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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 17 perc) 

Az ülés megnyitása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az ülést megnyitom. Egy rossz hírrel kell 
kezdenem: a hangosítás sajnos egyáltalán nem működik. Ezért vagy keresünk egy új 
termet, ami az itteni rendet ismerve nem egyszerű feladat, vagy pedig – és ezt 
javasolom a tisztelt bizottságnak – mivel gyorsírók vannak, normál hangerővel itt 
tartjuk meg a bizottsági ülést. Bele is vágnánk a közepébe.  

Tisztelettel üdvözlöm meghívott vendégeinket, különösen is Domokos Lászlót, 
az Állami Számvevőszék elnökét, tekintve hogy az Állami Számvevőszéket érinti majd 
az 1. napirendi pontunk.  

Előtte azonban döntsünk a napirendről. A napirendet a bizottság tagjai írásban 
kézhez kapták, amely tartalmazza a napirendi javaslatokat. Ennek a kiegészítésére 
nem kívánok javaslatot tenni. Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki 
támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja a mai ülés napirendjét.  

Megállapítom, hogy – a helyettesítéseket is figyelembe véve – 3 ellenzéki és 10 
kormánypárti képviselő van jelen, a bizottság tehát határozatképes.  

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről (B/125. 
szám, a beszámoló megvitatása a HHSZ 84. § (1) bekezdése 
alapján), valamint Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi 
szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről 
című beszámoló elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

1. napirendi pontunk tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről, valamint az ehhez 
kapcsolódó bizottsági önálló indítvány benyújtásáról szóló vita. Javasolom, hogy az a) 
és a b) pontot összevontan kezeljük, legalábbis a vita szintjén mindenképpen. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kifogása. 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Ez esetben meg is adom a szót Domokos László úrnak, az 
Állami Számvevőszék elnökének. Parancsoljon!  

Domokos László szóbeli tájékoztatója 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Vendégek! Az Állami 
Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően évente egyszer beszámol az 
előző évi tevékenységéről, tájékoztatást ad arról, és egyúttal beszámolót készít a 
pénzügyi gazdálkodásról. Jelzem, hogy az Országgyűlés által kijelölt könyvvizsgáló el 
is végezte a munkáját, és ez is melléklete az írásbeli beszámolónknak.  

A 2013. év a második olyan teljes esztendő volt, amelyben az Állami 
Számvevőszék megújult jogszabályi környezetben látta el feladatait. Az év során 
növeltük az ellenőrzéseink számát. 2012-ben 112, tavaly pedig 192 jelentést hoztunk 
nyilvánosságra. 347 címzettnek 2249 intézkedési kötelemmel járó, megállapításon 
alapuló javaslatot tettünk. Az ezekre vonatkozó intézkedések meg is történtek, az 
intézkedési tervek elkészültek, azokat benyújtották, mi pedig ellenőriztük és vissza is 
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jeleztük azok elfogadását. Ezek közül a javaslataink közül 68 vonatkozott felelősség 
felvetésére is. Az előző évekhez képest több helyen indítottuk el a közpénzügyek 
rendbetételét, és egyre több jó gyakorlatot tapasztaltunk az ellenőrzöttek részéről.  

Jelentéseinkkel hozzájárultunk a törvényalkotási folyamat eredményességéhez 
is. 2013-ban 50 bizottsági ülésen 47 számvevőszéki dokumentumot vitattak meg 
valamilyen formában az országgyűlési képviselők. A zárszámadási jelentésünket, a 
központi költségvetési törvényjavaslatról alkotott véleményünket 19 országgyűlési 
bizottság összesen 38 bizottsági ülésen tárgyalta. 7 számvevőszéki jelentés 
megállapításait hasznosították 4 jogszabály megalkotásában az Országgyűlésben. A 
képviselők a tavalyi évben több törvénytervezet általános vitájában megismerhették a 
kapcsolódó számvevőszéki javaslatokat, mindamellett az önkormányzati területen 
végzett ellenőrzéseinkkel támogattuk az országgyűlési bizottságok munkáját. A 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság külön megtárgyalta az önkormányzatok 
belső kontrollrendszerének ellenőrzéséről szóló jelentéseket, amelyek keretében közel 
40 számvevőszéki jelentés ellenőrzési tapasztalatait foglaltuk össze és ismertettük a 
bizottsággal. 

Az államadósság növekedéséhez kapcsolódóan az önkormányzatok és a 
többségi állami, önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok 
eladósodásának vizsgálata, illetve annak korlátozása érdekében ellenőrzést 
próbáltunk szervezni, és ezzel, én úgy gondolom, hozzájárultunk ennek a 
megismeréséhez, a kézben tartási feltételek kialakításához. Az elmúlt évben ezért 
kiemelt volt az önkormányzati alrendszer ellenőrzése, hiszen 174 - valamilyen módon 
az önkormányzatokhoz kapcsolódó - számvevőszéki jelentést hoztunk nyilvánosságra, 
és ellenőrzéseink révén közel 250 helyszínen voltunk jelen az önkormányzati 
szférában. Állíthatom, hogy az önkormányzati eladósodottság súlyos problémáinak 
tényszerű feltárásával az ÁSZ is hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati adósság 
átvállalására sor került.  

Az ellenőrzött önkormányzati területek kiválasztását célzott ellenőrzés 
alapozta meg, mint ahogy a többi ellenőrzés esetében is, vagyis igyekeztünk a 
kockázatos, az államadósság szempontjából lényeges, a pénzügyi egyensúly 
megteremtése tekintetében hangsúlyos területeket ellenőrizni. Bár a belső kontroll 
tekintetében még mindig annak a 2009 januárjától 2010 őszéig fennálló helyzetnek a 
kezeléseire kellett fordítanunk erőinket, egyáltalán a törvényesség helyreállítására, 
amely a törvényesség hiányából adódott, hogy visszavezessük az önkormányzatokat, 
ha úgy tetszik, a jogkövető magatartásra, illetve a korábbi ÁSZ-ellenőrzésekhez képest 
is intenzív ellenőrzésnövekedés történt nemcsak tavaly, hanem már az azt megelőző 
évben is.  

2013-ban külön is nagy figyelmet fordítottunk a 2011. január 1-jei jogszabály-
változás alapján a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
ellenőrzésére, ami több szempontból is, azt gondolom, igen aktuális. Egyrészt az e 
társaságok nyílt vagy rejtett eladósodása kockázatot hordoz az egész önkormányzati 
eladósodás szempontjából, így az államadósság növekedéséhez is hozzá tud járulni 
azzal ellentétes irányban, amelyet az adósságcsökkentés általános, az Alaptörvényben 
megfogalmazott célja szolgál. 

Másrészt ellenőrzéseink élesen rávilágítottak olyan problémás területekre, 
mint az önköltségszámítás vagy az elmaradó eszközpótlás, amely úgynevezett rejtett 
eladósodásához vezet. Ennek keretében egyébként ebben az évben folytattuk az 
önkormányzati rezsicsökkentést, a rezsidíjakhoz kapcsolódó vállalati ellenőrzést, és 
valószínűleg ezt még jövőre is majd folytatnunk kell. Ez egy olyan terület, ahol a valós 
elszámolás és az állami támogatás igénylésének a helyes elszámolása érdekében van 
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mit az elszámoláson, az elszámoltathatóságon javítani; erről majd a 2014-es 
beszámolóban fogok részletesebben szólni. 

2013-ban olyan területeket is ellenőriztünk, amelyek közvetlenül járultak 
hozzá Magyarország versenyképességének javításához, a gazdasági növekedés 
felgyorsulásához. Természetesen itt is prioritási sorrendet kellett felállítanunk, 
ellenőrzéseinket olyan területekre fókuszáltuk, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket 
érhetünk el. Tipikusan ilyen területként tudtuk ellenőrizni a múlt évben a 
versenyképes tudás megszerzése és hasznosítása témáját, amely a foglalkoztatás 
növekedésének fontos eleme.  

Ezzel összhangban, a tavalyi évben a közfoglalkoztatás ellenőrzése során a 
kapcsolódó képzési programok támogatási rendszerének hatékonyságát, 
eredményességét is értékeltük. Szintén a versenyképesség területét érintően 
ellenőriztük a szakképzési politika szakmai gyakorlattal kapcsolatos célkitűzéseinek 
az érvényesülését. A gazdasági kamarák ellenőrzése keretében a gyakorlati képzéseket 
szervező cégeknél is ellenőriztük a szakképzési hozzájárulás felhasználását, tehát a 
vállalati szféra is az ellenőrzés látókörébe került nagy számban ezen a területen. Az 
Állami Számvevőszék ez esetben is olyan területet ellenőrzött, ahol egyébként 
korábban nem volt ellenőrzés. Általában, látjuk, az állami szféra sem ellenőriz 
intenzíven, a kamarák megbízásán keresztül sok milliárd forintos támogatás 
felhasználásának az ellenőrzése volt hiányos vagy elégtelen. Ezalatt azt értjük, az 
történt, hogy nem volt igazolható, hogy a diákok megjelentek ezeken az 
oktatóhelyeken, illetve a diákok ténylegesen képzésben vettek részt; a jelentés ezt 
részletesebben taglalja. 

Az ÁSZ-törvényben meghatározott feladat, hogy az ÁSZ a feladatkörében 
készített elemzésekkel, tanulmányokkal is támogassa a jó kormányzást, valamint a 
Költségvetési Tanács munkáját; egy 2012 őszi ÁSZ-törvénymódosítás fogalmazta meg 
e kötelező feladatunkat. A Költségvetési Tanács munkájának támogatása keretében 
tavaly végül is 3 tanulmányt és 2 elemzést készítettünk. A jó kormányzást támogatta 
az a két konferenciánk is, amely a költségvetési politika gazdasági növekedéssel 
kapcsolatos összefüggéseivel, illetve a hosszú távú államháztartási kockázatok 
felmérésével és kezelésével foglalkozott neves hazai és külföldi előadók bevonásával; 
Európában is csak 3-4 ország végez ilyen típusú értékelést. Ezeket a tapasztalatokat 
folytatva, ez évben és jövőre is ilyen módon folytatjuk az ellenőrzést, a magas 
kockázatú tényezőit próbáljuk számba venni, az állam által befolyásolt GDP-
növekedésre ható tényezők ellenőrzésére koncentrálva.  

Tanácsadó tevékenységünk másik hangsúlyos területe a közpénzügyek 
fejlődésének előmozdítása, ennek érdekében több „jó gyakorlat” szemináriumot is 
szerveztünk. Az előző év egyik kiemelkedő kezdeményezése volt az ÁSZ és a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 20 helyszínes közös továbbképzési 
programjának megindítása. Ezt annak érdekében tettük, hogy olyan terület is kapjon 
információt az elvárásokról, tapasztalatokról, amelyen nem volt ellenőrzés, de lehet a 
jövőben. Nagy létszámú, széles körű, az ország egész területére kiterjedő program volt 
ez, és sikeres programnak ítélem.  

Az Állami Számvevőszék az integritási kultúra, az integritásalapú közigazgatási 
kultúra megteremtése érdekében 2013-ban is elvégezte az integritásfelmérést, 
amelyre az országgyűlési határozat is felhatalmaz bennünket, és amelynek 
eredményéről egy összefoglaló tanulmányt is készítettünk. Ezt ebben az évben is 
elvégeztük, és majd az év végén fog megjelenni ennek a tanulmánynak az értékelése.  

Minden évben újabb és újabb területek és szervezetek bevonásával szélesítjük 
az elszámoltathatóságot. Első ízben értékeltük például a zárszámadási törvényjavaslat 
összeállításának folyamatát is, és a korábbi évekhez viszonyítva is több mint 140 
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milliárd forinttal megnöveltük az ellenőrzési lefedettséget. Szintén új megközelítést 
alkalmaztunk az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás ellenőrzése során.  

Az elmúlt évben lezárult a Számvevőszék szervezeti átalakítása is. A vezetői 
szintek csökkentésével és az igazgatósági tagozódás megszüntetésével, 2011-től 
elindítva egy mátrix jellegű szervezeti struktúrára álltunk át fokozatosan, ahol a 
munkavégzés nem osztályszerkezetben, hanem projektszerűen történik. Ez a 
magyarázata talán annak, hogy tudtuk növelni az ellenőrzéseink lefedettségét, 
darabszámát, a megjelent jelentések darabszámának a növekedését. Ezzel 
összhangban szakaszokra bontottuk a teljes ellenőrzési folyamatot, a tervezéstől 
egészen a hasznosulás nyomon követéséig. Mindezek mellett megújult a 
létszámgazdálkodásunk, a toborzási, kiválasztási rendszerünk, a 
teljesítményértékelési rendszert fejlesztettük tovább a dolgozóink, számvevőink 
értékelésére, valamint a belső vezetői kiválasztásban is egyféle belső pályáztatási 
versenyeztetést alkalmazunk a projektvezetők kiválasztására.  

Ellenőrzési módszertani dokumentumaink megújítása is folyamatos, hiszen az 
irányadó nemzetközi standardok változását a Számvevőszéknek is figyelembe kell 
vennie. 2013 őszén született meg egy új, nagyobb standardváltoztatási nemzetközi 
döntés, ennek az átvezetése már a múlt évben elkezdődött és ebben az évben 
folytatódott. Várhatóan jövőre fogunk ezzel olyan ellenőrzéseket folytatni, amelyek az 
új követelményeket is figyelembe veszik.  

A céljaink elérése érdekében is elengedhetetlen, hogy stratégiai területként 
kezeljük a társadalmi szintű tájékoztatást. Éppen ezért a kommunikációs 
tevékenységünket tudatosan tervezett, egymásra épülő alapelvek szerint építjük fel, és 
a gyakorlati megvalósítás során törekedünk a folyamatos innovációra, a modern 
technológiák alkalmazására. Emellett folyamatosan mérjük és elemezzük az elért 
eredményeinket.  

Végezetül engedjék meg, hogy összegezzem a gondolataimat. Az Állami 
Számvevőszék 2013-ban is a törvényekkel összhangban működött, ugyanakkor nem 
elégedett meg pusztán a kötelező feladatok teljesítésével. Mindvégig oly módon 
folytattuk tevékenységünket, hogy azzal érezhető hatást gyakorolhassunk a 
mindennapokra, azaz az elvégzett számvevőszéki munka hasznosuljon. Ebből 
adódóan aktív szerepet vállaltunk a közpénzügyi helyzet megszilárdításában, hazánk 
pénzügyi kultúrájának fejlesztésében, és ennek megfelelően kezdeményezzük, hogy e 
tekintetben erre felhatalmazást kapjunk országgyűlési keretek között is. Erre 
vonatkozóan egyetértünk azzal a határozattervezettel, amely a bizottság előtt mint 
előterjesztés megjelenik. Úgy gondolom, ezzel tudunk aktívan közreműködni abban, 
hogy ez a banki, pénzügyi kiszolgáltatottsági helyzet ne csak szabályozási kérdés 
legyen, s az állampolgárok tudatos felkészítésével, megfelelő szakmai 
felkészítettséggel tud hozzájárulni az állam, illetve a Számvevőszék, hogy a rendkívül 
jól felkészült pénzügyi szektor termékeivel szemben a lakosság a saját tudásával 
arányos kockázatokat vállaló magatartást folytasson. Nagyon szépen így tudnám 
megfogalmazni ezt a célt. Ezt a közfeladat-vállalást az előző évek tapasztalatai alapján 
felmértük, és azt gondolom, van mód ebben jelentős, széles körre jutó változtatást 
elérni. Ez hosszú fejlesztő, képző és odafigyelő munkát kíván, amihez nagyon 
szisztematikus együttműködésre van szükség. A kormányzattal, az állami szervezetek 
közül a Nemzeti Bankkal, más oktatási és kormányzati tényezőkkel, az intézményi és 
a civil szférával való együttműködési tapasztalataink alapján úgy gondolom, hogy ez 
hasznos tevékenység lehet, önként vállalva, ha az Országgyűlés is támogatja. Nagyon 
szépen köszönöm.  
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Kérdések, megjegyzések 

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr szóbeli kiegészítését. Néhány évvel ezelőtt, 
még az előző ciklus derekán az új Állami Számvevőszékről szóló törvényt pont a 
Gazdasági bizottság nyújtotta be. Ez a törvény, amelyet anno természetesen 
részletesen egyeztettünk az Állami Számvevőszék elnökével és vezető munkatársaival, 
lehetővé teszi az Állami Számvevőszék számára, hogy egy kicsit rugalmasabb 
szervezetet alakítson ki. Örömmel látom, hogy elnök úr élt ezzel a lehetőséggel, és ez 
valóban javítja az ellenőrzések hatékonyságát. Ez mindenképpen örvendetes dolog. 
Ha jól látom, az önkormányzati rendszer átalakítása miatt is ezek az ellenőrzések 
voltak a fókuszban.  

Annyit azért kérnék elnök úrtól, hogy néhány mondatban röviden összegezze, 
hogy az összes ellenőrzés tapasztalata alapján hogy látják, az önkormányzati rendszer 
átalakítása sikeresen megtörtént-e, tehát tudtak-e alkalmazkodni az új feltételekhez. 
Szerintem ma erről az ÁSZ-nak van a legmélyebb benyomása.  

Azt pedig külön szeretném megkérdezni, hogy mi a tapasztalat az 
önkormányzati cégek adósságvállalásával kapcsolatban. Az állam átvállalta az 
önkormányzatok teljes adósságát, ott már van egy szigorú ellenőrzés, egy szigorú 
kontroll, tehát egy önkormányzat eladósodni nem nagyon tud, lévén, hogy az állam 
ott szigorú kontrollrendszereket tud érvényesíteni. Azt ne felejtsük el, hogy ennek 
persze az államháztartási hiány szempontjából is van jelentősége. Szeretném 
elmondani képviselőtársaimnak, hogy 2010-ben például az egyik nagy meglepetést az 
okozta a kormányzat számára, hogy az önkormányzati rendszernek az előzetesen 
becsült hiánya és a valós hiánya között óriási volt a különbség – és nem lefelé –, amit 
kezelni kellett abban az időszakban. Ilyen meglepetés többször is előfordult. Így 
nyilvánvaló, hogy kiszámíthatóbbá kellett tenni a viszonyokat az állam egészének a 
gazdálkodása szempontjából. Viszont ebben egy kicsit rejtett módon működik az 
önkormányzati cégek adóssága. Kérdezem, hogy e tekintetben mi a tapasztalat. Van-e 
gyorsuló eladósodási folyamat, vagy csak növekvő, de az átlagnak megfelelően 
növekvő, esetleg stagnáló? Mit éreztek ki, mert lehet, hogy ez a következő egy-két év 
egyik fontos kérdésévé válhat.  

Összességében azt kell mondanom, hogy a beszámolót elégségesnek, a kitűzött 
célokat helyesnek tartom, örülök, hogy ezeket a célokat tűzi ki maga elé az Állami 
Számvevőszék, s azt gondolom, nyugodtan támogathatjuk azt a határozati javaslatot, 
amit a bizottság megfogalmazott. Annak pedig külön örülök, hogy az Állami 
Számvevőszék a pénzügyi kultúra fejlesztésében komoly feladatot vállal. Szerintem ez 
egyébként a magyar pénzügyi élet minden szegmensére ráfér. Nem olyan régen a 
Magyar Nemzeti Bank elnökét is kértem, hogy ha lehet, ők maguk is dolgozzanak ki 
tananyagokat, amiket be lehet iktatni legkésőbb a középiskolai oktatási rendszerbe, 
mert látszik, hogy Magyarországon a pénzügyi kultúra fejlettsége még messze van az 
átlagtól. Az olyan országokban, ahol évtizedes, sőt évszázados múltra tekint vissza a 
meglehetősen szabad bankárkodás, sokszor szabályozatlanul – gondolok itt például 
az Egyesült Államokra –, még ott is az a tapasztalat, hogy alig van 50 százalék fölött 
azoknak az embereknek az aránya, akiknek a pénzügyi kultúrával kapcsolatos tudása 
a legminimálisabb szintet eléri.  

Ilyen felmérés Magyarországon még nem volt, de tartok tőle, hogy ebből a 
szempontból itt még nagyobb lenne a probléma, most már nem biztos, hogy a 
devizahitelek tekintetében, de mint tudjuk, azért van még sok minden más is. 
Ismerem például annak az Egyesült Államokban végzett 2007-es felmérésnek az 
eredményét, amelyik arról szólt, hogy például egy 100 dollárba kerülő vásárlásnál a 
25 vagy 30 százalékos kedvezmény-e az előnyösebb, s 52 százalékban találták el a 
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helyes választ. Tartok tőle, ha nálunk ilyen típusú kérdéseket tennénk fel, akkor itt is 
lennének problémák, s akkor a kamatos kamat számításáról még nem is beszéltünk, 
vagy arról, hogy érdemes-e felvenni olyan hitelt, ami – mondjuk – bankkártyához 
kapcsolódik, és utána vissza kell-e azt fizetni időben, vagy pedig lehet húzni vele az 
időt, amikor már mintegy három-négyszeres büntetőkamat lép életbe. Az ilyen 
tekintetben végzett felmérések is nagyon rossz eredményeket szoktak mutatni. Tehát 
a pénzügyi kultúra fejlesztésére igenis érdemes odafigyelni, mert pont azokon a 
területeken, ahol látszólag modern dolgok történnek – például a készpénzt 
helyettesítő fizetőeszközöknél –, ugyanolyan komoly veszélyek leselkednek, mint a 
hitelezési rendszerben, ha nem tudjuk őket szabályozni és nem figyelünk rájuk oda.  

Ez persze most mellékes téma, de ebből is látszik, hogy az Állami 
Számvevőszéknek is van ilyen szerepe, és ezt javasolnám az önkormányzati 
kultúrában is fejleszteni, mert innovatív pénzügyi termékekkel az önkormányzatok 
világában is lehet találkozni, de gondolom ezt elnök úr munkatársai különösen jól 
ismerik. Én csak annak kapcsán láttam rá erre, hogy amikor az önkormányzatok 
adósságát átvállalta az állam, akkor olyan pénzügyi instrumentumok is feltűntek 
ebben a keretben, amiket még a vállalkozói világban is ötletelésnek lehet minősíteni. 
Egy önkormányzatnál pedig különösen elgondolkodtató az, hogy ilyen termékekbe 
egyáltalán belevágtak, nyilván megfelelő szakmai tudás és mindenféle 
megalapozottság nélkül.  

Képviselőtársaim közül kinek van kérdése? Alelnök úr!  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Csak két szakmai jellegű és kiegészítő kérdésem lenne, amely kapcsolódik a tárgyhoz, 
de mégis inkább az érdeklődésnek megfelelő. Az vitathatatlan, hogy a Számvevőszék a 
módosításokat követően abszolút pozitív irányban indult el, és fellelhetők ezek a 
változások az előttünk fekvő jelentésből is.  

Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy elnök úr szerint nagyságrendileg hány 
olyan település van Magyarországon, amelyeket nem ellenőriz senki. Vannak 
bizonyos párhuzamosságok a rendszerben, vannak olyan önkormányzatok, 
települések, amelyeket az Államkincstár, a Számvevőszék és több közület is ellenőriz, 
viszont állításom szerint ezres nagyságrendben lelhetők fel olyanok, amelyeket az 
égvilágon senki. Jó lenne itt egy szakmai tisztázás, hogy ez az állítás mennyiben felel 
meg a valóságnak.  

A második: a nemzeti vagyon kezelésének az ellenőrzése egy alpont kapcsán 
merül fel. Újra és újra az a kérdés, hogy nem lenne-e könnyebb dolga a 
Számvevőszéknek és a többi felügyeleti szervnek is abban az esetben, ha egy kész 
nemzeti vagyonleltár rendelkezésre állna, illetve rendelkezik-e információval arra 
nézvést, hogy a közeljövőben várható-e egy ilyennek a kikerekítése vagy egyáltalán 
megalapozása. Csak erre a két pontosító jellegű felvetésre szeretnék választ kapni. 

Elnök úrhoz kapcsolódva a tekintetben, hogy a pénzügyi kultúra alapjainak 
megteremtése lenne a fő feladat, nem is a szélesítése, hiszen, ha jól emlékszem, a 
Magyar Nemzeti Banknak és a Portfoliónak az öngondoskodás konferenciáján 3-4 éve 
merült fel az, hogy: valóban, a Magyar Nemzeti Bank már készített ilyen 
tananyagokat, ezeket elküldte a megfelelő helyekre; de a végeredményt mindannyian 
ismerjük, a közoktatásban ezek nemhogy nem köszönnek vissza, nemhogy nem 
jelennek meg, hanem nyomokban is alig lelhetők fel. Tehát nyilvánvaló módon 
összehangolt feladatvállalásra lenne szükség e tekintetben, hiszen amíg az alapfokú 
oktatásban az alapvető pénzügyi ismeretek elsajátítását nem tesszük a legszélesebb 
körben lehetővé, addig valóban - a devizahitelezésen túl is - számos egyéb 
konstrukcióval lehet egy kifosztó szivattyút üzemeltetni, és nem is kell 
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rosszhiszeműnek lennem ahhoz, hogy ezt gondoljam. Érdemi válaszait előre is 
köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e még esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Riz Gábor 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen észrevételem 

lenne. A jelentésben fontos pontnak tartom a támogatásoknál, hogy az Állami 
Számvevőszék ellenőrizte a szakképzési támogatás, a normatív támogatás 
felhasználását. Ennek ismeretében különösen fontos az, hogy a kormány a közoktatás 
rendszerének az átalakítása mellett a szakképzés rendszerének a teljes átalakítását 
tervezi, a duális rendszerbe való áttérést. A duális rendszer lényege a gyakorlati 
kiképzőhelyek megerősítése, illetve pedagógiai, szakmai szempontból történő 
felvértezésük nyilván forrásoldalról is nagyon fontos a jövőben, s ennek a 
felhasználását, fokozott ellenőrzését elő kell segíteni, úgyhogy továbbra is erre 
szeretném bíztatni az Állami Számvevőszéket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor elnök úrnak adom meg a szót.  

Domokos László válaszai 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Akkor 
sorban haladnék, és először talán az önkormányzati rendszerről, melynek állapota 
valóban nemcsak pénzügyi, hanem irányításmenedzsment-problémákkal is átszőtt 
terület, melyben a 2004-es európai uniós csatlakozással vezetették be a belső 
kontrollrendszereket, illetve 2004-től vállalta az ország - de valójában csak majd 
2007-8-tól jöttek ki a törvényi feltételek -, hogy ennek a kialakítását teljeskörűen 
nemcsak az önkormányzati, hanem a központi rendszerben is megjeleníti. Igazából ez 
az egyik olyan láncszem, ami, azt láttuk, hogy a válság elsöpört. Tehát a 2008-as 
válság, és már azt megelőzően, 2006-tól kezdve a megtakarítások a belső 
kontrollrendszerek, a belső ellenőrzés gyengítésének az irányába hatottak, mert úgy 
gondolta minden vezető, hogy az a legegyszerűbb spórolás, ha az ő ellenőrzését 
kiveszi, és azon próbál takarékoskodni. Én azt gondolom, hogy ez egy felfogásbeli 
probléma, mert mi meg azt mondjuk, hogy amellett, hogy a törvény ezt előírja, 
Magyarország pedig az Európai Unió felé kötelezettséget vállalt.  

Egy jól menedzselt közpénzügy, közvagyon-gazdálkodásnak az alapja, hogy a 
jó irányítás, az információs rendszerek, a kontrollrendszerek, a jogszabályi belső 
környezet stb., stb. meglegyen. Tehát mi nemcsak egy jogszabályi kötelmet látunk 
ebben, hanem egy menedzsment-színvonalat. Ráadásul, ha szétnézünk a világ 
auditvilágában, egy könyvvizsgáló is azzal kezdi, vagy egy másik ország 
számvevőszéke, hogy először is megvizsgálja, hogy milyen magasságú kockázat van a 
belső menedzsmentben, meg a belső kontrollállapotról készítenek felmérést, nem 
véletlenül.  

Csak emlékeztetőül mondom, hogy 2011-ben, amikor a zárszámadást 
értékeltük, önálló fejezetben a költségvetés belső kontrollállapotáról egy önálló 
füzetet, jelentést készítettünk és tekintettük át, és ezt évről évre egyébként 
megismételjük, most is, és az önkormányzati szférában - amire utaltam - a 
Költségvetési bizottság is tájékozódott, hogy mi a fenének kell - mondták ott 
néhányan - ezt ellenőrizni, és erre azt mondtuk, hogy igen, ez a rendnek az alapja. Ezt 
fontos talán érteni, hogy egy kultúraváltás kikényszerítése is zajlik ma az 
önkormányzati szférában, hiszen az a képesség, hogy ne költse túl magát, ne vállalja 
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túl magát, olyan termékeket ne fogadjon be, aminek a kockázatát nem tudja 
megítélni, ez egy menedzsment-színvonal kérdése, nem egy-egy ember képességbeli 
kérdése.  

Tehát azt kell mondanom, hogy ezt nem lehet egy év rohamával bevenni, 2011 
óta próbáljuk az önkormányzati szférát egyre intenzívebben ellenőrizni. 
Összeállíttattam egy közel 18 oldalas anyagot az önkormányzatok 3 évi ellenőrzésének 
a tapasztalatairól, ezt én szívesen el fogom küldeni pár napon belül a bizottságnak, 
most állítottuk össze, az egy szélesebb betekintést ad, hogy az ÁSZ hogyan járul hozzá 
ehhez az önkormányzati ellenőrzéshez. Ezt kiegészítő anyagként a bizottságnak ide 
elhoznám, mert nincs önálló önkormányzati bizottság, ezért kerestem is, hogy kinek 
lenne jó ezt az áttekintést adni. Ha itt érdeklődés van, úgy látom, hogy ez jogos, ezt 
szívesen átadom a bizottságnak. 

Viszont egy olyan reformértékű átalakítást hajtott végre az előző években a 
parlament, amely, én azt gondolom, egy önkormányzati csődhelyzetből egy 
önkormányzati stabilitás felé hatott. Tehát, hogy mi az általános megítélésem, én úgy 
látom, hogy egy stabilitási helyzet jött létre, de a kockázatokat látni kell. A kockázatok 
abban vannak, hogy a belső kontrollrendszerek mennyire vannak jó állapotban, ami 
abban jelenik meg valójában, hogy a kormányzat vissza tudja fogni láthatóan az 
önkormányzati eladósodást. Makrogazdasági szinten egyértelműen nincs meg ez a 
kockázat - azt hiszem, ezt a 2013-as zárszámadási beszédemben külön is említettem -, 
viszont azért tudni kell, hogy egy kiskapu van a rendszerben, ami egyre nagyobbá 
válhat, ez pedig az önkormányzati vállalati szektor.  

Tapasztalunk olyan jelenségeket, hogy egyre nagyobb méretű hitelek jelennek 
meg az önkormányzati tulajdonú többségi vagy százszázalékos tulajdonú cégek 
esetében, amelyek, sok esetben úgy tűnik, mintha az önkormányzat helyett vett volna 
föl hitelt és finanszíroz tevékenységet. Sok esetben sajnos nem biztos, hogy ezek 
megtérülő beruházások, hanem - azért mondom, hogy az önkormányzat helyett - 
gyakorlatilag megtérülés nélküliek, tehát nemcsak a kamatot kell megtermelnie, 
hanem a tőkét is. Ezt valószínűleg a vállalatok javarésze nem fogja tudni, és így be fog 
esni az állam a tulajdonosi jogon keresztül, úgymond passzív módon az 
önkormányzati adósságba. Ezt próbáljuk vizsgálni, ezért is tettük intenzívebbé e 
szféra ellenőrzését.  

Talán itt egy kis színesként, mégis, hogy a munkánk mennyire sokszínű, 
színházakat ellenőriztünk, ami már az idei évben jelent meg. Nagyon jó döntésnek 
ítéljük, hogy az intézményből társasági forma jött létre, hiszen ez klasszikusan nem 
az, mint amikor napközben a közalkalmazottak dolgoznak, és négy órakor 
hazamennek, hanem ez klasszikus hétvégi meg esti munka, és ideje volt, azt 
gondolom, rugalmas munkaügyi és egyéb viszonyok közé helyezni. Viszont az ottani 
kinevezett vezetők jó része színész, rendező, aki magát mindig is főszínésznek, 
főrendezőnek, főkoreográfusnak, nem tudom, minek gondolja, miközben föl kellett 
hívnunk a figyelmét, hogy az ő neve mellé nem ez van odaírva, hanem ügyvezető 
igazgató, és a társasági jog szerint az ügyvezető igazgatónak egészen más felelőssége 
van, mint egy színésznek, rendezőnek stb. Ezért én azt gondolom, hogy ez az 
ellenőrzés például egy kimondottan forradalmi, kultúraváltási ellenőrzés volt, hiszen 
meg kellett vívnunk a csatát ezekkel a vezetőkkel, hogy értsék meg, hogy minden 
művészet remek, nem is szólunk bele, azt nem is ellenőriztük, de számvitel van, 
számlák vannak, elszámolás van, leltár van, vagyon van, likviditást kell tartani, és 
mérlegben legalább az egyensúlyra kell törekedni.  

Azt gondolom, hogy ez majdnem egy kulturális misszió, mondhatnám, a 
kultúrában való misszió, így is mondhatnám, de azt nem állítanám, hogy mondjuk, a 
vízmű vállalatoknál ne lenne ugyanilyen probléma. Most nem akarok erre kitérni, 
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csak annyiban akartam mondani, hogy ez az ellenőrzési felület, tehát amit megnyitott 
felénk 2011-től az Országgyűlés, ez egy nagyon jelentős előrelátás volt, hogy ezt az 
eladósodási pontot legalább fogni tudjuk.  

Mi a jelenség? Azt látjuk, hogy korábban is volt a vállalatoknak ilyen jellegű 
kockázatos hitele, ami be is esett - a BKV a legismertebb talán, de azért még tudnánk 
egy párat mondani, vagy a fürdők elhíresült, országos hírű ügyekké váltak -, erre 
rámentek önkormányzatok pénzügyileg. Bár, aki hamarabb kapta meg, az 
adósságátvállalással a kormányzat tulajdonképpen levette róla ezt a terhet, de most, 
az elmúlt egy évben megint egy hitelfelvétel-gyorsulást látunk. Tehát ezért is kellett 
ennyit beszélnem róla, mert az önkormányzati vállalati szféra várhatóan egy egyre 
terebélyesedő, és nem jövőre, vagy nem az idén, de egyre inkább egy makrogazdasági 
kockázatú tényezővé fog válni. Ez a vélelmezésünk, de ezt még nem írtuk le, mert még 
olyan mélységű ellenőrzés nincs, ami kiterjedne ennek a pontos látására. A vállalati 
adósságok növekedését tehát tényként meg tudom erősíteni.  

Elhangzott, hogy a lakosság, de az önkormányzati meg az állami szféra 
pénzügyi kultúrájának az állapota egyformán fontos. Ezzel egyetértek. Egy felmérést 
végeztünk olyan felsőoktatásban tanulók között, akik közgazdasági iskolákban 
végeztek vagy most oda járnak, tehát kimondottan a gazdasági szférában, és nagyon 
érdekes, hogy a 90 százalékuk nem akar vállalkozó lenni és nem akar kockázatot 
vállalni. Véleményünk szerint ez veszélyes, mert a gazdasági szférában a 
kockázatkerülő magatartás egy vállalkozókerülő magatartásba csaphat át, s ha ez így 
van, akkor kik lesznek a jövő képzett vállalkozói, ha a gazdasági felsőoktatásból 
kikerülők nem lesznek ilyenek. Ez a válságnak egy nagyon sajátos visszahatása. De 
közben azt is látjuk, igazából nem az a kérdés, hogy valaki tud-e szofisztikált 
termékkel bánni, hanem az, hogy felismeri-e, hogy ő abba ne lépjen bele. Ez a mi 
missziónk, így közelítenénk meg mi a pénzügyi kultúrát, hogy mindenki a tudásának 
megfelelő helyen legyen. Aki soha nem megy be egy bankba, mert tudja, hogy nem ért 
a pénzügyi műveletekhez, annak nincs kockázata, pedig a tudása elvileg a nullához 
közelálló. Ott kezdődik a probléma, amikor valaki bemegy a bankba, de ugyanúgy 
tájékozatlan, mint az, aki nem megy be, mert akkor a különbség megnő, a tudáshiány 
megvan, és egy felkészült rendszerrel szemben egy felkészületlen szerződéskötő áll, és 
innentől kezdve létrejön a kiszolgáltatott állapot.  

Mi a kultúra emelését igazából a kockázatfelismerő képesség emelésével 
közelítenénk meg, hiszen valóban nem három éve, hanem legalább tizenöt éve a banki 
szektor által menedzselt alapítványok - beleértve a Nemzeti Bankot is - csinálnak 
tananyagokat, de ezek a tananyagok a hiteltermékekre, illetve a pénzügyi, banki 
termékekre vonatkoznak. Ez önmagában nem a felkészülést segíti, csak a fogalmak 
megismerését, de nem biztos, hogy ezek után bárki is tudna kamatos kamatot 
számítani. Ha alapkészségbeli hiányosság van, akkor hiába tudja valaki azt, hogy mi 
az a derivatív művelet, s még el is fogad egy ilyen terméket, hogy abba befektessék a 
pénzét, nem tudja megítélni ennek a kockázatát. Ez nyilván egy messzire vezető 
kérdés, és a PSZÁF-nak, illetve most már a Nemzeti Banknak komoly feladata lesz a 
jövőben a tekintetben, hogy ezt a kockázati elemzést professzionálisan is elvégezzék.  

De amit elnök úr is mondott, az, hogy egy boltban vagy egy készpénzkiváltó 
műveletnél - ami már mindennapos tevékenység - hogy jár el valaki, itt is az 
ismeretek és a technika összhangjának a megteremtését tekintjük fontos kérdésnek. A 
válság hatása miatt ebben a tekintetben ma még óvatosabbak az emberek ahhoz 
képest, mint amennyi lehetőség van, ebből viszont az a veszély következik, hogy 
amennyiben a gazdasági növekedéshez hozzájárulhatnának a fogyasztásnövekedéssel, 
azzal se fognak, és a devizatúlköltésnek egy visszaható, ellensúlyozó hatása jön létre. 
Nekünk itt az arányosságra kell törekednünk, így kell megközelítenünk ezt a kérdést. 
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S ugyanúgy igaz ez az állami vállalati és az önkormányzati intézményi szférában is, 
hogy lehetőleg mindenki annyi felelősséget vállaljon, amennyi a reális tudása. Erre 
kell törekednünk, amellett persze, hogy a tudás növelése is egy megcélzott dolog.  

Alelnök úr kérdezte, hogy hogyan hasznosul az együttműködésünk. Leültünk 
az oktatási államtitkársággal és együttműködési megállapodást kötöttünk arra, hogy a 
tananyagokban, a különböző tantárgyakban jelenjenek meg a pénzügyi ismeretek. E 
tekintetben évről évre áttekintjük a helyzetet, és mi ebben kezdeményezőleg lépünk 
föl. A nemzeti kerettanterv kialakításakor külön is fordultam az akkori oktatásügyi 
területhez.  

Az önkormányzati lefedettség kérdése. Átfogó ellenőrzést jellemzően csak a 
Számvevőszék végez. A lefedettség a múlt évben 10 százalék körül érintette 
adatbekéréssel vagy egyéb módon az önkormányzatokat. Ez azt jelenti, hogy a többi 
ellenőrzés csak valamilyen szempontból történt. Például a kormányhivatalok 
rendeleteinek és határozatainak a törvényszerűsége tekintetében átfogó lefedettség 
van, de a komplexitás, a pénzügyi gazdálkodás és a szabályszerűség tekintetében 
hiányosságok vannak. A múlt évben erre is nagyobb súlyt fektettünk. Itt egy új helyzet 
jött létre, ugyanis a múlt év decemberében elfogadott törvény keretében egy 2011. évi 
európai uniós határozatot ültetett át törvénybe az Országgyűlés, amelynek keretében 
egy független auditellenőrzés bevezetéséről döntött. Ennek előkészületeire a 
kormányzat az őszi időszakot határozta meg. Az európai uniós irányelv átemelése azt 
jelenti, hogy az alrendszer egészére tekintően kell egy ellenőrzést, független auditot 
elvégezni. Hogy ezt ki fogja elvégezni, azt még nem tudjuk, de fel vagyunk készülve rá. 
Ismereteim szerint a Kincstárnak lesz még jelentős szerepe ebben. Ha kialakul ez a 
rendszer, az megoldhatja a szélesebb körű, átfogó lefedettséget. Tehát a válaszom 
röviden: igen, bővülő lefedettség van, ami még nem kellő, viszont van esély arra, hogy 
a következő években még tovább bővül az önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási 
átfogó ellenőrzés lefedettsége. A miként meghatározása részben az Országgyűlés, 
részben a kormány hatáskörében van, és a Számvevőszék erre készül. 

A belső kontrollok tekintetében – mint mondtam – az ellenőrzésnek három 
színterét ismeri a szakma. Az első az intézmény, az önkormányzat belső ellenőrzése, 
belső kontrollja. Ennek állapota a menedzsmentállapotra világít rá. A második a 
felügyeleti, kormányzati, szakhatósági ellenőrzés, a harmadik, a legfőbb szint pedig az 
Állami Számvevőszék. Ezek kombinációját kell jól kialakítani ahhoz, hogy a megfelelő 
lefedettség létrejöjjön, és ebben lehet segítségre az általam említett megoldás. Belátva 
azt, hogy még ebben az ötéves ciklusban sem fogunk tudni minden önkormányzathoz 
eljutni, egy öntesztrendszert dolgoztunk ki – a sajtóban ezt hamarosan be fogjuk 
jelenteni –, amelynek keretében az önkormányzatoknak módjuk lesz a jogszabályi 
állapotokhoz való képességben, az irányítási módban letesztelni magukat. Ez 
különösen az új polgármestereknek és jegyzőknek lesz egy fontos belső lehetőségük, 
és jövőre erre rá tudnánk fordulni már egy ÁSZ-kockázatelemző-rendszerrel. Tehát 
szeretnénk egyfajta proaktivitást gyakorolni azért, hogy javuljon az önkormányzatok 
önellenőrző képessége.  

Az a rossz hírem van – ezt a jelentésünkben le is írjuk –, hogy kockázatalapon 
megnéztük a menedzsmentminőséget, a belső kontrollok állapotát, és azok 90 
százalékban nem elfogadhatók. Tehát ez a kockázatalapon kiválasztottak tekintetében 
van így. Az előzetes húsz önteszt által ebben az évben elvégzett önellenőrzés 
kiértékelése ennél sokkal jobb adatokat mutat. Hogy ez valós-e, vagy csak azért van 
így, mert önteszt történt, azt nem tudnám megmondani, de a lényeg az, hogy az 
általános ellenőrzési szint növelése indokolt.  

Alelnök úr második kérdése a nemzeti vagyon ellenőrzésével volt kapcsolatos. 
A vagyonleltárral kapcsolatban jó hírünk van, mert a Nemzeti Vagyonkezelő 
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elindította a projekt tartalmi feltöltését és szakaszosan halad vele. Az átláthatóság 
szempontjából ez egy évtizedes számvevőszéki álláspont, és ma is azt tudom 
mondani, hogy ettől javul a vagyonnal való elszámolás. De hozzáteszem, hogy 
önmagában a leltár nem oldja meg a problémát, az csak egyféle megbízhatóságot 
erősítő tényező. A vagyonellenőrzésnek azt az irányát, amire utaltam, hogy új 
megközelítésben indultunk neki, hogy a tulajdonosi jogkört gyakorló szervezeteket 
próbáljuk meg koncentráltabban ellenőrizni, nem pedig a vagyonhasználókat, azért, 
mert az a súlypontja a dolgoknak. Tehát ma egyre több szervezetnek ad vagyonkezelői 
jogot az Országgyűlés újból, és hogy hogyan kell - akár vállalat legyen, akár ingatlan - 
ezzel gondosan bánni, ez egy fejlesztendő terület, talán így tudnám megfogalmazni, s 
mind informatikailag, mind menedzsmenttudásban, mind szerződéskötési 
képességben, mind mondjuk, a bérleti díjak begyűjtésével kapcsolatos hiányosságok 
eléggé tetten érhetők, egyébként nemcsak az állami vagyonnál, hanem az 
önkormányzatiaknál is.  

Különösen jelentős feladatot jelent most az a szabály, amely az úgymond nem 
Magyarországon bejegyzett, illetve adóelkerülő helyeken levő cégekkel való 
szerződéskötést illeti; ez láthatóan komoly kihívást jelent. Egyébként lényegesen 
tisztul a vagyongazdálkodás hasznosulási iránya, az ellenőrzéseink tapasztalatai 
alapján viszont még egyelőre azt ellenőrizni kell, mint köztudott, a fővárosi 
kerületeket egy ilyen megközelítéssel ellenőrizzük, és ebben az évben lesznek 
megismerhetők majd a jelentések. Tehát azt tudom mondani, hogy a nemzeti 
vagyonellenőrzésben segítőleg lép fel a vagyonleltár léte, de ez önmagában még nem 
fog megoldást hozni, de jelentős előrelépés lesz. 

A szakképzésre való reagálás: igen, látjuk, hogy a vállalati szférának, a 
gyakorlati képzésnek rendkívül sok előnye van, viszont azt is tudjuk mondani, hogy 
vannak olyan helyzetek, mint itt is, hogy ha nem ellenőrzi ezt intenzíven a 
közpénzfelhasználás szempontjából a pénzt nyújtó, az adókedvezményt biztosító, 
akkor bizony, 70 százalékban a vállalati szféra igazolhatóan nem tartja be a 
szabályokat, hogy erre használják. Tehát majd ha az átalakítás megtörténik bármilyen 
irányban, annak az ellenőrzésének a kiépítése nélkül, én állítom, nem várható jelentős 
javulás. Tehát nem önmagában a rendszerváltás fogja megoldani ezt a kérdést, hanem 
az ellenőrzés, ez a nagyon szomorú, egyszerű megállapításom. Ha a vállalati szféra is 
ellenőrizve van, biztosan jól fogja csinálni, és ha az állami szféra nem ellenőrzi, ő is 
rosszul tudja csinálni, és fordítva. Tehát ez az általános tapasztalatunk, ezért is 
helyeztünk erre súlyt. Igaz, hogy a 2001-es kamarai törvény elfogadásával új helyzet 
jött létre, és most mentünk először ellenőrizni; ideje volt.  

Ezen belül a szakképzést azonosítottuk be, mint nagyon nagy szerepet kapó, és 
a versenyképesség szempontjából is fontos területet, amelyre, úgy éreztük, hogy több 
figyelmet kell a kormányzatnak és a kamarának fordítania, erre hívtuk fel a figyelmet. 
Mindenféleképpen javítani kell a helyzeten, és különösen az - itt akár az egyetemekre, 
akár a szakképzésre gondolunk -, hogy visszaigazolt legyen, hogy az első évben el 
tudjon helyezkedni az, akit kiképez, mondjuk egy vállalat. Én úgy látom, hogy ez az 
elsődleges szempont. Tehát szabad-e olyanra bízni a képzést, aki utána nem fogja 
foglalkoztatni az embert, ez a kérdés. Az én megítélésem szerint lehet a vállalati 
szférát bevonni, nem fogja az egész szakképzést megoldani, hiszen ne feledjük, nem 
véletlenül magas a fiatalok körében a munkanélküliség, hiszen egy tapasztalattal nem 
bírónak nehezebb elhelyezkedni. Tehát ezért ez egy közérdek lenne, hogy ne csak 
szakmunkás-bizonyítványt, hanem legalább, mondjuk, egyéves szakmai gyakorlatot is 
kapjon ennek a rendszernek a keretében, mert akkor már önmagában egy 
hatékonyabb rendszerhez jutunk. Hogy ezt el lehet-e érni, be lehet-e szabályozni, az 
éppen a képviselői bölcsességen meg a kormányzati szervezési képességen és 
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törvényalkotási képességen is múlik. Szerintem is kulcsterület, nem véletlenül 
ellenőrizzük az egyetemeket, nem véletlenül ellenőrizzük a szakképzés gyakorlati 
helyét, szerintünk is itt kardinális kérdés van.  

Utolsó megjegyzésem: most európai uniós szintről van szó, azért ne feledjük, 
hiszen a munkaerőpiac nem magyarországi, hanem európai szintű. Ezt sokszor el 
szokták felejteni, aminek az eredménye az, hogy természetesen jöhet is meg mehet is 
végzett diák, sőt már tanulni is mehet. Ezért mi kezdeményeztük a többi 27 tagország 
számvevőszékei felé, hogy egy közös, az úgynevezett Lisszabon 2020, tehát a 2020-as 
programnak az összehangolt ellenőrzését, elemzését végezzük el, mert 
Magyarországról ezt nem lehet leellenőrizni rendesen, hogy a munkaerőpiacra 
hogyan hatnak a különböző tényezők, és a végzettek ténylegesen hogyan hasznosítják, 
hol helyezkednek el, hogy ilyen kérdést mondjak, illetve hogy elhelyezkednek-e. Ez az 
információs rendszer nem áll fenn ma Magyarországon. Ez egy komoly kihívás, és 
ebben látjuk, hogy európai szinten is együtt kell működni az ellenőrzésben, tehát ez a 
jövőbeli szándék. A kezdeményezés elhangzott a múlt héten részemről a 27 ország 
irányába, egyelőre úgy tűnik, hogy kedvező a fogadtatás, de sajnos egy kétéves 
folyamat lesz egy összehangolt nemzetközi kontrollmechanizmus megszervezése, az 
eredmény kihozása meghaladja az egy évet. De igen, kulcskérdésnek tekintjük, a 
jövőben is rá fogunk tekinteni. Köszönöm a bíztatást és a szándékot, hogy ezt 
csináljuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elnök úr, az utóbbiról csak annyit, hogy szerintem 

majd fogunk ezzel foglalkozni, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került át 
most a szakiskolai képzés megszervezése, és azt gondolom, lesz egy olyan pillanat, 
amikor érdemes lesz meghívni és miniszter urat is meghallgatni ebben a kérdésben. 
Egy valamit már részben a jogszabályok megoldottak, amire az elnök úr is utalt, hogy 
a gyakorlati képzés súlya megnövekedik a szakiskolán belül, az addigi egy évről 
gyakorlatilag 2 évre a 3 éves képzésen belül.  

Ha csak az osztrák példát nézem, akkor valóban van még minimum két dolog, 
amivel érdemes foglalkozni. Az osztrákoknál 9 évfolyamos alsó iskolai rendszerben a 
6. év után van egy olyan felmérő vizsga, ahonnan irányítják a gyerekeket az egyes 
rendszerekbe, és ott nagyjából eldől, hogy azt javasolja-e az iskola a szülőnek, hogy 
menjen a szakiskola felé a gyerek, és ott már egy kicsit gyakorlatiasabb, orientáltabb 
képzéstkap az elemi utolsó 3 szintjén is; ezt érdemes megfontolni nálunk is.  

A másik az osztrák a gyakorlatban az, amit már az elnök úr említett, hogy 
amelyik cég részt vesz a képzésben, és ehhez kapcsolódóan támogatást is kap, annak 
kell legalább egy minimumfoglalkoztatást vállalnia, ha nem is az összes tanulóra, de a 
tanulók egy iksz százalékára nézve, és ez mindenképpen erősen kapcsolódik az első, 
már élőben megtartott gyakorlathoz. Ezek azok, amik a magyar rendszerből még 
hiányoznak, de amelyek a jól működő osztrák rendszernek egyébként már ebből a 
szempontból a részei, ahol ugyanúgy a kamarák bonyolítják ennek a szakmai 
felügyeletét és ellenőrzését, mint ahogy ezt mi is szerettük volna. Szerintem erre lesz 
módunk, hogy erre részletesen kitérjünk. 

Elnök úrnak még egyszer megköszönve, most a mi dolgunk az, hogy a 
tájékoztatóhoz kapcsolódó határozati javaslatot, amely a bizottság önálló indítványa, 
azt elfogadjuk, miután a tájékoztatót meghallgattuk, úgyhogy szavazás következik.  

Határozathozatal 

Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a bizottsági önálló 
indítvány benyújtását támogatja. Aki támogatja, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.)  
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Úgy látom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen. 
Ezzel a napirendi pontot le is zárnánk, elnök úrnak pedig nagyon szépen 

köszönöm a jelenlétet. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/1371. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján)  

Áttérnénk a következő napirendi pontunkra, ez a földgázellátásról szóló 
törvényjavaslat kijelölt bizottságként lefolytatott részletes vitája. Ha jól tudom, itt a 
kormányt Aradszki András államtitkár úr képviseli. Tisztelettel üdvözlöm, és kérem, 
hogy foglaljon helyet. Tóth Bertalan képviselő urat is kérem, hogy foglaljon helyet. 

Jelzem, hogy a hangosítás nem működik, úgyhogy élő hanggal kell próbálni ezt 
kompenzálni. Ha lehet, akkor inkább jöjjön ide közelebb, mert a gyorsíróknak az egy 
komoly segítség lenne, akár az államtitkár úr mellett foglaljon helyet.  

Akkor áttérnénk a részletes vitára. A részletes vitának két szakasza van, az első 
szakasz a házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés. 
Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ebben a tekintetben van-e valakinek kérdése 
vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, jelezném, hogy a szakmai 
osztállyal való egyeztetés alapján mi azt gondoljuk, hogy megfelel a házszabály 
44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek a törvényjavaslat.  

Megnyitom a második szakaszt. A második szakasz egy képviselői módosító 
javaslat megvitatása, illetve van egy bizottsági önálló javaslat benyújtására irányuló 
szándék, amit – ha jól tudom – megkaptak a bizottság tagjai. Először a képviselői 
módosító indítványt vitatjuk meg, Tóth Bertalan képviselő úr módosító indítványát. 
Ez egy módosító indítvány három ajánlási pontba szedve, de mivel összefüggenek, 
egyben döntünk a három ajánlási pontról. Először a kormány álláspontját kérdezem, 
és azt, hogy államtitkár úr tárca- vagy kormányálláspontot ismertet-e.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt, Mengyi Roland képviselő urat, hogy 

támogatja-e.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kinek van kérdése, észrevétele a 

módosító indítvánnyal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, döntünk 
róla.  

Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a módosító indítványt.  

Értelemszerűen ennek megfelelően fogjuk elkészíteni a módosítónkat.  
Van egy, a bizottsági módosító javaslatra irányuló szándék, ami kiosztásra 

került. Kérdezem, hogy ezt ismeri-e az előterjesztő.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Igen.  
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ELNÖK: És támogatja-e?  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Igen, támogatom, egyetértek 

vele.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr, a tárca támogatja-e?  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító 

javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Kérdezem, hogy ki támogatja a bizottsági módosító indítványt. (Szavazás.) Tíz. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, 
hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta a bizottsági módosító indítványt. Ennek megfelelően kerül benyújtásra a 
bizottság javaslata.  

Most döntünk a házszabály 44 § (1) bekezdésének való megfelelésről és egyben 
a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat elfogadásáról. Az együttes döntés 
ellen van-e bárkinek kifogása? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Kérdezem, hogy ki támogatja ezeket. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a 
bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta, s egyben döntött a részletes vita 
lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, és így a bizottsági 
indítvány benyújtásáról a tisztelt Háznak.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi, 
a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési 
események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/1507. számú törvényjavaslat (Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Következő napirendi pontunk a légi közlekedésről szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Itt szintén le kell folytatnunk a részletes vitát. A tárcát Tasó 
László államtitkár úr képviseli, kérem, hogy foglaljon helyet. Államtitkár úrnak is 
mondom, hogy a technika ördöge folytán nem működik a hangosítás, így élő 
hangerővel kell áthidalnunk a problémákat.  

Ezt a törvényjavaslatot is két szakaszban tárgyaljuk, elsőként a házszabály 44 § 
(1) bekezdésének való megfelelés szempontjából. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban bárkinek kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Előzetesen 
jelzem, hogy a bizottsági titkárság és egyben az Országgyűlés szakmai apparátusának 
az a véleménye, hogy megfelel a házszabály 44 § (1) bekezdésének, és a bizottságnak 
is ezt javasolom.  

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a részletes vita első szakaszát lezárom, 
dönteni szintén a végén fogunk.  

A részletes vita második szakaszában Bánki Erik képviselő úr alapvetően 
jogtechnikai módosításait tárgyaljuk meg. Hét darab módosító indítvány érkezett, de 
ezek összefüggenek egymással, ezért egyben döntünk róluk.  
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Kérdezem államtitkár urat, hogy mi ezzel kapcsolatban a kormány vagy a tárca 
álláspontja.  

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca támogatja a módosító javaslatokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a módosító indítványokkal 

kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, dönteni fogunk a módosító indítványokról.  

Ki támogatja Bánki Erik képviselő úr módosító javaslatait? (Szavazás.) Tíz. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett támogatja a módosító javaslatokat.  

Van még egy bizottsági módosító javaslat, amely alapvetően helyesírási 
szövegpontosításokat foglal magában. Kérdezem államtitkár urat, hogy ismerik-e ezt 
a módosító javaslatot és támogatják-e.  

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

áttanulmányoztuk és természetesen támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító kapcsán? 

(Nincs jelentkező.) Nincs.  
Kérdezem, hogy ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a bizottsági 
módosító indítvány benyújtását.  

A második szakasz tárgyalását is lezárom. Ennek megfelelően fogunk dönteni.  
Kérdezem, van-e kifogás az ellen, hogy a bizottsági módosító javaslat 

elfogadásáról és egyben a részletes vita lezárásáról, valamint a házszabály 44 § (1) 
bekezdésének való megfelelésről egyben döntsünk. (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Kérdezem, hogy ki támogatja a vita ily módon való lezárását, a megfelelést, 
illetve a módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  
További napirendi pontjaink nincsenek.  

Egyebek 

Az egyebekben van-e bárkinek felvetése, kérdése, észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Nincs.  
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Az ülés berekesztése 

A közelgő nemzeti ünnepre való tekintettel mindenkinek jó ünneplést kívánok. 
Köszönöm szépen a megjelenést, a bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 16 perc)  

  

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc és Bihariné Zsebők Erika 


