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J e g y ző k ö n y v ∗
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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

törvényjavaslat (T/1062. szám)

Általános vita

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi

költségvetésének végrehajtásának ellenőrzéséről (T/1062/1. szám)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Brájer Éva (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)
Ferenczi Gábor (Jobbik)
Németh Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Földi László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP) Sós Tamásnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Tolnai Lászlóné osztályvezető (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 44 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait, a képviselő hölgyeket és urakat, illetve a
kormány képviselőit, vendégeinket. Úgy látom, hogy a bizottság határozatképes, elkezdhetjük
ülésünket.

Két napirendi pontra, illetve valójában egy napirendi pontra van javaslat: a Magyar
Köztársaság költségvetésének végrehajtásáról szóló anyag általános vitája, illetve az ehhez
kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés megismerése, a második napirendi pont pedig, ha
van, az egyebek, itt adnánk erre módot. Kérdezem, hogy van-e egyéb javaslat a napirendhez.
(Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést, tehát szavazhatunk. Kérdezem, ki az, aki elfogadja
a napirendet. Aki igen, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki ellene van?
(Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadtuk a napirendet.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062.
számú törvényjavaslat (általános vita); az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/1062/1. szám)

Az első napirendi pontunk a zárszámadás. Kérdezem vagy kérem a kormány
képviselőit, hogy ismertessék velünk a napirendi pont lényegét, illetve a kormány álláspontját.
Tessék parancsolni!

Szóbeli kiegészítések

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium)

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Koleszár Katalin vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és néhány
szóval, viszonylag röviden megpróbálnám bemutatni, illetve kiegészíteni a törvényjavaslatot.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat az államháztartásról
szóló törvénynek megfelelően augusztus 31-éig az Országgyűlésnek benyújtásra került, ezt
megelőzően két hónappal pedig átadtuk az Állami Számvevőszéknek.

A törvényjavaslatnak két főbb része különböztethető meg: egyrészt van egy
normaszöveg, a törvény maga, másrészt pedig van egy számszaki, szöveges háttérbemutató
része. A törvényjavaslat normaszövege rendelkezik a 2009. évi költségvetés finanszírozásáról,
a végrehajtás szabályaival összefüggő kérdésekről, tárgyalja az államadósság kezelését. A
bizottság feladatkörébe tartozóan azt szeretném itt megemlíteni, hogy ez a normaszöveg
tartalmazza az egyházi fenntartók közoktatási kiegészítő támogatásának 2009. évi elszámolt,
az egyházi fenntartókkal leegyeztetett összegét is.

Néhány szóban a 2009. évi gazdaságpolitika főbb vonásairól és a fiskális
folyamatokról. 2009 legfontosabb reálgazdasági folyamatai a kialakított költségvetésben
jelzettekhez képest kedvezőtlenebbül alakultak. Ennek alapvető oka az volt, hogy a gazdasági
válság a vártnál mélyebbnek bizonyult. Ennek megfelelően a kormány a várható gazdasági
visszaesés mértékére és ehhez kapcsolódóan az államháztartási hiánycélra többször
módosította a prognózisát. 2009 egészében a bruttó hazai össztermék 6,3 százalékkal
csökkent. Ennek két alapvető oka volt: a válság hatására a külső kereslet jelentősen szűkült, a
belföldi felhasználás pedig súlyos visszaesést szenvedett el. Az államháztartás 2009. évi
pénzforgalmi hiánya 1014,3 milliárd forintban teljesült, ami az eredeti 2,8 százalékos
hiánycéllal szemben a GDP 3,9 százalékát tette ki.
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A bizottság feladatköréhez tartozóan azt államháztartási kiadások funkcionális
besorolását tartalmazó táblázatból két fő adatot emelnék ki. Az egyik az oktatási
tevékenységek és szolgáltatások kiadása, amely az államháztartás 11,4 százalékát, illetve az
alapkutatás, amely az államháztartás kiadásainak 0,6 százalékát tette ki 2009-ben.

Az adósságállomány a 2009. évben a kincstári kört érintően bruttó 18 964,9 milliárd
forintot tett ki.

Az Európai Unióval kapcsolatos programokról elmondható, hogy szintén az eredeti
előirányzathoz képest kedvezőtlenebbül alakult: 84 százalékban teljesült. Ez az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Kohéziós Alap programjainál túlteljesülést
jelent, ugyanakkor az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjainál a tervezetthez képest
alacsonyabb forrásfelhasználást takar.

Az Állami Számvevőszék jelentéséről is szeretnék néhány szót szólni. Az Állami
Számvevőszék munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni, amihez a törvényjavaslat
tervezetét határidőben átadtuk, biztosítottuk a helyszíni ellenőrzés feltételeit, és folyamatosan
egyeztettük az Állami Számvevőszék megállapításait. A Számvevőszék a jelentésében
felhívja a figyelmet a korábbi évekhez képest kedvező változásokra, ugyanakkor kisebb
hiányosságokra is. Az egyeztetések során a véleménykülönbségek nagy részét sikerült
feloldani, a megfogalmazott javaslatokat elfogadhatónak és mindenképpen hasznosítandónak
tartjuk.

Köszönöm szépen, ennyivel szerettem volna kiegészíteni, és kérem a tisztelt
bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogassa. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes ismertetését.
Azt javaslom, hogy az Állami Számvevőszék jelentését és a törvényjavaslatot

egyszerre, összevontan vitassuk. És mielőtt megkérdezném vagy megkérném Tolnai Lászlóné
osztályvezető asszonyt, hogy röviden ismertesse az ÁSZ-jelentés legfontosabb pontjait,
megkérdezem Moré Tamás főosztályvezető-helyettes urat, hogy ki kívánja-e egészíteni
Katalin szavait.

MORÉ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor, osztályvezető asszony, tessék parancsolni!

Tolnai Lászlóné (Állami Számvevőszék)

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Néhány szóban szeretnék az ÁSZ-ellenőrzés céljáról beszélni. A zárszámadási
ellenőrzésünkkel az alkotmányos kötelezettségének tesz eleget az Állami Számvevőszék.
Hangsúlyozni kell, hogy a zárszámadási ellenőrzés célja a törvényjavaslat megbízhatóságának
értékelése, és annak elősegítése, hogy a törvényjavaslat valósághűen tükrözze a pénzügyi
folyamatokat; nem célja azonban a költségvetés végrehajtásának célszerűségi,
eredményességi szempontból való értékelése.

Az ellenőrzés hatóköre. Az ellenőrzésünk, a zárszámadási ellenőrzésünk kiterjedt
valamennyi tárcára, azon belül is a tárcák úgynevezett igazgatási címeire, a fejezeti kezelésű

előirányzatokról összeállított beszámolókra, valamint a központi költségvetés közvetlen
bevételeire és kiadásainak elszámolására. Ezeken a területeken az úgynevezett financial audit
módszerrel végeztük az ellenőrzést. Meg kell említeni, hogy 2009-ben az ellenőrzésünk a
korábbi évektől eltérően szűkebb intézményi körre terjedt ki. Kiegészítette azonban
ellenőrzésünket a tárcáknál levő belső ellenőrzési apparátus által végzett megbízhatósági
ellenőrzés, ezeknek a megállapításait, a megbízhatósági véleményt az ellenőrzésről készített
jelentésünk tartalmazza.
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Meg kell még említeni azt, hogy az elkülönített állami pénzalapokra vonatkozóan is
végez az ÁSZ ellenőrzést. Itt a könyvvizsgálók által végzett ellenőrzésre támaszkodunk,
illetve ez évtől az APEH-nél a bevételek, az alap bevételeinek az ellenőrzését végezte el az
ÁSZ.

Még egy utolsó gondolat az ellenőrzés hatókörét érintően a helyi önkormányzatokra
vonatkozóan. A helyi önkormányzatok költségvetésből juttatott pénzeszközeinek az
ellenőrzését ebben az évben az ÁSZ úgy végezte, hogy a költségvetési törvényben lévő,
úgynevezett IX. fejezetből történt kifizetéseket a Magyar Államkincstárnál ellenőrizte, a helyi
önkormányzatoknál nem végzett ellenőrzést. Ennek a változásnak az alapja döntően az
államháztartási törvény módosítása volt, ami a Magyar Államkincstár ez irányú
ellenőrzéseinek a kötelezettségét kibővítette.

A főosztályvezető asszony említette, hogy a költségvetési törvényjavaslatban
megjelentek új elemek. Én itt feltétlenül kiemelésre tartom fontosnak azt, hogy ez a
költségvetési törvényjavaslat első alkalommal ad számot a költségvetés
követelésállományáról, annak alakulásáról és a változás főbb okairól - ezt az ÁSZ évek óta
hiányolta. Továbbra is fennáll azonban az a hiány, hogy a hosszú távú kötelezettségvállalások
összefoglaló, áttekintő bemutatását a törvényjavaslat ebben az évben sem tartalmazza.

A megbízhatósági ellenőrzések eredményeiről, mielőtt rátérnék a bizottság
hatáskörébe tartozó tárcáknál tapasztalt ellenőrzési eredményekre, illetve megállapításokra.
Ebben az évben az ÁSZ a vizsgált ellenőrzések közül három fejezetnél fogalmazott meg
elutasító véleményt. A fejezetek által végzett ellenőrzéseknél ez hét alkalommal történt meg.

A bizottság hatáskörét érintő tárcákról szeretnék néhány gondolatot mondani,
elsősorban az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetről. A tárcánál az igazgatást
minősítettük. Az igazgatás beszámolója, tehát magának a minisztériumnak a beszámolója
megbízható, valós képet mutatott a 2009-es gazdálkodásról, figyelemfelhívással azonban
kiegészítettük ezt a tiszta véleményt. Ennek a figyelemfelhívásnak az oka az volt, hogy 2009-
ben sem valósult meg a KSZF, tehát a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére történő
eszközátadás teljes körűen - egyébként ez a hiányosság jellemzően valamennyi tárcánál
felmerült, és ezt a többi tárcánál is figyelemfelhívással indokolta az ÁSZ, ezzel jelezve azt,
hogy ez a probléma megoldatlan, 2009-ben és évek óta megoldatlan.

Az OKM fejezeti kezelésű előirányzatairól készített beszámoló minősítése korlátozott
volt. A korlátozást egy mérlegsorhoz kapcsolódó hiányosság indokolta: az egyéb követelések
mérlegsor nem megfelelő adatokat tartalmazott. Döntően a támogatási program előlegek év
végi egyedi értékelését a fejezetnél nem végezték el. Ennek a nagyságrendje nem volt teljesen
számszerűsíthető. Mintegy 130 milliárd forint ez a támogatási program előleg, amely 2009-
ben kifizetésre került, de miután az egyedi értékelés nem történt meg, ezért a beszámolóra
gyakorolt hatását az ellenőrzés nem tudta számszerűsíteni. Az is előfordult, hogy az
ellenőrzött mintatételek közül egy szervezet támogatási program előlegét 2,4 millió forint
értékben egyáltalán nem tartalmazta a mérlegsor.

A további hiányosságokat figyelemfelhívó megjegyzésben fogalmaztuk meg. Ezek
között előfordult az Erzsébet téri Kulturális Központ és Parkkal kapcsolatban megfogalmazott
hiányosság, nevezetesen az, hogy a tárca könyveiből a befejezetlen beruházás kivezetésre
került - jogszabály szerint, szeretném hangsúlyozni -, ugyanakkor arra vonatkozólag, hogy a
Fővárosi Önkormányzatnak ez a befejezetlen beruházás hogyan került átadásra, az ellenőrzés
részére nem tudta a dokumentumot bemutatni.

Ugyancsak figyelemfelhívó megjegyzést indokolt az, hogy egyes esetekben a fejezeti
kezelésű előirányzatokból juttatott pénzeszközöknél a fejezetnél a saját belső szabályzatukat a
szerződéskötésnél és elszámoltatásnál nem tartották be, például már elkezdődött a program
megvalósítása, amikor a szerződést megkötötték. Erre konkrét példák a számvevői jelentés
függelékében, az OKM fejezetnél találhatók.
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Az ellenőrzés megállapításai alapján mind az igazgatást, mind a fejezeti kezelést
érintően javaslatokat fogalmaztunk meg, természetesen a megváltozott kormányzati
struktúrának megfelelően a KIM és a NEFMI fejezetek részére.

A bizottság hatáskörébe tartozóan az MTA-nál, tehát a Magyar Tudományos
Akadémiánál végzett ellenőrzésről nagyon röviden említeném meg, hogy az MTA Titkársága
cím tiszta záradékot kapott, tehát a beszámolója megbízható, valós képet tükrözött. A fejezeti
kezelésű előirányzatokról készített beszámolónál figyelemfelhívó megjegyzést fogalmaztunk
meg, az OTKA kutatási témapályázatokhoz kapcsolódóan ugyanis, ahol jogszabály lehetővé
teszi, hogy a további évekre kötelezettséget vállaljanak az OTKÁ-ból kifizetett pénzekre, a
kötelezettségvállalás 2009-ben a 2011-2012. évekre vonatkozóan nagyobb volt, mint amit a
jogszabály előír. A jelentés tartalmazza ugyanakkor azt is, hogy ennek megszüntetésére már
az ellenőrzés időszakában intézkedéseket tettek az MTA-nál.

Két elkülönített pénzalap ellenőrzésének az eredményével szeretném zárni. A Kutatási
és Technológiai Innovációs Alapnál a beszámoló minősítését könyvvizsgáló végezte
jogszabály szerint, hiteles véleményt fogalmazott meg a könyvvizsgáló. Ugyanez volt a
helyzet a Nemzeti Kulturális Alapnál is, ahol szintén könyvvizsgáló végezte a beszámoló
minősítését. Az ÁSZ ehhez kapcsolódóan a bevételek ellenőrzését végezte, illetve a
könyvvizsgálat eredményeit hasznosította.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy pillanatra visszatérve a tárca álláspontjához, van
olyan pont, amit speciálisan az oktatás, illetve a kutatás területéről megemlítésre érdemesnek
gondolnak? Az osztályvezető-helyettes asszonyt, Katalint kérdezem. Mert egy globális,
általános véleményt hallottunk, de speciálisan a bizottság tárgykörébe tartozó területről
nem… (Közbeszólások.) Igaz - bocsánat! -, az egyházi iskolákat, az elszámolást említette.
Ezen túl van-e olyan, ami ide tartozik?

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, illetve a funkcionális
kiadásokat említettem még, ami a bizottság feladatkörét érinti. Azt gondolom, hogy a
kötetekben igen részletesen van erről tájékoztatás, nem próbálnám meg kivonatolni azt. A
korábbi években a tárca erre kísérletet tett. Én azt gondolom, hogy nagyon részletesen
szakmai és számszaki beszámolót egyaránt tartalmaznak ezek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben köszöntöm az oktatási államtitkárság
munkatársait, akik vendégeink a bizottsági ülésen.

A képviselő hölgyeké és uraké a szó hozzászólásra, kérdésre, véleményre - azt
gondolom, lehet ez egyszerre, nem választanám külön a három műfajt. Tessék parancsolni!
(Dr. Pósán László jelzésére:) Pósán képviselő úr, parancsolj!

Kérdések, hozzászólások

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék
összefoglalójában az alapfokú művészetoktatásnál olvasható az a tartalom vagy az a néhány
mondat, hogy a benyújtott igényléseknek körülbelül a 10 százalékánál a fenntartói összesítő

adatlapokon igényelt létszám nem egyezik a tanulói listán szereplő létszámmal, és hogy ez
ügyben a helyi kincstár illetékeseivel kellett egyeztetni. A kérdés a következő: lehet-e tudni
azt, hogy miért nem egyeznek ezek az adatok, illetve ha megtörtént az egyeztetés, akkor,
gondolom, arra is megvan a válasz, hogy hol történt esetleg elcsúszás. Mert azért az mégis
csak elég komoly pénzt érint, hogyha valahol nem stimmelnek a fenntartónál szereplő adatok
meg az iskolánál szereplő adatok.
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A másik, amit meg szeretnék kérdezni: ugyancsak az állami számvevőszéki
jelentésben olvasható a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezeten belül, hogy az
intézmény nem készítette el az államháztartási törvénynek megfelelő, előírt határidőre a
beszámolóját, ahhoz képest majd’ kéthónapos csúszás történt. Kérdezem, hogy van-e ennek
konkrétan megfogható személyi konzekvenciája. Azért ez egy kéthónapos csúszás, ami
mégiscsak egy elég komoly dolog. Arról nem is beszélve, hogy ha a Kutatási és Technológiai
Hivatal és a hozzákapcsolódó, egyáltalán nem kicsi pénzalap működését az emlékezetünkbe
idézzük, itt az elmúlt esztendőkben az Állami Számvevőszék mindig nagyon komoly
problémákat, kifogásokat talált, hol kisebb, hol nagyobb arányban, de olyan még nem volt
emlékeim szerint, hogy ki lehetett volna pipálni, és azt lehetett volna mondani, hogy na végre,
itt minden rendben van. A kérdés tehát az, hogy van-e ezeknek bárminemű konzekvenciája,
következménye. Jóllehet tisztában vagyok azzal, hogy az illetékes tárca per pillanat nincs is
itt, de hátha kapunk erre választ. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés, képviselői hozzászólás? (Senki nem
jelentkezik.) Várok öt másodpercet. (Derültség.) Van-e vélemény, ellenzéki álláspont? (Senki
nem jelentkezik.) Nem tudom kicsiklandozni belőletek ezt a hozzászólást, úgy látom.
(Derültség.) Egyszerre vitatjuk mind a zárszámadást, mind az ÁSZ-jelentést. (Senki nem
jelentkezik.) Vagy nagyon siettek valahová, vagy úgy jó, ahogy van, ez a jelentés. (Derültség.)

Akkor a vitát ezennel lezárom, és az előterjesztőké a szó, hogy a képviselő hölgyek és
urak által feltett számtalan kérdésre megválaszoljanak. (Derültség.) Tessék parancsolni… (Az
elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.)

Bocsánat, még mielőtt ezt megtenném, a vita lezárása előtt felhívnám a Jobbik
figyelmét arra, hogy a Házszabály szerint a kisebbségi álláspontot akkor lehet a plenáris
ülésen ismertetni, ha az a bizottsági vitában is elhangzik.

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Írásban elhoztuk.

ELNÖK: Igen, de a Házszabály rigorózus értelmezése szerint el kell hogy hangozzék.
Lehet, hogy ez nem a leghelyesebb, de szerintem egyszerűbb, ha elhangzik, mintsem hogy
ezen vitatkozzunk a Házbizottságban. Tessék parancsolni!

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Akkor röviden elmondanám. A Jobbik nem tartja
alkalmasnak a törvényjavaslatot általános vitára, a részletes indokainkat pedig akkor majd az
általános vita során fogjuk kifejteni, illetve az érveinket írásban csatoljuk a bizottságnak.

ELNÖK: Olvassuk fel? (Dúró Dóra: Felolvassuk?) Ha megtenné vagy megtennéd, az
lenne a legjobb.

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): A törvényjavaslat több szempontból sem alkalmas általános
vitára. Egyrészt nem felel meg az államháztartásról szóló törvény preambulumában
megfogalmazott áttekinthetőség követelményének. A beszámolóban található számtalan adat
nem kellőképpen strukturált ahhoz, hogy az Országgyűlés érdemi vitát tudjon folytatni róla.
Másrészt a zárszámadás jelentőségéhez mérten nem ad kellően világos képet az állam vagyoni
helyzetét illetően, csak elnagyoltan és igen röviden értekezik erről, pedig ez különösen fontos
lenne az oktatás területén is. Az állampolgároknak joguk lenne tudni, hogy pontosan milyen
eszközök és vagyontárgyak állnak az állam rendelkezésére.

Az Állami Számvevőszék jelentése figyelmen kívül hagyja a pénzügyi ellenőrzés
szakmai szabályait, és nem foglal állást arról, hogy a vizsgálatok alapján elfogadásra vagy
elutasításra ajánlja az Országgyűlésnek a kormány zárszámadását. Ezen kívül az Állami
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Számvevőszék jelentéséből vettünk még érveket arra vonatkozóan, hogy miért nem tartjuk
általános vitára alkalmasnak. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm, Dóra.
Még mielőtt válaszolnának a kérdésekre, én is feltennék pár kérdést. Én nem tudom,

hogy milyen eszközöket kellett volna átadni a KSZF-nek. Ha segítene ebben valaki,
megköszönném.

A másik, hogy jól értettem-e, hogy az egyéb követeléseknél, a programelőlegeknél
130 milliárd forintot tesznek ki ezek a programelőlegek, és hogy itt az értékelés, az ezeknek
az előlegeknek a felhasználására vonatkozó értékelés nem készült el vagy nem készült el
időben. Mi ez az értékelés? Tehát miről kell egy ilyen értékelésnek szólnia? Hogy megkapták,
felhasználták, eltűnt, létezik ilyen program? Ez az „értékelés” nyilván egy definiált
szakkifejezés, csak én laikusként ezt nem tudom, és hogy ennek a hiánya, az milyen súlyú. Az
összeg nem kicsi, de hogy az értékelés, ami nincs, az mi, azt így nehezen tudom megítélni.
Köszönöm.

Illetve tetszett említeni, hogy az OTKA 2011-2012-es kötelezettségvállalása nagyobb,
mint a jogszabályban megengedett. Mennyivel nagyobb? Hogyha egy ilyen számot
hallhatnánk akár abszolút értelemben, akár arányban, hogy hány százalékkal terjeszkedett túl
vagy nyújtózkodott túl a takaróján az OTKA! Köszönöm.

Kérdezem a képviselő hölgyeket, urakat, van-e egyéb kérdés, hozzászólás. (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Akkor a válaszadás köre nyílik meg. Kérem, hogy mérlegeljék, döntsék el,
hogy ki kezdi.

Tolnai Lászlóné (Állami Számvevőszék) válaszai

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
A feltett kérdések sorrendjében válaszolnék.

A létszámeltérésre vonatkozóan, tisztelt képviselő úr, hadd kérjek egy olyan
lehetőséget, hogy írásban adjuk meg a választ nagyon rövid időn belül! Nem tudom konkrétan
a választ, és nem szeretnék olyasmit mondani, ami esetleg az ellenőrzés alapdokumentumai
alapján nem állja meg a helyét. Tehát erre írásban szeretnénk visszatérni, és a bizottság
részére írásbeli választ szeretnénk benyújtani.

NKTH. Az NKTH, tehát a Kutatási és Technológiai Hivatal ellenőrzését a fejezeti
belső ellenőrzés végezte. Az eredménye megjelenik a függelékben, bár nem az ÁSZ végezte,
de az eredményét megjelenítette, mint ahogy önök is olvashatták. A kéthónapos késedelem
ilyen jellegű konzekvenciájára nem tudok válaszolni. Úgy gondolom, hogy miután elég
súlyos, ezen túl is elég súlyos kifogásokat fogalmazott meg a belső ellenőrzés a hivatallal
kapcsolatosan, ennek nyilván van valamilyen konzekvenciája, de ezt nem az ÁSZ fogja
kezdeményezni, hiszen nem az ÁSZ végezte az ellenőrzést.

Egyébként ahol az ÁSZ fogalmazott meg minősítő véleményeket, ott a jelentések
tárcákhoz való megküldésénél felhívtuk a figyelmet arra, hogy mindenki saját hatáskörben
tegye meg a szükséges intézkedéseket, sőt mi több az ÁSZ-jelentés javaslatai között, az
55 javaslat között hangsúlyozottan megfogalmazásra került, hogy felhívtuk a már jogutód
tárcák vezetőinek a figyelmét arra, hogy saját hatáskörben intézkedjenek a minősített
véleményekhez kapcsolódóan a hiányosságok megszüntetése érdekében, illetve az esetleges
konzekvenciák levonása érdekében. Feltételezem ezért, hogy ez az NKTH esetében is így
történt.

A következő kérdés a KSZF-eszközátadás. Ennek a jogszabályi alapja az úgynevezett
2118/2006-os kormányhatározat, amely nagyon sok feladatot írt elő akkor és azután is a
tárcáknak, szervezetfejlesztéseket, megszüntetéseket, átadásokat, tehát egy hatékonyabb
kormányzati struktúra kialakítása érdekében. Konkrétan a KSZF esetében ez azt jelenti, hogy
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az úgynevezett alapműködéssel, tehát a funkcionális működéssel kapcsolatos eszközöket,
amelyek tárgyi eszközök, szoftverek, gépjárművel való gazdálkodás, ezeket az eszközöket a
KSZF kezelje, a KSZF szerezze be, tehát a KSZF gazdálkodjon vele. Ennek érdekében
harmadik éve, harmadik-negyedik éve történtek eszközátadások. Hangsúlyozom tehát: nem a
szakmai tevékenységet szolgáló eszközöket, hanem a kvázi kisegítő, tehát az ellátással
kapcsolatos eszközöket a KSZF-nek kellett volna átadni, a KSZF-nek kellene működtetnie,
beszereznie, a beszámolójában kimutatni. Sok oka volt, hogy az elmúlt években ez nem
valósult meg, például két évig az volt az oka, hogy térítésmentes átadással nem lehetett volna
átadni a vonatkozó jogszabályok szerint, közben jött a vagyontörvény 2007-ben, ami újabb
problémát jelentett. 2009-ben jogszabályi oldalról megteremtették annak a feltételét, hogy
térítésmentesen át lehetett volna adni a KSZF-nek, akkor az áfaprobléma merült fel. Röviden
és tömören tehát ezekről az eszközökről van szó.

Az elnök úr következő kérdése volt az egyedi értékelés kérdése a követeléseknél. A
számviteli törvény és az Áhsz., tehát a 2049/21000-es kormányrendelet is előírja, hogy
minden egyes követelést minden év végén egyedileg minősíteni kell, hogy behajtható, nem
hajtható be. Tehát meg kell vizsgálni azokat a körülményeket - ez egy számviteli előírás -,
hogy az adott követelésből reálisan mennyi fog befolyni az adott költségvetési szerv
számlájára, mert a valódiság számviteli elve, hogy csak annyit mutathatunk ki a mérlegben,
amennyi várhatóan be fog folyni. A támogatási program előleg - hiszen egy program
megvalósítását célozza - az egyedi értékelés elve alól, tehát ez alól az elv alól ebben az
esetben sincs kivétel.

Végül, de nem utolsósorban az volt a tisztelt bizottság kérdése, hogy a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap esetében mennyivel nagyobb a kötelezettségvállalás 2011-
2012-re…

ELNÖK: OTKA!

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): …, mint a jogszabályban
engedélyezett. Erre nézve ismételten azt szeretném kérni - mivel a dokumentumokban ez
benne van, de az ÁSZ-jelentés nem tartalmazza, számvevői jelentésből kell ezt kiolvasni -,
hogy engedjék meg, hogy erre szintén írásban válaszoljunk.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Ha megengedik, csak hogy jól értem-e ezt a 130 millió forintot, itt ez nem
tényleges követelés, hanem elindított programokhoz adott programelőleg, amit könyv szerint
követelésként tartunk nyilván, de ez nem fog befolyni; csak akkor vezetjük ki a követelésből,
amikor megvalósult a program, és lezárjuk. És ezeket nem értékelték külön-külön. Jól értem?

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): Pontosan így van, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. A vita lezárásaképpen van-e akár a kisebbségi véleményhez
fűződően mondandója a kormány képviselőjének? Tessék parancsolni!

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. További
kiegészítést, választ nem gondolok tenni. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szavazzunk, és utána majd megpróbálom összefoglalni a
többségi álláspontot, egy kisebbségi álláspontunk pedig már van írásban, de most szóban is
elhangzott.
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Határozathozatal

Kérem, hogy aki támogatja a zárszámadási törvény általános vitára való
alkalmasságát, az most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.)
Három. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs. Tehát tartózkodás nélkül, 3 ellenszavazat mellett
általános vitára alkalmasnak tartottuk.

A többségi álláspont rövid összefoglalása

Hogyha megengeditek, akkor röviden megpróbálom összefoglalni a többségi
álláspontot:

Általános vitára alkalmasnak tartottuk. A bizottság tárgykörébe tartozó területen külön
figyelemre méltónak tartjuk az egyházi iskolák támogatásának a kérdését, a programelőlegek
szabályozásának megoldandó voltát - mert, zárójelben, szerintem ez nem egy tényleges
számszaki probléma, hanem egy szabályozási probléma, hogy a programelőlegeket vajon
egyenként kell-e értékelni. Illetve felhívjuk a figyelmet az OTKA, illetőleg az NKTH
problémáira, az egyiknél az idő törvényi lehetőségeken túlnyúló kötelezettségvállalás, a
másiknál pedig tartalmi és… - mik ezek? - …súlyos tartalmi kifogásokra, illetve a
késlekedésből fakadó problémákra.

Ebben tudom összefoglalni a vitában felmerült szempontokat, egyebet nem hallottam.
Ha jól látom, akkor lesz kisebbségi vélemény, azt Dóra fogja ismertetni? (Dúró Dóra:

Nem. - Edelényi Zsuzsánna: A költségvetési bizottság kisebbségi előadója.) Bocsánat, ezt oda
kell benyújtani, és akkor itt mi is eljuttatjuk a költségvetési bizottsághoz ezt a többségi
álláspontot, amelyet igyekeztem röviden összefoglalni. Köszönöm szépen.

Az 1/a és /b napirendi pontot lezártuk.

Egyebek

Egyebek, második napirendi pont. Van-e valakinek mondandója az egyebek keretén
belül? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést, nekem magamnak nincs ilyen…
(Osztolykán Ágnes jelzésére:) De igen, van, bocsánat, Ágnes!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Bocsánat, én csak azt szeretném, hogyha az
ellenőrzési albizottság tagjai tíz percre itt maradnának a teremben.

ELNÖK: Ne örüljenek, ők maradnak. (Derültség.) Köszönöm.

A többieknek jó munkát kívánok! A bizottsági ülést lezárom. Ágnes pedig itt tartja az

ellenőrzési albizottság ülését két perc technikai szünet után, jó?

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Így van, igen.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


