolata axióma és 
követendő számunkra a költségvetési politikában és az államháztartás egyéb ügyeivel 
kapcsolatban is. Hogy mit sikerül belőle megvalósítani, ahhoz sok időre van szükség. Azt kell 
értékelnünk az előterjesztés kapcsán, hogy a hatályos törvénynek megfelel-e vagy sem. Ezzel 
kell összevetnünk elsősorban, hiszen nem szakmai bizottság vagyunk a tekintetben, hogy 
milyen tartalmi elemei vannak azoknak az összegeknek, amelyek szerepelnek a 
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költségvetésben. Úgy gondolom, ahhoz a pénzügyesek általában nem értenek, és nem is 
biztos, hogy ezzel kell foglalkoznunk. Tehát a hatályos törvény szerint kell értékelnünk ezt a 
költségvetést. Ezt elfogadhatónak tartom mindamellett, hogy azok a sorok, amelyek a kiadási 
rovatokban szerepelnek. De nem is kívánok ebben elmélyülni, nem tartom feladatomnak. 

A korábbi viták, amelyek itt zajlottak, azért zajlottak így, Veres képviselő úr, mert ami 
volt a magyar közmédia táján és annak költségvetési helyzetében, azt nem kívánom senkinek 
sem. Itt eltapsoltak, elkártyáztak sok mindent. Emlékszik rá, olyan hiányokkal küszködött, 
hogy az nem igaz, és felelőse sem volt sosem. Lehet azt az időt szidni, akkor volt felelőse is a 
kérdésnek. De ami a múlt, az a múlt, kár visszamennünk, inkább a jövőbe nézzünk. Szerintem 
a benyújtott költségvetési tervezet elfogadható, szakmailag korrekt, és nagyon bízom abban, 
hogy nagyon hasznos célokra fogják felhasználni a következő időszakban, 2014-ben is. A 
szakmai ügyeket, a nyilvánvalóan a mögötte lévő szakmai ügyeket pedig, úgy gondolom, a 
szakmai bizottságnak kell majd értékelnie, és majd előterjesztenek megfelelő anyagokat, hogy 
meg lehessen azt vitatni szélesebb körben is. Tehát mi támogatjuk az előterjesztést, és kérem 
önöket is, hogy támogassák, korrekt munka. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Nyikos László elnök úrnak. 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Veres képviselő úr 

mondanivalójához két megjegyzést hadd tegyek. Köszönöm, hogy ezeket az információkat itt 
megismerhettük. Én azt mondom, hogy itt nem mennyiségi kérdésről van szó. Amit én 
feszegetek, abban az értelemben közömbös, hogy 5 vagy 70 milliárdról van szó. Egy elvről 
van szó, amit a Magyar Országgyűlés nem tart be. Egy elvről van szó, egy költségvetési 
elvről, nem akarom megismételni az előbb mondottakat. Ez az egyik megjegyzésem. 

A másik, hogy ez a bizottság, amit visszaidézett képviselő úr, vitatom, hogy ezt a 
pénzköltést vagy pénzkezelést egy bizottságnak kellene kezelnie. Ez a kormány dolga lenne. 
A kormány hozza ide, építse be a központi költségvetésbe, és hozza ide a többi fejezettel 
együtt, hogy rálássunk. Ebben az értelemben az az egykori vita, hogy az alkotmányos 
fejezeteket miért a kormány hozza ide, ezt megoldotta valahogy. Szerintem ezt jobban 
nemigen lehetne megoldani, mert akkor mondhatnám, hogy az Alkotmánybíróság, a 
Számvevőszék miért nem külön jön ide vagy a többi. Ha a többi belefér a központi 
költségvetésbe, ez miért nem fér bele? Ez az én problémám. 

Babák képviselőtársamnak is annyit mondanák, mielőtt elmegy, hogy megfelel ez a 
törvényeknek, erről semmi kétségem, hiszen volt alkalmam megismerni a hatóság korrekt 
munkáját. Ebben nem kételkedem, hogy ez egy korrekt összeállítás, de kérem, azt a törvényt, 
aminek ez megfelel, önök alkották, és ez a törvény nem jó több pontján. Tehát ha egy nem jó 
törvénynek megfelel, az önmagában sajnos szakmailag nem elégíti ki a kívánságunkat. Ennyi 
volt, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom ismét a szót Veres képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt Babák képviselő úr 

hozzászólása kapcsán szeretnék annyit megemlíteni, hogy a mostani előterjesztés alapján 59 
milliárd 234,2 millió forint lesz az a pénz, amivel való rendelkezésről semmi, de semmi 
ellenőrzési lehetőségük nem lesz a költségvetési bizottság tagjainak, az országgyűlési 
képviselőknek. Ezért mondom, óvatos legyen, amikor az ilyen meg olyan felelősségteljes 
gazdálkodásról beszél. Itt ennek az összegnek felhasználásáról fogalmunk nincs, ennek belső 
tartalmáról egyetlenegy számot nem ismerünk. Ez rá van bízva bizalmi alapon az önök által 
kinevezett menedzsmentre. Nekünk ehhez semmi, de semmi hozzáférési lehetőségünk nincs 
erről belső információkat kapni. Éppen ezért nem jó a példa, amit mondott. 
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Elnök úr hozzászólásához pedig két dolgot szeretnék hozzátenni. Szerintem valóban 
igaz az, hogy az egységes költségvetés érdekében célszerű lenne a költségvetés részének 
tekintetni ezt a fajta költségvetési elemet. Csak óvatosan jegyzem meg, hogy ama, elnök úr 
által kritizált időszakban azért a közmédiumokra fordított költségvetési előirányzat része volt 
annak a költségvetésnek, amit a kormány terjesztett a parlament elé. Ezért arról egyrészt 
információt lehetett szerezni, kapni, köteles volt a kormány adni. Ezt meg is tette minden 
alkalommal. Ennek felhasználásáról a zárszámadási beszámolóban a kormány számolt be, és a 
kormány adott részletes információkat az Országgyűlés számára. Én nem költségvetési 
szakmai vitának tekintettem azt, hogy vajon a közmédiával kapcsolatos kérdések vagy éppen 
a médiahatósággal kapcsolatos kérdések majd később bekerülnek-e az úgynevezett 
alkotmányos fejezetek közé, mert szerintem minden további nélküli helye lenne az 
alkotmányos fejezetben mindennek. Egy biztos, a költségvetés szakmai szempontból minden 
további nélkül abba a kategóriába illeszthetően kezelhetőnek látnám ezt a kérdést. Nem ez a 
törvény született meg, amikor a jelenlegi kormánytöbbség ezt megalkotta. Ezt csak sajnálni 
tudom. 

Gondoltam, hogy ez lesz a reagálása elnök úrnak arra, amit mondtam. De azt mégis 
csak egy minőségileg más helyzetnek tekintem, amikor egy, a többpárti „irányítást”, 
felügyeletet gyakorló testülettel kapcsolatos jogszabály-alkotási kérdésben van szerepe a 
költségvetési bizottságnak, mint most, amikor egy egypárti, kormány által kinevezett 
testületen kívül senkinek semmilyen módon nincs beleszólása a folyamatba, azaz ez egy, a 
kormány által, a kormány alatt működő szervezet minden tekintetben. Szerintem ez gyökeres 
különbség a kettő között. Ugye, annak idején az volt a megfontolás, hogy azért kell többpárti 
alapon a költségvetés előkészítését és a költségvetési beszámolót is a parlament elé 
terjeszteni, mert ezzel is kvázi a többpárti parlament ellenőrző funkciója érvényesülhet. Ezért 
az elfogulatlan közszolgálati média a többpárti szolgálatot hangsúlyozná ebben a formában is. 
Én nem akarok ebbe nagyon belemenni, mert nyilvánvalóan nem voltam annak idején a 
médiatörvény megalkotói között, de az hozta ezt annak idején létre, amiben Deutsch Tamás, 
Kósa Ferenc, és nem tudom megmondani, más pártoktól kik vettek részt a megállapodási 
folyamatban. Ez egy szép idea volt, úgy fogalmazok, ami annak idején megfogalmazásra 
került, majd a törvényekben ez következetesen végig lett vive. Ma nem eszerint működik 
Magyarországon a közszolgálati média. Ennyire egyszerű a válaszom erre a kérdésre. 

A magam részéről, amit elnök úr mond, egy szakmai konszenzusig el lehetne jutni 
minden további nélkül. Egy biztos, hogy számomra sem fogadható el ez a dolog így, ahogyan 
van, hiszen az imént mondott, csak 58 milliárd forint van teljes mértékben egy tételként úgy 
odabízva, hogy semmilyen módon annak belső tartamáról nekünk képünk, fogalmunk nem 
lehet, nincs. És még hozzáteszem azt is, hogy persze még ezt követően egy hasonló, ez évi 
összegről a kormány azt mondja, hogy az intendáns úrnak van egy jó ötlete, akkor adok még 1 
milliárd forintot hozzá egy szeptemberi hétvégére neki. Közpénzből. Na most, ez azért nem 
normális dolog, ami ebben az ügyben zajlik Magyarországon. Nem akarom tovább feltartani a 
bizottság tagjait, a módosító indítványomat viszont fönntartom, elnök úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dancsó képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Hallgatva itt ellenzéki képviselőtársaim hozzászólását, az az érzésem 
támadt, hogy a médiatörvényt kellene megvitatnunk pár perc alatt, ami nyilván lehetetlenség, 
és nem is ez a feladatunk. Viszont szeretném emlékeztetni önöket, ha már Nyikos elnök úr azt 
mondta, hogy alapjában nincs semmi baja ezzel a költségvetéssel, ami a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóságra vonatkozik, az alapvető probléma az, hogy rossz a törvény. Úgy 
gondolom, amikor a törvényt elfogadta a parlament, kellő idő és mód volt, hogy erről vitázzon 
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akár a Jobbik képviselőcsoportja is. Amikor ennek a törvénynek kereteit elfogadtuk, abban 
mindenki egyetértett szinte, emlékeim szerint, hiszen elég régóta ücsörgök itt, hogy az a 1996. 
évi I. törvény, amit médiatörvénynek neveztek, valóban eléggé túlhaladott volt már, és nem 
töltötte be a funkcióját. Ráadásul a szociálliberális kormány, ha már így aposztrofáltuk, 
szívesen játszott azzal az eszközzel, hogy hol adott pénzt, hol nem adott pénzt a 
közmédiumoknak. Hol szerette őket, hol nem szerette őket. Ez egy ilyen húzd meg – ereszd 
meg volt, attól függően, hogy milyen politikai erők, lobbik szerepeltek. És bizonyos 
értelemben inkább a nem közszolgálati típusú médiumok élvezték ennek előnyét. 

Arról pedig, hogy hol szerepeljen a költségvetésben a médiahatóság költségvetése, 
már többször lefolytattuk a vitát. Amikor az elsőt beterjesztették, jómagam vittem azt a 
törvényt, akkor már minden érv összecsapott, amit most hallok. Mert valóban el lehetne 
helyezni az alkotmányos intézmények között. Az is jó megoldás lenne. De úgy gondolom, ez 
világosan mutatja azt, hogy a költségvetéstől elkülönítetten a függetlenséget is deklarálva van 
így bemutatva. A zárszámadás során pedig minden egyes olyan tétel, amely az adott évi 
költésről szólt, nyomon követhető, ellenőrizhető, számon kérhető, adott esetben a mi 
bizottságunk keretén belül is. Én nem láttam az elmúlt években, hogy ezzel különösebb gond 
lett volna. 

Az pedig, hogy képviselő úr így aposztrofál egy igen jelentős médiamúlttal, szakmai 
múlttal rendelkező szereplőt, Veres képviselő úr szíve-joga. Bizonyos értelemben ő is 
közszereplő, tehát megítélheti ilyen formában is. Én azt tudom elmondani, hogy több száz 
település vett részt az ön által említett programban. A mi településünk, Orosháza és, ha jól 
tudom, Szarvas is. Egy nagyon kiváló programsorozat volt, felemelő érzés volt az az ötlet és 
annak megvalósítása települési szinten. Úgy tudom, minden önkormányzat örült, hogy a 
programsorozatához kapott némi támogatást, ezáltal színvonalasabbá vált. Ezt kifejezetten jó 
gondolatnak, ötletnek tartom, amit megvalósítottak szeptember végén. Az ország egésze 
szempontjából és az összetartozás szempontjából rendkívül jó kezdeményezés volt. A magam 
részéről csak elismeréssel tudok szólni erről a kezdeményezésről Látom, hogy folytatás 
következik, bízom benne, hogy legalább ilyen sikeres, ha nem sikeresebb lesz. Jó irány volt 
ennek a gondolatnak a megvalósítása az egész országra kiterjesztve, több száz település 
bekapcsolásával. Úgy gondolom, hogy ehhez képest viszonylag csekély volt a pénzköltés az 
elképzelés megvalósítására. A magam részéről ezt csak üdvözölni tudom. Azt gondolom, a 
2014-es költségvetés, ahogy Babák úr is jelezte, elfogadható. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák Mihály képviselő úré a szó. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Bocsánatot kérek, tisztelt bizottság, még azért 2-3 

mondatot szeretnék elmondani a benyújtott költségvetéssel kapcsolatban, már csak a múlt 
felidézése miatt. Veres képviselőtársam, arról regényt lehetne írni, hogy hogyan volt 
finanszírozva a közmédia. Medgyessy volt az, aki annak idején megszüntette a 
műsorszolgáltatási díjat, és a költségvetésből finanszírozta, abból egy biztos összegre 
számíthattak. De azt követően sem teljes egészében, és hatalmas adósságot halmoztak föl. 
Szóval, hogy elmondjam a dolog lényegét, mint az egér a sajtot, rágogatta az aktuális 
kormány a médiafinanszírozást. Hol büntette, hol simogatta azzal, hogy a költségvetésből 
soron kívül utalt összegeket a működését. Jobb erről nem beszélni, regényt lehetne írni róla. 
Igaz, hogy többpárti volt az irányítása, de a pénz mindig a kormánytól függött. Hogy hogyan 
finanszírozták, arról jobb egyáltalán nem beszélni. 

A tekintetben is nyugodt vagyok, hogy közpénzről van szó, ellenőrzött pénzről. 
Ugyanis megvan a könyvvizsgálója ennek a költségvetésnek, ugyanakkor a Számvevőszék is 
ellenőrzi. Megkérdeztem elnök úrtól, jelenleg is kint vannak, és ellenőrzik a felhasználást, 
annak törvényességét. Még egy gondolat. Én nyugodt vagyok a tekintetben, hogy korrekt 
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módon, szabályosan, törvényesen kerül felhasználásra. Ez maga a költségvetés 
összeállításából és a múltkori beszámolójukból is kiderült, meggyőzött, hogy helyesen 
cselekednek. Azt kifogásolni, hogy megfelelő befolyás nélküli finanszírozás mellett tartalékot 
képeznek? Tessék nekem mondani, az elmúlt huszonvalahány évben mikor volt a 
közmédiumoknak tartalékuk. Nem volt. A törvény lehetővé teszi, nem kótyavetyélik el, nem 
költik el. Számomra megnyugtató, sőt, dicséretes dolog, hogy tartalékot képeznek, hiszen a 
műszaki-technikai változás robbanásszerű, ezekre fel kell készülni. Úgyhogy még egyszer 
szeretném elmondani, hogy támogatom az előterjesztést, a 2014. évi költségvetést. Köszönöm 
a szólás lehetőségét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres János képviselő úrnak adom meg ismét a szót. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Három apró megjegyzés. Az első. 

Annyira büszke erre a hétvégére képviselő úr, majd nézze már meg a nézettségét ennek a 
műsornak, ami ennyibe került közpénzből! Úgy, hogy senkit meg nem kérdeztek arról, hogy 
ezt a közpénzt mire fogják költeni. (Babák Mihály: Nem a nézettségről van szó!) Bocsánat, a 
Magyar Televíziónak nem az a feladata… 

 
ELNÖK: Bocsánat, tartsuk be a szokásos rendet. Megadtam a szót Veres képviselő 

úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor tessék csinálni, ez egy teljesen más program. 

Nem televíziós programról van szó, amiről beszélnek. Én is ismerek olyan települést, kiválóan 
érezték magukat, de ez nem televízió. Ez nem média, amiről szó van. Akkor miért a médiás 
emberen keresztül kell ezt a pénzt biztosítani? Gondolják végig, hogy mit csinálnak! (Több 
fideszes képviselő közbeszól.) Én is örülök. 

A második dolog, hogy Babák képviselő úr megint rosszul fogalmazott. Nem én 
hoztam vissza az előző időszakot, hanem ön érvelt hozzászólásában helytelen módon, 
szakmailag nem megalapozottan az előző időszakot illetően. Képviselő úr, tudja mit fog 
elfogadni az ön által kétszeresen megtámogatott javaslat szerint? Azt, hogy 59 milliárd forint 
felhasználásáról fogalma nincs, és erre bizalmi alapon ad lehetőséget. Képviselő úr, most ez a 
javaslat szerepel itt, ön hozzászólásában kétszer is megtámogatta, hogy milyen nagyszerű ez a 
javaslat, de 59 milliárd forintot fog megengedni felhasználni. És fogalma nincs arról, hogy 
mire fogják felhasználni, és ebben az előterjesztésben semmi, de semmi nem foglalkozik 
ezzel. 

És, képviselő úr, az a különbség a kettő között, hogy akkor még voltak olyan emberek 
a közmédiumok irányításában, akik nem kormányfüggőek voltak. Ma már senki sincs ilyen 
természetesen, ma már csak olyanok vannak, akik tudják, hogy mitől, kitől kell függeni, kinek 
kell megfelelni, és eszerint is csinálják ezeket a műsorokat. Nézze meg, hogy ennek 
eredményeképpen hol tartanak a közmédiumok elfogadottsági indexei meg a különböző más 
mutatói. Azt gondolom, természetesen lehet ezt csinálni, csak sajnálom a közpénzt ilyen célra 
fordítani, amilyen célra önök fordítják, pártpropagandára fordítják a közpénzt. És ezt nem 
tudjuk sohasem támogatni. Egy párt propagandájára fordítják a közpénzt. Ez szerintem nem 
normális dolog, ezzel nem lehet egyetérteni. 

 
ELNÖK: Nyikos László elnök úrnak adom a szót. 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Utoljára egy mondatot Babák 

képviselőtársam második hozzászólására szeretnék reagálni. Ebben a bizottságban tisztázzuk, 
képviselő úr, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság pénzügyi beszámolóját a 



- 15 - 

Számvevőszék nem auditálja. Az nem auditálás, az nem független pénzügyi ellenőrzés. Amit 
a Számvevőszék a hatóságnál végez, nem ez a fajta független pénzügyi ellenőrzési munka. 
Ezek a tények. Csak azért korrigálom, mert én ilyet nem mondtam, hogy a hatósághoz kimegy 
a Számvevőszék négyévente, ötévente, az helyes, csak az nem auditálás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? Seszták alelnök úr, 

tessék! 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KFNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azért a 

közmédiát érintő vélekedéseket nem szabad szerintem szó nélkül hagyni, már amit Veres 
képviselő úr elmondott. Szerintem külön kell választani a közmédia és a kereskedelmi média 
funkcióit. A világon mindenütt így teszik. A közmédia nem áll nézettségi versenyben a 
kereskedelmi médiumokkal. Ilyen értelemben körtét az almával hasonlítjuk össze, ha egy 
olyanfajta licenc által vett műsört hasonlítunk össze egy valódi értéktartalmú, közösségi 
programot szolgáltató, országos akcióval. Én is olvastam az újságokban azt, amire hivatkozik. 
Az a nézettséget jelenti pusztán csak. De hogy lehetne a közmédia nézettségét egy 
kereskedelmi televízióéval? A világon sehol sem versenyeznek. Nem így van. 

Az egy másik vita, hogy milyen színvonalú a közmédia műsorszolgáltatása vagy 
tartalma. Nagyon mélyről kellett ennek a közmédiának elkezdenie, akár a politikai 
pártatlanság ethoszának megvalósítását is. Hiszen azt azért el kell ismerje, képviselő úr, hogy 
korábban az úgynevezett közmédiában szolgáló újságírók folyamatosan a baloldalhoz köthető 
és erősen átpolitizált médiatartalmakban tűnnek fel mint úgynevezett független 
személyiségek. Amíg a közmédiában voltak, és most sem titkolják baloldali vonzalmaikat. 
Nem a költségvetésről volt itt szó, elnézést kérek a bizottságtól, de azért ezt nem lehet szó 
nélkül hagyni, amit ilyen módon próbál Veres képviselőtársam bemutatni. Tehát nem lehet 
összehasonlítani szerintem. Nem korrekt összehasonlítani a közmédia nézettségét a 
kereskedelmiével, más a funkciója és a másfajta az értéktartalma is. Igenis, a közmédiának 
nem szabad olyanfajta médiatartalmakat felvállalnia, ami a kereskedelmi tévékben sem menne 
el, sokunk szerint. A pártatlanságról pedig még gondolkozzanak el képviselőtársaim, hogy 
milyen fajta úgynevezett pártatlan közmédia volt itt 20 évig, a rendszerváltást követően 
Magyarországon, hiszen ugyanazok a szereplők most baloldali csatornákon osztják a baloldali 
közönségnek szánt hírközlései tartalmakat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben, ha jól láttam, Vágó Gábor képviselő úr 

jelentkezett. (Vágó Gábor: Igen.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót. Tessék! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Nem akartam a vitába belemenni, csak 

Seszták képviselőtársam mondatára felkaptam a fejem, amikor azt mondta, hogy nem feladata 
a közmédiának a szórakoztatás. Ehhez képest… (Seszták Oszkár: Nem ezt mondtam.) Hát, 
hogy nem a szórakoztatásban kell versenyeznie a kereskedelmi médiával. Elnézést, akkor 
majd megnézzük a jegyzőkönyvet, én így értelmeztem. Viszont az látható, hogy több milliárd 
forint megy el olyan szórakoztató műsorokra közpénzből, amely produkciók csúfosan 
megbuktak. Ezen produkciókat a piaci áron fölül számlázzák túl. Ez szerintem indokolatlan, 
többek között ezért sem tudjuk majd megszavazni ezen indítványt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, valóban befejeztük a vitát. Megadom a 

lehetőséget arra vendégeinknek, hogy a vitában elhangzottakra reagáljanak, amennyiben úgy 
gondolják. Főosztályvezető úr! 
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BAROSS GYULA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm szépen a szót, 

tisztelt alelnök úr. Úgy gondolom, hogy az itt elhangzottak döntő többsége valóban az 
Országgyűlésre tartozó döntési folyamat, a törvényalkotás, a törvények értelmezése. Élénk 
figyelemmel kísértem a vitát, de ilyen módon nincs szakmai hozzászólásom. Köszönöm 
szépen. 

Döntés a törvényjavaslat benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Veres János képviselő úrnak volt egy módosító 
javaslata. Kérem képviselőtársaim figyelmét. Tehát a Veres képviselő úr által elmondott, és 
azt gondolom, mindannyiunk által felidézhető módosító javaslatról szavazunk. Ki az, aki ezt 
támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hét. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság többsége nem támogatta ezt a módosító indítványt, 
ezért tehát az eredeti, elénk írásban került törvényjavaslat támogatásáról szavazunk. Aki 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 17 igen 
szavazattal a bizottság támogatja. De nagyon szívesen megkérdezem az ellenszavazatokat is. 
Ki az, aki nemmel szavaz? Hét. Köszönöm szépen. Tartózkodás értelemszerűen nem lehetett, 
mert mindeni részt vett a szavazásban. Tehát a bizottság támogatja, hogy ezt a 
törvényjavaslatot nyújtsuk be a parlament számára. Köszönöm szépen. 

Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását befejeztük. Vendégeinknek köszönöm szépen 
a részvételüket. További szép napot kívánok. 

Az önkormányzatok belső kontrollrendszerének számvevőszéki ellenőrzéséről szóló 
jelentések parlamenti hasznosulása 

A 2. napirendi pontunkat kezdjük tárgyalni, az önkormányzatok belső 
kontrollrendszerének számvevőszéki ellenőrzéséről szóló jelentések parlamenti hasznosulása 
címmel. Ennél a napirendi pontnál tisztelettel köszöntöm Domokos Lászlót, az Állami 
Számvevőszék elnökét. Amennyiben elnök úr egyetért velem, szívesen veszem, ha helyet 
foglal a vendégasztalnál, mert biztosra veszem, hogy részt kíván venni a vitában. Köszönjük 
szépen, hogy megtisztelte a bizottságot jelenlétével. Tekintettel arra, hogy ez egy bizottsági 
állásfoglalással zárul, kérdezem Nyikos elnök urat, hogy kíván-e bevezető gondolatot 
mondani. Tehát elnök úré a szó. 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Nem ragaszkodok semmiféle formális 

állásfoglaláshoz, határozathoz, hiszen a jegyzőkönyvből ki fog derülni az, amit itt majd 
mondunk erről a problémakörről. Inkább talán arról hadd mondjak két mondatot, hogy miért 
javasoltam ezt a témát napirendre tűzni. Azért, mert nagyon sok, több tucat, nem is tudom, 
már száz felé tartó egyedi önkormányzati jelentést kaptunk a Számvevőszéktől, és 
folyamatosan kapjuk ezeket, itt is van a legfrissebbek közül három az asztalomon. Szakmai 
dilemmám van azzal, hogy ezekkel a bizottság mit kezdjen. Én már nekirugaszkodtam ilyen-
olyan formában, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. Hiszen az Állami Számvevőszék az 
Országgyűlés ellenőrző szerve. Mármost, ha az Országgyűlés ellenőrző szerve, akkor kérdés, 
hogy ezekkel az egyedi tanulmányokkal, vizsgálati jelentésekkel mit tud az Országgyűlés 
kezdeni. Én nem vitatom természetesen azt, hogy Ráckevének vagy Rákóczifalvának vagy 
Makónak ezek a jelentések hasznos információk. Ezt egy percig nem vitatom. 

Azonban az Országgyűlés szintjén ezzel már igen nehéz mit kezdeni. Van nekem 
javaslatom arra, majd a vitában elmondom, ha szót kapok újra, hogy szerintem ez ügyben 
merrefelé kellene elmozdulnia a Számvevőszéknek, de egyelőre az indokaim ezek voltak, 
hogy ezt javasoltam. Köszönöm. 
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Domokos László szóbeli tájékoztatója 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt tartom helyesnek, ha a tárgyalás jelen szakaszában 
megadjuk Domokos László elnök úrnak a szót, hiszen ezeket a jelentéseket az Állami 
Számvevőszék készíti, nyilvánvalóan a tanulságok összefoglalása leginkább elnök úr részéről 
autentikus. Tessék, elnök úr. 

 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, alelnök 

úr. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném előre leszögezni, mi nem kértük, hogy ma ezt 
tárgyalja a bizottság. Viszont nagyon örülünk neki, ha bármelyik bizottság, akár ez is 
tárgyalja. Nyilvánvalóan én is úgy gondolom, hogy érdemes a hátteret áttekinteni, hogy 
pontosan mi is történik a Számvevőszéknél az önkormányzati ellenőrzések kapcsán, hiszen 
láthatóan, ha jól emlékszem, önkormányzati témakörben nem jellemző, hogy a számvevőszéki 
bizottság érdeklődik. De ne feledjük, jó néhány bizottság van, amely rendszeresen szokta 
tárgyalni a jelentéseinket. Tehát jellemzően nem a számvevőszéki bizottságnak készítünk 
jelentést, hanem minden jelentésünk nyilvános, és minden jelentésünk minden képviselőhöz 
eljut, mint ahogy eljut minden állampolgárhoz is, hiszen a honlapon rögzítünk mindent az új 
ÁSZ-törvény szerint, amely 2011. július 1-től van érvényben. Tudom, hogy van, aki nem 
feltétlenül értett egyet ezzel a törvénnyel, de többek között ez is benne volt, hogy kötelező 
minden jelentésünket nyilvánosságra hozni, mint ahogy, majd kitérek rá, volt olyan időszak, 
amikor ez nem volt kötelező. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Akkor szögezzük le, hogy az Állami 
Számvevőszék valóban az Országgyűlés legfőbb ellenőrző szerve, ahogy a törvény elvben 
fogalmaz is, így munkánk hasznosulásának fontos, nyugodtan merem állítani, legfőbb terepe 
maga az Országgyűlés, illetve az illetékes bizottságokban történő megtárgyalásával teljesül. 
Mindemellett, ahogy jeleztem, a szélesebben vett sajtó, a helyi nyilvánosság, az elektronikus 
sajtótájékoztatók keretében módja van az egy-egy településsel kapcsolatos elszámoltatásban a 
számvevőszéki jelentés megismerésére, mint ahogy minden egyes állampolgárnak is módja 
van erre, amennyiben az asz.hu honlapra klikkel. Nagy öröm számomra ezért, hogy a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság napirendjére tűzte az önkormányzatok belső 
kontrollrendszerének számvevőszéki ellenőrzéséről szóló jelentéseket, hiszen ez valóban jó 
néhány jelentések. 

De a félreértések elkerülése végett le kell szögeznem, hogy 38 önálló jelentésről van 
szó, amelyeket február közepe óta hozott nyilvánosságra a Számvevőszék. Azaz nem 
egyetlen, hanem az önkormányzati szektor egészének belső kontrollrendszerét értékelő 
összegzésről van szó. Sőt! Mivel a 38 érintett önkormányzatot kockázati alapon választotta ki 
a Számvevőszék, így az ellenőrzések által nyert kép nem is általánosítható. Kizárólag a 
kiválasztás hatékonyságát mutatja az, hogy valójában csak 3 települést találtunk, amely 
alacsony kockázattal működik, négy közepes, tizenkettő viszont magas, tizenkilenc pedig 
kiemelten magas kockázatúnak minősül. Jelzem, ez a mi belső minősítésünk, amelynek 
alapján a problémákat, a megállapításokat, illetve a javaslatokat is csoportosítani lehet. Ezáltal 
ez a javaslati szerkezetből látható, hogy vannak olyan jelentések, ahol több oldalon, akár 5-6 
oldalon keresztül soroljuk a megállapításokat és a javaslatokat, amelyek jellemzően a 
jegyzőnek, de nem ritkán a polgármesternek is szólnak. 

Ugyanakkor arra alkalmasak ezek a jelentések, hogy be tudjuk azonosítani a belső 
kontrollrendszerrel kapcsolatos kritikus pontokat, a legmeghatározóbb kockázatokat. A 
bevezetőben olvashatják a jelentéseinkben, hogy különös hangsúlyt ad az, hogy a 2004-es 
európai uniós csatlakozást követően Magyarország a belső kontrollok kiépítésére 
kötelezettséget vállalt, és 2009-2010-től kezdődően folyamatosan egyre magasabb, belső 
kontrollokkal szembeni kritériumokat is meghatározott, és ezáltal vált ellenőrizhetővé ez a 
terület, amely korábban ilyen jogszabályi támogatást nem kapott. De jelzem, a központi 
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költségvetési szféra is a belső kontrollok szempontjából az ellenőrzés fókuszába került. A 38 
jelentés lezárását követően, újabb címmel 25 hasonló ellenőrzés kezdődött, de más céllal. Erre 
majd kitérnék, de tovább folytatjuk a belső kontrollok ellenőrzését, de annak fókusza egy picit 
megváltozott. 

A jelentéseink tehát egyediek, de levonhatóak olyan következtetések, amelyek 
szélesebb körben is használhatóak. Így például kritikus pont a belső kontrollrendszer 
kialakítása, amit jogszabály ír elő, alapvetően jegyzői feladatban, de testületi és polgármesteri 
hatáskörű feladatok is kapcsolódnak hozzá. Az ezzel kapcsolatos hiányosságok ugyanis 
magas kockázatot jelentenek a feladatok végrehajtásában. Kiemelt kockázatot jelent, ha a 
kulcskontrollok, azaz a szakmai teljesítésigazolások, az utalványok ellenjegyzése nem 
működik megfelelően, akárcsak az, ha a belső ellenőrzés nem tárja fel a belső 
kontrollrendszer kialakításának, valamint a belső kontrollok működésének hiányosságait. Az 
önkormányzatok belső kontrollrendszerére irányuló szabályszerűségi ellenőrzések így egy 
rendszerbe illeszkednek. Az Állami Számvevőszék 2010-ben tette fókuszterületévé az 
önkormányzati kört. Mindennek eredőjeként munkánk számottevő része irányul az 
önkormányzati működés és gazdálkodás szabályosságára, átláthatóságára és integritására. 

Kiemelkedő pénzügyi kockázatok és sérülékenység miatt elsőként a kiválasztott 
önkormányzatok pénzügyi folyamatait, majd pedig ehhez kapcsolódóan a vagyoni helyzetét 
és ezzel párhuzamosan a belső kontrollrendszert kezdtük el ellenőrizni. Ez a három 
ellenőrzési fókusz együtt alkot egy egészet. A megfelelően kiépített és működtetett belső 
kontrollrendszerrel jelentősen csökkenthetőek a kockázatok. Ez az alapfeltétel a közpénzek, a 
közvagyon szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának is. Ebbe a 
sorba illeszkedik egyébként a törvény szerint is jelzett feladatként, de pont a mérete miatt kis 
költségvetésű, viszont nagyon magas darabszámú, ebben az évben most már a nemzetiségi 
önkormányzatok ellenőrzése egyféle, egy ellenőri szakmai körrel. 

De párhuzamosan az összes kisebbségi önkormányzatra vonatkozóan is a 
számvevőszéki ellenőrök ellenőrzése, ha már kint járnak egy-egy településen, az ellenőrzés 
hatékonysága, költséghatékonysága miatt erre a körre is kiterjed. Valamint még a korábbi 
törvénymódosításnak megfelelően a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok ellenőrzését kezdtük el. Ebbe illeszkedett a BKV-t követően három vidéki város 
tömegközlekedési társasága, most folynak a színházi társaságok ellenőrzései, az FKF Zrt., 
budapesti illetőségű cég ellenőrzése, illetve készítjük elő az úgymond vidéki települések 
hulladékkezelő vállalatait érintő ellenőrzését is. Tehát, ahogy jeleztem, ez egy rendszer, 
amelynek keretében szisztematikusan halad az ÁSZ az önkormányzatok kockázatos, illetve a 
korábban nem ellenőrzött területek irányába. Az önkormányzati szektort érintő ellenőrzéseink 
fókuszpontjairól előzetes egyeztetéseket is folytattunk, ahogy az a korábbi években, 
évtizedekben kialakult, mindegyik helyi önkormányzati szövetséggel. Ellenőrzési 
tematikájában főbb pontjaival egyébként e szervezetek egyetértettek, erről tudom tájékoztatni 
a bizottságot. 

Visszatérve erre a 38 ellenőrzésre, ami most ezen cím alatt, ahogy a bizottsági 
meghívóban van, fontos szempont volt az első ezen ütem ellenőrzési tervének elkészítése, 
hogy 2009-ben, illetve 2010 augusztusáig az önkormányzati szektor felett egyetlen állami 
intézmény sem gyakorolta a törvényességi felügyeletet. És talán elnök úrnak így tudom 
elmondani, miről is szól ez az ellenőrzés. Volt egy olyan, majdnem kétéves időszak, amikor 
nem működött ez az ellenőrzési rendszer, amelyet törvényességi felügyeletnek hívunk. Ennek 
a problémáit érzékelve szerettük volna bemutatni, hogy nem ellenőrzött területek könnyen 
veszélyessé válhatnak a szabályozottság szempontjából. Erre hívtuk fel a figyelmet, és örülök, 
ha bizottsági elnök úr is erre fölhívta a fejét, és igényt tart arra, hogy ilyen széles bizottsági 
nyilvánosság előtt is szólhatok erről. Tehát ez a visszacsatolás volt az alapvető cél. Talán ez 
az egyik alapkérdés, hogy mi volt a célja ennek az ellenőrzési körnek. Az, hogy lefedjük ezt a 
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területet, és felhívjuk a figyelmet arra, mivel jár az, ha a felügyeleti rendszerben és a 
szabályossági kérdésekben visszacsatolás nélküli időszak van. 

Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék alapfeladatként ellenőrzéseket végez, 
illetve megállapításokat és ajánlásokat tesz, amelyek alapján a 2011 óta hatályos új 
számvevőszéki törvény értelmében az ellenőrzötteknek intézkedési tervet kell készíteni. Ezért 
mondhatjuk, hogy az új számvevőszéki törvény véget vetett a következmények nélküli 
ellenőrzések korszakának, és az ellenőrzési oldalról letette a magyar közpénzügyi megújulás 
lehetőségének alapjait. Folyamatosan, és ez egy új elem, amire talán fel kell hívnom a 
figyelmet, hírt is adunk az intézkedései tervek benyújtásáról, illetve elfogadásában, amit 
korábban a számvevőszéki ellenőrzések esetében, bármilyen más ellenőrzés volt is, ez inkább 
kétharmados arány volt, a központi költségvetési szerveknél ennél alacsonyabb reagálási 
arány volt. Ebben az évben meg tudtuk oldani, hogy ennek nyilvánosságát is megteremtjük 
egyenként, amikor megkapjuk az intézkedései tervet, és azt elfogadtuk, akkor ez az ÁSZ 
hírportálján nyomon követhető. 

Itt kell fölhívnom arra a figyelmet, hogy ezen jelentéseket 2011 előtt nem tudtam 
volna önöknek megmutatni. Nem volt a Számvevőszék elnöke által aláírt önkormányzati 
ellenőrzés 22 évig ebben a körben, amelyiket nyilvánosságra lehetett volna hozni. Ez 
alapvetően az országgyűlési határozattal összhangban a megyei jogú városoknál kisebb 
települések, mintegy 3100 önkormányzatra terjed ki, amiről most szólok. Most direkt 
elhoztam egy jelentést magammal azért, mert ezt nyilvánosságra hoztam. Ez pedig az 
esztergomi önkormányzat 2010. évről szóló ellenőrzése. Ez még abban az előző törvényi 
rendszerben keletkezett, nem ment át az ÁSZ minőségbiztosítási rendszerén sem, egy belső 
minőségbiztosításon igen. Ezen a helyben lévő számvevők aláírásai vannak. Ilyen több száz 
készült még ismereteim szerint, amelyek felmérése most folyik, hogy ezekkel mi történt. 

Mert miről is van itt szó? Az új számvevőszéki törvénynek nagyon fontos vívmánya, 
hogy az Állami Számvevőszék minden jelentését nyilvánossá tette. Ezt azért nem kellett 
nyilvánosságra hozni, mert ez nem volt számvevőszéki jelentés, hanem ez számvevői jelentés 
volt, miközben korábban a kisebb településeken nem átfogó ellenőrzések eredményét nem 
ismerhette meg sem a közvélemény, sem a helyi polgárok közössége, sem pedig az érintettek 
jelentős része. Ki kapta meg? Általában a polgármester, esetleg a jegyzők. Ők voltak az 
adatgazdák, ez volt a hivatalos álláspont, és ők döntötték el, hogy nyilvánosságra hozzák, 
beteszik a fiókba, esetleg a testületet erről valamilyen módon tájékoztatják. Vagy ha éppen 
nem csináltak semmit, akkor az ÁSZ-törvény értelmében nem történt semmi. Ez volt 
számukra a legkényelmesebb megoldás, hogy nem csinálnak semmit, hiszen ebben az esetben 
nem kellett senkinek sem elszámolniuk ezen jelentések következményeivel. Ezért is 
gondolom, hogy ez jó döntése volt az Országgyűlésnek, amikor vissza tudom igazolni, hogy a 
választópolgárok, az adott települések lakói igazából most találkoznak igazából ilyen 
jelentésekkel. Bevallom, nem egyszerű megszervezni a helyi média nélküli településeken 
ezen információk eljuttatását, de nyilván az internetes rendszer nagyon sok szempontból segíti 
ezt a munkánkat. Talán még mondhatnánk, hogy már megérett a helyzet arra, hogy ez 
megtörténjen. 

Szeretnék még egy információt átadni, ha már ez a téma előkerült, hiszen a következő 
időszakban fog történni néhány dolog. A Számvevőszékről szóló törvény rögzítette a 
Számvevőszék jó kormányzáshoz, jól irányított államhoz való hozzájárulási igényét, és előírta 
azt, hogy tanácsadói funkciójában is erősítse meg. Ez érinti a Költségvetési Tanácsot 
nevesítve, és nem érinti, de gyakorlatilag az ÁSZ-törvény keretei között ad lehetőséget tágabb 
értelmezésre. Itt jó gyakorlat konferenciákat rendeztünk, de látszott, hogy a belső kontrollok 
azért, hogy így mondjam, nem feltétlenül a legkönnyebb kihívást jelentik a sok esetben 
néhány fős önkormányzati hivatalok számára. Ezért kezdeményeztünk egy nagyobb léptékű 
tanácsadói, támogatói funkciót. Éppen a héten indul az a folyamat, tehát ez egy jó alkalom is, 
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hogy erről tájékoztassam a képviselőket arról, hogy egy, az egész megyére kiterjedő, mind a 
19 megyét és a fővárost érintő programsorozaton leszünk előadók és partnerek, amely a belső 
kontrollok, illetve a belső kontrollok magas kockázati pontjainak ismertetését szolgálja. 
Ennek egyik szándéka éppen az, hogy nyilván irrealitás minden településre minden évben 
elmenni ellenőrzésre, de a tapasztalatokat így lehet a leghatékonyabban eljuttatni. 

És ahogy ígértem, ami most nem téma, de tartalmában nagyon sok tekintetben hasonlít 
arra, hogy az önkormányzatok belső kontrollrendszerének számvevőszéki ellenőrzése 
folytatódik. Miért történik ez? Erről még érdemes szólni. Jelenleg 25 ilyen ellenőrzés folyik, 
és készülnek további ellenőrzések. Azt kell látni, hogy az összes közérdekű bejelentés több 
mint fele folyamatosan önkormányzati témákban érkezik. Ez önmagában nagy 
közérdeklődésre hívja fel a figyelmünket. Másrészről pedig a szakmai tapasztalataink és az 
országgyűlési határozatban rögzített antikorrupciós programban való részvétel gondolata 
összetalálkozott, illetve sok szempontból szakmailag összeilleszkedik. Tudniillik, az 
integritási programnak alapvetően egy önkéntes kérdőíves felmérés volt a koncepciója. Igen 
ám, de sokan joggal fölvetették, hogy nagyon sokan nem töltik ki, nem is küldik be a 
kérdőívet. Magyarán az, aki nem biztos, hogy ebben részt akar venni, miért maradna ki egy 
ilyen kihívásból. Na most, valóban megnéztük, a kérdőíveink egy része a belső kontrollok 
kérdéskörével foglalkozott, mintegy 30 erre vonatkozó kérdésre terjedt ki. Úgy látjuk, hogy az 
integritási felkészültségnek egyik fontos továbblépése Magyarországon a belső 
kontrollrendszer, ami egyébként nagyon sok bürokratikus és vezetési nehézséget okoz a 
közpénzt költő szervezeteknek. Mi egyre inkább azt látjuk, hogy erre szükség van, sőt, 
ellenőrzéseinkkel támogatni kell, mert ezzel a közpénzköltés megbízhatóságát, 
szabályszerűségét és egy másik, most már valóban mért oldalt is, az ellenőrzéseket is be 
tudjuk kapcsolni ezen program támogatásába. 

Tehát ennek a tapasztalatait még nem tudom leszűrni, mert még folyamatban vannak 
ezek az ellenőrzésen. Az elnökin túl vannak, a 15 napos észrevételeket várjuk és kapjuk meg. 
Hamarosan ez is meg fog jelenni. És itt szeretném jelezni, hogy október 1-től hoztam egy 
döntést, mert érzékeltük azt, hogy nagyon magas darabszámban érkeznek a képviselőknek is 
kinyomtatott anyagok. Saját elnöki hatáskörömben úgy döntöttem, hogy ezeket a jelentéseket 
a továbbiakban nyomtatva nem kapják meg. Eddig igényelték a képviselők, nem mondtak le 
róla, de elektronikusan fogom értesíteni őket erről, és csak annak a képviselőnek fogom 
elküldeni, aki elektronikusan kéri. De külön nem fogunk kipostázni ilyen anyagokat. Ugyanis 
még csak most jön igazán a nagy darabszám, hiszen a pénzügyi, a vagyoni és a belső 
kontrollos ellenőrzések mellett most már több tucatnyi nemzetiségi kisebbségi önkormányzati 
ellenőrzés is készül. Nyilván az ellenőrzöttek megkapják a kinyomtatott példányt, és néhány 
kulcsterület. A kormányhivataloknak hivatalból elküldjük, de igazából a kinyomtatott 
példányokkal csak azokat szeretnénk fárasztani, terhelni, akik kérik is. Tehát hivatalosan 
mindenki fog róla értesítést kapni, de elektronikus formában. Reméljük, hogy ezzel kíméljük 
azokat a képviselőket, akiknek terhet jelent az írott formában való átvétel, áttekintés. 

De ez ugyanolyan hivatalos, és szerintem a maga módján nagyon fontos jelentésekről 
van szó, hiszen nagyon sok esetben visszaigazolja az ellenőrzés, hogy nagyon sok 
szabálytalanság van, és mondhatnám, megalapozott, hogy ellenőrizzük ezt, de nem gondolom 
azt, hogy tartósan, éveken át be kell rendezkedni egy ilyen ellenőrzésre. A jövőt tekintve 
keressük azt a megoldást, ami az európai uniós irányelvek szerinti független ellenőrzés 
kérdéskörének megfelel. De ez nem a mi kezünkben van, jelzem, hanem a parlament és a 
kormány készít elő ismereteink szerint erről előterjesztést, hogy mi legyen az önkormányzati 
ellenőrzések jövőbeli sorsa. Egy biztos, el kell végezni a független ellenőrzését a szektornak. 
Nem az egyes önkormányzatoknak. Erről szól az európai uniós irányelv, hogy Magyarország 
hogyan helyezi el, és ezt audit fogja-e hívni vagy könyvvizsgálatnak, ez messze vezet, erre 
most nem szeretnék kitérni. Láthatják egyébként, hogy itt a listán a neveket, hogy ezek kisebb 
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települések, többnyire 50 ezer alatti lélekszámú településekre koncentrálódik, ott is vagyoni és 
pénzügyi ellenőrzést is végeztünk. Az látszik, hogy mindennek alfája és ómegája, hogy 
rendben vannak a belső kontrollrendszerek, a különböző teljesítésigazolások, szabályzatok és 
azt használják is. Mert korábban, 2011-et megelőzően az ÁSZ csak azt ellenőrizte, hogy a 
szabályzatok rendelkezésre állnak-e. Ez volt a fő fókuszterület. Úgy gondolom, továbblépés, 
hogy megnézzük, eszerint működik-e az önkormányzat. Ebbe az irányba igyekeztünk 
változtatni az ellenőrzés fókuszát, belső tartalmát. 

Tehát összegezve, korábban a 2009-2010-es évek törvényességi felügyeletének hiánya 
miatt gondoltuk, hogy ez egy hangsúlyos kérdéskör, most pedig egyre inkább azt látjuk, hogy 
az integritási igények Magyarországon, hogy ne csak a fővárosban, hanem minden településen 
ez a gondolkodásmód terjedjen, és ehhez nem látjuk elégségesnek csak a kérdőíves módszert, 
hanem ellenőrzésekkel is alá kell támasztanunk. Harmadrészt ez egy komplex önkormányzati 
keretrendszerben értelmezhető, tehát ehhez pénzügyi, vagyoni, nemzetiségi és helyi 
önkormányzati, önkormányzati vállalati és társasági ellenőrzések szükségesek. Ennek a vége 
természetesen az kell legyen, hogy az európai uniós folyamatoknak megfelelően az 
önkormányzati szektor egy „independent audit”-ot valósítson meg, erről fordítási vita van, 
ezért nem akarom ezt magyarul megfogalmazni, amelynek keretében az önkormányzati 
szektorról rendszer szinten megbízható, az ország pénzügyi helyzetét igazoló ellenőrzési 
rendszert tud fölmutatni. Jelzem, ez nem a mai napnak a napirendje, csak egy kitekintést 
akartam adni. Feltehetőleg a következő hetekben ennek már itt kell lennie a Ház előtt, mert 
január 1-től ennek a szabályozásnak a körülményeit konkretizálnia kell az Országgyűlésnek. 
Úgy gondolom, első helyen kijelölt bizottságként kell majd, hogy ezzel foglalkozzon ez a 
bizottság. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a hozzászólását. Tekintettel arra, hogy ennél a 
napirendnél valójában nincs formálisan előterjesztő, ezért a kérdés szakaszt meg sem nyitnám, 
hanem egyből a vélemények következhetnek. Ki az, aki véleményt szeretne formálni? Tessék, 
Nyikos László elnök úr! 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Először is örülök annak, hogy Domokos 

elnök úr részletesen beszélt erről a témáról. Sok mindent érintett, jó néhány dolgot pedig nem, 
majd arra kitérek röviden. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy én ezeket a vizsgálatokat 
hasznosnak tartom. Nekem nem az a gondom, hogy ez egy teljesen fölösleges, értelmetlen 
munka, hasznosnak tartom. Nekem a hasznosítás a gondom. Ugyanis, elnök úr is úgy 
fogalmazott, hogy a jegyző, a polgármester. Persze, ha én jegyző lennék, polgármester lennék, 
örülnék, ha kapok egy ilyen szakmai értékelést, átvilágítás. Ezt minden normálisan 
gondolkodó helyi vezető így látja, gondolom. Tehát ezzel nekem semmi gondom nincs. 

Az egyik gondom a parlamenti hasznosítás, hogy ezekről az egyedi jelentésekről 
miféle rezümét lehet leszűrni akár ennek a bizottságnak, akár a plenáris ülésnek országos 
szinten. Ugyanis a következő szakmai gondok vannak. Ezek a jelentések nem 
összehasonlíthatók, elnök úr. Tehát, ugye, az, hogy Csanádpalotát megvizsgáltatta, és oda 
mikor fog legközelebb elmenni, a jó ég tudja, egyszer majd talán. De addigra elfelejtjük, ami 
tavaly vagy idén megállapítás volt. Tehát egyrészt önmagukhoz nem hasonlíthatók ezek, 
másrészt egymáshoz sem hasonlíthatók, mert nincs meg az a közös nevező, amin össze 
lehetne mérni Csanádpalota és Rácalmás teljesítményét. Az az előny származhatna ebből, 
hogy tanulhatnának egymástól a polgármesterek, a jegyzők, hogy nálad hogy van, neked 
milyen gondokat jelzett a Számvevőszék, és így tovább. 
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És ha már itt egy olyan missziót is vállalt, hogy így fogalmazzak, a bizottság, hogy 
megpróbál valami ajánlást tenni a Számvevőszéknek, a parlamentnek, a szakmának, hogy 
ezeket hogyan lehetne hasznosítani, Domokos elnök úr figyelmébe ajánlom az angol 
tapasztalatot, az audit commission következő tapasztalatát, ami szakmailag rendkívül érdekes, 
hasznos meggyőződésem, hogy ebbe az irányba érdemes volna elmozdulni a 
Számvevőszéknek. Itt arról van szó, hogy az audit commission azokat a feladatokat vizsgálja, 
az internetkontrollt is, ahogy ezt önök csinálják, de ez egy másik történet, hogy a belső 
szabályozás hogy néz ki, azok a feladatok, amiket az önkormányzatoknak el kell látni, az 
időskorúak ellátásától a közvilágításon át az utak színvonaláig, és így tovább, ezekre mindre 
vannak mérő számok az audit commissionnál. Körülbelül 400 indikátor van összesen, és ezek 
birtokában minősítik azt a tevékenységet, azt a közfeladat-ellátást, amit az önkormányzatok 
csinálnak, hogy azok társadalmi haszna miként mérhető. Tehát mérik ezt a teljesítményt, és 
összehasonlíthatóvá teszik. Leosztályozzák, mint az érettségin a középiskolásokat. Ez közzé 
van téve, meg lehet nézni az interneten ezeket az exceltáblázatokat, össze lehet hasonlítani. 
Nagyon érdekes tanulságok vonhatók le bárki számára, akár a parlament számára is, a szakma 
számára, a kutatók számára és így tovább, hogy ez ott miért annyi, amott meg több vagy 
kevesebb. 

Tehát, ha szabad, elnök úr, azt javaslom, hogy a Számvevőszék ezeket a vizsgálatait 
ilyen szemlélettel próbálja meg készíteni. Túl azon, hogy persze én belátom, hogy ez egy 
véges mennyiségű ellenőrzés. Nyilvánvalóan 3200 önkormányzat van, és most önök ebből 
vizsgálnak 38+25-öt, ez nagyon szép, de mi van a többi 3100-zal, kérdezhetem. Tehát 
nyilvánvalóan itt van egy mennyiségi probléma. A kérdés az, hogy az a tapasztalat, amit 
38+25 helyen szervezett a Számvevőszék, mennyire vetíthető 3200 helyi önkormányzatra, és 
állítható-e szakmai alátámasztottsággal, hogy kérem, nálunk ez a jellemző. 

Ami nem hangzott el elnök úr expozéjában, az az, hogy mennyibe kerülnek ezek a 
vizsgálatok. Ebben a bizottságban azért érdemes ilyen kérdéseket fölvetni, közpénzek 
elköltéséről van szó. A Számvevőszék jövő évi költségvetése minden bizonnyal 8 milliárd 
forint örüli összeget fog kitenni, hiszen minden évben növekszik, mint tudjuk. Az egyetlen 
olyan szervezet, ahol a költségvetés nem csökkenhet, csak nőhet. De most nem erről akarok 
beszélni, hogy ezek vajon mennyibe kerülnek. Mennyi kapacitást köt le? Mert egy 
próbaszámítással, ami nagyon goromba, 8 milliárdot visszaosztok százzal, mert összesen vagy 
száz jelentés készül, ha ezeket ind önálló jelentésnek tekintem, akkor 10 milliós nagyságrend 
egy-egy ilyen elkészítése. Nem tudom, hogy mennyi, mert erről elnök úr nem beszélt. 
Valamikor a számvevőszéki jelentésekben voltak ilyen adatok, most nincsenek. Ha ez igaz, 
akkor erre viszont azt mondom, hogy nem akarom lebecsülni Rákóczifalvának ezt a 
jelentését, aminek a terjedelme 19 oldal. Kérem szépen, ha egy ilyen vizsgálatot egy 
magánkönyvvizsgáló készítene, az egy nagyságrenddel kevesebbért is boldogan elkészítené. 
Tehát, ha úgy tetszik, nagyon drágák, nagyon-nagyon drágák ezek a vizsgálatok. Ezért kell 
megnézni, hogy mi célból vizsgálom, kinek vizsgálom, és mit vizsgálok. Ezeket a szakmai 
dolgokat föl kell vetni. És itt nagyon bizonytalan vagyok, hogy vajon világos-e, egyértelmű-e 
az, hogy mi a céljuk ezeknek a jelentéseknek. És ennyi pénzért, ha igazam van, érdemes-e, 
szabad-e ilyen vizsgálatokat végezni? 

Végül egy pontosítást szeretnék mondani. Elnök úr helyesen idézte fel a 
Számvevőszék múltjából azt az időszakot, amikor számvevői jelentéseknek nevezett dolgok is 
voltak, és ezek nem kerültek nyilvánosságra. Én mindig a nyilvánosság híve voltam, akkor is, 
most is, és ilyen értelemben támogatom, hogy ezek kerüljenek minél nagyobb nyilvánosság 
elé. Ez meg is történik a honlapjukon, ez természetes, ez jó dolog. Én nem akarom megvédeni 
a számvevői jelentéseket, mert nem is lenne fair részemről, mellesleg a Számvevőszék 
alelnöke voltam, és 2001-ben eljöttem onnan. Ott volt egyfajta munkamegosztás, két alelnök 
volt, ez a terület nem hozzám tartozott, tisztelettel jelentem. De ez most nem mentegetőzés, 
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mert nekem voltak vitáim az akkori számvevőszéki elnökkel, hogy ezeket a számvevői 
jelentéseket hozza nyilvánosságra a Számvevőszék. Ez, kérem szépen, tény, hogy én már 
akkor is ezt forszíroztam volna, csak beláttam, hogy azok szakmai színvonala nem volt olyan, 
hogy nyilvánosságra lehet hozni. Kovács elnök úr, aki most a Költségvetési Tanács elnöke, a 
rá jellemző kompromisszumkészséggel, hogy finoman fejezzem ki magam, azt mondta, hogy 
ezek „workpaper”-ek. Ezek nincsenek olyan szinten kimunkálva. A dolog lényege, hogy 
valóban, ezek nem kerültek nyilvánosságra. Az, hogy mit minősít jelentésnek elnöke, az az ő 
belügye. Ezt is nevezhetné jelentésnek, de nevezhetné ezt olyan dokumentumnak, amit nem 
hoz nyilvánosságra. Ez mind a Számvevőszék elnökének kompetenciája. 

Tehát, ha szabad nekem még egyszer hangsúlyozni, ezt a fajta tevékenységet 
társadalmi szempontból is hasznosnak tartom, a gondom az, hogy ennek a parlamenti 
hasznosítását egyértelműen nem látom. Szerintem elnök úr sem látja, hiszen itt azt 
hangsúlyozta, hogy polgármester meg jegyző, ez rendben is van. .Tehát helyi szintű 
hasznosításuk megvan. A 3200 helyi önkormányzat nincs rendben, ceterum censeo, az EU-
irányelvet tisztelem, de még jobban tisztelem a szakmai szabályokat és a józan észt. Örömmel 
veszem, ha elnök úr megismertet engem vagy minket azzal az EU-irányelvvel, amire 
hivatkozott. Az „independent audit” független ellenőrzést jelent természetesen a szakma 
tolvajnyelvén, de nagyon meglepődnék azon, ha az EU-irányelv azt tartalmazná, hogy a helyi 
önkormányzatokat en bloc mint rendszert kellene csak auditálni. Ez lehetetlen szakmailag, és 
azt mondaná, hogy nem kell itt ezekkel foglalkozni, minek. Ugye, az a tömeges 
önkormányzati jelenlét, ami Magyarországot jellemzi, máshol nincs. Persze, hogy könnyebb 
az audit commission dolga, ahol 400 önkormányzat van, ott szakmailag könnyebb a helyzet. 
Ezzel valamit csinálni kell. 

Nem jutnak el, elnök úr, a kisfalvakba, nem jutnak el a 2-300 fős településekre, 
amelyek sorvadnak, magukra vannak hagyva. Belső ellenőr sincs, könyvvizsgáló sincs, 
számvevő sincs. Valamikor a számvevő szakmai segítséget adott, elnök úr, szakmai segítséget 
adott. Mert nem az az ellenőr célja, hogy mindenáron hibát keressen, hanem az, hogy 
tisztességes elszámoláshoz segítse hozzá az ellenőrzött szervezeteket. Ebben a számvevő tud 
segíteni, és segített is. Ez most megszűnt. Önök nem jutnak el 2000 faluba, semmiféle nyoma 
annak nincs, hogy ott valami vizsgálatot vagy segítséget adtak volna. Ezek az én gondjaim, és 
azzal fejezem be, hogy örülök annak, hogy ez az ügy, ez a probléma idekerült, és mindenki 
elmondhatta a gondolatait. Azt gondolom, hogy a jegyzőkönyvből mód lesz arra, hogy 
hasznosítsa mindenki a saját ízlése, felelőssége szerint. Elsősorban az Állami Számvevőszék 
elnöke, másodsorban a bizottság és annak minden tagja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Először megadom a szót Babák Mihály 

képviselő úrnak. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr, a szót. Szóval, Nyikos 

elnök úr, azért bánjunk csínján a fogalmakkal! Úgy gondolom, ebben a bizottságban is 
szakmai módon kell a dolgot megközelíteni, mert ön olyan dolgokat vetett föl az elején, 
amelyek nem kellőképpen tükrözik a szakma állását. Elnök úr az elején kiválóan 
megfogalmazta az ellenőrzés funkcióját, a minta összevetése a praxissal, magyarul a törvény 
előírásait összeveti a praxissal. Amit ön számon kér a Számvevőszéktől, az összesítés meg az 
elemzés. De az teljesen más dolog. Mindenkit a maga módján kell vizsgálni. Gondolja csak 
el, hogy Csanádpalotát hogyan lehet Villánnyal összehasonlítani! Sehogyan sem. Elnök úr, 
nem is kell. Ön olyat követel a Számvevőszéktől, ami nem előírás. Neki a törvényt kell 
összevetnie a praxissal, ez az ellenőrzés. És meg kell állapítani az eltéréseket. 

Úgy gondolom, abban is alulinformált, hogy azt mondja, hogy a kicsi, 100-200 fős 
településekre nem jutnak el soha. Ez nem így van, drága elnök úr. Ugyanis közös 
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önkormányzatok vannak és közös hivatalok. Tehát azok a kicsik, akiknek már nem kell 
hivatalt fönntartaniuk, mert más település végzi a munkájukat, kezeli a pénzüket, ellenőrzés 
szempontjából jóval kevesebben vannak, mint amiről ön tud. Mert nem önállóak már sokan, 
hiszen valamelyik nagy településhez tartoznak. A mi térségünkben Kondoroshoz két település 
tartozik, amelyek összes hivatali és pénzügyi dolgát ellátja. Aztán ott van még a kistérség is, 
úgyhogy az is ellenőrzött terület. Szóval, az ellenőrzéstől ne várjuk el most a 
következtetéseket. Lehetnek olyan sommás dolgok, amelyek mégis előfordulhatnak, azokat a 
tudomásunkra hozzák. 

Nem az a dolgunk elsősorban, hogy nekünk legyen tapasztalatunk az ÁSZ 
önkormányzati ellenőrzései kapcsán, hanem a településeknek legyen hasznos az ellenőrzés, 
hiszen rávilágít a hibákra, a törvénysértésre. Tudja, ön mondhat bármit a tekintetben, hogy az 
irat most számvevőszéki jelentés vagy számvevői jelentés, úgy gondolom, rangra emelte a 
törvény és a Számvevőszék a saját jelentését. A Számvevőszék jelentése egy-egy vizsgálatról 
annyit jelent, hogy a súlya nagyobb lett. Már akkor is, ha kimondjuk. Hiszen nagyon fontos az 
ellenőrzésnél, hogy meglegyen a fenyegetettség, meglegyen a megelőző, preventív szerepe, 
mert tudvalévő, hogy bármikor sorra kerülhet bármilyen szempontból. De valaki sorra 
kerülhet a Számvevőszék ellenőrzése kapcsán. 

Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, a nyilvánosság kérdését. Úgy 
gondolom, hogy a Számvevőszék elnöke megvalósította azt, hogy minden jelentésük 
nyilvános. Innentől kezdve bárki hozzáférhet, elnök úr. A nyilvánosság jobb prevenció, hogy 
bármikor bárki láthatja egy másik település problémáját. Nem biztos, hogy az ellenőrzésekkel 
kell föltárni a hibát, hiszen megvan a társadalmi kontroll, mivel nyilvános a jelentés. Az is 
nagyon fontos a törvény kapcsán, és ezt nagyon helyesen teszik a Számvevőszéknél, hogy 
intézkedési kötelezettsége van a polgármesternek. Nem sumákolhatja el a hibákat, mert 
nyilvános a jelentés, és intézkedési kötelessége van. Úgy gondolom, nagyon jó irányt vett az 
önkormányzatok ellenőrzése. Azért vannak saját belső kontrolljuk, ellenőrzési rendszerük, és 
ha teszik, akkor van külön könyvvizsgálójuk is. De ott van a helyi nyilvánosság is. Úgyhogy 
nem tartok attól, amitől ön tart, bár ez néha keveredik a régi szakmai tapasztalataival. A 
francot! Mindenkinek ismerni kell a törvényt, és tudni kell alkalmazni. 

Még egy dolgot hadd mondjak el. Domokos elnök úr egy nagyon lényeges kérdésre 
világított rá. Ugyanis az önkormányzatok hosszú időn keresztül nem voltak törvényesség 
szempontjából ellenőrizve. Elnök úr, volt egy ex-lex állapot, amiről valószínűleg nem tudhat, 
de a megyei közigazgatási hivatalok nem ellenőriztek a szervezeti átalakítás miatt, a 
regionálist meg nem fogadta el az Alkotmánybíróság. Tetszik érteni? Volt egy jelentős 
időszak, amikor tudja, milyen harc volt, hogy meg tudjak állapodni Siket Judit regionális 
közigazgatásihivatal-vezetővel, hogy megvan a pénze, a bére, az emberek megvannak, hogy 
szíveskedjék Szarvas város összes döntését és működését ellenőrizni? Viszont volt egy olyan 
ex-lex állapot, amikor ezt az ellenőrző munkát senki sem végezte, maximum a Számvevőszék 
pénzügyi oldalról. Voltak ilyen politikai és törvényhozási problémák annak idején. Úgy 
gondolom, sok negatív esemény, pénzügyi körülmény annak is betudható, hogy nem volt meg 
az önkormányzatok megfelelő kontrollja az államigazgatás oldaláról, csak a Számvevőszék 
oldaláról vagy a saját belső kontrollja oldaláról. Úgyhogy úgy gondolom, nagyon helyes az, 
hogy ellenőrzik az önkormányzatokat. Nem olyan rémisztő kép, mint ahogy ön állítja, hogy 2-
300 fős településeket a kutya sem ellenőriz. Ez nem igaz, ezt a praxisból tudom. 

Amit még fontosnak vélek, hogy vagy lehessen az ellenőrzések jegyzőkönyveihez, 
megállapításaihoz hozzájutni, hogy bejelentkezik adott település, polgármester vagy 
országgyűlési képviselő, de ne kelljen nyomozni, hogy kiket ellenőriztek, ha ezt elküldik 
elektronikusan, pontosan elegendő számunkra. Én nagyon sok esetben szoktam olyan hibákat 
kiszúrni, amit magam ellenőrzök le utána a saját vertikumomban. Úgyhogy fontos az 
informáltság. Köszönöm, hogy ma ez napirendre került, de úgy gondolom, kevésbé gyászos a 
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kép, mint ahogy itt némely esetben, egy-két mondatban elhangzott. Úgy látom, a 
Számvevőszék teszi a dolgát, és jól teszi. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy én mindenképpen 

azt gondolom, egy óráig fejezzük be az ülésünket, ha nem, szünetet fogok elrendelni. Bízom 
benne, hogy képesek leszünk 1-ig befejezni az ülést. Most megadom a hozzászólás 
lehetőségét Veres János képviselő úrnak. Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Azt gondolom, hogy 

két momentumot érdemes azért itt hangsúlyozni. A Számvevőszéknek, a Számvevőszék 
dolgozóinak igenis feladata az, hogy segítsen. Ezt Babák képviselő úrnak mondom, mert 
túlságosan egyszerűen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy mindenkinek ismerni kell a 
törvényt, és akként kell eljárnia. Ezen kívül rendelkeznek olyan tapasztalatokkal bizonyos 
emberek Magyarországon, amelyek mások számára átadásra kerülnek, akkor egyértelműbb a 
törvények alkalmazása. Ezért azt gondolom, hogy ha a Számvevőszék alkalmazottai bármely 
önkormányzatnál, bármely tevékenység ellenőrzésén túlmenően tudnak adni tanácsot és 
javaslatot ahhoz, hogy hogyan és mit kell csinálni, akkor szerintem helyesen járnak el. Én 
mindenképpen úgy gondolom, nem az az elsődleges feladatuk, hogy a hibát tárják föl, és a 
hiba megbüntetése érdekében cselekedjenek. Vannak olyan esetek, amikor ezt is meg kell 
tenni, de szerintem az a helyes, ha segítenek. Ez az a rövid megjegyzésem arra, ami az imént 
elhangzott a hozzászólásban. 

A másik pedig, hogy úgy érzem, egy picit kerülgetjük itt a forró kását is. Szerintem azt 
nyugodtan lehetőségként fönt kellene tartani, nem mondom, hogy elő kellene írni, de 
szerintem fönn kellene tartani, hogy ha sok hasonló helyzetben lévő önkormányzat ellenőrzési 
tapasztalata alapján valamely kérdésben a Számvevőszék úgy látja, hogy egységesíthető 
tapasztalat alapján érdemes javaslatot megfogalmazni akár az Országgyűlés számára is, akkor 
szerintem éljen ezzel a lehetőségével. Én nem tartom ezt erősebben megfogalmazandónak, 
nem kötelezésként gondolom megfogalmazni, de ha ilyen lehetőséggel élnek, akkor ezt 
rendben lévőnek tartom. Óvatosan volt erre már kísérlet, most így fogalmazok, hiszen, ha jól 
emlékszem, akkor egy egészségügyi intézmények működtetésének tapasztalatairól szóló ÁSZ-
jelentés kapcsán tettek arra kísérletet, hogy bizonyos tipikusan előforduló esetek orvoslására 
megfogalmaznak javaslatot. Annak a jelentésnek ezt a momentumát kifejezetten rendben 
lévőnek gondoltam és tartom utólag is, és én erre biztatnám a Számvevőszéket a 
továbbiakban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak. Tessék! 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Annak jegyében, amit elnök úr mondott, valóban 

rövid leszek. Csak egy szakmai kérdésre szeretnék reagálni Babák képviselőtársamnak. 
Kedves Képviselő Úr! Össze tetszik keverni a törvényességi ellenőrzést a pénzügyi 

ellenőrzéssel, vagy ha úgy tetszik… (Babák Mihály: Nem keverem össze! Elnök úr, maga nem 
érti!) Nálam van a szó még. Tehát a megyei kormányhivatalok törvényességi ellenőrzést 
végeznek, kedves képviselőtársam, annak az égvilágon semmi köze a pénzügyi ellenőrzéshez. 
Ha lesz majd ideje, akkor majd szívesen elmagyarázom ennek a szakmai részleteit, de erre 
most nincs módon. Tehát ne keverjük össze a Gizikét a gőzekével, és azt a tényt, hogy vannak 
megyei önkormányzatok, abból a szempontból nem lehet minősíteni, hogy a pénzügyi 
ellenőrzés milyen, mert ezek ezt nem csinálják. Mást csinálnak. Törvényességi ellenőrzést 
végeznek. Pont. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dancsó képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Örülök, hogy itt volt az asztalon ez a téma, bár úgy gondolom, ezt inkább 
Nyikos elnök úr kezdeményezte. Jó, ha ezekről a kérdésekről beszélünk, bár egy-két 
alapvetést jó, ha figyelembe veszünk. Nem értem elnök úrnak azt a felvetését, hogy az 
összehasonlíthatóság hiányzik. Már bocsánat, nem azt a célt szolgálja ez. Régi vita a 
Számvevőszékkel, nyilván nincs akkora kapacitása, nem is lehet, nem is kell, hogy mondjuk 
minden 2-300 fős települést, vagy az összes települést évente leellenőrizzen. Nem ezt a célt 
szolgálja ez az intézményrendszer. Egyébként is pénzügyileg teljesen fölösleges lenne, mert 
egy 20-30 millió forintos költségvetésű önkormányzatnál, mert vannak ilyenek, amit elnök úr 
is kifogásolt, hogy belső ellenőri rendszert, könyvvizsgálót tegyenek, a fél költségvetést 
elvinné ennek a rendszernek a működtetése. Nyilván nem ez a cél. Egyébként is tudjuk jól, 
hogy a források 90 százaléka 2-300 településnél fordul meg. Arra kell a hangsúlyt fektetni, ha 
már hatékonyságról meg jó államról beszéltünk, elnök úr is Magyary Zoltán tevékenységét 
említette, hogy egy irányba kell lépéseket tennünk. 

Egyébként meg pénzügyileg ezeket a kistelepüléseket is a kincstári rendszeren 
keresztül nyomon követik, ellenőrzik. Olyan óriási gondok, visszaélések, problémák nem 
lehetnek ezen kistelepülések vonatkozásában sem. És akkor nem a mostani költségvetést 
kellene a Számvevőszéknek biztosítanunk, hanem ötszörösét-hatszorosát kellene 
biztosítanunk ahhoz, hogy olyan kívánalmaknak feleljen meg, mint amit elnök úr itt felsorolt. 
Domokos elnök úrnak azt mondanám, hogy nosza, akkor miért ne. De nyilván az ő szakmai 
megítélésével sem egyezne, hogy minden települést a-tól z-ig minden évben ellenőriznének. 
Megítélésem szerint az jó, amire elnök úr is szólt, hogy a jó gyakorlatokat igyekeznek 
bemutatni. Ez Veres képviselő úrnak is egyfajta válasz lehet, hogy igen, van ilyen 
kezdeményezés, az Állami Számvevőszék munkatársai nemcsak azt nézik meg, hogy rendben 
van vagy nincs, hanem igyekeznek egyfajta szerkezeti vagy törvényalkalmazási problémákra, 
lehetőségekre felhívni az önkormányzatok figyelmét. Úgy gondolom, ez helyénvaló és jó 
dolog. Azért ez nem volt az előző időszakban, ezért az új elnökhöz, illetve az új törvényhez 
köthető, így jelentős előrelépés van. 

Összességében pedig azt tudom mondani, hogy soha ne is várjuk el, nem is feladatunk 
nekünk képviselőknek, hogy minden jelentést megkapjuk. Az egyéni képviselőknek nyilván 
fontos, hogy itt több település vonatkozásában mit állapított meg a Számvevőszék, de 
vélhetőleg sem Veres képviselő urat, sem engem sem kapacitásban, sem időben nem tud 
kellőképpen foglalkoztatni, hogy Heréd, Kenézlő, Lébény vonatkozásában mi történt, milyen 
problémák vannak az adott településen. Úgy gondolom, jó úton jár az Állami Számvevőszék, 
ezt a gyakorlatot érdemes tovább vinni. Az pedig, hogy hogyan lehet az erőforrásokkal 
hatékonyan és megfelelő módon gazdálkodni, bízzuk az Állami Számvevőszékre. Nyilván a 
bizottságunk mondhat egyfajta iránymutatást, kell is ilyet adni, de alapvetően úgy gondolom, 
helyes és jó irányba történtek lépések az elmúlt években. Köszönöm szépen. Jó, hogy ezt itt 
azért megbeszélhettük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék lévén nem lévén 

természetesen megadom a lehetőséget Domokos elnök úrnak, hogy amennyiben kíván, 
röviden válaszoljon a vitában elhangzottakra. Tessék! 

 

Domokos László reflexiója 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm, alelnök úr a 
szót, de ahogy jeleztem, nem meghallgatottként vagyok itt, hanem a vitához hozzájárulóként 
jöttem. Minden véleményt szívesen hallottam. Láthatóan vannak olyan területek, amit jobban 
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meg kell világítanunk. Úgy gondolom, ebben sokat fog segíteni az európai uniós irányelv, 
amelynek vitáját le kell hogy folytassák, hamarosan itt kell lennie ennek a témának. Nyilván 
nem én vagyok ennek az előadója, én végrehajtója leszek, mint ahogy most is végrehajtója 
vagyok a törvényeknek. 

Néhány dolgot helyre szeretnék tenni. Nyikos László nyilván nagyon jól tudja, hogy 
nem egyformán oszlanak el a költségek. Van, ahová két emberrel megyünk ki, igyekszünk 
ráadásul rövidíteni is a helyszíni jelenlétet, amennyire lehet. Hiszen tudjuk, hogy sokba kerül. 
Ráadásul igyekszünk a nemzeti önkormányzati ellenőrzést is hozzákapcsolni, hiszen itt még 
kisebb összegekről van szó. De tudjuk, hogy új nemzetiségi törvény van Magyarországon, és 
nemcsak pénzügyi szempontok vannak, de hogy a nemzetiségek jól költik-e el a pénzt, 
amögött legalább annyi közös társadalmi érdek van, mert lehet, hogy van feszültség néhány 
százezer forint Kenézen való elköltésének, mint az egész önkormányzat sok tízmilliós 
elköltésének. Tehát törekszünk arra, hogy ezt összekapcsoljuk, és hogy pénzügyileg is 
hatékonyan ellenőrizzünk. Szó sincs arról még véletlenül sem, azért integettem, hogy mi nem 
akarunk minden települést minden évben ellenőrizni. Ha így döntene az Országgyűlés, az 
nyilván hatalmas kihívás lenne, de én biztosan soha nem fogok ilyet kezdeményezni. 
Szerintem ellenőrzésszakmailag, az ellenőrzés hatékonyságának szempontjából sem indokolt. 

Amennyire én tudom, az Európai Unió is azért tartja fontosnak, hogy az ország SA’95 
szerinti hiányában ez is kézben legyen tartva. Tudniillik az nem a központi költségvetés része. 
És nagyon jól emlékszünk, hogy 2010-ben ez borította meg a 3 százalékos hiánycélt följebb, 
és nagyon jól tudjuk, hogy tavaly éppen ez, meglepetésként, százmilliárdos nagyságrendű 
megtakarítást hozott, ami a hiánycélt 1,9 felé tolta. Azt gondolom, hogy ehhez egy picit az 
önkormányzatok pénzügyi ellenőrzésének is van köze, hogy bizony az önkormányzatok nem 
költöttek messze olyan túl. Tehát a pénzügyi kockázat nincs olyan magas szinten az állam 
költségvetési kockázatai szempontjából, mint akár 2010-ben, 2011-ben vagy 2012-ben volt. 
Ezzel persze nem azt mondtam, hogy nem akarunk pénzügyi ellenőrzést folytatni, de itt most 
új tétel van, hiszen az évről évre való el nem adósodás szabályának betartása körül látjuk a 
problémát, amit megfogalmazott az Országgyűlés a törvényben. 

És akkor bizony, nem akarom most előre jelezni, mert még is csak 
kockázatelemzésben vagyunk, de láthatóan a pénzügyi ellenőrzést majd folytatni kell abból az 
aspektusból, hogy az adósságleírást követően valóban képesek-e egyensúlyt teremteni 
önmagukon belül, illetve melyek azok az okok, amelyek miatt nem tudják ezt megtenni, 
illetve mi a teendő, ha ez nagy mennyiségben fölhalmozódik. Tehát ilyen szempontból a 
lehetőséget köszönöm, hiszen olyan kérdésről tudunk szólni, aminek a nagy költségvetés 
szempontjából talán nincs akkora jelentősége, de ellenőrzési szempontból minden felületet le 
kell fednünk. És szerintem egyértelműen elmondtam a célját. Az első 38-at azért végeztük el, 
mert nem volt ebben az időszakban törvényességi felügyelet, és sorra kaptuk a leveleket 
mindenféle állami szervtől, bejelentőtől, és az ÁSZ-nak van joga önkormányzati ellenőrzésre. 
A következőkben pedig, ahogy jeleztem, a korrupció elleni védettséget tartjuk fontosnak 
mindegyiknél. Ezért fogjuk ezt az ellenőrzést elvégezni. 

Na most, hogy összesítő véleményt adjunk-e vagy sem, ez volt a kérdés. Igen, a 
törvénymódosításokhoz kapcsolódóan igyekszünk ezt feldolgozni és megfogalmazni. Jelzem, 
mint ahogy korábban is, maga a kormány szokott rendszeresen a pénzügyeket, az 
államháztartás szabályait, ellenőrzést érintő törvényekről véleményt kérni. Nyilván akkor 
tudunk a belső kontrollrendszerről véleményt mondani, ha vannak ilyen ellenőrzéseink. Tehát 
az kevésbé látszik, hiszen nem mindig jut el a parlamenthez. Az éves jelentésünkben 
egyébként erről részletesebben is szóltam. Ehhez kapcsolódik az, hogy nekünk is módunk van 
a parlamentben hozzájárulni. Így tettem pont az önkormányzati törvény vitájakor, amikor az 
egyik olyan sarkalatos törvény esetében meg kellett osztanunk az akkori tapasztalatainkat. 
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Most úgy látjuk, hogy a pénzügyi kérdések megnyugtató helyzete miatt kell majd egy 
összegzést készítenünk. 

Ez év májusában elmondtam a belső kontrollok tekintetében és az egész bürokrácia 
szempontjából, hogy láthatóan jelentős gondot okoz, még ha esetlegesen egy jegyzőség alatt 
látnak el településeknek háttér elszámolási és jogi, igazgatási feladatokat más 
önkormányzatok jegyzőségei, a kisebb települések számára ugyanazokat a szabályokat 
érvényesíteni, mint más önkormányzatok számára. Ez tény egyelőre. Hogy ezt hogyan kell 
föloldani? Itt kell a kompromisszum. Nem a Háznak kell meghúzni a határt. Szerintünk az 
irány abban jó, hogy a sok kistelepülés, amelynek nincs meg hozzá a pénzügyi háttere, 
valamilyen közös hivatali rendszerben gondolkodjék. Látjuk ennek a nehézségeit is a 
társulások kapcsán, nem biztos, hogy olcsóbbak lettek, csak ennyit akarok előre jelezni az 
ellenőrzésekkel kapcsolatban. De hogy egyáltalán betartsák a szabályokat, az ma gondot okoz 
kicsi és nagy település számára is. Tehát a méretet sem feltétlenül gondolom mértékadónak, 
inkább a számon kérhető esélyt talán jobban, hiszen akinek több szervezete, több embere van, 
attól jobban elvárható. 

A tanácsadó funkció tekintetében meg köszönöm a visszajelzéseket. Jelzem, egy olyan 
hiányterületet próbálunk pótolni, amiről szóltam is, a jó gyakorlatok, illetve most a belső 
kontrollos tapasztalatainkat elvisszük mind a 20 megyébe, a fővárosba, hogy ott az 
önkormányzati jegyzők, polgármester megismerhessék ezeket. Hiszen egyenként ez szinte 
lehetetlen. Úgy gondolom, messze hasznosulni fog az egyenként 10 milliót el nem érő 
ellenőrzési forrás, amit elnök úr említett, hiszen igyekszünk ezeket a tapasztalatokat egyféle 
tananyag, egyféle előadás formájában megismerhetővé tenni mind ilyenformán, mind pedig 
az önkormányzati szövetségek különböző csatornáin. A Babák úr által jelzett visszatartó erőt 
érzékeljük. A társadalmi kontroll, a nyilvánosság nagy ösztönzést ad mindenki számára, hogy 
ha nincs ott a Számvevőszék, akkor is ezek az ügyek rendben legyenek. Hiszen valóban, a 
kockázat alapon kiválasztottak között volt százegynéhány fős önkormányzat, és persze 10 
ezer fő fölötti is. Csak ebben a belső kontrollosban. Tehát elég széles metszetünk van ebben a 
tekintetben is. 

Még egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és az észrevételeket, hasznos 
információkat kaptam, és remélem, én is tudtam adni a munkájukhoz. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen ÁSZ-elnök úr hozzászólását. Mi is köszönjük szépen, 
hogy részt vett ennek a napirendi pontnak a tárgyalásán, és számos információval segítette 
munkánkat. Ezt a napirendi pontot lezárom, tekintettel arra, hogy nem is terveztük, hogy ezt 
szavazással zárnánk le. 
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Az ülés bezárása 

Az utolsó napirendi pontunk körében annyit szeretnénk elmondani, hogy a kormány 
elkészítette a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben megfogalmazott 
adósságszabály teljesülése féléves felülvizsgálatáról szóló jelentését. Ezzel kapcsolatban a 
bizottság számára elküldték a munkatársaink az e-mailt, tehát megtekinthetjük ezt a jelentést. 

Ha egyéb nincs, akkor ezt is lezárom, és köszönöm szépen. Mai bizottsági ülésünket 
befejeztük, mindenkinek további jó munkát kívánok a plenáris ülésen. Viszontlátásra! 
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