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Napirendi javaslat  

 

1. a) Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére (B/10303. 
szám)  
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján) 
 
b) Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10915. szám)  
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  
ba) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 
bb) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló dr. Csúcs Lászlóné lengyel 

nemzetiségi szószólónak  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
Domokos László elnök (Állami Számvevőszék)  
Fülöp Ibolya számvevő főtanácsos (Állami Számvevőszék)  
Horváth Bálint osztályvezető (Állami Számvevőszék)  
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Szutor Lászlóné elnök (Szerb Országos Önkormányzat) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, kedves 
érdeklődő vendégeinket, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
elnökét, Kukumzisz György urat, Szutor Lászlónét, a Szerb Országos Önkormányzat 
elnökét és kedves munkatársaikat, a sajtó munkatársait. Külön köszöntöm az 1. 
napirendi pontunkhoz meghívott Domokos László elnök urat, az Állami 
Számvevőszék elnökét és munkatársait, őket majd a napirendnél személy szerint is 
üdvözlöm. 

Határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 13 tagú bizottságunkból 10 fő van 
személyesen jelen. Giricz Vera ruszin szószóló asszony helyettesítési megbízást adott 
dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló asszonynak, Hepp Mihály horvát szószólótársunk 
helyettesítési megbízást adott Koranisz Laokratisz görög szószóló úrnak. Alexov 
Lyubomir szerb szószólótársunk jelezte, hogy egy kicsit késik, a forgalomban elakadt. 
Tizenkét szavazattal kezdjük meg a munkát. A bizottságunk határozatképes. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik szószóló sem kívánt napirend-kiegészítési javaslattal élni. A napirendi 
javaslatot az ülés meghívójával kiküldtük. 

A napirend elfogadása 

Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról! Aki egyetért a napirendi javaslattal, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. A napirendi javaslatot elfogadtuk. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére (B/10303. szám)  
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján)  

Rátérünk 1. napirendi pontunkra, amely tájékoztató az Állami Számvevőszék 
2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére. A beszámoló B/10303. számon került benyújtásra. A bizottság 
véleményének kialakítása a feladatunk a házszabályi rendelkezések 36. § (5) 
bekezdése alapján. Ismét köszöntöm Domokos László elnök urat, az Állami 
Számvevőszék elnökét, Fülöp Ibolya számvevő főtanácsos asszonyt és Horváth Bálint 
osztályvezető urat szintén az Állami Számvevőszék képviseletében. 

A bizottság titkársága minden bizottsági tagnak megküldte a beszámoló linkjét, 
így mindenkinek lehetősége volt áttanulmányozni az Állami Számvevőszék 
beszámolóját. Kérdezem az előterjesztő képviseletében jelenlévő Domokos László 
elnök urat, szeretné-e szóban kiegészíteni a beszámolót. (Jelzésre:) Tessék 
parancsolni, megadom a szót. 

 



6 

Domokos László tájékoztatója 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy a Számvevőszék múlt évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót, illetve a működésről szóló beszámolót ismertethetem. 
Tulajdonképpen évek óta elvégzett feladatról van szó a törvényi kötelmünknek 
megfelelően. Mindig igyekszünk a képviselői észrevételek alapján közérthetőbbé, 
áttekinthetőbbé tenni az egyébként nem is olyan egyszerű terület bemutatását. Ne 
feledjük, a magyar közpénzügyi helyzet nagyjából lefedi az 50 százalékát évente a 
GDP-nek, a nemzeti jövedelemnek és ennek mind a bevételi, mind a kiadási oldala, 
illetve a hozzá kapcsolódó vagyon ellenőrzése is a hatáskörünkbe tartozik.  

Egy picit tovább frissítettük, újítottuk a tavaly is már javított, fejlesztett írásos 
változatot. Talán a legfontosabb, amit hozzátettünk, hogy mivel tudom, az 
országgyűlési képviselőnek rendkívül sok elfoglaltsága van, tömör és gyors áttekintést 
kell biztosítani, ezért az elektronikus, digitális változatban igyekeztünk megcsinálni a 
beszámolót úgy, hogy egyúttal minden egyes jelentésre, illetve sajtó-összefoglalóra - a 
beszámolóhoz kapcsolódóan - ráklikkelve gyakorlatilag ráviszi az Országgyűlés 
honlapjának a megfelelő címére. Minden jelentésünk nyilvános, és ehhez 
kapcsolódóan tulajdonképpen az egy-másfél oldalnál nem hosszabb sajtóanyag - 
amelyben próbálunk egyféle tömörítését adni - olvasásával kényelmesen 
elektronikusan is a többire is oda lehet találni, és akkor mögé kéne képzelni 
körülbelül így (Mutatja.) a földtől idáig érő iratmennyiséget, aminek a 
beszámolásáról szól. Gyakorlatilag minden munkanapon vagy egy jelentést vagy egy 
elemzést nyilvánosságra hoztunk. Összesen számszakilag összesen 221 jelentést és 26 
elemzést hozott nyilvánosságra a Számvevőszék. 750 ellenőrzött szervezet volt, ahol a 
Számvevőszék befejezett ellenőrzést hozott nyilvánosságra, és 350 szervezetnek közel 
2 ezer intézkedést igénylő javaslatot fogalmazott meg. 

Ezt azért fontos hangsúlyozni, hiszen a 2011-es Alaptörvény, illetve az azt 
követő számvevőszéki törvény megfogalmazásának a keretében lett kimondva az, 
hogy minden jelentésünk nyilvános, hiszen korábban például települési 
önkormányzatok jelentései nem voltak nyilvánosak, csak a megyei jogú városok és a 
nagyobb kerületek, illetve megyék tekintetében. 

Másrészről pedig az a döntés, hogy minden ellenőrzés mögött végül is 
készüljön intézkedési terv, intézkedés, tehát javuljon ennek hatására, érje el a hatását, 
legyen következménye a jelentésnek, az ellenőrzésnek, úgy gondolom, ennek így teljes 
mértékben megfelel a tapasztalatunk. Azt kell mondani, hogy gyakorlatilag száz 
százalékban készül intézkedési terv. Ez a nagyon nagy szám. A kétezer intézkedés 
mögött egy nagyon aktív együttműködés van az ellenőrzést követően is. Ez igaz a 
nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó jelentéseink tekintetében is. Általában azt 
tapasztaljuk, hogy készülnek is intézkedési tervek. Itt még nem fogadjuk el magát a 
tényt, hogy ki lett javítva, ezt utóellenőrzésekkel tesszük meg. Múlt évben most már 
nagyobb számban történt meg, 25 utóellenőrzés volt ebből a 221 jelentésből, és mögé 
is megyünk, hogy ténylegesen a probléma, hiba kijavításának nemcsak a szóvá tétele 
történt meg, nemcsak intézkedések történtek formálisan, hanem tartalmilag is 
megtörténik. Úgy gondolom, ez rendtevő hatású, hiszen így nem tudja senki sem 
megvonni a vállát, hogy jó, megállapították, nyilvános, túlvagyunk rajta, aztán most 
már felejtse el mindenki. Így beépül a napi működésbe a rend iránti igény. Ezért úgy 
látom, a ’11-es országgyűlési döntés következményei a törvényhozás szándékai szerint 
teljesültek. Ezt egyébként a Gazdasági bizottságban is elmondtuk. 

Nagyon sok törvénynél tapasztalhatjuk, hogy ugyan elfogadják önök, 
tudomásul veszik, meghozzák a döntéseket, és aztán vagy sikerül annak a 
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végrehajtása az életben, vagy nem, ezért azt gondolom, kiemelt jelentőségű, hogy az 
ellenőrzési rendszer megújuljon és alkalmassá legyen arra, hogy ami döntés az 
Országgyűlésben születik, az ténylegesen realizálódik és teljesül is. 

Ez évről évre így van, tehát nem a ’15-ös év volt az első ilyen év tapasztalata. 
Melyek voltak a fókuszterületeink? Sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy miért pont 
ezt ellenőrizzük, miért pont azt, vagy azt miért nem. Először is hadd szögezzem le, 
hogy közel 12 ezer bejegyzett költségvetési szerv és intézmény van a kincstárnál, 
amely közvetlenül ellenőrzendő. Ehhez hozzákapcsolódik további közel 500 állami 
vállalat, további közel 1500-at meghaladó önkormányzati vállalat. Ebbe tartozik, a 
tizen-egynéhányezren belül van természetesen a 3200 körüli önkormányzat, a 2500 
fölötti nemzetiségi önkormányzatok és rengeteg intézmény, egyéb szervezet. Ezen túl 
vannak például az eléggé nagy figyelmet kapó költségvetési soron kívüli, az 
államháztartáson kívüli Nemzeti Bank és az alapítványai, amit majd az év második 
félévében fogunk ellenőrizni, de természetesen további alapítványok kérdésköre is 
előtérbe fog kerülni. Ide tartoznak például a kamarák. 2015-ben kezdtük először a 
gazdasági kamarákkal, majd az orvosi kamarák megyei szervezeteivel, most pedig a 
könyvvizsgáló kamaráknál tartunk és azoknak a megyei szervezeteinél. Ez egy olyan 
terület például, amely az elmúlt 25 évben sosem kapott figyelmet. Olyan területek is 
látókörbe és ellenőrzésre kerültek. Tehát az egyik szempont az, hogy lehetőleg az ÁSZ 
forduljon meg ezeken a területeken, tehát a fehér foltokat számoljuk fel. 

A másik fontos terület, hogy az Alaptörvény megfogalmazta, hogy a 
költségvetéssel szemben az a követelmény, hogy az a bizonyos adósságmutató, amely 
egyrészről a számlálójában az államadósság mértéke, nevezőjében pedig a 
mindenkori becsült, majd pedig tényleges nemzeti jövedelem hányadosa, az az 50 
százalék felé tartson. Ez egy olyan közpénzügyi, makrogazdasági keret, amelyben meg 
kell érteni, hogy ez teljesen újrarajzolta a magyar gazdaságpolitika mozgásterét és a 
számvevőszéki feladatot is. Ennek az eredménye az, amit ’15-ben is láthattunk, hogy 3 
százalék alatti hiány van, és évről évre most már - attól függ, milyen számítások 
szerint vesszük -, tulajdonképpen ’12 óta folyamatos államadósság-csökkenés van. 
Éppen a mai napon lesz a költségvetés ’17-es szavazásáról szóló döntés. Most már 26. 
éve a költségvetés véleményezését is elvégzi a Számvevőszék, nyilván ’15-ben is 
elvégeztük a ’16-ra vonatkozót. 

Én azt merem állítani, hogy körültekintő munkát végeztek a kollégáink, és egy 
megalapozott ’16. évi költségvetési törvénytervezetet fogadott el a Ház, fogadtak el az 
Országgyűlésben. Ennek eredményeképpen mi ’16-ra is azt várjuk, hogy a 
költségvetési hiány 3 százalék alatt marad, és az államadósság-mutató csökkenni fog, 
minthogy ’17-re is előzetesen ez volt a becslésünk. Itt még azért nem mondanék 
véleményt, hiszen majd amikor önök döntenek, az Országgyűlés dönt a költségvetés 
végső számai előtti utolsó döntés során, akkor fog a Költségvetési Tanács elé kerülni, 
holnap, és 10-ig fogjuk majd a választ kiadni. Ennyiben ez megkerülhetetlen, hogy 
erre reagáljak vagy előzetesen jelezzem, hogy természetesen a ’17-es költségvetéssel 
kapcsolatos munkálatok is folynak a Számvevőszékben. Támogatjuk most már 
hatodik éve a Költségvetési Tanács működését, hiszen a Számvevőszék elnöke 
egyúttal a Költségvetési Tanács tagja, egyébként jelzem, díjazás nélküli tagja. Ennek 
megfelelően - ahogy a törvény előírja - különböző elemzéseket végzünk el. Ehhez a 
döntéshez is alapozó elemzést fogunk letenni, amely alapján fogjuk kialakítani végső 
soron azt a döntést, amit majd Kovács Árpád elnök úr fog 10-én vagy 13-án, amikor a 
végszavazás lesz, azt megelőzően meghallgatni, és akkor fog úgymond szóban is 
elhangzani. Várhatóan mi csütörtökön fogunk tárgyalni, tehát péntekre megvan a 
feltétele - hogy jó hírt mondjak -, hogy kiadjuk a véleményt és 13-án az Országgyűlés 
szavaz. Rajtunk nem fog múlni, hogy meg tudja hozni a döntését a ’17-es költségvetés-
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tervezettel kapcsolatban. Ezekhez kötődik az elemzéseink egyik része, hogy a másik 
termékünkről vagy a másik kimenetelünkről szóljak. 

Nagyon fontos volt a ’15. évben - kicsit kitekintve - az önkormányzati szféra 
pénzügyi, vagyoni és úgymond szabályossági, belső irányítási rendszere vezetési 
színvonalát megjelenítő ellenőrzéseink mellett a vállalati szektor ellenőrzése. Ezt ’11 
óta teheti meg a Számvevőszék. Korábban önkormányzati vállalatokat nem 
ellenőrizhetett. Ez nem annyira közismert talán. A BKV 2009-es nagy, problematikus 
közéleti vitája után ’11-ben fogalmazott úgy az Országgyűlés, hogy ezeket a 
vállalatokat kezdjük el ellenőrizni. Ez az a bizonyos 1500 darabnyi vállalati kör. A 
közlekedési vállalatok után a múlt évben elsősorban a távhő és a hulladékgazdálkodó 
vállalatok voltak előtérben, de például a budapesti és a vidéki színházi vállalatok is 
ebbe a körbe tartoztak. Az is egy olyan terület, ahol egyébként korábban nem járt 
Számvevőszék. Egy koncentrált ellenőrzést tudtunk végrehajtani. Gazdasági társasági 
formában működő, többnyire frissen átalakított cégekről volt szó. (Alexov Lyubomir 
megérkezik az ülésre.) 

A múlt évben ellenőriztünk állami vállalatokat. Az állami erdőgazdaság volt 
talán az egyik olyan, amely szintén újszerű volt, hiszen korábban nem ellenőriztük. 
Húsz évnyi rendezetlen vagyoni kérdéseket tártunk fel. Az a jó hír, most először azt 
tudom mondani, hogy az a bizonyos vagyonleltár, amit a nagypolitikában nagyon 
sokszor sokan megfogalmaztak, hogy hol van a nemzeti vagyon leltárja, abban a 
tekintetben mi azt láttuk, hogy az egyik rendezési kérdés az, hogy minden helyen 
tegyük rendbe a vállalatoknál, önkormányzatoknál, állami intézményeknél a 
vagyonleltár feltételeit, a nyilvántartásokat. Itt egy szerződéses probléma volt, húsz 
éve ideiglenes szerződés keretében volt rendezetlen, ami a mérlegvalódiságot is 
érintette. Az a jó hírünk, hogy úgy tűnik, hogy ugyan még nem ellenőriztük le, de új 
vagyonkezelői szerződés van, vagy az új vagyontörvénynek megfelelően megkötötték, 
így az ország 10 százalékát jelentő állami erdővállalatok vagyoni kérdéseiben jelentős 
előrelépés volt az ellenőrzésekben. 

Ezzel azt is mondtam, hogy a harmadik nagy fókuszterületünk az, hogy 
hasznossá legyen az ÁSZ, tehát olyan helyeken ellenőrizzen, ahova várhatóan egyrészt 
van miért mennünk, másrészt pedig el tudunk érni kedvező változásokat. Úgy 
gondolom, a vállalatok, színházak, akár a hulladékos rezsicégek vagy távhőcégek, akár 
pedig az előbb említett erdőgazdaságok tekintetében jelentős javulás esélyével tudunk 
most már ránézni erre a területre, hogy az ÁSZ ellenőrzése befejeződött. 

A felsőoktatási intézmények is a súlypontjai voltak a múlt évnek, éppen már az 
azt megelőző évben elkezdtük. Az intézkedési tervek már elfogadásra kerültek, és az 
intézkedések javában zajlanak az egyetemi szektorban. Miért került ez a 
látókörünkbe? Egyrészt elég komoly közbeszerzési visszásságokról kaptunk 
jelzéseket, beszerzések körüli problémákról. Ezt vissza is igazolta, szinte mindenki 
közbeszerzési hibát követett el, és egyéb más gazdálkodási gondok is voltak. 

Minden állami egyetemet ellenőrzött az Állami Számvevőszék, sőt két egyházit, 
a Károlit és a Pázmányt is leellenőrizte, hiszen közpénzt használnak fel ők is részben. 
Ilyen átfogó ellenőrzés korábban nem volt. De talán még fontosabb az, hogy azt 
tapasztaltuk - ez újdonság -, az új kockázatok azért jelentek meg, mert a korábbi 
években meghozott ÁSZ-ra vonatkozó országgyűlési döntés, hogy a korrupcióval 
szemben lépjen fel, ennek az egyik ágazati kockázata az egyetemeken jelent meg. Az 
éves jelentéseink, értékeléseink azt mutatták, hogy ott van meg a korrupció 
növelésének a kockázata. A kockázatelemzésnél nem azt mondjuk, hogy ténylegesen 
hol történt, vagy történt-e, hanem történhet. Ez pedig az európai uniós forrásokkal 
kötődött szorosan össze. Hatalmas beruházások, hatalmas külső tanácsadói új 
szerződések jöttek létre, amelyek vissza is igazolták ezt a kockázatot. Másrészről meg 
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ne feledjük, a 2013-2020 közötti időszaknak egy nagy nyertese lesz várhatóan az 
egyetemi szektor, a felsőoktatási szektor, hiszen az innovációs forrásokban nagyon 
komoly pénzek jelentek és jelennek meg a következő időszakban. Azt gondolom, az 
ország érdeke, hogy amellett, hogy szabályos legyen és ne kelljen visszafizetni, 
legalább annyira fontos, hogy eredményesen is legyen felhasználva. A jövőnkre nézve 
mindenki, aki gazdasági, társadalmi, egyetemi, tudományos szféra felől szokott ebben 
a tekintetben aggódó szavakat megjeleníteni, az a magyar gazdaság innovációjának a 
kulcsterületeként kezeli az egyetemi kutatásfejlesztéseket. Azt gondolom, ezt a 
reményt akkor lehet igazából realizálni, ha tényleg megtörténik a szabályszerű és 
eredményes gazdálkodás. Ezt próbáltuk megelőzni prevencióval, támogatni az 
ellenőrzésünkkel. 

Kicsit a nemzetiségi területre szeretnék tovább fordulni, hiszen az 
önkormányzati szféra nem ismeretlen az ÁSZ számára, az elmúlt éveknek nagy 
ellenőrzési területe volt. Ha 750 helyszínen voltunk, akkor azt tudom mondani, hogy 
28 nemzetiségi helyszín az, amelyről ’15-ben kiadmányozott jelentésünk volt, és 240 
intézkedési kötelemmel járó megállapítása volt a Számvevőszéknek. Ezekben folyik az 
intézkedési terv készítése és elfogadása, java része már lezárult. 

Természetesen a 13 országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése 
megtörtént, amely újszerű volt, hiszen így egyben, egy időben, egy közös, azonos 
kritériumrendszerrel soha korábban nem ellenőrizte senki sem, így az ÁSZ sem ezt a 
területet. Azt tudom mondani, ott is a lezárás utolsó fázisában vagyunk. Néhány 
intézkedési terv elfogadásának még egy-egy részterülete van függőben, de 
gyakorlatilag a nemzetiségi önkormányzatok ugyanúgy, mint bármely terület, a 
következményekkel járó ellenőrzést szigorúan betartják és igyekszenek a megfelelő 
intézkedéseket meghozni, nemcsak a tervet, hanem a végrehajtását is. 

Erről azért nem gondolom, hogy sokkal többet kellene mondanom - de majd 
néhány gondolatot talán mégiscsak mondok emlékeztetőül -, hiszen önök az egyik 
olyan bizottság, amely évközben is nemcsak az ÁSZ éves beszámolóját hallgatja meg. 
Mind a két területről már voltak itt kollégáim és az alelnök úr, és ezért azt gondolom, 
túlhangsúlyozni sem kellene ennek a területnek az ellenőrzését, mert önmagában 
nincs rendkívülibb helyzet attól, hogy háromszor beszélünk egy évben erről. Én ezért 
egy picit inkább egyéb kontextusba helyezném ezt az egészet. 

Egyrészt tisztázni kell, hogy a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 
is nyilván ugyanolyan szabályokat kell betartani, mint bárhol máshol. Ráadásul 
nagyon kirakatban is vannak jellemzően, tehát elég nagy figyelmet kapnak ahhoz a 
pénzhez képest, amit elköltenek, mindenféleképpen arányainál nagyobbat, mint 
mondjuk az anyaönkormányzatok, a nagy önkormányzatok. Nyilván ezért rendkívül 
fontos, hogy a bizalom fennmaradjon ezzel a szektorral szemben. Azt tapasztalom, 
hogy ahol nem ellenőrzünk, ott eleve bizalmatlanság van. Egy ellenőrzés 
megnyugvással tölti el a társadalmat, és szerintem az ellenőrzöttek számára is egy 
világos visszajelzést ad. Az okosok, az okosabbak igazából nem várják meg, hogy 
odaérkezzenek hozzájuk az ellenőreink vagy bárki más, hanem azokból a 
jelentésekből tanulva - én azt tapasztalom, ez a visszajelzésünk - már előre át szokták 
nézni és a saját kockázatelemzésükben ezt figyelembe veszik, mások kárán 
tanulhatnak. Tehát mondhatnám, hogy valóban az okos mások kárán tanul, és ez igaz 
az önkormányzati szektorra is, így a nemzetiségi önkormányzati világban is. 

Amire felhívták a kollégáim már korábban is a figyelmet, ezt csak alá tudom 
húzni, ez az úgynevezett együttműködési megállapodások megkötése. Gyakorlatilag a 
szabályszerűségi problémák és a szabályszerűségi gazdálkodási kérdések döntően az 
úgynevezett települési önkormányzat polgármesteri hivatalához, tehát a jegyző által 
irányított területhez kötődnek. Nem a polgármester a kérdés ebben a történetben a 
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nemzetiségek szempontjából, hanem a jegyző és az ő hivatala. Mi erre hívjuk fel a 
figyelmet, hogy ebben a NAV-nak adunk nagyobb figyelmet, hogy a települések 
legyenek szívesek ugyanolyan súllyal vagy inkább nagyobb súllyal foglalkozni az egyes 
nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű, megfelelő törvényi keretek között való 
működéséhez, adja meg a támogatást a pénzügyi szabályozásban is külön a 
nemzetiségi törvényből adódó kérdésekben, hiszen a problémák 75-90 százalékát a 
polgármesteri hivataloknál tapasztaljuk, és nem a nemzetiségi önkormányzatnak 
felróható konkrétan a problémakör. 

Viszont a másik oldalon tudom, volt egy dilemma, hogy helyes-e, hogy ott van, 
ha onnan jön a hiba. Azt látjuk, mégiscsak vannak kistelepülésen a szakemberek, de 
azért azzal szembe kell nézni, hogy egyáltalán a települési önkormányzatok is attól a 
problémától szenvednek, hogy nincs megfelelő szakember-ellátottságuk. Nagyon sok 
helyen komoly gondot okozna, ha most egy harmadik szereplőt kellene találni. Ha 
ráadásul költségarányosan nézzük, méretgazdaságosság vagy a megszervezés 
szempontjából, mi nem kezdeményeztük és nem álltunk amellé, hogy feltétlenül 
innen váljon le. Nekünk nem az a következtetésünk, hogy ahol hibázik a 
polgármesteri hivatal, akkor ne ott javítsák ki, hanem valami harmadik személyt 
keressenek. Mi alapvetően azt gondoljuk, hogy a hatékonyság szempontjából és a 
törvényesség rendes betartása mellett a legtermészetesebb szövetségese nemcsak 
gazdálkodási szempontból, hanem egyébként is a települési önkormányzat. Mi 
pénzügyi, szabályossági, hatékonysági, gazdaságossági szempontból sem gondolnánk 
valami alapvető rendszerbeli változást. Darabszámra is gondoljuk végig, hogy 
mennyiről van szó. Ha ezt ténylegesen üzleti alapon kellene megrendelni, ez rengeteg 
pénzt vinne el, hiszen ez ingyenes. Ha valahol viszont teljesen megromlott a viszony, 
mert láttunk olyan önkormányzatot, ahol teljesen reménytelennek látjuk a saját 
gazdálkodásának is a rendbetételét, ott nyilván a nemzetiségnek meg kell lennie a 
lehetőségnek, hogy mást válasszon, de én ebben óvatos lennék - ezek inkább a ritka 
kivételek -, azokat a települési önkormányzatokat is be kell terelnünk a magyar 
törvények keretei közé. Ez az elsődleges cél, és ebbe az irányba gondolkozunk. 

Ennek megfelelően annyiban formáljuk át a rendszert, hogy ma már nem a 
nemzetiségi önkormányzat a fő terület. Van rá programunk, és azonos 
kritériumrendszer szerint már az idén ötöt kiadmányoztunk, és további hét 
helyszínen jelen vagyunk. Ez nem nagy darabszám, ha megnézzük, mondjuk a 750-es 
arányon belül. A 2500 fölöttinél látszólag viszonylag kicsi ez, de azt gondolom 
egyrészt, folyamatosan jelen vagyunk, ezt érzékeltetjük. Másrészt pedig a települések 
ellenőrzésénél helyezünk erre nagyobb hangsúlyt, a program súlypontjába beletettük, 
hogy a nemzetiségek kiszolgálását jelentő szabályossági, pénzügyi, törvényességi oldal 
ellenőrzése a településnél történik meg. Ha végképp úgy látjuk, hogy kell, akkor 
megyünk az adott település nemzetiségi önkormányzatához. Ilyen értelemben az 
adatszolgáltatási és egyféle terheket igyekszünk nem nagy arányban a települési 
nemzetiségi önkormányzatokra terhelni, hanem ha ott járunk a településen, akkor a 
településen belülre helyezzük a súlyt. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen 
megszüntetnénk. Ezt nem tudom jelezni, nem is akarom, mert én úgy gondolom, 
hogy pont a közbizalom fenntartása miatt fontos, hogy közvetlen ellenőrzéseink is 
legyenek. 

Hogy milyen típusú problémák voltak, ez volt az egyik, az együttműködési 
megállapodás. A másik a jogszabályi környezet, belső szabályzatok és a pénzügyi 
eljárás betartásának a kérdése, valamint az úgynevezett kontrollok, ellenőrzések, 
egyáltalán a belső ellenőrzés vegye látókörébe a nemzetiségi gazdálkodást is, ilyen 
természetű ügyek vannak, vagy például nincs SZMSZ, tehát ilyen alapvető felelősségi 
viszonyok, vagy nincsenek aktuálisan. De mondom, semmi rendkívüli nincs, máshol 
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is tapasztalunk ilyet. Általában a település szabályszerű működésével is hasonló 
gondok vannak, ha a nemzetiségben gondok vannak. Inkább azt gondolom, fordítva 
igaz, hogy a nemzetiségek igyekeznek maguknak a saját környezetükben rendet tenni. 

Az országos nemzetiségekkel kapcsolatban annyit emelnék ki, ami nyilván 
folyamatos kihívás, amikor egy mellérendeltségben lévő nemzetiségi önkormányzat 
átvállalását kellett megvalósítani. Egy-két ilyen ügy volt. Korábban a kollégáim 
szóltak is, de szerintem ma is történhet ilyen. Ez az országos nemzetiségi 
önkormányzatoknál is egy felmerülő kockázat többek között azért, mert nem túl 
gyakori. Ha nem túl gyakori, az mindig rendkívüli eljárást kíván, és nem biztos, hogy 
az éppen aktuális hivatalnoki kör vagy akár az országos vezetés erre képes lehet, de 
most már az országos nemzetiségi önkormányzatról beszélek. 

Itt is fontos a belső kontroll. Ez egyébként az egész önkormányzati szféra 
jellemzője. Csak emlékeztetőül mondom, mert nem szokták tudni, hogy miről van 
szó. Biztosan tudják, de mégis emlékeztetőül: 2004-ben, amikor az EU-hoz 
csatlakozott Magyarország, akkor bevállalta az úgynevezett COSO-modellen alapuló 
belső kontrollrendszert, ami nem túl egyszerű, de nagyon aktív, például 
antikorrupciós program is. A mentség az, hogy nem nagyon tanítják sehol sem, nem 
nagyon kaptak képzést, főleg a mai hivatalnokok ezt nem annyira ismerik. Sajnos ez 
az egész magyar közigazgatás problémája. Ezt most már 2012 óta kellene alkalmazni, 
a magyar szabályok is 2010-11-12-re alakultak ki ebben az egészben. Ez egy irányítási 
támogató rendszer, én így tudom felfogni, magyarul amikor kézben tarthatja a 
folyamatokat a vezetés, ennek a megépítése. 

A másik a vagyongazdálkodás, ahol vagyon van, az ahhoz kapcsolódó kérdések, 
illetve a költségvetés és a zárszámadás határidejének szabályaihoz kapcsolódó 
betartási kérdések jelentek meg. A Számvevőszék jogszabálysértés esetén nem 
nyomoz, de ha talál hibákat, akkor hatósághoz fordul. Magyarországon 2015-ben 
összesen 194 esetben ennyi ilyen hatósághoz fordulás volt, amikor 
bűncselekménygyanút vagy súlyos szabálytalanságra utaló gyanút tapasztaltunk. A 
nemzetiségek esetében 5 esetben fordultunk a tavalyi évben ilyen módon, illetve 
további kormányhivatali kérdésben 8 esetben fordultunk. Ezek nem nyilvánosak, 
hiszen ezek gyanúk. Nagyon fontos, hogy nyilván az ÁSZ nem nyomoz, tehát nem 
tudja megítélni, hogy mi a helyzet, ezért nagyon fontos a magyar jogrendszeren belül 
a nyomozószervek mérlegelési joga, hogy fennáll-e a vádemelést megalapozó 
nyomozás elrendelése. Ez már túlmutat rajtunk, és innentől kezdve az ő ügyük is. 
Kapunk visszajelzéseket, de amíg vádemelés és eljárás lesz, akár évek telhetnek el, 
tehát innentől kezdve ez nem az ÁSZ beszámolási hatásköre. 

Azt tudom mondani, alapvetően úgy látjuk, hogy a hatóságok betartják a 
szabályokat, felében, harmadában indítanak is eljárást, de ez nem egy rendkívüli 
dolog. Ez nekünk fontos, hogy érzékeljük, mit fogadnak el, mi az, amit nem fogadnak 
el a hatóságok. Ebben a 194-ben nemcsak ügyészség van, azt azért szeretném jelezni, 
hanem Közbeszerzési Hatóság, adóhivatal, különböző főhatóságok, beleértve az 
említett kormányhivatalokat is. Onnan is folyamatosan visszakapjuk a jelzést, hogy 
megtörtént, nem történt meg. Innentől kezdve, mint ahogy jeleztem, nem mi vagyunk 
az adatgazdák. 

Külön ki kell emelnem azt a rendszert, amelyben az ÁSZ nyilván nemcsak 
ellenőriz, hanem ahogy mondtam, elemzéseket végez. Az elemzéseink egyik része, 
mint ahogy mondtam, a Költségvetési Tanácshoz kötődik. A másik része a 
jelentéseink összefoglalása, például a nemzetiségek egy időszaka tekintetében a 
legjellegzetesebb tapasztalatainkat, javaslatainkat szoktuk összefoglalni, valamint a 
harmadik nagy kör a különböző úgynevezett integritási és korrupcióellenes 
felmérésünknek, most már ötödik éve elvégzett elemzéseinknek a jelentései. Ez a 10-
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es számú elemzést jelenti, mert egyrészt év végén, novemberben, decemberben 
kiadjuk az éves beszámolónkat erről, a tájékoztatónkat, valamint most májusig 
bezárólag pedig az ágazati tapasztalatokat is elmondjuk. Ez egy önkéntes alapú 
felmérés, és visszajelzésnek szánjuk. Ez azért fontos, mert azt tapasztaljuk, hogy ez a 
szemléletmód egyrészt elterjedt. Ez egy 2009-es országgyűlési határozat végrehajtása 
az ÁSZ részéről. Az volt a cél, hogy az antikorrupcióval szembeni hivatali fellépést 
erősítsük és terjesszük az úgynevezett integritási szemléletet. Az integritási 
szemléletet tulajdonképpen úgy lehet felfogni, mint a gépkocsivezetésnél a biztonsági 
öv bekötését, hogy beköti, vagy nem. Nyilván ha valaki balesetet okoz, az baleset lesz. 
Ez megtörténhet a korrupciós kockázatnál is, hogy realizálódik a korrupciós kockázat, 
de hogy egyáltalán aki vezető állásban közpénzt költ, az beköti-e az övet és legalább 
megteremti a feltételeit, hogy mindent megtesz azért, hogy a hivatalában ez ne jöjjön 
létre, na ez a szemlélet, amely tekintetben úgy látjuk, hogy egy elterjedés indult el, és 
ezért lassan ez az önteszt egyre szélesebb körben betölti a szerepét. Ehhez 
hozzátartozik, hogy még kétszer fogjuk megcsinálni, az idén és jövőre. Ezt európai 
uniós program keretében végzi a Számvevőszék, és ekkor fejeződik be nálunk a 
program. Hogy utána hogy legyen, mint legyen, az még további egyeztetés kérdése. 

Szeretném jelezni, hogy egyébként elkezdtük a vállalati szektor felé ennek a 
kérdésnek a vizsgálatát, tehát mind az állami, majd pedig az önkormányzati 
vállalatoknál is. Ez nemcsak a hivatalokra jellemző, hanem a vállalati szektornak is 
egy kockázata. Harmadrészben meg láthatjuk, hogy az külön kiemelt, amikor valaki 
közpénzt kap és akár mint magánszervezet, egyesület, alapítvány vagy vállalat, amely 
már kívül is esik azon, hogy most állami tulajdonban van vagy nincs, most értsd az 
önkormányzatokat is, abban a szférában is természetesen lehet ilyen helyzet. Ez nem 
befejezhető folyamat, hanem egy állandóan ápolandó, gondozandó, fejlesztendő 
területként kell beazonosítani. 

Azért kell erről ennyit beszélnem, mert egyrészt országgyűlési határozat van 
mögötte, másrészt látjuk, hogy a gazdaságpolitikai kockázatok között minden elemző 
külső szervezet, amely Magyarország megbízhatóságát, pénzügyi stabilitását 
megjeleníti, az első háromban valahol megemlíti azt, hogy Magyarországon ez van. 
Ebben annyi rossz hír van, hogy ott van, de a jó hír az, hogy egész Európában 
általában beleteszik a többi országnak is egyébként ezt. Ez egy, az államokkal, a 
működésével együtt élendő jelenség kezelését jelenti. Igazából itt egy tudatos, 
preventív gondolkodásmódot kell elterjesztenünk. Azt gondolom, ezzel nem oldjuk 
meg a kérdést, de hogy egy tűréshatáron belül kezeljük, azt gondolom, ez fontos. Ne 
feledjük, ezt a technológiát a hollandok találták ki, és tőlük vettük át. Hollandia az 
első tíz legjobb minősített országban van, mégis nekik is annak köszönhető, hogy fenn 
tudják tartani, fejleszteni tudják, hogy ők maguk is ehhez törvényeket alkotnak, 
intézményeket hoztak létre, és operatíve is évről évre foglalkoznak vele. Ez nem olyan, 
hogy egyszer majd befejezzük és ott hagyhatjuk, ennek egy állandó tudásnak, állandó 
gyakorlatnak, praxisnak kell lennie. Ez fontos, mert azt látom, hogy mindig ilyen 
szenzáció, ha elhangzik az a szó, hogy korrupció. Valójában olyan szónak kell lennie, 
mint az államigazgatás, korrupcióellenesség vagy integritás szó. Ez benne van. Ahol 
állam van, ott ez a jelenség ott van, és ezzel a jelenséggel szemben tudatosan kell 
lépni. Szerintünk az a lényeges váltás, hogy ez nem egyszerűen csak az ügyészség, 
rendőrség, bíróság dolga, hanem ez az egész államigazgatási szféra közügy, hogy így 
mondjam, és erről szól az, amit a hollandoktól mi átvettünk és szerintem egyre 
sikeresebben terül el. Ehhez tartoznak az elemzéseink. 

Még egy dologra szeretnék kitérni. Az Állami Számvevőszéktől egyféle 
tanácsadó funkciót is várnak, főleg a közszféra szereplői is, ezért többek között a 
nemzetiségi önkormányzatok számára 2014 novemberében úgynevezett öntesztet 
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bocsátottunk ki. Erről már tavaly is szóltunk, de azért szólnom kell annyiban, hogy ’15 
decemberéig 700-an töltötték le ezt a nemzetiségek közül. Mi csak darabra tudjuk, 
figyeljük, hogy hány. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik, negyedik vélhetően 
letöltötte, lehet, hogy egy helyen többen is - ezt nem tudom megítélni -, vagy lehet, 
hogy a polgármesteri hivatalok töltötték le, amelyek foglalkoznak a nemzetiségi 
önkormányzatok gazdálkodásával, szabályozási környezetével. Mi ezt egy jó számnak 
tartjuk, de természetesen akkor lennénk elégedettek, ha mindenki legalább ezt 
egyszer megnézné és esetleg ki is töltené és netalán még tanulna is belőle, hiszen a 
törvények szerinti minimumot mutatjuk be jogszabályi pontokra. Tehát ez egy 
sorvezető mondjuk laikusabb önkormányzati képviselő számára is. Ha ezt átnézik, 
hogy milyen problémás vagy milyen vitatható területek vannak, akkor ez adhat egy 
segítséget. Ezt továbbra is minden évben fogjuk aktualizálni. Arra szeretném felhívni 
a figyelmet, hogy ez egy olyan tanácsadó eszköz, amelyet a legkisebb település is ma 
már el tud érni, nem kell hozzá nagy szervező erő, és Budapestre se kell költözni. 
Nekünk el sem kell küldeni ezt a beszámolót. Ez kimondottan a jellegének megfelelő 
önteszt, önmagának készíti el. Egyébként ha a szabályszerűségi ellenőrzést belső 
kontrollban csináljuk, ennek a 75 százaléka ez. Tulajdonképpen az ÁSZ 
ellenőrzésének a tétele, tehát amikor a számvevők kimennek, ezt kérik számon 75 
százalékban vagy még nagyobb hányadban. Azt gondolom, hogy ez egy valódi 
segítség, és hozzá tudunk járulni ezekhez a kérdésekhez. 

Miután az ÁSZ éves beszámolójáról van szó, ezért még egy olyan területről 
szólnék, amely országgyűlési határozatokkal van körülvéve, hiszen nemcsak a 
törvényi előírásokról szerettem volna beszámolni, hanem egyúttal a különböző 
országgyűlési határozatokról. Szóltam a korrupcióellenes fellépésről. Négy tovább 
ilyen van. Ez nem annyira szokott még az országgyűlési képviselők számára sem 
ismert lenni, ezért nekünk fontos, hogy egy visszajelzést adjunk, hogy mi ezt 
komolyan vesszük és teszünk is ebben a kérdésben. 

Az egyik az állammenedzsment megújítása volt. Itt arról van szó, hogy át 
kellett tekintenünk azt, hogy mik a gyökerei egy önkormányzati tulajdonban levő 
gazdasági társaság, de akár egy állami tulajdonban levő társaság vagy intézmények 
tekintetében. Mi azt láttuk, itt nagyon fontos, hogy a szabályosság mellett 
eredményességi, hatékonysági, gazdaságossági szempontok legyenek meghatározva, 
éves tervek legyenek, mércék legyenek. Mi azt gondoljuk, hogy minden közpénzhez 
mércét kell adni, és nemcsak szabályossági értelemben, hanem például a célszerűség, 
eredményesség érdekében, hogy értelme legyen annak, hogy költünk. Tehát amit 
önök támogatnak, hogy valahova több pénz kerüljön, az a több pénz ne csak elköltve 
legyen, hanem esetlegesen el is érje azt a célját, hogy több emberhez jusson el 
valamilyen szolgáltatás, vagy jobb minőségű jusson el. Ezek azok a kérdések, amelyek 
tekintetében úgy gondolom, az úgynevezett minőségi pénzköltés irányába kell vinni 
az egész magyar közpénzügyi helyzetet, beleértve a vállalati szektort is. Ehhez tettünk 
javaslatokat országgyűlési határozattal a háttérben. 

Ehhez kapcsolódott az, hogy persze ahhoz olyan vezetőkre van szükség, ezért a 
vezetői rendszer megújítását szolgáló tanácsadó tevékenység, beleértve az etikus 
közpénzügyi vezetőképzés támogatását írta elő nekünk az országgyűlési határozat, és 
mi ennek elindítottuk az előkészületeit. Egyetemekkel tárgyalunk, konkrét 
vezetőképzési követelményeket állítunk össze, és terveink szerint ilyen támogatást fel 
fogunk kínálni először a vállalati szektorban levő vezetők irányába, majd pedig a 
közpénzügyi, egyéb területek tekintetében is. 

A negyedik a pénzügyi tudatosság fejlesztése volt. Azt gondolom, a 2009-es 
pénzügyi válság óta nem ez kérdés, és annak rendbetételére vonatkozóan sem, amit 
Magyarország az elmúlt hat évben megélt, akár a devizahitelesek tekintetében, ha 
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csak egyetlenegy dologra gondolunk, akár a brókeres befektető magánszemélyek 
problémáira. Itt látni kell, hogy pénzügyi kultúra nélkül nagyon nehéz lesz 
továbblépni az egész ország gazdasági makrokérdéseiben. Végül is mindannyiunk 
pénzügyi döntései adják ki az ország gazdasági teljesítményét. Ez egy családi kassza, 
és legalább akkora hatása van. Ha a döntést rögtön 5 millió alany vagy 3 és félmillió 
család hozza meg, és ha rossz hiteleket vesz fel, nem fizeti vissza, rossz helyre fektet 
be, és elhiszi, hogy Magyarországon extra jutalmakat lehet összeszedni egy 
befektetéssel olyanoktól, akik erre valójában nem is jogosultak, hogy ilyeneket 
tegyenek, vagy jogosultak, de az apró betűs részek talán fontosabbak, mint a fő 
részek, magyarul az ÁSZ azt mondja, hogy mindenki akkora kockázatot vállaljon, 
amennyi tudása van. Azt gondoljuk, mindenkinek a pénzügyi kultúrájában addig el 
kellene jutni, hogy ne nyújtózkodjon túl a kockázatvállalásában, mint amennyit ő 
maga képes belátni. Én magam is merem mondani, hogy jó néhány befektetési formát 
én magam is kerülök - pedig én képzett közgazdász vagyok -, mert nem lehet átlátni, 
vagy olyan mértékű napi figyelmet kíván, ami aránytalan odafigyelést kívánna tőlem. 
Vannak olyan területek, nem kevés, ahol bizony nem képzettség kérdése ez, hanem 
inkább az óvatosság kérdése. 

Ebben a „Hogyan legyünk óvatosak?” kérdésben egy felmérést készítettünk, és 
egyébként kibocsátottuk az erről szóló jelentést is. Ezt el is hoztam magammal, de 
letölthető szintén az ÁSZ honlapjáról. Ezt áprilisban hoztuk nyilvánosságra. Ez a 
pénzügyi kultúrafejlesztési programok felmérése, hogy egyáltalán ki költ erre ma 
Magyarországon. Azt láttuk, hogy csak a diákok a célcsoport, gyakorlatilag ők kapnak 
egyféle, sok esetben marketing alapú pénzügyi ismereteket. Egy-két órásak ezek a 
képzések, és ugye ez már jelzi. Fiatal, 18 éven aluli korosztályról beszélünk. 
Egyébként milliárdos nagyságrendű alapítványi vagy akár EU-s pénzből is kaptak. 
Négy nagy szervezet van, amely százezernél több emberhez, diákhoz jut el, de felnőtt 
korosztály egyáltalán nincs ilyen. A felnőtt korosztálynak semmilyen pénzügyi 
kultúrafejlesztési program nem létezik Magyarországon, illetve egy van, ha saját 
zsebéből megveszi a tanácsadót. Ez néhány ezer embert jelent. Van ilyen, néhány ezer 
ember költ erre, miközben ha belegondolunk, mekkora baj, ha valaki az egész 
vagyonát elveszíti, úgy fektet be, hogy át se gondolja, ki sem kér véleményt, szakszerű 
véleményt. Ezzel számolni kell, hogy itt további teendők vannak. Mi csak ezt tudjuk 
mondani. Szerintem ez egy nagyon jó áttekintés. Szeretném tovább erősíteni ennek a 
fejlesztését. Itt tananyagokra van szükség, a tananyagok nyilvánosságára, illetve hogy 
azoknak a tananyagoknak az eredményei mérve legyenek. Ez még sajnos a most 
futónál is hiányos, nemhogy a jövőbelinél. Ez az a terület megint, amire többet kell 
költeni, elő kell mozdítani és ugyanúgy, mint a közpénzeknél, mérni és értékelni kell, 
visszamérni. 

Van egy általános követelmény ’13-ból, a fenntarthatóság kérdése, ami 
országgyűlési határozat. 2015-ben az ENSZ elfogadta a következő 15 év jövőképét, 
amiben nagyon sok mindenről van szó, de az egyik kulcsszó az, hogy fenntartható, 
tehát fenntartható gazdálkodás, szegénységellenesség. Ebbe a számvevőszékek világa 
partnerként jelentkezett be, és úgy is tekint az ENSZ ránk, hogy ezen ENSZ-
határozatok visszamérése ellenőrzésének eszközei. A Magyar Országgyűlésnek is ilyen 
törekvései vannak a megfelelő szakbizottságban. Én csak annyit akartam jelezni, hogy 
ilyen irányú elemzéseket, ilyen irányú ellenőrzéseket is folyamatosan folytatunk, 
hiszen végső soron az, hogy kiegyensúlyozott környezet vegyen bennünket körül, a 
természeti környezeten túl a társadalmi, gazdasági, politikai környezet is beletartozik, 
ehhez rendkívüli fontosságú, hogy ezek benne legyenek a kormányprogramokban, 
benne legyenek az országgyűlési stratégiákban, benne legyenek a végrehajtásban, 
majd pedig ez le is legyen ellenőrizve. Ebben európai uniós országoktól kezdve az 
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európai országok is elég aktívak. Ebben a Számvevőszékünk is benne van, és azt kell 
mondanom, önök mint Országgyűlés is részesei ennek a döntési rendszerben. 

Azt tudom mondani, az európai világtrendekkel egyébként együtt utazunk mint 
Országgyűlés és mint Állami Számvevőszék. Ezek a kihívások nemcsak 
Magyarországon jelennek meg. Szerintem fontos, hogy ezt érzékeljék, hogy egy 
nagyobb keretrendszerben való gondolkodás zajlik. Azt gondolom, büszkék lehetünk 
mindannyian, hogy részesek tudunk lenni egy globálisabb probléma kihívásaira adott 
válaszokban is, és erre az Országgyűlés mellett a Számvevőszék a napi 
tevékenységében kitért. 

Próbáltam a bizottság jellegzetességeiről is néhány gondolatot mondani, és 
elnézést, ha nem tudtam elég részletesen vagy elég sokoldalúan, de próbáltam néhány 
pontban megragadni az eddigi tapasztalatunkat. Hogy mi várható, arról is próbáltam 
beszélni, illetve egyáltalán hogy illeszkedünk bele a nagy közpénzügyi ellenőrzési 
rendszerek világába, szűkebben véve Magyarországon és még szűkebben véve az 
önkormányzati világban. Erre szerettem volna a szempontokat, talán a megértést 
jobban segítő gondolkodásmódot bemutatni, hiszen tudom, hogy önök fogják a mi 
beszámolónkat is véleményezni, ahhoz pedig feltétlenül fontos, hogy ezt a 
keretrendszert megadjuk, ezért kicsit olyanról is beszéltem, ami nincs leírva. 
Rengeteg dolog le van írva, nyilván nem törekedtem ennek a megismétlésére. Nagyon 
szépen köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, valóban hálásak 

lehetünk, hogy egy komoly szakember ilyen érthetően, közérthetően, tömören fejtette 
ki az Állami Számvevőszék működésének, ellenőrzési mechanizmusának a filozófiáját, 
ami azt hiszem, számunkra is sok újdonságot tartalmazott. Emellett valóban az 
Állami Számvevőszék teljes tevékenységének éves beszámolójáról van szó, ezért 
hasznos számunkra is, hogy olyan területekről is hallottunk, amelyek nem közvetlenül 
kötődnek hozzánk, tehát nemcsak az önkormányzati rendszer ellenőrzéséről 
hallhattunk. Ez nagyon hasznos volt. Ahogyan szeretném megköszönni azt is, hogy az 
országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan a bizottságunk tagjai, a nemzetiségi szószólók 
is megkapnak minden ÁSZ-jelentést, amit önök közzétesznek különböző területekről. 
Én éppen most a filmintézetit olvastam nagy izgalommal, bár leginkább azt hiszem, 
mindnyájan úgy vagyunk, hogy a sajtó számára készített zanzásított változatot 
olvassuk, de ez tartalmaz minden információt, ami számunkra fontos lehet. 
Köszönöm szépen még egyszer. 

Konstatálom, hogy időközben Alexov Lyubomir szószólótársunk is 
megérkezett, tehát 11 résztvevővel, 13 szavazattal folytatjuk a munkát.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük a valóban 
nagyon részletes beszámoló-kiegészítést követően. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava 
ukrán szószóló asszony, tessék! 

 

Kérdések, hozzászólások 

HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! Öröm volt hallgatni ezt a beszámolót, és nem azért, mert 
közérthető volt és megértettük a Számvevőszék feladatát, hanem mert úgy érzem, 
akik Magyarországon igazán komolyan veszik a Számvevőszéket - önök valóban 
rendkívül fontos feladatot végeznek -, azok a nemzetiségek, a nemzetiségi 
önkormányzatok. Amikor kapunk bejelentést, hogy számvevőszéki vizsgálat lesz, 
akkor nemcsak az izgalom hatja át bizonyos önkormányzatokat, hanem valóban 
komolyan veszik azt az anyagot, amit a Számvevőszék bekéret, azt előkészítik és 
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megcsinálják. Nem beszélek erről, de nekem lenne kérdésem, hogy mikor ellenőrizték 
utoljára a pártokat (Domokos László: Nyugodtan, megmondom.). Amikor az önök 
munkája során valóban ellenőrzik az önkormányzatokat, mi úgy érezzük, hogy na, 
ettől kezdve tovább fejlődünk, lépünk tovább, tanuljuk ezt meg azt. Aztán jön a 
következő ellenőrzés, de a következő ellenőrzés teljesen más, és akkor kiderül, hogy 
mégsem fejlődtek annyira, amennyire kellene. Ebből kifolyólag nekem a helyi 
önkormányzatok ellenőrzésével kapcsolatosan van egy kérdésem. Ön is elmondta, 
hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodása - ami kötelezettséget rájuk ró a 
pénzgazdálkodással kapcsolatban - nincs összhangban, a 300 ezer forintból 
gazdálkodó helyi önkormányzat ugyanazt a feladatot kell hogy elvégezze, mint egy 3 
milliárddal gazdálkodó, a belső ellenőr, a külső ellenőr és a többi. 

A kérdésem a következő. Az önök munkatársai beszéltek arról, hogy a 
Számvevőszék - ha jól értettem - ajánlatot fog tenni a kormánynak a helyi 
önkormányzat adminisztrációs terheinek a csökkentésére. Hiába van együttműködési 
megállapodás - gondolom, önök tudják, a szegény 3 tagú helyi önkormányzatot 
naponta ráncigálják az aláírásokkal, nem beszélve arról, hogy a pénzfelvétel milyen 
bonyolulttá vált -, az emberekben tényleg a nemzetiség iránti elkötelezettség tartja a 
lelket, hogy csinálják. Egyébként megkérdezném, hogy a nemzetiségen kívül ki az, aki 
300 ezer forintért megcsinálja, amiért megcsinálják a helyi önkormányzatok. 
Tesznek-e egy ajánlatot - a kormány vagy akár az Országgyűlés - a 
törvénymódosításra, hogy ezek az adminisztrációs terhek csökkenjenek és komoly 
csökkentés legyen? Valamennyire lehetne ésszerűen, hogy bizonyos pénzmennyiségig 
nem kellene, mit tudom én, mondjuk belső vagy külső ellenőr. Valamikor ez volt 
Magyarországon, hogy valamennyi pénzösszegig nem kellett például külső ellenőr. 
Tesznek-e ilyen ajánlatot? Úgy érzem, önök annyira komolyan veszik a munkát, hogy 
bekéretnek mindent, ami bekérhető. A múltkor is mondtam az egyik 
munkatársamnak, hogy tőlünk még olyat is bekértek, az Ukrán Országos 
Önkormányzattól, hogy hogyan véleményeztük a törvényeket. Én mondtam, hogy 
ehhez nincs joguk. Ezt kijelentettem, aztán gyorsan elment a kedve a számvevő biztos 
úrnak, hogy ezt bekéresse. Szerintem ez túllépés. Hogy mi milyen politikai 
véleményeket teszünk, ahhoz a Számvevőszéknek nincs joga. 

Egyébként gratulálni tudok ahhoz, hogy azok az emberek, akik jönnek 
ellenőrizni, valóban előzékenyek, hozzáértők. De mondjuk hogy miért kell nekünk 
fénymásolni és szkennelni az egymillió oldalnyi összes anyagot, miközben tudják, 
hogy milyen kicsi apparátusokkal dolgozunk, azt nem értem, de talán ön elmondja. 
Egyébként összegezve, nekünk jó tapasztalataink vannak az önök munkatársairól, 
csak azt kérjük, én legalábbis az ukrán közösség nevében azt kérem, hogy az 
ellenőrzés féléves időtartamát lehetne csökkenteni - mondjuk egy 28 millió 500 ezer 
forintból gazdálkodó szervnél - egy vagy két hónapra. Fél éve tart az ellenőrzés egy 28 
millió 500 forint tekintetében. Naponta jönnek és ellenőrzik a 28 millió 500 ezer 
forintot, és akkor lehet jobbról, balról tízszer megnézni ugyanazt a számlát. Lehetne-e 
olyan kérés szintén a Számvevőszék felé, hogy nézzék meg, mekkora mennyiséggel 
gazdálkodik egy országos önkormányzat és ehhez programot betervezni? Egyébként 
köszönöm ezt az értékes beszámolót, élveztem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr következik, aztán Ritter Imre. 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Elnök úrtól kérdeznék. Hallottuk Fuzik Jánostól az előbb, hogy minden ÁSZ-
jelentésről kapunk írásos jelentést szószólóként. Amikor az Országos Görög 
Önkormányzatnál és más önkormányzatnál is ÁSZ-vizsgálat történt, akkor éppen egy 
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ilyen elnökváltás előtt voltunk. Úgy tudom, minden ÁSZ-vizsgálat következtében 
készült egy előzetes anyag, amit mi mint szószólók nem kaptunk meg, nem volt 
hozzáférésünk. Mondom mindezt, mert említette elnök úr, hogy öt esetben hatósági 
bejelentéssel éltek. Nálunk, a görögöknél talán el lehetett volna kerülni egy ilyen 
hatósági bejelentést, ha ilyen előzetes jelentést kaptunk volna és tudtuk volna, 
legalább tudtam volna a csapatommal, hogy mit találtak a görög önkormányzatnál, 
milyen hiányosságokat leltek fel. Ezt miért nem kaptuk meg? Miért nem kaptuk meg 
az ÁSZ-jelentést? Miért nem kaptuk meg az előzetes jelentést is? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ritter Imre német szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit, 

különösen elnök urat, hogy személyesen tudunk beszélni ezekről az ügyekről. 
Előzetesen hadd mondjam azt, hogy tudom, az ÁSZ éves munkájának a beszámolója a 
téma, de én csak egyrészt nemzetiségi dolgokról beszélnék egyrészt, mert van miről és 
szükséges is, azzal együtt, hogy szakmailag természetesen rendkívül lényeges az egész 
beszámoló. Amit elnök úr elmondott, azzal elviekben 95 százalékban minimum 
egyetértek, amiről nem, azt majd megemlítem közben. 

2014-ben 233 számvevőszéki jelentésből 105 darab, közel a 45 százaléka volt 
nemzetiségi önkormányzat, ’15-ben a 221-ből 26 helyi és 13 országos, tehát 39, ez is 
több mint 15 százalék még. Egy évvel ezelőtt egy kicsit viccesen mondtam, hogy 
nagyon jó partnerek vagyunk egymásnak, mert önöknek egy 135 ezer forintos éves 
bevétellel rendelkező helyi nemzetiségi önkormányzat nem egy hálatlan feladat, mi 
meg igényeljük azt, hogy legyenek ellenőrzések. Egészen pontosan azt mondtam, 
szeretném leszögezni, hogy az ÁSZ-nak ezt az aktivitását örömmel vesszük, mert 
meggyőződésünk, hogy egy valóban független, szakmailag felkészült apparátus által 
elvégzett vizsgálatok objektív és nem vitatható képet adnak a nemzetiségi 
önkormányzat működéséről, ami számunkra rendkívül nagy segítség és fontos. 

Ezt ma is fenntartom, ugyanakkor elsősorban az országos önkormányzatoknál 
végzett vizsgálatok jelentései és az abból készült sajtóanyagok, megmondom őszintén, 
meglehetősen nagy - fogalmazzunk úgy - csalódás volt részünkre. Ön is említette az 
elején a tömör, gyors áttekintés fontosságát, mivel az emberek döntő többsége, még a 
képviselők sem nézik meg a jelentéseket. Mi pont azt érezzük, hogy az országos 
nemzetiségi önkormányzatoknál a sajtóanyagok és a kiemelések nem adtak objektív 
és valós képet az országos nemzetiségi önkormányzatok működéséről. 

Hogy ez egyértelmű legyen, előtte a helyire szeretnék kitérni. Nagyszámú 
ellenőrzés volt. Többek között ezeknek az egyik megállapítása volt az, hogy bár elvileg 
a megalakulás óta december 31-ig, illetve kötelezettségvállalással fél évvel tovább 
lehetett volna tovább vinni pénzt, minden helyi nemzetiségi önkormányzat 
gyakorlatilag szabadon képzett pénzmaradványt. Hogy abból a rendkívül kevés 
pénzből egyáltalán tudtunk létezni és valahogy működni, annak egyik alapvető pillére 
volt, hogy tudtunk spórolni, össze tudtuk rakni a pénzeket akár évekig, hogy 
értelmesen az adott közösség számára az adott időszakban legfontosabb célokra 
használjuk fel. Ebbe senki nem kötött bele. Ez húsz évig gyakorlat volt. 

Az ÁSZ-vizsgálatok után megállapították, hogy december 31-ig, fél évvel tovább 
kötelezettségvállalással, nem örültünk neki, de elfogadtuk, megnéztük, hogy mit 
tudunk csinálni. Módosítottuk a szabályozásokat és a lehetőségeket, hogy jóval 
hamarabb kiírásra kerüljenek a pályázatok, hamarabb megkapjuk a pénzeket, 
hamarabb hozzájussunk. A másik oldalról a ’17-es költségvetési törvényben a 
feladatalapú támogatásnál már nem egy, hanem a rá következő év december 31-e 
plusz fél év lesz és a többi, megpróbáltuk törvényes, normális keretek között úgy 
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kialakítani a gazdálkodásra vonatkozó szabályozást és feltételeket, hogy ne 
lehetetlenítse el a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését. Azt gondolom, ez a 
normális helyzet. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatoknál az előző évi beszámolónál is - tömör, 
gyors áttekintés volt, másfél oldal jutott ránk a beszámolóból, pedig lett volna még 
egy fél oldal üresen itt - ki van emelve, hogy 454 megfogalmazott javaslat volt a helyi 
nemzetiségi önkormányzatokra, ebből 343 a jegyzőknek tett és mindössze 111, 
kevesebb mint a negyede a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek tett javaslatok 
száma. Ennek kapcsán említette elnök úr, hogy nem támogatja, és az a véleménye, 
hogy nem kell elvenni a helyi nemzetiségi önkormányzatoktól a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok gazdálkodási feladatait. 

Nekünk erről teljesen más a véleményünk, és csak a gondolkodást segítve 
szeretnék felhozni példát. Azt le kell szögezni, hogy soha a törvény lapján kívül a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok nem voltak egyenrangúak, ma sem azok. Amíg a 
szabályozás ilyen marad, nem is lesznek rendszerszerűen soha egyenlők a helyi 
települési önkormányzatokkal. Ez ténykérdés. Addig, amíg törvény előírja, hogy a 
helyi nemzetiségi önkormányzat végzi el mindenféle juttatás, egyéb nélkül, púpként a 
hátán a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási, pénzügyi, egyéb feladatait, és 
semmi szankciója nincsen - mert nincs - annak, ha nem végzi el, innen kezdve mindig 
is kiszolgáltatott helyzet lesz. 

Én csak szeretném felvetni azt, hogy valamikor nem volt adószámuk a helyi 
nemzetiségi önkormányzatoknak. Ma már van. Valamikor nem lehetett önálló 
bankszámlaszámuk. Ma már van. Valamikor csak ott lehetett bankszámlaszámuk, 
ahol a helyi nemzetiségi önkormányzatnak van. Ma már bárhol lehet. Szerencsére az 
elmúlt három évben most már több mint 120-130 nemzetiségi intézményt vettek át 
helyi nemzetiségi önkormányzatok, hovatovább több településen a helyi nemzetiségi 
önkormányzat költségvetési főösszege meghaladja a helyi települési önkormányzat 
költségvetési főösszegét, több száz milliós, milliárdos nagyságrendű intézmény, 
nemzetiségi intézmény önálló működésében ő a fenntartó, a saját szerencsétlen 300 
ezer forintjáért viszont minden egyes ellenjegyzést, érvényesítést meg kell tennie, 
mindenhol ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben van a települési önkormányzattal 
szemben. A települési önkormányzat polgármestere azt mondja nekem, hogy átvették 
az intézményeket, jóval nagyobb a költségvetésük, mint a települési 
önkormányzatnak, most már ez másfél éve így működik. Tettem egy ajánlatot a helyi 
nemzetiségi önkormányzatnak, hogy mivel nálam van jogi osztály, adó osztály, 
pénzügyi osztály és a többi, nekik ez közel öt státusz, hogy biztosítsák az önálló 
gazdálkodói jogokat és bizonyos fenntartási munkákat, én két vagy két és fél 
státuszért megcsinálom nekik. Nekik felszabadul öt státuszuk és abból a felszabaduló 
kettőt vagy hármat a pedagógusok, az intézmény munkája minőségi színvonalának 
javítására fordíthatják. Ez egyenjogú kapcsolat. Ajánlatot tesz a polgármester, és 
eldöntheti a nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi intézmény, hogy él-e vele 
vagy sem. Azt mondom, bolond lenne, ha nem élne, mert egy elhivatott polgármester 
és a többi. Ha él vele és nem működik, megint változtathat. Ez egy rendszerszerűen 
egyenjogú kapcsolat. Semmi mást nem kéne csinálni, mint kiszabadítani a törvényi 
kötelezettségből a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, nevesíteni azt, hogy az a 
gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenység, amit csinál, a költségvetési támogatás 
összege, mérlegfőösszeg, bármi alapján havonta 5 ezer, 10 ezer vagy 20 ezer forint, és 
legyen választási lehetőségük a helyi nemzetiségi önkormányzatnak. Ezzel együtt az 
lenne szerencsés, ha döntő többségük ott maradna a települési önkormányzatnál, 
fizetne érte, tudná, hogy miért fizet, aki végzi a feladatát, tudja, hogy miért csinálja, és 
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normális együttműködés lehetne. Innen kezdve egyenrangú kapcsolat lehetne. Amíg 
ezt nem tesszük meg, ez nem lehet másképp. 

Kérem az elnök urat, gondolja át, mert azt gondolom, eljött az ideje - és ezt az 
átvett intézményekkel gazdálkodó és fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatoknál 
és a települési önkormányzat kapcsolatában nagyon jól lehet látni -, hogy erről a 
kérdésről érdemben beszéljünk. Kérem, hogy ezt az elnök úr gondolja át.  

Az országos nemzetiségi önkormányzatok vizsgálatában mi kőkeményen… (Az 
elnök csenget.) 

 
ELNÖK: Megkérem szószóló urat, hogy tömörítsünk, mert egy óráig le kell 

adnunk a jelentést, ha kapcsolódni akarunk. Ez a későbbiekre is vonatkozik, 
amennyiben lehetséges. Köszönöm. Tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Máris tömörítem, hiszen ezt a 13 

országos nemzetiségi önkormányzat jelentésének a tárgyalásakor már elmondtuk. 
Egy éven keresztül egy forint támogatásemelést az országos nemzetiségi 
önkormányzatoknál nem tettünk, az újonnan megválasztott elnökökkel is hadba 
szállva azért, hogy majd az ÁSZ átfogó vizsgálatának eredményei alapján meg tudjuk 
nézni azt, hogy hol milyen személyi, tárgyi feltételeket kell biztosítani a törvényi 
működéshez, milyen olyan jogszabályi problémák vannak, amin változtatni kell. 
Hozzá kell tegyem, rendkívül nagy csalódás volt a 13 országos jelentés, hiszen azzal 
együtt, hogy az ÁSZ a vizsgálati program első oldalán leírta, hogy megvizsgálja azt, 
hogy milyen törvényi szabályozási problémák, ellentmondások vannak, mik azok, 
amik nehezítik a gazdálkodást, egyetlenegy országos önkormányzatnál egyetlenegy 
erre vonatkozó megállapítás nem volt, mint ahogy a helyieknél egyébként tettek. 
Egyetlenegy sem. 

Ráadásul a sajtó részére adott anyagokban és az értékelésekben ezzel a részben 
megfelelttel olyan jelentéktelen kérdéseket emeltek ki - és ennek alapján minősítették 
részben megfeleltnek egy-egy országos önkormányzat gazdálkodását -, ahol 
esetenként több tízmilliárd forinttal gazdálkodtak, képesek voltak még a 
sajtóanyagban is egy nulla értéken nyilvánított garnisht, három sörasztalt vagy 
sörpaddal való gazdálkodási problémát kiemelni, hogy nem megfelelően kezelték a 
vagyont. Egyébként nincs megfelelő szabályozása, mert itt nem mondja meg, hogy 
hogyan kell megőriznem, meddig kell megőriznem, miből kell megőriznem az 
átvettet, ha valahol megszűnik egy helyi nemzetiségi önkormányzat. Azt gondolom, 
amit mi vártunk, azt nem kaptuk meg, és nem segítette a munkánkat. A másik 
oldalról pedig egy kalap alá lett véve mind a 13 nemzetiségi önkormányzat. 
Lényegtelen, aránytalan, az esetleges hiányosságot, szabályozási problémát kiemelve 
minősítették részben megfelelőnek és ebből adódóan részben nem megfelelőnek az 
országos önkormányzatok munkáját. Ezt igen erőteljesen nehezményezzük, és azt 
gondolom, felül kellene vizsgálni ezt a gyakorlatot, ami a tömör és gyors áttekintést és 
a közvélemény tájékoztatását jellemezte ebben az esetben.  

Nagyon bízom benne, hogy ahogy ezt meg lehetett tenni a helyi nemzetiségi 
önkormányzatoknál, a következő alkalommal meg lehet tenni az országos nemzetiségi 
önkormányzatoknál is. Szeretném utolsó mondatként leszögezni, hogy nem az 
ellenőrzés ellen szólok és nem azért, hogy az ellenőrzés ne tegyen meg minden 
negatív esetben teljes körű megállapítást, nem ez ellen szólok, csak azt gondolom, a 
közvélemény korrekt és objektív tájékoztatásának ezek a jelentések nem feleltek meg, 
ezeknek az összefoglalója nem felelt meg. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Nem látok további jelentkezőt. Megadom a szót elnök úrnak, hogy 
reagáljon a felvetett kérdésekre. 

 

Domokos László válaszai 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Az objektivitás 
megkérdőjelezését visszautasom, hiszen nyilvánvalóan a kollégáink megfelelő 
körültekintéssel dolgoztak. Ez nyilvánvaló. 

Másrészt a német országos nemzetiségi önkormányzatról, úgy gondolom, 
kiemelten a legjobb véleményt mondtuk. Előtte húsz évig soha nem járt ott ellenőr, 
most volt először. Én csak azt látom, milyen intézkedési tervek készültek, abban 
viszont nagyon jó együttműködést tapasztaltunk. 

Harmadrészt pedig az egy nagy kérdés volt valóban, hogy amikor még önök ott 
vannak, akkor ellenőrizzük országos nemzetiségi önkormányzati vezetőként, vagy 
amikor már újaknál vannak. Ezt kellett mérlegelni. Mi úgy gondoltuk, hogy az a 
korrekt, ha akkor ellenőrzünk, amikor önök még ott vannak (Koranisz Laokratisz: 
Így van!), és akkor véleményezhetik is a saját jelentéseiket. Ez az én döntésem volt 
valóban. Megtehettem volna azt is, hogy megvárom a választásokat és utána 
ellenőrzünk, amikor már eljöttek önök. 

Ez arra válasz, hogy mit kaphattak meg, és mit nem. Elvileg mindenki a saját 
tervezetét, aki érintett és ott van, megkapja. Ez a törvény. Ezt biztosítjuk is, de még 
annak, aki kimondottan az érintettje, a végrehajtója ennek az ellenőrzési időszaknak. 
Akkor nem adtunk meg valakinek jelentést, amikor ő nem gyanúsított. Gyanúsított 
esetében bizony neki is el kell juttatnunk ezt a dolgot, de ilyen nem történt a 
nemzetiségi önkormányzatok esetében. Egyetlenegy személyre szóló gyanúsítás nem 
történt meg, tehát amikor konkrét személyt érintett a gyanúsítás. Én csak azt tudom 
mondani, hogy az érintettség ebben a tekintetben vonta volna maga után azt, hogy 
neki látnia kellett volna, amikor már esetleg nincs ott. Ilyen értelemben biztosítottuk 
a megismerhetőségét. 

Az adatbekéréssel kapcsolatos kérdésben érzékeljük az anomáliákat és 
próbáljuk tisztázni, ön is említette. Az egyik az, hogy ha szkennelést kérünk, akkor 
nyilván nem kell fénymásolni, hiszen nekünk egy eredeti dokumentumra van szükség, 
egy hiteles dokumentumra. Innentől kezdve miután most már alapvetően digitálisan 
kérünk be mindent, alapvetően digitálisan próbáljuk biztosítani ennek a feltételeit. 
Ha és amennyiben nincsen lehetőség, természetesen módjuk van jelezni, hogy ennek 
nem tudják megteremteni a feltételeit, akkor erre tudok intézkedni. Ilyen jelzés nem 
érkezett a nemzetiségi önkormányzatoktól, hogy gondot jelentett volna a 
fénymásolás. Tudom, hogy ez feladat, ezt nem vonom kétségbe, de olyan értelemben 
nem volt olyan jelzés, hogy ezt kérték volna. Van ilyen, amikor jeleznek kisebb 
településeken ilyen igényt, akkor ezt mi érzékeljük, hogy ez teher, de hozzátartozik, 
hogy minden közpénzköltő számára az ellenőrizhetőség feltételeit biztosítani kell. Ez 
törvény. Ebben a tekintetben más könnyített feltételt nem tudok biztosítani. Mi is a 
törvényt tartatjuk be. 

Amit Ritter úr elmondott, úgy gondolom, számomra az egyik olyan terület, 
amit talán még egyszer alá kell húznom, hogy 2500-at meghaladó nemzetiségi helyi 
önkormányzatról, településiről beszélünk. Az elmúlt húsz évben 188 ellenőrzést 
végzett az ÁSZ - ismétlem, 188-at -, és ekkor sem egy évet ellenőriztünk, ahogy 
elhangzott, hanem igyekeztünk hosszabb időszakot pont azért, hogy ne 300 ezer 
forintokról vagy huszonmilliókról legyen szó, hanem három vagy négyet attól 
függően, hogy mennyi volt. Tehát egy hosszabb időszakot próbáltunk ellenőrizni pont 
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azért, hogy ne egy év hibáira, ne egy év személyzeti gondjaira, ne egyéb szabályozási 
anomáliáira fókuszáljunk, hanem időszakot próbáltunk áttekinteni. 

Elmondtam - és látszik a számokból is -, hogy nem kimondottan fókuszálunk 
az egyes nemzetiségi önkormányzatokra egyenként, hanem általában tavaly is ott 
ellenőriztünk nemzetiséget, ahol a települést is ellenőriztük pont azért, hogy egyszerre 
legyen. Általában ugyanazokkal a kollégákkal is próbáltunk ellenőrizni, ha egy mód 
volt rá, a munkaszervezés hatékonysága miatt. Ezért szaladt fel a darabszám, mert 
például az összes kerületi önkormányzatot ellenőriztük, így az összes kerületi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat látókörbe került, de ott nem 300 ezer 
forintokat költöttek, szeretném jelezni, hanem sok millió forintokat évente. Tehát a 
hangsúlyosabb nemzetiségi önkormányzatok kaptak nagyobb figyelmet ebben éppen 
azért, mert ebben az időszakban, amikor ez a program elkészült, épp a kerületeknél 
jártunk. Ha jól emlékszem, száz körüli a kerületeknél levő ellenőrzés abból a 188-ból, 
ami a nemzetiségeket érintette darabszámban. Ebből a szempontból egyetértünk, 
nem kívánjuk a darabszámot növelni. Egyszer alaposabban, nagyobb darabszámban 
mentünk, és igyekeztünk a hangsúlyosakat megfogni. 

Azt gondolom - ezzel kezdtem, és csak ezzel tudom folytatni -, hogy az 
ellenőrzés bizalmat támaszt alá. Ha önök megkérdőjelezik a mi objektivitásunkat, a 
bizalmukat kérdőjelezik meg, mert más nem ellenőrzi objektíven a nemzetiségi 
önkormányzatokat és az önkormányzatokat. Ezt azért fontolják meg, azt gondolom. 
Mi együttműködőek voltunk eddig folyamatosan ebben a kérdésben. Sosem tettünk ki 
pellengérre egyetlenegy önkormányzatot sem abban, hogy miben jelentettük fel, a 
jövőben sem szeretnénk senkinél sem, egyetlenegy ellenőrzöttnél sem. 
Elmagyaráztam, hogy miért tesszük ezt így. Úgy gondolom, nem mi vagyunk a 
vádhatóság, hogy ezzel meg kelljen jelenni a nyilvánosság előtt. 

Amit jelzett, gondolom, az az egyik fontos kérdés, hogy 130 intézményt vettek 
át. Ezt mi is érzékeljük, hogy egyre nagyobb pénztömeg és közfeladatot ellátó 
funkciók jelennek meg egyes nemzetiségi önkormányzatoknál. Jelenleg erre még 
nincs válaszunk, mert darabszámban ez még nem egy olyan arány. Sorolhatnánk még 
az államnak, nem tudom, hány ezer intézményét, ahol szintén gondjaink vannak, 
hogy lefedjük az egész felületet. Különböző nagy súlyponti intézményekre, minthogy a 
kórházakra most nagy figyelmet fordítunk, abból is van 160, darabszámra több, és 
pénzben sokkal többet költenek, ami nyilvánvaló, és ott sem jártunk korábban. 

Egyelőre azt tudom mondani, hogy az intézményekkel kapcsolatos 
adminisztratív kiszolgáltatottságot, mert ha jól értettem, ez a kérdés lett felvetve, 
illetve hogy hatékony-e, hogy a település könyveli ezeket az intézményeket vagy nem, 
mi ezt nem vizsgáltuk. Én nem erről nyilatkoztam, hanem a nemzetiségi 
önkormányzatoknál eddig elvégzett ellenőrzésekről, amelyekben nincsenek 
intézmények, döntően az ellenőrzés időszakában nem voltak intézmények. Én ezt 
tudom mondani. Ezért nyilvánvaló, hogy ha új helyzet áll elő, az ÁSZ akkor tud 
véleményt kialakítani, ha kimondottan ezt a témakört hatékonysági szempontból 
megnézzük. Mi hatékonysági ellenőrzést nem hajtottunk végre a rendszerben, de pont 
önök mondták el, hogy 300 ezer és 3 millió forint a jellegzetes nagyságrend, amiről 
szó van. Hatékonysági ellenőrzés végrehajtása nélkül is látszik, hogy erre külön 
könyvelőt alkalmazni vagy gazdálkodási, adminisztratív rendszert felépíteni, mi erre 
hívtuk fel a figyelmet, ezt nem tartjuk hatékonynak. Én erre utaltam, hogy ennek 
ilyen negatív hatásai lehetnek esetleg egyes esetekben. Ha ilyen bejelentés érkezik, 
meg tudjuk nézni, én ennyit tudok mondani, ahol kimondottan kiszolgáltatottá vált 
egy településsel szemben egy nemzetiségi önkormányzat és intézménye. Nyilván ez 
vis maior helyzet, ezt meg kell néznünk, de fő szabályként nem tervezünk további 
nemzetiségi és intézményi viszonylatú, illetve települési viszonylatú ellenőrzést. 
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Nyilván meg fogom fontolni ezt, de elsősorban a nagyságrendje miatt jelenleg 
rendszerszinten nem. Ha egyedileg fel fog merülni, nyilván ezt meg kell fontolnom, 
nem tudok mást tenni ebben az ügyben, ez tény. 

A pénzmaradvány-elszámolás kérdése. Egyetértek önnel, hogy a 
pénzmaradvány-elszámolás egy elavult, szerencsétlen szabályozási környezet. 
Azonban pont ön mondta el a pozitív példáját, Ritter Imre nemzetiségi szószóló úr, 
hogy egyrészt takarékosságra ösztönzött ez is, bár nem volt szabályos. Hogy a 
szabályok megváltoznak, én örülök, ha ezt váltotta ki. Jelenleg minden közpénzügyi 
intézményi költővel szemben a pénzmaradvány-elszámolás egységes volt, de ezek 
szerint ezt sikerült érzékeltetni és pozitív eltérést tudtak elérni. Ennek én csak örülök, 
mert azt gondolom, helyes az, hogy nem januártól decemberig gazdálkodik, 
egyszerűen a feladatfinanszírozásba és a feladatgondolkodásba beletartozik. 

De az is hozzátartozik, hogy nyilván tudniuk kell, hogy ha önök kapnak 
bárhonnan közpénzt - központi vagy helyi önkormányzattól -, az valamilyen 
feladathoz kötődik, és ennek az elszámolása konkrétan egy adott időszakhoz kötődik. 
Amit mondott, szerintem az egy pozitív dolog, hogy felgyorsította a pénzfelhasználást, 
előrébb hozták a pályázatokat, előbb történt meg a felhasználás, mert ezzel az a pénz 
sokkal gyorsabban és hatékonyabban hasznosult. Nekem ez csak visszajelzés, hogy 
azok a javaslataink vagy azok a megállapítások, amelyek kapcsán intézkedési terveket 
kell fogalmazni, összességében a szabályosság irányába vitte a rendszert és az 
ésszerűség irányába is, hogy lehetőleg az éven belül vagy az évet követően 
megtörténjen. Én ezt csak jónak tudom tartani, ez visszajelzés számomra, hogy 
hasznosultak az ellenőrzések fő irányai. 

A görög nemzetiségi szószóló úr jelezte, hogy milyen tervezetekhez lehet 
hozzányúlni. Ez a szabály, azt kell mondanom. Ha van személyes felelősségvállalás, 
akkor igen, megosztjuk akár az öt évvel ezelőtt ott dolgozóval szemben is a gyanút. Ha 
viszont nem, akkor csak az éppen hivatalban levő a felelős, hiszen az átadás-átvétellel 
átadja az előd az utódjának. Onnantól kezdve gyakorlatilag mentesül a munkajogi 
felelősség alól, igaz, a büntetőjogi alól nem, de az mindenhol máshol így van. Ilyen 
értelemben azért mondtam, hogy csak ha kimondottan nyomozati gyanú van, akkor 
kell, egyébként az átadás-átvételre tudom felhívni a figyelmet. Ez elég gyenge lábakon 
áll, azt látom, a közszférában, nemcsak a nemzetiségiben. Egyértelmű, hogy egy 
világosabb átadás-átvételi rendszerre van szükség, hiszen így tud a felelősséggel 
nyugodt lélekkel elszámolni: átvetted, én átadtam, innentől kezdve a te dolgod. 
Nyilván teljesen tiszta rendszer nincs, hiszen folyamatban vannak ügyek, 
pénzköltések, programok stb. Olyan teljesen tiszta lapot nem lehet csinálni, hogy 
mindent lezártunk, aztán kezdjed, ahogy akarod és csináld tovább. Szerintem ez nem 
is lenne érdeke egyetlenegy közintézménynek sem, hiszen hogy egy évig leálljon az 
élet azért, mert én már nem, ő meg még majd kitalálja, hogy hogyan, ez nem egy 
életszerű dolog. Ennek az életszerű megoldását a tiszta átadás-átvételi viszonyok 
jelentik, és onnantól kezdve a munkajogi felelősség teljesen rendben van, és mondom, 
ezáltal a keretek is tisztában vannak. 

A kis pénz és a nagy pénz között van-e különbség? Nézzék, én értem a 
problémát, de ha egy településen az a hír járja, hogy az adott nemzetiségi 
önkormányzat egyik tagja egy fiktív számlát kért a szomszéd boltból, ami aztán 
megjelenik az önkormányzat pénzügyi elszámolásában, akkor jobb, ha az ÁSZ ezt 
leellenőrizi, még ha kis összegű számla is van, és kiderül, hogy nem így van például, 
még ha padot vettek, akkor is. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, hogy most mit hogyan 
kell. Tudják, az emberek a tízezer forinthoz jobban értenek, mint a tízmilliárdhoz. 
(Derültség.) Azt mindenki el tudja képzelni, hogy mi van, és ha tudja, hogy ki volt és 
kinek a kije, erre utaltam, hogy szerintem nem érdekük a kispénzköltőknek, hogy ne 
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legyen jól elszámolva a rendszer. Sokkal több morális kárt tud okozni, mintha nem 
lenne ellenőrizve. Ez csak az én személyes megjegyzésem lett volna ebben az ügyben. 
Egyébként a törvény nem tesz különbséget, én nem fogok különbséget tudni tenni 
ebben a kérdésben. 

Az pedig, hogy hogyan jelenítődik meg a jelentésben, csak elnézést tudok kérni, 
ha ez így van megfogalmazva. Az elmúlt másfél évben a jelentést tekintve nagyon 
jelentős szerkezetmódosítást hajtottunk végre, próbáljuk a lényeges és a lényegtelen 
dolgokat szétválasztani. Az a gondunk, hogy a számvevőink az elmúlt huszonvalahány 
évben szerették inkább leírni a jelenségeket úgy, ahogy van, és kevésbé mernek 
összesítő véleményt adni. Ezért ennek a fejlesztése folyik, próbáljuk a számvevők 
minden részletre kiterjedő ellenőrzését a jelentéseinkben a leglényegesebb 
összefüggéseinek a megállapítására tömöríteni. Nem állítom, hogy egy évvel ezelőtt 
minden pontban sikerült előrelépni. Ez egy belső átállási folyamat. Még az sem 
mentség, hogy minden jelentést évente háromszor tárgyalunk. Ez egy 600-700 
napirendes tárgyaláson ment végig, egyféle nagyon komoly minőségbiztosításon. 
Hogy miért vannak ilyen tételek, azt tudom mondani, hogy módszertanilag arról nem 
szóltam, mintavételes logikával dolgozunk, amiben nem válogatjuk ki előre, hogy 
melyik számlát fogjuk megnézni, és melyiket nem, hanem összeszedjük az összes 
dokumentumot négy évre vagy három évre, és akkor egy ilyen véletlenszerű 
statisztikai reprezentatív mintával dolgozunk. Ez az, ami alapján kellene 
következtetést levonni.  

Itt két érv van. Egyrészt hogy megmutassuk, mi alapján értékeljük részben 
megfeleltnek, másrészt viszont ebben a mintában bőven lehetnek kicsi tételek, 
amelyek viszont nehezen megmagyarázhatók. Ezt a dilemmát nem mindig sikerült jól 
feloldanunk, hogy ha egyrészt valami nem volt jó, akkor azt megmutassuk, aztán hogy 
mivel támasztjuk alá, az pedig az, ami a mintában éppen benne volt. De a minta nem 
az egy hibának a jelzése, hanem talán statisztikailag nem mondok újat ezzel, 
rávetítjük az egész sokaságra, külön statisztikusok értékelik ki nálunk ezeket. 
Szerintem itt az a kérdés, hogy az alátámasztó tételeket bemutassuk-e. Ha nem 
mutatnánk be, akkor meg az lehetne esetleg a probléma. Ezt a dilemmát nem tudtuk 
jól feloldani ezek szerint ezekben a jelentésekben, ha ez félreérthető volt. Azt tudom 
mondani, hogy erre oda fogyunk figyelni. Egy jelzés van. Nem befejezett folyamat, 
tehát életszerű volt a jelzésük, és tudjuk is kezelni a lényegesség és nem lényegesség 
kérdését. 

Az adminisztrációs terhek csökkentését kérdezte a nemzetiségi szószóló 
asszony az ukrán oldalról, de azt hiszem, ez nemcsak ukrán kérdés, hanem általában 
is. Én is azt gondolom, hogy az adminisztrációs terheket csökkenteni kell. Az első 
kérdés ebben a készpénzforgalom, hogy akkor beszéljünk világosan… 

 
ELNÖK: Elnök úr, csak azt kérem, hogy röviden, mert lassan szavaznunk kell, 

tovább kell lépnünk. (Hartyányi Jaroszlava: De ez fontos!) 
 
DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Jó. Ez egy eleme. 

Általában mindenki igényli, hogy a készpénzt előre megkapja, és majd utána fogja a 
számlát benyújtani. Ehhez annyiszor kell megfogni a papírt. Csak mondok egy példát. 
Ha kártya lenne és a kártyával jelen időben fizetne az, aki jogosult, akkor egy rakás 
papírt megúszna. Elvileg ez nemcsak egy külső előírás, tehát belülről a készpénz 
helyett a számlaforgalomra helyeződne át, valószínűleg a harmadára, felére 
csökkenne az adminisztráció terhe. 

A másik oldalon látjuk, hogy mi a háttere. Most én hitelezzem meg, amit majd 
egy hónap múlva esetleg ki fognak fizetni? Mi ezzel szembesültünk, ezért nem merek 
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direkt ígéretet tenni. Előírathatnánk, azt javasolhatnánk a kormánynak, a 
parlamentnek, hogy ne engedjen készpénzforgalmat, 300 ezer forint alatt 
semmiféleképpen nem, vagy 1 millió alatt. Átlátható, sokkal egyszerűbb, de nem 
életszerű, azt kell mondanom, egy kistelepülésen, ahol nem is biztos, hogy mindenhol 
van számla-elfogadóhely stb. Nem olyan egyszerű ez a kérdéskör. Értem, amit 
mondanak, viszont innentől kezdve, még egyszer mondom, azt mindenki számon 
tartja, hogy ki ment be és kért a nemzetiségi önkormányzattól számlát az adott 
faluban vagy településen, és akkor ott már felmerül, hogy hogy is volt, mint volt. 
Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ha ez így van, akkor jobb, ha ellenőrzött állapotok 
vannak. Én ezt tudom mondani. Értem az aggodalmat és átérzem, amit mondanak, de 
helyette jobbat nagyon nehéz találni. Mondom, ez az egyik megoldás lehetne, hogy 
készpénzforgalom nincs például.  

Még egy dolgot talán csak azért, hogy a pártok ne maradjanak ki. Ott viszont 
törvény írja elő, hogy minden két évben kell ellenőriznünk a pártokat. A 106. oldalon 
listába is foglaltuk, aztán a szövegben is van rövid bemutatás. A 15054., 55. és 136. 
keretében a Fideszt, a Kereszténydemokrata Néppártot, illetve a Jólét és Szabadság 
Demokrata Közösséget ellenőriztük, illetve az alapítványaikat is a 15070, 79. és 166. 
esetében. Sőt, a 2015. évre esett a teljes országgyűlési választások ellenőrzése, amely 
ugyan három jelentésben jelent meg, de gyakorlatilag a teljes induló szférát le kellett 
ellenőriznünk. Ez egy extrém terhelés volt nekik is, ahogy hallom, ők is zokon vették, 
hogy az 1 millió forintokkal és a többivel hogyan kellett elszámolniuk. Azt kell 
mondanom, ez a törvény, de tudják, még így is a pártok elszámolása - 
kampányelszámolás - rendkívül kritika alatt van ma Magyarországon, sőt 
Magyarországon kívül is. 

Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy más országokban egyáltalán nem 
ellenőrzik a pártokat, vagy nem így ellenőrzik. Olyan nincs, illetve alig van olyan 
számvevőszék, amely pártokat ellenőriz. Önök megtiszteltek ezzel a törvényen 
keresztül, nyilván mi ezt véleményalkotás nélkül kétévente megcsináljuk. Van, ahol 
van értelme, van, ahol meg nem biztos, hogy van értelme, de a törvény előírja és 
darabra minden második évben minden parlamenti pártot, amely támogatást kap, 
leellenőrzünk. Ezt tudom reagálni. 

Igyekeztem mindenre válaszolni, nem mondom, hogy mindenben pozitív 
dolgot tudtam mondani, de értem a jelzéseket. Múlt évben is Ritter úr parlamenti 
beszédét is figyelve próbáltam a bizottság véleményét érzékelni. Azt akarom talán 
végső soron megértetni, hogy minden dolognak több olvasata, több nézete van. Mi 
ebben próbálunk optimálisak lenni. Általában nem szokták szeretni az ellenőröket, én 
ezt tudom mondani, illetve akkor szokták szeretni, amikor már csak a hátukat látják. 
(Derültség.) - ezzel én tisztában vagyok -, vagy ha nem is jártak arra, még inkább. 
Megértem, viszont higgyék el, érdekünk, hogy a közpénzügyi rendszer zárjon. 

A belső ellenőrökről csak annyit, hogy három ellenőrzési nyomvonal vagy 
rendszer van. Az önellenőrzések, a belső ellenőrzés is ebbe a kategóriába tartozik, 
hiszen a nemzetiségi önkormányzat elnökének ellenőriz a belső ellenőr. Szerintem az 
önmagában nem baj, ha ilyen van, de nem kötelező, a kockázatértékelést viszont el 
kell végezni az elnöknek - ez a legkevesebb -, a testületnek. Ezt végezzék el. Mi nem 
azt kérjük számon, hogy évente legyen belső ellenőrzés, hanem évente a belső 
ellenőrzés szempontjából nézzék meg a kockázatokat. Én ennyit szeretnék, nem 
mindegy, hogy miről beszélünk. Ez nem akkora adminisztráció, de mégis egy 
körültekintés, figyelmesség. 

Másrészt pedig nyilván a külső ellenőrzés is idetartozik, ha az Államkincstár 
vagy más ellenőriz. Ez a második védelmi vonal. Azt is elvárjuk általában, hogy aki 
adja, az nézzen már rá, hogy kinek adja. 
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Mi vagyunk a harmadik védelmi vonal. Ha az első kettő működik, akkor 
mondhatnám, akár mi nem is mennénk ki, de azért azt nem állítanám, hogy az első 
védelmi vonal mindenhol ki lenne építve, a második hellyel-közzel, de ott is vannak 
hiányosságok. Ilyenkor az ÁSZ-nak kell belépnie. Ez a magyarázat arra, hogy tavaly, 
tavalyelőtt nagyobb számban voltunk. (Ritter Imre: Nem gond.) Szerintem ez gond, 
higgyék el, de nyilvánvalóan teljesen igazuk van, néhány millió forintért szalad az 
ÁSZ, sok milliárdnál meg nem mindig van időnk utánanézni mindenkinek. De az is 
hozzátartozik, hogy ők sem maradnak ki. Azt gondolom, elértünk odáig, hogy nincs 
ma olyan közpénzköltő hely, amely azt gondolhatja, hogy nem lesz leellenőrizve 
belátható időn belül. 

Remélem, ez a jelentés egy picit erre is rávilágított mindamellett, hogy még 
egyszer nagyon köszönöm a kritikus hozzáállást. Nekem ilyen értelemben ez egy 
visszajelzés, egy inspirálás, hogy választ adjak a dolgokra. Nyilván belülről nekem is 
át kell tekintenem, mint ahogy kifelé is áttekintjük, hogy mi és hogyan kerül ki. Azt 
gondolom, hogy a további együttműködés a részünkről teljesen nyitott. Hívjanak 
bennünket máskor is, szívesen jövünk, és vitassuk meg, ha olyan témák vannak. Ha 
esetleg nem tudtam mindenre válaszolni, írásban válaszolni fogok, átgondoltatom a 
kollégáimmal, hiszen nem minden ellenőrzést én írok, azért ezt nem állítanám, bár 
igyekszem átnézni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, az Állami Számvevőszék 

beszámolóját valóban alaposan megvitattuk. Köszönjük az ígéretet a további 
együttműködésre, hiszen felvetődtek itt nagyon konkrét kérdések, amelyeket még 
érdemes lesz körüljárni. Ezzel az 1. napirendi pontunk a) pontját lezárom. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló H/10915. 
számú határozati javaslat  
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  
Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján  
A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

A b) pontra térünk át. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére 
című beszámoló elfogadásáról szóló H/10915. számú határozati javaslat. Döntés 
részletes vita lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján, 
illetve a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 36 § (5) 
bekezdése alapján. 

A bizottságnak kiosztásra került a Gazdasági bizottság határozati javaslata. 
Erről tárgyalunk most. Kapcsolódhatunk a részletes vitához. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a kapcsolódásunk egyik alapja, hogy a Házbizottság nemzetiségi 
napirenddé nyilvánította a kérdés tárgyalását az Országgyűlés plenáris ülésén. A 
határozati javaslat két pontot tartalmaz. Javaslom, hogy a határozati javaslat 
egészéhez kapcsolódjunk, tehát mindkét ponthoz. 

Határozathozatalok 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslathoz, a két ponthoz van-
e esetleg észrevételük, vagy egyetértenek tulajdonképpen a Gazdasági bizottság 
határozati javaslatával. (Szavazás.) A bizottság javasolja az Állami Számvevőszék 
beszámolóját elfogadásra. Ezzel egyetértünk. Köszönöm szépen. 

Szerdán tárgyalja a plenáris ülés nemzetiségi napirendi pontként. Ez lesz az 
általános vitája a beszámolónak, illetve a határozati javaslatnak. A bizottságunknak 15 
perc áll rendelkezésére, hogy a véleményét kifejtse. 

Kérdezem, hogy ki kívánja a bizottság nevében a bizottság véleményét 
tolmácsolni. Ki az, aki ehhez szívesen hozzászólna? (Jelzésre:) Két jelentkezést látok, 
Ritter Imre és Alexov Lyubomir szószóló urakat. Megosztják esetleg ezt a 15 percet? 
(Ritter Imre és Alexov Lyubomir egyetértőleg bólintanak.) Megosztják, rendben. 
Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) 

Aki egyetért azzal, hogy bizottsági előadóként Ritter Imre, illetve Alexov 
Lyubomir képviselje a bizottságot, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a részletes vitára feltehetően majd az őszi 
ülésszakon kerül sor. Most szerdán az általános vita első napirendi pontként reggel 
kezdődik. Tudjuk, hogy akkor nemzetiségi néprajzi konferencia is lesz, de nyilván a 
bizottsági vélemény képviselői ott lesznek, illetve aki reggel 9 órakor ott tud lenni - 
akkor kezdődik az ülés -, vegyen részt. Köszönöm szépen. 

Az 1. napirendi pontunkat ezzel lezárom. Köszönöm szépen elnök úrnak és 
munkatársainak a részvételt. További eredményes munkát kívánunk! Találkozunk a 
plenáris ülésen szerdán. (Domokos László: Köszönöm szépen.) 

Egyebek 

Egyebek. Háznagy asszony meghívására ma este, az azonnali kérdések után fél 
hat tájban veszünk részt egy találkozón a főemelet 66. számú teremben. A háznagy 
asszony kérte, hogy mindenki 2-2 percben adjon tájékoztatást a munkájáról, a 
céljairól. 

Szeretném még közölni, hogy Ritter Imre szószólótársunknak ma három 
felszólalása is lesz a költségvetési törvényekkel kapcsolatban a parlament plenáris 
ülésén - nyilván a késő délutáni, esti órákban -, kísérjük figyelemmel. Részemről 
ennyi. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Már lezártál 

mindent? 
 
ELNÖK: Még az egyebeknél tartunk. 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én csak a mai 

találkozóval kapcsolatban szeretnék szólni, amire vélhetően fél hatkor kerül sor. 
Beszéljük meg, hogy miről fogunk beszélni. (Közbeszólások: Mindenki a magáéról 
beszél.) Én tudom, hogy mindenki a magáéról akar beszélni, de előbb-utóbb az lesz, 
hogy köszönjük szépen, hogy élünk stb., stb. Azt gondolom, válasszunk ki két fontos 
témát, amit elmondunk, és ha utána valakinek még mondanivalója van, beszéljék 
meg. Számomra az, hogy… (Közbeszólások: Mindenkinek megvan a maga két perce.) 
Egy pillanat! Számomra a háznagy asszonynak az a kérése, hogy mi számoljunk be, 
hogy mondjam… (Közbeszólások: Tájékoztatjuk.) Igen, tájékoztatjuk, és nem 
beszámolunk. 
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ELNÖK: Lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, ha így mondtam volna. Ő csak 
tájékoztatást kért arról, hogy mit végeztünk. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Egy kolléga a 

másiknak mit számoljon be? Kollégák vagyunk. 
 
ELNÖK: Természetes! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Ezért gondoltam, 

hogy ha valami van, ami a törvények módosítására vonatkozik bárki részéről, szóval 
legyen egy gerince ennek a találkozónak. 

 
ELNÖK: Feltételezem, hogy erre még külön lesz módunk. Végül is azt hiszem, 

ábécé sorrendben - ahogy ülünk a parlamentben, Szimeon nyitja a sort - szólunk 
majd. Valóban 2 percünk van, ez így 26 perc, fél óra. Gondolom, a bizottsági 
dolgokról lesz még módunk beszélni. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Először is tisztelettel 

köszöntöm a bizottság valamennyi tagját. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy 
miután Szlovénia június 25-én ünnepli az önállósága 25. évfordulóját, negyedszázada 
van egy délszláv állam, amit úgy hívnak, hogy Szlovén Köztársaság, ebből az 
alkalomból egy kicsike kiállítást csináltunk az aulában. Néhány kolléga már látta az 
előkészületeket. A nagykövetség bocsátotta rendelkezésünkre a fotó jellegű képeket. 
Jövő héten hétfőn pedig napirend előtt 5 percet kaptunk a Házbizottságtól, amit 
ezúttal elnök úrnak is köszönök. Kérlek benneteket, hogy a kiállítást nézzétek meg! 
Nem lesz ünnepélyes megnyitója, mert kicsit kisebbre sikeredett, mint ahogy 
eredetileg terveztük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló 

úr, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Hétvégén lesz egy programunk, talán 
tudjátok, vagy nem felejtettétek el, ez a bizonyos Nemzeti Regatta, ahol egy komoly 
csapattal álltunk elő. Közben kiderült, hogy szombaton 10 órakor indul az a futam, 
amiben a magyarországi nemzetiségek bizottságának csapata részt fog venni. A 
Predator nevű hajón fogunk nyomulni kellő serénységgel, és bízom benne, hogy 
nyerünk is. Vasárnap lesz a döntő futam. A versenyt két elődöntővel indítják. Az egyik 
délelőtt indul, a másik délután. Mi a délelőtti elődöntőben fogunk versenyezni. 

Annyiban nem bonyolódott, de bővült a lehetőségek sora, hogy ezzel egy 
időben indul egy Bahart-kupa. Ez abból adódott, hogy 35 hajót rendelt a Bahart, 
harmincan jelentkeztünk településekkel együtt a kupára, így aztán akinek esetleg 
idáig nem volt helye a vitorláson, az most nevezhet ezen a bizonyos Bahart-kupán. Az 
ugyanakkor indul, amikor az első futam, tehát délelőtt 10 órakor együtt indul, és 
körülbelül délután egyik, kettőig fog tartani. Egészen pontosan, aki hosszabb időt 
szeretne a vízen tölteni, az gondolja át és jelentkezzen erre a versenyre. A nemzetiségi 
regatta valószínűleg rövidebb időt fog a vízen tölteni, az egy rövidebb pálya lesz. 

Bármi kérdés felmerül, szóljatok Rolandnak. Zsikó Roland mindent tud a 
versenyről, néhány dolgot én is. Természetesen mi már pénteken, a nulladik naptól 
ott vagyunk, bárkinek bármilyen problémája adódik, szívesen segítünk. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Egyéb észrevétel, közérdekű közlendő van-e? (Jelzésre:) 

Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Csak egy mondat. Nagyon sűrű a 

hétvége: a görögök megkértek, hogy szóljak, hogy 14-én, szombaton 15 órától aki nem 
a regattán lesz vagy nem máshol, Budaörsön lesz a „Görög-német ritmusok és ízek” 
rendezvény, tehát június 14-én délután háromtól szeretettel várunk mindenkit, aki 
nincs máshol. Nem én rendezem, hanem közösen a németek és görögök. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. A napirendi 
pontot lezárom. Az ülést berekeszem. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 57 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


