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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló, az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága Ellenőrző albizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a 
napirendi pontokhoz meghívott vendégeinket, a megjelent szószólókat, a 
munkatársakat, természetesen az albizottságunk tagjait és a valahol egy másik 
helyiségben az ülést figyelő sajtó képviselőit is. A jelenléti ív alapján megállapítom, 
hogy albizottságunk határozatképes, négy fő albizottsági tag személyesen van jelen, 
Szolga József horvát nemzetiségi szószóló helyettesítéssel bízta meg Paulik Antal 
szlovák nemzetiségi szószólót.  

Most a napirend elfogadására kerül sor. A kiküldött meghívót mindenki 
megkapta. Módosító indítvány a napirendhez nem érkezett. Kérem az albizottság 
tagjait, hogy aki elfogadja a kiküldött napirendet, az kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy öt igen szavazattal a napirendet 
egyhangúlag elfogadtuk.  

Az Állami Számvevőszék tájékoztatója a nemzetiségi 
önkormányzatok és a fenntartásukban lévő intézmények 
ellenőrzéseiről, valamint a gazdálkodás kockázati tényezőiről 

Ennek értelmében az 1. napirendi pont az Állami Számvevőszék tájékoztatója a 
nemzetiségi önkormányzatok és a fenntartásukban lévő intézmények ellenőrzéseiről, 
valamint a gazdálkodás kockázati tényezőiről. Meghívott előadóink - akiket nagy 
tisztelettel köszöntünk, és örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat - Varga Edit, az 
Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője és dr. Pálmai Gergely, az Állami 
Számvevőszék szabályozási és igazgatási vezetője, ismételten köszöntöm önöket, és 
megadom a szót a tájékoztató megtartására.  

Varga Edit tájékoztatója 

VARGA EDIT felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. 
Először is egy kérdésem lenne: addig le lehet-e venni a maszkot, amíg beszélek.  

 
ELNÖK: Le, igen. (Varga Edit leveszi a maszkját.)  
 
VARGA EDIT felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm. Így sokkal 

könnyebb, köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnénk 
megköszönni a meghívást. Az Állami Számvevőszék nagy örömmel veszi tudomásul 
az együttműködés minden formáját, köztük a mait is.  

Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása kinyilvánítja, hogy a 
velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, és államalkotó tényezők. 
Társadalmi szempontból is kiemelkedően fontos területről van szó, hiszen, azt 
gondolom, a magyarországi nemzetiségek képviseleti rendszere a világon egyedülálló. 
Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy az Állami Számvevőszék a maga eszközeivel 
támogassa a magyarországi nemzetiségi önkormányzatokat a közpénzek szabályszerű, 
átlátható és eredményes felhasználásában. Ezt a célt szolgálják az elmúlt években 
elvégzett ellenőrzéseink, amelyek az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
körében kerültek elvégzésre.  

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata, stratégiai célja a 
tanácsadás, a tudásmegosztás és a támogatás. A támogatás jegyében adtuk közre az 
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öntesztjeinket is, amelyek a honlapunkon elérhetőek - erről a későbbiekben még majd 
ejtek néhány szót -, és természetesen ennek a célnak a megvalósulása érdekben 
hangzik el a mai tájékoztató előadás is.  

Az Állami Számvevőszék évek óta az ellenőrzési fókuszában tartja a 
nemzetiségi önkormányzatokat. 2013-tól kezdve több mint kétszáz települési 
nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését végeztük el, valamint lefolytattuk a 13 
országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését is, majd a későbbiekben az 
utóellenőrzést. Az utóellenőrzéssel párhuzamosan zajlott le a 13 nemzetiségi 
önkormányzat egy-egy kiválasztott intézményének az ellenőrzése is, ez az ellenőrzés a 
2014-16 közötti időszakot ölelte fel. Az ellenőrzésünk célja annak megállapítása volt, 
hogy a fenntartók szabályszerűen gyakorolják-e az intézményekkel kapcsolatos 
feladataikat, az intézmények működése és gazdálkodása szabályszerű volt-e, továbbá 
hogy belső kontrollkörnyezetük megvédte-e a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű 
használattól az intézmény erőforrásait.  

Ahogyan említettem, erről az időben legutolsó ellenőrzésünkről, amely az 
önkormányzatokat, a nemzetiségi önkormányzatokat érintette, erről a 13 
intézményellenőrzésről külön-külön jelentés készült, ez a jelentés az ÁSZ honlapján 
elérhető, tehát a részletes megállapításokat ott mindenki megtekintheti. Ezekben az 
ellenőrzésekben összesen 198 javaslatot tettünk az országos nemzetiségi 
önkormányzatok elnökei, a nemzetiségi önkormányzatok hivatalvezetői, az országos 
nemzetiségi foglalkoztatási központ vezetője, illetve a fenntartott intézmények vezetői 
részére. Ezeknek a javaslatoknak azért van nagyon nagy jelentőségük, mert ezek 
alapján intézkedési kötelezettsége van az ellenőrzött szervezetnek, intézkedési tervet 
kellett készítenie - ezek annak idején hiánytalanul megérkeztek az ÁSZ-hoz -, és 
ennek van még egy gyakorlati jelentősége: ezen feladatok elvégzését az ÁSZ 
utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. Az ellenőrzési megállapítások alapján a 
szabálytalanságok kijavítására törvényi kötelezettsége van az ellenőrzöttnek.  

Azt gondoltuk, hogy ilyen nagyszámú ellenőrzés után összegyűlt annak 
muníció, annyi tapasztalat, hogy azt mindenképpen nagyon hasznos lenne 
megjelentetni egy elemzésben. Ez az elemzés el is készült az Állami Számvevőszéknél, 
amelyet 2019. április 17-én hoztunk nyilvánosságra. Ez az elemzés is - ugyanúgy, mint 
a jelentéseink - az ÁSZ honlapján elérhető, és ebben egy komoly összegzés található 
az ellenőrzéseinkről. Ezen túlmenően hogyha valakit részletekbe menően érdekel ez a 
megállapítás, ez az összegzés, azt, mint mondottam, az ÁSZ honlapján el tudja érni, 
illetve kinyomtatott formában magammal hoztam még néhány elemzést, hogyha 
valaki szeretné, akkor ezt nagyon szívesen átadom.  

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az elemzésünkben foglalt 
megállapítások kizárólag az ellenőrzött intézményekre vonatkoztathatóak, és ez nem 
vetíthető ki az egyéb más intézményekre, ahol ÁSZ-ellenőrzést nem végeztünk. A 
másik fontos, kiemelni szándékozott dolog az, hogy a gazdálkodás ellenőrzését 
végeztük el, szakmai ellenőrzésre nem terjedt ki az ellenőrzésünk, viszont azt is 
nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy amennyiben a szabályozási területen 
szabálytalanságokat találunk, az nyilván kihatással lesz a szakmai feladatellátásra is, 
és fordítva is, a megfelelő minőségű szakmai feladatellátást nagyban segíti az, hogyha 
egy megfelelő működési környezet van az adott intézménynél.  

Az elemzésünkben összegzett ellenőrzési megállapításainkat csak néhány 
pontban szeretném ismertetni annak okán, hogy akit részletekbe menően érdekel, az 
úgyis meg tudja tekinteni ebben az elemzésben. Az elemzésnek négy nagy 
fókuszterülete volt, és tényleg csak a leglényegesebbeket szeretném kiemelni.  

Az egyik nagy fókuszterület a fenntartói feladatellátás értékelése, a belső 
kontrollrendszer kialakítása, működtetése, ennek az értékelése, illetve a pénzügyi 



8 

gazdálkodás, illetőleg a vagyongazdálkodás volt. Az országos nemzetiségi 
önkormányzatok mint fenntartók az esetek mintegy felében nem biztosították a 
szabályszerű fenntartói kontrollt, ami kockázatot jelentett a közpénzek szabályszerű 
felhasználására vonatkozóan, az intézmények működésének átláthatóságára, 
valamint az elszámoltathatóságára vonatkozóan, tehát ezekről külön-külön minden 
egyes fenntartó megkapta a javaslatunkat, amelyre intézkedtek. Hozzáteszem azt, 
hogy az ellenőrzött 13 önkormányzatból egy önkormányzat esetében nem tudtuk 
lefolytatni az ellenőrzést, mivel dokumentumok átadására nem került sor, tehát 
amikor számokat mondok, akkor gyakorlatilag 12 önkormányzatról beszélünk. Ezen 
ellenőrzött intézmények közül 11 intézmény esetében a belső kontrollrendszer nem 
felelt meg a jogszabályoknak, a belső szabályozásnak, és így a szabályszerű 
közpénzfelhasználás feltételeinek a kialakítását nem biztosították.  

Az intézményvezetők felelősségi körébe tartozott az intézmények korrupcióval 
szembeni védelmi vonalainak a kiépítése, itt is nagy számban találtunk 
hiányosságokat.  

Az egyik legfontosabb terület a pénzügyi gazdálkodásnak a területe, és sajnos 
azt kell elmondanom, hogy egyetlenegy intézmény esetében sem bizonyult 
szabályszerűnek, maradéktalannak ez a terület, mégpedig a beszámolókészítés, a 
maradványmegállapítás, a bevételek és a kiadások elszámolása, illetve a 
pénzgazdálkodás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt mondtuk ki ezt az 
értékelést. A vagyongazdálkodás terén a feltárt szabálytalanságok következtében 
nyolc intézménynél nem volt biztosított a nemzeti vagyonnal való átlátható, felelős 
gazdálkodás követelményének az érvényesülése, főként a leltározás területén 
találtunk szabálytalanságokat, illetve a vagyonnyilvántartási kötelezettség terén is 
számos szabálytalanságra derült fény.  

Az ellenőrzési tapasztalataink megosztásán túl én most egy kicsit a gyakorlati 
vonatkozás irányába szeretnék elmenni; teszem ezt azért, hogy ha a közeljövőben 
találkozni fogunk egy ÁSZ-ellenőrzés kapcsán, akkor önöknek legyen tájékozottságuk 
egy bizonyos kérdéskörrel kapcsolatban, ez pedig az, hogy amikor az ellenőrzés 
megkezdésekor az ellenőrzött szervezethez adatkéréssel fordulunk, akkor külön kört 
képez az úgynevezett sarkalatos dokumentumok bekérése, ezzel kapcsolatban 
szeretnék egy rövid tájékoztatást adni. Teszem ezt azért, mert kiemelkedő jelentősége 
van a sarkalatos dokumentumoknak, ugyanis amikor az adatkérés elindul, az 
ellenőrzött szervezetnek öt napja van arra, hogy átadja részünkre a dokumentumokat, 
és az öt nap alatt, tehát a törvényi határidőben átadott dokumentumok alapján 
tesszük meg az ellenőrzési megállapításainkat, hiánypótlásra pedig nincs lehetőség.  

A sarkalatos dokumentumoknak kiemelt jelentősége van, hiszen ez az a 
dokumentumkör, amely hogyha nem érkezik meg az ÁSZ-hoz, az ÁSZ további 
ellenőrzési cselekmény nélkül értékelést fog tenni az adott területre; hiába kerül tehát 
átadásra egyéb más dokumentum nekünk, ez megállási pontot jelent, nem folytatjuk 
tovább az ellenőrzést, és megállapítást fogunk tenni. Melyek is ezek a sarkalatos 
dokumentumok? Ezen dokumentumok mindegyike jogszabályi előírás szerint 
elkészítendő dokumentum, tehát elkészítése kötelezettsége van az ellenőrzött 
szervezetnek erre a dokumentumkörre vonatkozóan, ezért van egyrészt nagyon nagy 
jelentősége. De nem csak azért kell elkészíteni ezeket a szabályozókat, 
dokumentumokat, mert erre törvényi kötelezettség van, ezen túlmenően ezen 
dokumentumoknak, illetve ezek hiányának nagyon komoly társadalmi relevanciája is 
van, ezért helyez tehát az ÁSZ kiemelten nagy hangsúlyt erre a dokumentumkörre.  

Néhány dokumentumot szeretnék ezek közül kiemelni, hiszen ez az a kör, 
amely gyakorlatilag minden ellenőrzött intézményre vonatkozik, természetesen attól 
függően, hogy milyen jogállásban végzi a feladatát. Az egyik ilyen dokumentum a 
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szervezeti és működési szabályzat. Azt gondolom, hogy erről több szót különösebben 
nem kell szólni, hiszen az intézmény ebben fekteti le a teljes szervezeti és működési 
keretét, és hogyha ez hiányzik, azzal nem biztosítja a szabályszerű, átlátható és 
elszámoltatható működés alapvető feltételeit. A másik ilyen kiemelten kezelt 
dokumentum maga a számviteli politika, illetve a számviteli politika keretében 
elkészítendő szabályzatok. A jól és szabályosan elkészített számviteli szabályzatok a 
számviteli alapelvek érvényesülését és a jogszabályi előírásoknak, alapelveknek 
megfelelő könyvvezetést, illetve beszámoló elkészítését is biztosítják, ennek 
hiányában tehát az Alaptörvényben előírt átláthatósági elvek érvényesülését nem 
biztosítja a szervezet. És ha már számviteli politika, akkor nyilván a számlarend is 
megérdemel egy szót, hiszen ezáltal a valós vagyoni, pénzügyi helyzetet és a 
jövedelmezőséget tükröző beszámoló adatainak, információtartalmának az 
értelmezhetőségét nehezíti meg az a szervezet, amely ezt nem készíti el, és nem adja 
át ellenőrzésre.  

A számviteli beszámoló a másik nagyon fontos dokumentum. Hogyha ez nem 
kerül átadásra, az adott szervezet nem biztosítja a közpénzzel való felelős gazdálkodás 
átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy ÁSZ-
ellenőrzés kapcsán kizárólag a hiteles, aláírt dokumentumokat tudjuk ellenőrzési 
bizonyítékként felhasználni.  

Ha már beszámoló, akkor ehhez kapcsolódóan természetesen a leltár is egy 
ilyen kiemelt, sarkalatos dokumentum. Ennek hiányában a szervezet számviteli 
beszámolója nem biztosít valós információkat a tényleges vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmi helyzetről, valamint azok változásáról, továbbá a szervezet adott évi 
számviteli beszámolása nem mutat megbízható és valós képet a gazdálkodásról, így a 
beszámoló nem biztosítja az Alaptörvényben előírt átláthatóság elvének az 
érvényesülését.  

Szintén kiemelten kezeljük a gazdálkodási jogkörök szabályozását, a teljes körű 
szabályozását, hiszen enélkül az összeférhetetlenség biztosítása nem fog 
megvalósulni. 

Még két ilyen dokumentum van, az egyik a kötelezettség-nyilvántartás, amely 
szintén egy ilyen kiemelt dokumentum, illetve a Bkr. hatálya alá tartozó szervezetek 
esetében a Bkr. 1. számú melléklete, amelyben a szervezet vezetője nyilatkozik a belső 
kontrollrendszer kialakításáról és működéséről.  

A legfontosabb dokumentumokat ismertettem tehát, amelyeknek kiemelten 
nagy jelentősége van, illetve ezeket kiegészíteném a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséggel és ennek a szabályozásával is, hiszen ennek elmaradása nagyon 
komoly integritási kockázatot hordoz az adott szervezeten belül.  

A tájékoztatóm elején említettem, hogy ki fogok térni az öntesztekre. Ezt 
kiemelten fontosnak tartjuk, ez az ÁSZ tanácsadó tevékenységének az egyik kiemelt 
területe, és máris mondom, hogy a honlapok Öntesztek menüjében elérhetőek ezek az 
öntesztek. Annyi aktualitása van az önök szempontjából, hogy a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok részére elkészített öntesztjeink aktualizálásra kerültek, és épp a mai 
napon kerültek feltöltésre. Azt gondolom, ez nagyon-nagyon nagy segítség a 
szervezetnek, nemcsak abban, hogy egy ÁSZ-ellenőrzésre felkészüljön, hanem mert 
egy hiteles képet kap az irányított szervezetéről a tekintetben, hogy valóban 
kialakításra került-e a jogszabálynak megfelelően a működési környezet, valóban a 
jogszabályoknak megfelelően végzik-e a gazdálkodási, illetve a pénzügyi, illetve a 
vagyongazdálkodási tevékenységet, tehát mindenképpen érdemes ezzel az önteszttel 
foglalkozni. Igaz, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok kapcsán az adott 
státuszukra specializáltan készültek el az öntesztek, de a szabályozási rész 
természetesen akár az intézményekre, akár az országos önkormányzatra is 



10 

vonatkozik, és a specifikumoknak megfelelően érdemes végignézni ezeket a 
kérdéseket, amelyekre válaszolva ha pozitív választ kap a szervezet vezetője, akkor 
igazán megnyugodhat, hiszen rendben van a kialakított környezet és maga a 
működés. Úgyhogy ezt ajánlom szíves figyelmükbe. 

Hölgyeim és Uraim! Még egyszer köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet, 
és bízom abban, hogy az önök felelősségteljes és társadalmi szempontból nagyon 
fontos munkája során hasznosítani tudnak valamennyit az elhangzott tájékoztatóból. 
Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen Varga Edit felügyeleti vezetőnek ezt a nagyon 
alapos tájékoztatást.  

Az albizottság tagjaié a szó. Kíván-e valaki erre reflektálni? (Jelzésre:) Paulik 
Antal szlovák nemzetiségi szószóló úr!  

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Nem működik a hangosítás, 

semmi nem működik. (Nem működik a hangosító berendezés. - Közbeszólás: 
Áramszünet van szerintem. - Közbeszólás: Egyik mikrofon sem működik.) Nem 
akarják, hogy kérdezzek, bocsánat! (Derültség. - Közbeszólás: Nem akarják, hogy 
hozzászóljál. - Párhuzamos beszélgetés.)  

 
ELNÖK: Bocsánat, egy kis technikai probléma van. (Az elnök a 

jegyzőkönyvvezetővel egyeztet.) Ha tudunk elég hangosan beszélni, akkor a technika 
segítsége nélkül is folytathatnánk az ülést.  

 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Leveszem a maszkot, és 

megpróbálom, úgy talán hallható vagyok. Vagy inkább várjuk meg, amíg csinálnak 
valamit? (Közbeszólások.) Jó, akkor nem kérdezek, mert nem tudom, mennyire hall 
mindenki, akit érint… (Közbeszólás: Hallunk, hallják, bariton hangod van, úgyhogy 
halljuk!) Köszönöm szépen ezt a viszonylag gyorsan elmondott összefoglalót, amit 
elég nehéz volt követni, de ezzel együtt is nyilván igyekeztünk. Mi találkoztunk már az 
ÁSZ különböző vezetőivel, szerintem önnel is nem túl régen, ott is elhangzottak 
nagyjából hasonló, ha nem is ugyanezek, de nyilván egymáshoz közelítő 
információk… Na most, talán már jó is… (Újraindul a hangosító berendezés.) Igen, 
akkor most átállok erre a változatra. Tehát idő közben persze mindenki találkozott az 
érintett országos önkormányzatokkal (Az újrainduló hangosító berendezés szignálja 
hallható.) - most még zenélni is fogunk -, és próbáltunk velük beszélni különböző 
dolgokról, hogy ők hogyan látják. Konkrétan a Szlovák Országos Önkormányzatnak 
tegnap volt egy közgyűlése, amelyen elhangzott legalábbis egy olyan mondat, hogy 
ugyan voltak különböző javaslatai az ellenőrzéseknek - mondjuk ez pont nem az ÁSZ-
vizsgálat, hanem a kincstár vizsgálata volt -, de azért alapvetően aztán megdicsérték 
őket a gazdálkodásuk szabályszerűségének a, szerintem, javulásáért vagy valami 
ilyesmiért. Alapvetően tehát az a tapasztalat - és ezt mondtuk a múltkori találkozón is 
-, hogy igen összetett rendszer ez az egész úgy, ahogy van, tehát a kis létszámú 
irodákat működtető országos önkormányzatoktól komoly erőfeszítéseket igényel az, 
hogy minden elvárásnak megfeleljenek.  

Tudom, hogy a törvények és a jogszabályok végrehajtása az önök feladata, és 
nagyrészt itt születnek elvileg ezek a jogszabályok, de olyanon nem gondolkodtak-e, 
hogy ha egy rendszer túl bonyolult a használók számára, esetlegesen kezdeményezzék 
annak az egyszerűsítését? Tudniillik mi folyamatosan próbálkozunk az Áht. minden 
évbeni módosítása körül, illetve a költségvetési törvény előkészítése során azzal, hogy 
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valahogyan egyszerűsítsük azokat a folyamatokat, azokat az alapvetően felhasználási 
és ellenőrzési folyamatokat, amelyek a nemzetiségi önkormányzatokat, illetve az azok 
fenntartásában lévő intézményeket illetik, de eddig nem jártunk túl sok sikerrel.  

Kollégáim is és jómagam is megnéztem néhány környező ország előírásait, 
viszonylag jól, nem azt mondom, hogy behatóan, de úgy felületesen megnéztem én 
magam nyilván Szlovákiáét, mert értelemszerűen annak a jogszabályait tudom 
elolvasni, és azok egyszerűbbnek tűnnek, felhasználóbarátabbnak tűnnek, EU-s 
tagállamról beszélünk. De annak idején a szlovénekkel is volt egy ilyen vitánk, még 
nyolc-tíz évvel ezelőtt találkoztunk azzal a rendszerrel, amikor nálunk ilyen öt-
hatoldalas kitöltendő adatlapokat használt minden rendszer, és náluk másfél oldalba 
belefért mindez. Ennek vajon mi az oka? Nálunk annyival rosszabb a pénzügyi 
fegyelem, hogy ezt mindenáron minden oldalról, mindenféle szempontból 
szabályozni kell, vagy ennyire nem bízunk az állampolgárainkban, illetve a 
szervezeteinkben? Ezek olyan kérdések, amelyek óhatatlanul felmerülnek, amikor 
olyanokat hallunk, hogy öt nap alatt kell biztosítani az alapvető… Jó, az 
alapdokumentumok kapcsán ez rendben van, azok legyenek meg, ezt elfogadom, 
ugyanakkor ezek az alapdokumentumok a nemzetiségi önkormányzatok 
sajátosságaiból fakadóan lehetnek nem magyarul, és öt nap alatt lefordítani, 
bocsánat, lefordíttatni sem lehet egy rendes dokumentumot, de hogyha magyarul 
vannak, akkor is nyilván ezeknek a beszkennelése meg a továbbítása, és ahogy 
hallom, de el is hangzott, nincs hiánypótlásra lehetőség, és annak az alapján készül az 
értékelés, amit megkaptak abban a bizonyos első öt napban. Jó, ezt is megtanulja az 
ember idővel, csak jelzem, hogy van, ahol egy országos önkormányzati hivatal két-
három fővel működik, ők is négy órában dolgoznak, tehát azért az nem annyira 
egyszerű, hogy mindig ott legyen készenlétben nyolc órában az a kolléga, aki ezt az 
egészet végig tudja csinálni.  

A kérdésem: felmerült-e már önökben, illetve az ÁSZ vezetésében, hogy amikor 
a hatékonyságot, illetve a gazdálkodási szabályok betartását vizsgálják, akkor 
javaslatot tennének arra, hogy esetleg talán érdemes lenne végiggondolni ennek az 
összetettségét, és talán meg lehetne próbálni egyszerűsíteni. Ez lenne az, amit én 
szeretnék kérdezni. Nyilvánvalóan lesz erre válasz.  

Az is elhangzott a múltkori ülésen, ahol volt egy vita egyébként - azt nem 
tudom, arra már nem emlékszem, hogy hogyan zárult le -, hogy az Örmény Országos 
Önkormányzat kikérte magának, hogy ők nem működtek együtt, illetve hogy mindent 
utólag beadtak, és akkor volt a vita, hogy megkapták, nem kapták meg; tehát ez most 
akkor továbbra is így függőben áll. Ugye, akkor itt volt az Örmény Országos 
Önkormányzat elnöke - az a nagy bizottságnak volt egy ülése -, és ő azt állította, hogy 
azóta abszolút együttműködőek. Ez mondjuk nyilván nem arra az időszakra 
vonatkozik, amelyről ön beszél, tehát elképzelhető, hogy ebből a szempontból is 
javulni fog ez az oldal, mert azért az, amit el tetszett mondani, hogy 13 ellenőrzés alatt 
198 javaslatot kellett megfogalmazni, az nem kevés, az átlagosan 11-12-13 javaslat, 
most így hirtelen nem számoltam ki, és azért az nem kevés. Hogyha egy szervezet 
ilyen sok hibával gazdálkodik, annak azért van valami oka, tehát rendszerszerű oka 
van, és nem biztos, hogy ez csak az egyik oldalon lehetséges. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, szószóló úr. Van-e valaki más az albizottsági tagok közül, 

aki szólni kíván? (Senki nem jelentkezik. - Ritter Imre jelzésére:) Ha nincs, mielőtt 
megadnám a szót bizottságunk elnökének, Ritter Imre képviselő úrnak, csak két-
három mondattal csatlakozni szeretnék a Paulik kollégám által elmondottakhoz. Mi, a 
bizottságunk, az albizottságunk az ÁSZ-szal kapcsolatban törekedett arra, és én úgy 
gondolom, hogy az elmúlt időszakban mindig nagyon jó munkakapcsolat volt a mi 
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bizottságunk és az önök szervezete között, viszont mi folyamatosan azt mondjuk, és a 
nemzetiségiek ebben abszolút egyetértenek, és ezt Paulik úr is említette, hogy a mi 
meglátásunk szerint ez a mi életünket szabályozó jogrend túlszabályozott, sok pontján 
a mi szervezeteink számára egyszerűen követhetetlen, és itt a törvénymódosítási 
kísérleteink sorra kudarcot vallanak. Ugyanakkor elvileg folyamatosan van a 
rendszerben egy három-négyszintű ellenőrzés, mert van egy belső ellenőrzés, van a 
kormányhivatal, az ÁSZ, a kincstár, tehát sok mindenki ellenőrzi ezeket a 
szervezeteket, és nyilván különbséget kell tegyünk az országos önkormányzatok és 
amúgy a helyi, tehát a polgármesteri hivatalok jegyzői, illetve munkatársai 
szolgáltatásait igénybe vevő helyi önkormányzatok között, és ahol profi jegyzők, 
pénzügyesek dolgoznak, ők sem tudnak maradéktalanul eleget tenni ezeknek az 
előírásoknak.  

Ami a mi egyik fő problémánk, az az önök által a nemzetiségi szervezetek 
gazdálkodásával szemben tett igen sommás megfogalmazások kérdése. Mi úgy 
gondoljuk, hogy hiba és hiba között különbséget kellene tenni. Nyilván nem vitatva, 
hogy mindenkinek törekednie kell a törvények maximális betartására, törekedni kell 
arra, hogy minél kevesebb hibával dolgozzunk, de azért én legalábbis - laikusként 
mondhatom ezt - nem tartom egyforma súlyú hibának azt, hogy egy bizonyos 
szabályozási rendszer esetleg nem naprakész vagy valamilyen hiányosságokat 
tartalmaz, vagy pedig hogy közpénzek eltűnnek-e a rendszerből, és én úgy gondolom, 
hogy ilyen hibákat nem tártak fel. Most hogy ez önöknek feladata, vagy nem feladata, 
azt nem az én dolgom megítélni, de mi úgy gondoljuk, hogy ezekből az ÁSZ-
jelentésekből annak valahol a laikusok és az önök jelentéseit olvasó nem szakemberek 
számára is ki kellene derülnie, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknál, a nemzetiségi 
szervezeteknél azért a közpénzek nem tűnnek el, vagyonvesztés nem keletkezik. De 
amikor az ember eljut egy olyan mondatig, hogy költségvetési vagy nem tudom én 
milyen kockázatot jelentenek a mi szervezeteink, illetve azoknak a működése, akkor 
ezek a dolgok nyilván akár egy negatív hangulatkeltésre is használhatók, 
nyilvánvalóan nem az önök részéről, de a sajtónak vannak bizonyos szenzációhajhász 
elágazásai, amelyek ezt nagyon szívesen kihasználják. Mi azt nyilván maximálisan 
támogatjuk, hogy a helytelen gyakorlatot fel kell tárni, fel kell hívni rá a figyelmet, de 
azt kérjük, hogy ezekből a jelentésekből azért derüljön ki, hogy a közpénz és a vagyon 
nem tűnik el.  

Akkor én - visszaélve az elnöki lehetőségemmel - itt meg is köszönöm, hogy 
meghallgattak, és átadom a szót Ritter elnök úrnak.  

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Én is tisztelettel 

köszöntök mindenkit, és köszönöm a tájékoztatót. Próbálva nem megismételni, 
amelyek a korábbiakban elhangzottak, a nemzetiségi önkormányzatokra és az általuk 
fenntartott intézményekre nézve is sok szempontból újdonság volt az ÁSZ-ellenőrzés, 
a helyiekre nézve mindenképpen, hiszen az csak 2013-tól volt, és többször beszéltünk 
már arról, illetve parlamenti felszólalásban, egyébben is elmondtam, hogy 
nyilvánvaló, hogy mi mindent megpróbálunk megtenni, hogy maximálisan 
megfeleljünk minden törvényességi előírásnak, és annak meg kell felelni, ez nem 
kérdés, a másik oldalról viszont - egy példát felhozva - például a helyi nemzetiségi 
önkormányzatoknál, ahol egyébként egy nagyon jó rendszer volt, hogy úgymond 
egyablakos ellenőrzés volt, tehát ahol ellenőrizték a települési önkormányzatot, ott 
ellenőrizték az azon a településen lévő helyi nemzetiségi önkormányzatokat is, a 
nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban felmerült megállapításokat 
a nemzetiségi önkormányzatokhoz sorolták, holott az ÁSZ részletes beszámolója 
szerint a 75 százaléka, négyből három megállapítás a települési önkormányzat, a 
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jegyző, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szabályszerűségi probléma kapcsán 
született, amire a helyi nemzetiségi önkormányzatnak semmiféle ráhatása nem volt, 
az kiszolgáltatott helyzetben volt. A sajtó felé menő tájékoztatásban viszont csak az 
van benne, hogy iksz helyi nemzetiségi önkormányzatnál ennyi és ennyi 
szabálytalanság történt, az nincs benne, hogy ennek a háromnegyed része a 
hatáskörén kívüli álló szabálytalanság volt, amelyért a települési önkormányzat, a 
jegyző és a hivatal a felelős.  

Ugyanez volt sok szempontból az országos nemzetiségi önkormányzatoknál is: 
az egyik oldalról törvényi úton előírják, hogy milyen jogszabályoknak, a belső 
ellenőrzési rendszerben, a kontrollrendszerben, és a többi, minek kell megfeleljenek 
és mit kell megcsináljanak, a másik oldalról viszont nem biztosították az ehhez 
szükséges költségvetési támogatást, a szükséges létszámot, annak a szervezetnek a 
felépítését, kiépítését, amellyel meg lehet csinálni és ki lehet elégíteni ezeket a belső 
kontrollrendszerre előírt feladatokat. Ennek voltak olyan extrém példái is, hogy 
előírták, hogy mondjuk a beszámolót elektronikus úton fel kell tölteni egy központi 
rendszerre, ugyanakkor nem adtak elérhetőséget, hozzáférést az országos 
önkormányzatoknak, és az ÁSZ-jelentés csak azt hozta le, hogy az országos 
önkormányzatok törvénytelenül jártak el, mert a törvény ellenére nem töltötték fel 
elektronikusan a beszámolókat, és szemellenzővel nem lett beleírva, hogy igen, azért, 
mert nem kaptak hozzáférést.  

Ezek azok a dolgok, amelyekben, úgy gondoljuk, egy picit - egy picit! - 
életszerűbb kellene legyen az értékelés, és többek között az országos önkormányzatok 
központi költségvetési támogatását illetően ’16-17-ben azért is vártunk ki egy évet a 
javaslattal, mert meg kívántuk várni az átfogó ÁSZ-jelentéseket, mert azt gondoltuk, 
hogy majd az ÁSZ-jelentés a vizsgálati feladatok között megfogalmazottak szerint ki 
fog térni arra is, hogy megvannak-e az országos önkormányzatoknál és hivatalaiknál a 
törvényes működés személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei, mert több országos 
önkormányzatnál akkor még nem voltak meg. Hangsúlyozom, ez a ’12-15-ös időszakot 
vizsgálta, tehát a mi működésünket megelőző időszakot, szerencsére ma már szinte 
valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat jobb helyzetben van, de, ugye, a 
vizsgálatok visszamenőlegesek.  

Itt azt kellene valamilyen szinten figyelembe venni, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok és azok intézményei, az intézmények, amelyeket vizsgáltak, 
meghatározóan köznevelési intézmények, iskolák, óvodák, és lehet, sőt nyilvánvaló, 
hogy ha nincsen tárgyieszköz-értékesítésre vonatkozó szabályozás meg szabályzat egy 
óvodában, akkor a szabályszerűségi vizsgálatnál ez nyilvánvalóan egy hiányosság, de 
mondjuk lehet, hogy az az óvoda életében, amióta működik, soha még egy tárgyi 
eszközt nem értékesített, és nem is fog. Ha ugyanígy nincsen tárgyieszköz-
értékesítésre vonatkozó szabályozás egy vagyongazdálkodással foglalkozó állami 
cégnél, ahol naponta adnak el vagy vesznek meg ingatlanokat, ennek a kockázata 
nyilván egy kicsit más. Ugyanígy van ez a vagyonnyilatkozattal, tehát én még olyat, 
hogy óvónő vagy pedagógus a köznevelési intézményben vagy annak a tevékenysége 
révén gazdagodott volna meg, nem hallottam. Eleve a bérköltség abszolút szigorú 
besorolású, közalkalmazottak vannak, az Államkincstár számfejti, a normatívák 
lehívását száz százalékban ellenőrzik, a rezsiköltségek 80 százaléka állami vállalatok 
által kiszámlázott víz-, gáz-, villany-, s a többi, -költség, ahol természetesen megint 
szabályszerűségi probléma, és megállapítást, intézkedést igényel, ha nem 
érvényesítették, nincs teljesítésigazolás, s a többi, de ennek a kockázata a gazdálkodás 
szempontjából, ha érvényességi probléma van egy állami szolgáltató vállalat által 
kibocsátott számlán vagy annak a teljesítésigazolásával, a szerződés is olyan, hogy 
kiküldik, alá kell írni, visszaküldöm, és semmiféle beleszólásom nincs, mérőóra van, 
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ellenőrizhető, s a többi, ráadásul most már a készpénzforgalom is minimálisra 
csökkent, hiszen ingyenes az étkeztetés, ingyenes a tankönyvellátás, és a többi, tehát 
azt gondolom, hogy az alapfeladata ezeknek az intézményeknek a köznevelés, és nem 
elsősorban a szabályszerűségi megfeleltetés.  

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem azt akarom mondani, hogy nem 
fontos, hogy megfeleljenek egy szabályszerűségi vizsgálatnak, és minden erőnkkel 
azon is vagyunk, csak úgy érezzük, hogy az emberek és a sajtó felé menő összefoglaló 
jelentések értékelése rendkívül negatív. Ha most mondjuk az Országos Horvát 
Önkormányzatnál egy ötéves, átfogó vizsgálatnál mindössze hét intézkedést igénylő 
megállapítás van, majd az utóellenőrzésnél megállapítják, hogy mind a hetet 
határidőben és teljeskörűen elvégezte, tehát ha egy ötéves, átfogó vizsgálat 
utóellenőrzésénél egyetlenegy intézkedést igénylő hiányosság sem marad, akkor 
ennek az általános értékelése önök szerint az, hogy javult a szabályszerűség az 
Országos Horvát Önkormányzatnál. Mihez képest javult? Meddig javult? Ha 
egyetlenegy intézkedést igénylő pont sem maradt, akkor az mondjuk legalább egy 
elégséges vagy megfelelő vagy valami. Tehát mihez képest javult? Mert ha valahol 
nyolcvan intézkedési pontból álló intézkedési terv volt, és abból négyet megcsináltak, 
az is javult, a korábbi állapothoz képest az is javult.  

Azért mondok ilyen sarkalatos és kicsit kihegyezett dolgokat, hogy próbáljam 
azt érzékeltetni, hogy mi mindent elkövetünk azért, hogy minél szabályszerűbben 
működjenek az önkormányzataink és az intézményeink, de úgy gondoljuk, hogy az 
eddigi vizsgálatok nagyon sokszor nem különböztetik meg a lényegest a 
lényegtelentől, és rendkívül negatív az az értékelési rendszer, amelyet az ÁSZ 
alkalmaz.  

Zárásként még egy dolgot szeretnék itt megemlíteni. Ezt az ötnapos 
adatszolgáltatást és azt, hogy nincsen lehetőség pótlólagos adatszolgáltatásra, példa 
nélkülinek tartom, hiszen nem tudok olyan ellenőrzési rendszerről az ÁSZ-on kívül, 
ahol ilyen lenne, hogy egyszer van öt nap, az jogvesztő, aki bújt, aki nem, ha 
beküldted, ha fordítva küldted, ha utólag találtad meg, bármit csináltál, innen kezdve 
nincs más, ezt nézem, mert ezáltal nem a valós helyzetet tartalmazza az ÁSZ-
vizsgálat, az abból készült jelentés, hanem az öt nap alatt jól vagy rosszul, futtában 
feltöltött dolgokat. Én ismerem azt a véleményt ezzel kapcsolatban, hogy igen, mert 
akkor utólag majd megcsinálnak bizonylatokat, dokumentumokat meg egyebeket, de 
pont az önkormányzati szerveknél ez az esetek döntő többségében kizárt, hiszen 
például az intézményfenntartói feladatoknál a fenntartó szinte minden döntése - 
szinte minden döntése! - közgyűlési döntés. Egy cégnél megtehetem azt, hogy utólag 
csinálok szerződést vagy számlarendet, számlatükröt, bármit, az ügyvezető aláírja, 
beküldöm, és nyolc évvel ezelőtt megvolt, de egy önkormányzatnál nem, hiszen a 
pályázat kiírásához, elbírálásához, a kinevezéshez, a körzethatárok 
meghatározásához, az osztálylétszámok meghatározásához, mindenhez közgyűlési 
határozat kell, a közgyűlési határozatot 15 napon belül le kell adjam a 
kormányhivatalnak, semmit nem tudok utólag megcsinálni, csak az a kérdés, hogy 
megvan-e, kéznél van-e, fel tudom-e tölteni technikailag, tartalmilag, egyebek. Tehát 
szinte kizárt, hogy utólag bármilyen okiratot vagy iratot vagy dokumentumot 
csináljak, hiszen ha az eredetileg nem született meg, akkor az nincs, és nem is lesz, 
ellenőrizhetően, objektívan nem lesz. Viszont ha valamiért nem tudták feltölteni, 
teljesen mindegy egyébként, hogy az az adatszolgáltató hibája, mert új ember van, és 
nem tudja, hogy hol keresse, meg egyéb, akkor azt az Állami Számvevőszék úgy veszi, 
hogy az nincs, és ezáltal a jelentés nem a tényleges, valós helyzetet tükrözi. 

Én kérem ezt átgondolni, mert azt gondolom, hogy nem lehet az a cél, hogy egy 
szervezet működéséről minél negatívabb jelentést csináljak, és hogyha az nem a 
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valóságot tükrözi a vizsgálati módszerek miatt, akkor, én azt gondolom, el kellene 
gondolkodni azon, hogy ezen hol tudnánk változtatni, javítani és segíteni.  

Végül szeretném elmondani tájékoztatásul, hogy nagyon bízom benne, hogy ez 
is egy olyan történet, hogy évek óta dolgozunk azon, hogy lehessen egy olyan 
pedagógiai intézetet csinálni, amely a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények munkáját nemcsak pedagógiai, hanem jogi, pénzügyi, szabályozási 
szempontból is maximálisan segíti és támogatja, ezt eddig nem tudtuk elérni, most 
úgy néz ki, hogy nem nemzetiségi pedagógiai intézettel, hanem nemzetiségi 
pedagógiai módszertani központtal meg tudjuk csinálni. Az országos német 
önkormányzatnál szombaton fogadtuk el ennek a működési szabályzatát és az alapító 
okiratát, novemberben fogjuk elfogadni a költségvetését, és remélem, hogy ezzel 
tudunk egy olyan szervezeti hátteret csinálni, amely pont azt tudja megtenni, hogy 
például az ÁSZ-ellenőrzéseket kiértékeli, elemzi, a hiányzó szabályzatok, egyebek 
kapcsán mindenhol szakmai segítséget ad, a kincstári ellenőrzéseket összesíti, elemzi, 
és napi - napi! - rendszerességgel és szinten felkészíti azokat az intézményeket, és 
megadja nekik a segítséget, ahol egyébként magában az intézményben nincsenek meg 
a feltételei, a személyi, tárgyi feltételei annak, hogy olyan szinten megfeleljenek 
annak, amit jelenleg az ÁSZ elvár. Én nagyon bízom benne, hogy ennek komoly 
eredménye lesz majd, azzal együtt, hogy ennek az eredményeit majd az öt-hat-nyolc 
év múlva következő akkori ellenőrzések fogják kimutatni. Én bízom benne, hogy 
akkor már olyan ellenőrzési módszerek lesznek, amelyek nagyobb mértékben a 
valóságos helyzetet fogják tükrözni, és nem abból indulnak ki, mint most, hogy aki 
bújt, aki nem, ami nincs itt, az nincs, mert az nem biztos, hogy nincs, csak az öt nap 
adott esetben nem volt elegendő ahhoz, hogy teljeskörűen minden adatszolgáltatás 
meglegyen.  

Én ezzel együtt vagy mindezek ellenére is köszönöm - és nem szeretném, ha itt 
csak a negatív dolgok jönnének ki - azt a munkát, amelyet látunk és értékelünk, amit 
az Állami Számvevőszék is csinál az intézmények, az intézményi vezetők, a gazdasági 
vezetők továbbképzése, a szabályszerűségi követelmények megismertetése 
szempontjából akár közvetlen oktatással, akár online is, és bízom benne, hogy ebből a 
közös erőfeszítésből adódóan a hat-nyolc évvel későbbi vizsgálatok már egy sokkal 
pozitívabb képet fognak majd mutatni, mint az előző ötéves időszakról. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a képviselő úr részletes észrevételeit. Kérdezem, hogy van-

e még a szószólók közül valakinek észrevétele, kérdése. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, úgy megkérem kedves vendégeinket, hogy reagáljanak az 
elhangzottakra.  

Válaszok, reflexiók 

DR. PÁLMAI GERGELY szabályozási és igazgatási vezető (Állami 
Számvevőszék): Köszönjük szépen. Próbálok témakörönként végigmenni és reagálni 
az elhangzottakra, aztán majd megkérem a felügyeletvezető asszonyt, hogy ha 
kihagytam valamit, akkor legyen szíves azokról még beszélni.  

Elsőként annyit szeretnék leszögezni, hogy a mi célunk elsősorban a 
támogatás, tehát ahogy most a végén is zárszóként elhangzott, igen, vezetőképzést 
szervezünk, tavasszal megvolt annak az elméleti része, most jön a gyakorlati része 
online, a jövő héten indul, illetve az önteszteket folyamatosan készítjük, és nemcsak 
készítjük, hanem frissítjük is azokat, hogy aktuálisak legyenek. Azt gondolom, hogy 
ha az egyes felelős vezetők egy önteszten végigmennek, akkor utána egy ÁSZ-
ellenőrzésen már nagy meglepetés nem érheti őket, hiszen az ott lévő kérdések és 
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utána amiket mi ellenőrzünk, azok azért hasonlóak. Úgy gondolom, hogy az ÁSZ mint 
az Országgyűlés ellenőrző szerve és egy ellenőrző albizottság elég hasonló pozícióban 
van: a végrehajtást próbáljuk ellenőrizni, ezért mi egy olyan szellemiségben jöttünk 
ide, és az is a célunk, hogy alapvetően a törvények végrehajtását támogassuk. Ezért is 
vannak ezek az úgymond nem szokványos lépések az Állami Számvevőszéktől, hogy 
nemcsak ellenőrzünk, hanem, igen, megvannak az ehhez kapcsolódó támogató 
intézkedéseink is.  

Elhangzott, hogy a vezetőktől komoly erőfeszítések kellenek, hogy 
megfeleljenek ezeknek a szabályoknak. Igen, ezért is készítjük az önteszteket, illetve 
képezzük a nemzetiségi intézmények, önkormányzatok vezetőit.  

Hogy mi kezdeményezünk-e egyszerűsítést, ez is elhangzott. Ez nem az ÁSZ 
feladata elsősorban. Hogyha végigmegyünk azon a felsoroláson, hogy ki nyújthat be 
irományt az Országgyűlésnek, akkor abban az ÁSZ nincs benne. Igen, részt veszünk a 
jogalkotásban, a kormányzati előkészítési szakaszban meg szoktunk kapni 
véleményezésre jogszabálytervezeteket, de alapvetően nem mi kezdeményezünk 
egyszerűsítést. Ugyanakkor ezt érzékelve szintén csak azt tudom mondani, hogy 
ezeknek a bonyolult szabályoknak a végrehajtására készítjük az öntesztet, illetve 
végezzük a vezetőképzést.  

A felügyeletvezető asszony tájékoztatójában is elhangzott, és ez is a komoly 
erőfeszítésekre és az egyszerűsítésre válasz némileg, hogy sarkalatos 
dokumentumokat kérünk be az első körben, amelyeket nem mondhatnék bonyolult 
dokumentumoknak, hiszen ezek a szervezeti és működési szabályzat, a számviteli 
beszámoló, tehát ezek azok a dokumentumok, amelyekre alapvetően tényleg szükség 
van ahhoz, hogy az értékelést egyáltalán meg tudjuk kezdeni.  

Többen említették az ötnapos határidőt. Az ötnapos határidőt az Állami 
Számvevőszékről szóló kétharmados törvény írja elő, tehát ez egy tény, amit nekünk 
is és mindenkinek ennek megfelelően kell végrehajtania. Hogyha belegondolunk, 
hogy mikor született ez az ÁSZ-törvény, akkor ez az első sarkalatos törvény volt még 
az Alaptörvény hatálybalépését megelőzően, de úgy szoktuk mondani, hogy az 
Alaptörvénynek az első sarkalatos törvénye, tehát akkor volt egy közpénzügyi helyzet, 
ezt egy arra való válaszként is felfoghatjuk, hogy, igen, öt nap alatt kell a 
dokumentumokat beszolgáltatni. De érzékeljük ezt az öt nappal kapcsolatban, és az 
ÁSZ jóval az ötnapos határidő megkezdését megelőzően mindig küld egy felkészítő 
levelet, hogy, kedves ellenőrzött szervezet, Iksz Ipszilon vezető, hamarosan 
ellenőrzünk, és ezekre a dokumentumokra lesz majd szükség, kezdje meg ezeknek az 
összekészítését; ezeket meg szoktuk küldeni, pont azért, hogy utána az öt nap alatt, 
amely rendelkezésre áll, legyen idő ezeknek az elektronikus feltöltésére. És, igen, 
elektronikus feltöltés, hiszen nem gondolom, hogy a mai világban az kellene, hogy 
ezeket papíron várjuk a postán keresztül.  

Hiba és hiba között legyen különbség! Itt szintén a sarkalatos dokumentumok 
jelentőségére szeretnék visszautalni. Ezek mindegyikének a jogi jelentőségét 
megvizsgáltuk, a számviteli törvénynek, az államháztartási törvénynek a 
kapcsolódását, tehát itt logikai összefüggések alapján tesszük meg azokat a 
megállapításokat, hogyha egy-egy szervezet nem rendelkezik sarkalatos 
dokumentumokkal.  

Arra, hogy nincs hiánypótlás, azt tudom mondani, hogy a Számvevőszék nem 
hatóság, nem a kormány végrehajtásának az egyik ellenőrző szerve, nem is 
ismerhetjük az ellenőrzésünkben ezt a fogalmat. A hatósági eljárásnak az egyik 
fogalma, hogy „hiánypótlás”, mi az ÁSZ-törvényt hajtjuk végre, amelyben öt nap van 
az adatbekérésnek a végrehajtására.  
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Arra, hogy az egyes ellenőrzésekben ’16-17-18-ban mi volt, azt tudom mondani, 
hogy ezek lezárt ellenőrzések. Akkor az ellenőrzött szervezetek velünk 
együttműködtek akár az adatszolgáltatás terén, akár utána az intézkedési tervnek az 
elkészítésekor, tehát hogyha akkor volt egy egyetértés, egy erre való intézkedés, azt mi 
lezártuk, utóellenőriztük, akkor szerintem az már ott egy lezárt terület.  

Nézem, hogy miről nem szóltam. Azt gondolom, hogy ennyit szerettem volna 
mondani. Megkérdezem a kolléganőmet, hogy miről nem beszéltem még esetleg.  

 
VARGA EDIT felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Annyival szeretném 

kiegészíteni az elhangzottakat az ellenőrzési tapasztalatok alapján, hogy a 
legneuralgikusabb pont egyébként ez az öt nap, de azt gondolom, hogy kollégám ezt 
teljesen kimerítően megválaszolta. Csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy semmi 
olyat nem kér be az ÁSZ, amelyet jogszabály szerint nem kötelező elkészíteni, és ez a 
kicsi súlyozás ebben valósult meg, hogy valóban a sarkalatos dokumentumok a 
legfontosabbak, azért emeltem ki a tájékoztatómban is, tehát mi így súlyoztunk. Ezek 
tehát a nagyon fontos dokumentumok, sőt meg is állítja az ellenőrzést ezeknek a 
hiánya, és az úgynevezett kevésbé fontosakat is bekérjük, de azok nyilván más súllyal 
jelennek meg majd. Így próbáltuk ezt végezni, ezen módszertan mentén végezzük az 
ellenőrzést, tehát erre ez a válasz.  

Azzal is tisztában vagyunk, hogy az ÁSZ megállapításai nem nagyon ismerik a 
kicsit rossz és a nagyon rossz közötti különbséget; vagy megfelelt a jogszabálynak, 
vagy nem felelt meg a jogszabálynak. Igen, ezzel tisztában vagyunk, de ez a 
módszertanunkhoz hozzátartozik. 

Két dologra szeretnék még reagálni, az egyik az, hogy mennyire sok volt a 198 
javaslatunk. Egyrészt az már tényleg egy lezárt terület, de nyilván az is okozta ezt a 
nagy számot, hogy egy adott hiányossággal kapcsolatban intézkedési kötelme volt a 
fenntartónak is, illetve az ellenőrzöttnek is, tehát nagyon sok esetben ugyanazon téma 
duplikáltan jelent meg benne.  

Az örményekre visszatérve csak annyit, hogy ott az tényleg egy ilyen hosszú 
küzdelem volt az ellenőrzés kapcsán, amit lezártunk azzal, hogy nem kaptunk 
ellenőrzési bizonyítékokat. Ott azért egy nagyon komoly hiányosság volt. És valóban, 
az új elnökkel én magam is többször tárgyaltam, és valóban egy teljesen más 
hozzáállást tapasztalunk, de, ugye, az az ellenőrzés lezárult. Itt az együttműködésben, 
azt gondolom, már nem lesz a jövőben gond, hogyha egy ellenőrzés kapcsán esetleg 
találkozunk. Ennyivel szerettem volna még kiegészíteni.  

 
DR. PÁLMAI GERGELY szabályozási és igazgatási vezető (Állami 

Számvevőszék): Egy dolgot mondanék még, hogy azt mi külön hasznosulásnak fogjuk 
fel, amit Ritter Imre elnök úr mondott zárszóként, hogy ilyen szinten foglalkoznak a 
jelentéseinkkel, a megállapításainkkal, és tényleg arra törekszenek, hogy ebből 
közösen tanuljunk. Azt gondolom, hogy - ahogy én is említettem az elején - az önteszt 
is és a vezetőképzés is ezt szolgálja, tehát hat-nyolc év múlva, de hátha már hamarabb 
is javulni fog a helyzet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen meghívott előadóinknak, Varga Edit felügyeleti 

vezetőnek és dr. Pálmai Gergelynek, a szabályozási és igazgatási részleg vezetőjének, 
hogy elfogadták meghívásunkat, hogy ezt napirendre tűzhettük, és megbeszélhettük 
ezeket a problémákat. Bízva a további sikeres együttműködésben és a közös 
gondolkodásban köszönöm önöknek. Az 1. napirendi pontot lezárom.  
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A Magyar Államkincstár tájékoztatója az országos nemzetiségi 
önkormányzatoknál folytatott ellenőrzések során feltárt 
hiányosságokról 

A 2. napirendi pontunk a Magyar Államkincstár tájékoztatója az országos 
nemzetiségi önkormányzatoknál folytatott ellenőrzések során feltárt hiányosságokról. 
Meghívott előadónk Miszlai József, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese, akit 
nagy tisztelettel köszöntök. Kérem, hogy előterjesztőként, illetve a vendégünkként 
foglalja el az előterjesztői helyet (Megtörténik.), és mindjárt meg is adnám önnek a 
szót, hogy egy tájékoztató keretében ismertesse velünk a MÁK ellenőrzéseit 
összefoglaló megállapításait és hogy az önök ellenőrzései milyen szabálytalanságokat 
tártak fel, legfőképpen pedig azt, hogy ezek tükrében történt-e vagyonvesztés vagy 
hiány, tehát hogy melyek azok a legjellemzőbb szabálytalanságok, amelyekre önök 
derítettek fényt. Megadom a szót önnek. 

Miszlai József tájékoztatója 

MISZLAI JÓZSEF elnökhelyettes (Magyar Államkincstár): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk, és 
hogy a társszervvel, az Állami Számvevőszékkel együtt mi is vagy én is be tudok 
számolni a Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenységéről a nemzetiségi 
önkormányzatok vonatkozásában. Másrészt pedig kifejezetten üdvözlöm azt, és 
rögtön az együttműködési hajlandóságunkat is szeretném itt kinyilvánítani, hogy ha 
ez az új intézmény létrejön, akkor egy együttműködés, egy közös gondolkodás, úgy 
gondolom, mindenképpen fontos lehet, hiszen a kincstárnak is nagyon fontos, hogy a 
nemzetiségi önkormányzatokkal és ezen belül is az országos nemzetiségi 
önkormányzatokkal és az általuk fenntartott intézményekkel kapcsolatos 
gazdálkodási és működtetési feladatok az érvényes jogszabályok mentén minél 
naprakészebbek és minél pontosabbak legyenek.  

Az igazság az, hogy ahogy hallgattam az Állami Számvevőszék kollégáinak a 
tájékoztatóját, az általuk felvázolt megállapítások nagyon sok tekintetben ülnek azt 
illetően, amit én is szerettem volna elmondani a nemzetiségi önkormányzatok 
ellenőrzései kapcsán, ami nyilván természetes is, hiszen ugyanazokat a szabályokat 
nézzük, csak nyilván más-más időtávból, illetve más-más célból vizsgáljuk ezeket. 
Melyek is ezek a feladatok?  

Egyrészt van a kincstárnak egy nem túl régi feladata, 2015-től kapta meg a 
Magyar Államkincstár azt a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzési tevékenységét, 
amelyben a szabályozottság, az adatszolgáltatások minősége és időbeli teljesítése és 
az éves költségvetési beszámolónak a megítélése az egyik ilyen sarkalatos pont, ahol a 
közpénzek felhasználása kerül górcső alá, illetve az államháztartásért felelős 
miniszter által jóváhagyott módszertan alapján a belső kontrollok kialakításának és 
működtetésének a mechanizmusa a másik átfogó témakör a gazdálkodási jogkörök, a 
kötelezettségvállalások, azok pénzügyi ellenjegyzése, a teljesítésigazolás, érvényesítés, 
utalványozás, tehát hogy ezek a szerepkörök hogyan kerültek felosztásra, és 
természetesen itt is szerepel az összeférhetetlenség. Nagyon-nagyon közeli tehát a két 
vizsgálati rend, de mi is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a támogató jelleg, amelyet a 
módszertan kialakításánál szerettünk volna érvényesíteni az önkormányzatok és 
azokon belül is a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában, például abban ölt 
testet, hogy amikor elkészülünk a jelentéstervezettel, akkor az ellenőrzöttek számára 
azt megmutatjuk, és bármilyen kifogással, észrevétellel élnek, azt még a jegyzőkönyv 
lezárása előtt megvizsgáljuk, és amennyiben érvényesíteni lehet, akkor a végleges 
jegyzőkönyvben azok már nem szerepelnek.  
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Mint említettem, nagyon fontos tehát a közpénzzel, illetve emellett a 
közvagyonnal való gazdálkodás, az adott célra történő felhasználás és az azzal 
kapcsolatos feladat, ez egy nagy csoport, amelyet mint ellenőrzési tevékenységet kell 
hogy végezzen a kincstár a korábbi időszakról, és az már, ugye, a kincstár 
megalakulása óta tulajdonképpen, és ha most a nemzetiségi önkormányzatokra 
gondolok, akkor köznevelési intézmények tevékenységével kapcsolatos állami 
támogatás, igénylés, elszámolás, felhasználás, az azzal kapcsolatos ellenőrzések, itt 
szintén a közpénzzel kapcsolatos feladatok, amelyek górcső alá kerülnek.  

A harmadik, ha tetszik, különveszem, ahol pedig a kincstár szervezete a 
települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú 
támogatásának a folyósításában vesz részt, abban működik közre. Nyilván ez is egy 
technikaibb jellegű tevékenységnek látszik, de mégis nagyon fontos, hiszen a 
nemzetiségi önkormányzatok likviditása e tekintetben rajtunk is múlik.  

A kincstári ellenőrzésben, amely a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésre 
vonatkozik, a mi esetünkben még nem értünk végig az összes országos nemzetiségi 
önkormányzaton, hiszen bár ’15-től indult ez a feladat, de mi csak a ’18. és a ’19. évben 
ellenőriztünk országos nemzetiségi önkormányzatokat. Eddig összesen tíz 
önkormányzatnál voltunk, és a tíz önkormányzatnál hatvan költségvetési szervet 
ellenőriztünk, illetve néztünk meg, mi is túl vagyunk tehát a nagy részén. A mi 
tapasztalataink is hasonlóak, hogy egy-két önkormányzattal nagyon nehezen tudtunk 
együttműködni vagy tudtak velünk együttműködni az adatszolgáltatásban, és ezáltal a 
megállapításaink is sokkal… - hogy is mondjam? - …, maga az ellenőrzési terv 
kapcsán hosszabb időt vett igénybe az alapbizonylatok begyűjtése, illetve az 
alapinformációk begyűjtése.  

Ezzel párhuzamosan szeretném megemlíteni, hogy ’15-től kezdődően közel 600 
helyi nemzetiségi önkormányzatnál voltunk, ez is olyan 10-15 százalék körüli 
vizsgálati elem, és az teljesen helyes megállapítás volt a bizottság részéről, a 
felszólalók részéről, hogy amikor egy települési, egy helyi önkormányzathoz megyünk 
ellenőrizni, és ott vannak nemzetiségi önkormányzatok, akkor azok gazdálkodását is 
ugyanazzal a módszertannal, ugyanakkor áttekintjük. Itt alapvetően azt lehet 
megállapítani - és azt gondolom, hogy ez sem egy nagy meglepetés -, hogy amilyen a 
települési önkormányzat általános megítélése ellenőrzési szempontból, nagyjából 
hasonló a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, tehát ha van egy jó 
pénzügyes, egy jó jegyző, ezt szakmai értelemben értem, akkor nagyon kicsi, 
minimális megállapításokkal vagyunk a helyi nemzetiségi önkormányzat 
gazdálkodása, pénzfelhasználása és a vagyonnal való gazdálkodása tekintetében. De a 
tevékenységünkkel, a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzési tevékenységünkkel 
kapcsolatosan még egyszer szeretném kiemelni a támogató jelleget, hiszen mi egy 
éves gazdálkodás folyamatába kapcsolódunk be, és ezért van esélyünk arra, hogy azt a 
pénzügyminisztériumi alapelvárást, amely arról szól, hogy az adatszolgáltatások 
mennyisége és minősége, tehát hogy időben érkezzen, és lehetőleg minél jobb 
minőségben, hiszen ez összesítve aztán bizonyos gazdaságpolitikai döntéseket 
alapozhat meg, nekünk ez a legfontosabb küldetésünk ebben az ellenőrzési 
szakaszban, tehát mi még a folyamatába kapcsolódunk be, azaz nem lezárt évekről 
van szó, mint amit az ÁSZ kollégái említettek, hanem mi még a folyamatba próbálunk 
bekapcsolódni, és ott próbáljuk akár a szabályozottságot, akár a mérleg megfelelő 
alátámasztottságot, a nyilvántartások kialakítását, tehát ezeket próbáljuk felszínre 
hozni az ellenőrzött szervek és azok vezetői számára.  

Mint ahogy korábban is említettem, általánosságban azt tudom mondani, mint 
amit az Állami Számvevőszék képviselői is, hogy vannak nagyon jól teljesítő 
önkormányzatok, és itt most engedjék meg, hogy kicsit szélesebb körben a helyieket is 
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belevegyem, és bizony vannak olyanok, amelyek nagyon sok támogatásra és nagyon 
sok - hogy is mondjam? - segítségre szorulnak. Ezért is örülök ennek az új 
intézménynek, és ezért mondom, hogy ha szerepet tudunk kapni ebben az 
együttműködésben, akkor az én kollégáimmal mindenképpen élővé tudjuk tenni azt, 
hogy hogyan tudunk még inkább előrehaladni és még inkább prompt információkat 
eljuttatni az önkormányzatokhoz, a nemzetiségi önkormányzatokhoz.  

Itt például a szabályozottság tekintetében annyit szeretnék megemlíteni, hogy 
nem minden esetben teljesülnek a szabályozottságra vonatkozó előírások, amelyeket 
persze lehet vitatni, hogy kis szervezetnél mennyire fontosak ezek a fajta 
szabályozások, amikor nincsenek is, vagy maximum kétévente egyszer fordulnak elő, 
vagy egyáltalán nem fordulnak elő ilyen dolgok, miért követeljük meg ezeket a 
szabályozási alapdokumentumokat - ezzel kezdünk mi is, mint az Állami 
Számvevőszék -, viszont azt látjuk, hogy az általuk, az országos nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott intézményeknél még egy picit ennél is rosszabb a 
helyzet. Ezért azt látjuk - általánosságban mondom -, hogy nem gyakorolták 
megfelelően a fenntartói iránymutatást, a kontrollt, ezért ezt a fajta kockázatot egy 
picit próbáljuk felszínre hozni, és még direktebbé tenni azt, hogy nekik felelősségük 
van abban, hogy az intézmények hogyan működnek és hogyan gazdálkodnak, tehát a 
fenntartók ezen szerepét próbáljuk még inkább kiemelni és még inkább előretolni.  

Összességében azt kell mondjam a pénzügyi szabályszerűségi vizsgálatok 
ellenőrzéséről - mint mondtam, nem túl régi feladatköre ez a kincstárnak, és ezzel 
együtt természetesen nálunk is folyamatos a módszertan átdolgozása, a szakmai 
csapat képzése, illetve egyáltalán a felépítése, hiszen egy nulláról induló szervezeti 
egységet kell hogy elképzeljenek a bizottsági tagok -, hogy ez egy folyamatosan változó 
és kialakuló rend. Viszont - és itt próbálok egy kicsit elébe menni azoknak a 
kérdéseknek, amelyeket az előzőekben feltettek - a Magyar Államkincstár viszont tett 
próbálkozásokat, és folyamatosan tesz is abban, hogy mondjuk az államháztartási 
szervek számvitelében történjen valamiféle előrelépés, és ebben van is 
kommunikáció, együttgondolkodás a kincstár részvételével a 
Pénzügyminisztériumnál. Most konkrétan nem tisztem e tekintetben a 
Pénzügyminisztérium feladatát vagy legalábbis azt a gondolkodást, amely most, 
jelenleg folyik, promotálni, de egy picit szeretnék arra válaszolni, hogy van egy olyan 
gondolkodás, amelyet talán úgy tudok a leginkább megfogni, mint a NAV-nál, hogy 
vannak a kis adózók, amelyeknek viszonylag egyszerűbb bevallási formával 
egyszerűbb bevallási környezetet teremtenek, a nagyobbaknál pedig van az összetett 
és nagy adattartalmú adatszolgáltatás. Valami hasonlóban van most, jelen pillanatban 
a gondolkodás, hogy lesz egy minősítés, hogy mit nevezünk kis szervezetnek, és a kis 
szervezeteknél egy egyszerűsített, egy könnyített számvitelt próbálnánk alkalmazni, 
mert őszintén megvallom, én számviteli szakembernek tartom magam, de ez a 
mostani számviteli szabályozási környezet, amely mindenkire vonatkozik, teljesen 
mindegy, hogy egy nagy, több ezres minisztériumról vagy egy 22 fős önkormányzati 
hivatalról beszélünk-e - és akkor annál még vannak kisebbek is -, ugyanazokat a 
szabályokat, ugyanazokat a kötelezettségeket írják elő, tehát ebben van egyfajta 
elmozdulás, hogy a kisebbekre egy egyszerűsített környezetet próbálnak kialakítani.  

Miért is jött ez felszínre? Valószínű, hogy itt a teremben többen hallották már 
azt, hogy a Magyar Államkincstárnak 2015-től ’19-ig jelentős szerepe volt abban, hogy 
az önkormányzati ASP rendszer kiépüljön a települési önkormányzatoknál, és ebből 
adódóan a helyi nemzetiségi önkormányzatok mindegyikénél ASP rendszer van, és 
abban látjuk, hogy a szakemberhiány, illetve az a rettentő bonyolult és összetett 
szabályozási rendszer mennyire megnyomorítja, és mennyi energiát elvesz mondjuk 
úgy, hogy a más jellegű érdemi munkától egy-egy kistelepülésen, hogy mi már egy jó 
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másfél éve kommunikáljuk a minisztérium felé, hogy ez így valahogy nem kerek és 
nem teljes. Itt tehát, azt gondolom, pozitív irányba mozdulhat el a történet. Ennek az 
időbeliségét én még nyilván nem tudom, de egy együttgondolkodás már van, 
legalábbis a kincstárat már bevonták ebbe, hogy egyszerűsíteni lehessen például a 
számviteli szabályozási oldalon.  

Aztán nyilván mi is igyekszünk az ellenőrzési tapasztalataink alapján segíteni a 
szervezeteket, itt most kitekintve az egész önkormányzati alrendszerre, olyan 
segítséget adván, hogy mintaszabályzatokat próbálunk készíteni, amelyek általunk 
elfogadhatónak és jónak minősíthetők. Ennek nyilván az a problémája, hogy ez egy 
minta, és ezt meg kéne feleltetni, de ehhez is szaktudás és szakértelem kell, tehát 
nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy kiadunk egy szabályzatmintát, beleírják az 
adatokat, amelyek az adott szervezetre vonatkoznak, és egy az egyben benne vannak, 
és olyan terület is szabályozva van, amely éppen hogy nincs annál a szervezetnél, vagy 
nincs kibontva, hogy ki miért felelős. Tehát ezzel is csak odáig tudunk menni a 
segítségben, hogy adunk egy ilyen segítséget, egy ilyen mintát. Vagy például most 
készül egy olyan sillabusz, amelyet szeretnénk kiadni minden önkormányzat számára, 
hogy hogyan kell egy leltározást végigvinni, hogy a leltározást megelőzően hajtsunk 
végre egy selejtezést, és akkor nem fordulhat olyan elő extrém példaként, hogy hat év 
után találtak meg az embermagasságúra nőtt gazban egy traktort, amely addig 
senkinek nem hiányzott, és csak amikor a közmunkások eljutottak oda, hogy levágják 
azt a mezőrészt, akkor találtak rá egy hat éve tulajdonképpen a szabad ég alatt 
tanyázó traktorra, amely senkinek nem hiányozott, sehova nem vették 
nyilvántartásba, semmilyen értékvesztésben nem szerepelt - nyilván ez egy extrém 
történet. Ebben próbálunk egy kicsit előremenni, hiszen tényleg óriási a szórás a 
legjobb és a legkevésbé jó szervezeteknél történt ellenőrzések tapasztalatai között.  

A végén szeretnék pozitív gondolatokkal zárni. Egyrészt ahogy említettem is, a 
pénzügyi szabályszerűség területén azzal, hogy mi igyekszünk év közben az 
ellenőrzési terv alapján kiválasztott szervezeteknél - nyilván itt is véges a kapacitás - 
menet közben beavatkozni, felhívni a figyelmet, illetve jelezni, hogy milyen 
változtatásra, módosításra van szükség, azzal némileg javul az adatszolgáltatás 
minősége, és azt egyértelműen el tudom mondani, hogy az új államháztartási 
számvitel 2014-es bevezetését követően a kiszabott bírságok drasztikus módon 
visszaestek. Tehát időben nem késnek, nem jellemző a nagy késés, a minőség az, amin 
még van mit javítani, és ezért is próbálunk ebbe beavatkozni.  

A másik pozitív üzenet, amelyet szeretnék itt a végén aláhúzni, az pedig a 
köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatások igénybevételéhez, 
felhasználásához, elszámolásához kapcsolódik. Az ott szerzett ellenőrzési 
tapasztalataink most már évek óta pozitívak alapvetően, és hogyha ezt leszűkítem a 
nemzetiségi önkormányzatokra, az országos nemzetiségi önkormányzatokra, abszolút 
pozitív álláspontot tudok képviselni vagy véleményt tudok megfogalmazni, hogy ott 
az együttműködési hajlam is és az együttgondolkodás is jellemző a szakterületen 
dolgozó kollégákra. Én tehát úgy gondolom, hogy ez az a cél, ez az a szint, amelyet 
majd a gazdálkodási és a szabályszerűségi területen is el kell érnünk egy bizonyos idő 
után, de, mondom, ehhez nagyon sok együttműködésre, együttgondolkodásra van 
szükség, és arra, hogy mi is egyre több támogató tevékenységet, támogató 
dokumentumot és kidolgozott módszertant tudjunk adni a szervezetek részére. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm az elnökhelyettes úrnak a tájékoztatót és különösen a 

néhány jó hírt, amelyet a vége felé megfogalmazott. Kérdezem az albizottság tagjait, 
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illetve a jelen lévő szószólókat, a képviselő urat, hogy kíván-e valaki reagálni. 
(Jelzésre:) Ritter Imre képviselő úr! 

Hozzászólások 

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Külön örülök annak, 
és köszönöm az elnök úrnak, hogy az Ellenőrző albizottság most egymás mellett vagy 
egymás után - a sorrend mindegy - az ÁSZ-t és a kincstárat is napirendre vette. A 
kettő között, azt gondolom, egy nagyon lényeges különbség, hogy a kincstárral 
folyamatos, napi munkakapcsolat van, ebből adódóan lényegesen életszerűbben, és 
azt gondolom, lényegesen nagyobb mértékben ismeri a kincstár a hátterét is, hogy hol 
milyen szakemberállomány és lehetőségek vannak, mint egy öt-hatévenkénti ÁSZ-
ellenőrzés esetén, ami nem fejeződött be, és nem áll még rendelkezésünkre minden 
jegyzőkönyv. De ami az ÁSZ értékelésénél mondjuk egy objektív dolog, és tiszta, hogy 
a kontrollrendszer egyes elemeinél, az kontrollkörnyezetnél, a kockázatkezelési 
rendszernél, a kontrolltevékenységnél, az információs, a kommunikációs rendszernél, 
a nyomon követési rendszernél, a monitoringnál, mindegyiknél van egy világos 
„megfelelt” vagy „intézkedést igényel”, és ennek alapján viszonylag objektívan meg 
lehet nézni, és egy-egy országos önkormányzatnál, az ott lévő négy-hat-nyolc-tizenkét 
intézmény vonatkozásában számszerűsíteni is lehet, hogy a vizsgált területen 
66 százalékban megfelelt, 33 százalékban intézkedést igényel, vagy éppen 
10 százalékban felelt meg, és 90 százalékban intézkedést igényel, tehát van egyfajta 
összehasonlítási és összesítési alap, amit az ÁSZ értékelésében nagyon nehéz 
bármilyen szinten is összehozni. Ezzel együtt természetesen a szöveges értékelésben 
két intézkedést igénylő terület között is nagy különbség lehet, mert lehet, hogy 
valahol a vagyon szempontjából valóban egy viszonylag jelentéktelen, inkább előírás, 
nem pedig érdemi probléma van, a másiknál meg az intézkedést igénylő területnél 
lehet, hogy ez jó néhány és alapvető problémát is takar.  

Amennyiben meglesz minden jelentős jelentésünk, ezeket is részletesen 
kiértékeljük, és én szeretném azt megköszönni, hiszen éppen a napi 
munkakapcsolatból adódóan minden felmerülő problémánál, ami feszít, mindig 
mennünk kell a kincstárhoz is, akár egy bármilyen okból nem időben leadott 
normatívaigényléstől kezdve minden más esetben, hogy ezt rendbe tegyük, hogy 
ebben tényleg maximálisan segítséget kaptunk, kapunk a legtöbb esetben.  

Egy mondatban szeretnék a napirendi ponttól eltérni, hogy a nemzetiségi 
pedagógusok pótléka esetében az egész három évvel ezelőtti egész indítása kapcsán 
személyesen is szeretném megköszönni az elnökhelyettes úrnak - hiszen akkor a 
nemzetiségi pótlékban részesülők körének a meghatározásánál külön le kellett 
programoztatni, és biztosítani kellett a lekérdezés lehetőségét, ami nélkül nem tudtuk 
volna az egész programot megcsinálni -, hogy ebben abszolút együttműködők voltak, 
és ez tette lehetővé, hogy idén januárban le tudtuk zárni a nemzetiségi pedagógusok 
pótlékának a négyszeres emelését és kiterjesztését; ezt külön is szeretném 
megköszönni.  

Abban, azt gondolom, együtt kell működjünk, mi is tudjuk, hogy egy sor 
szabályozási kérdésben évek óta próbálunk kezdeményezőek lenni, ehhez szakmai 
egyetértés és politikai egyetértés is kell, nem elég a szándék, és ebben a szakmai 
együttműködésben a kincstár egy nagyon fontos partner, hiszen mindkettőnk 
szempontjából elemi fontosságú, hogy ahol a kockázat növelése nélkül egyszerűsíteni 
tudjuk, és átláthatóbbá tudjuk tenni munkánkat, ott próbáljuk meg ezt ennek a 
szabályozási részében is elősegíteni. Úgyhogy ebben kérem majd a további segítséget 
is a nemzetiségi bizottság és a nemzetiségeink nevében. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úrnak. Kérdezem, van-e még valami. 
(Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor Miszlai József elnökhelyettes urat kérdezem, 
hogy kíván-e reagálni.  
 

MISZLAI JÓZSEF elnökhelyettes (Magyar Államkincstár): Köszönöm szépen, 
nem.  

 
ELNÖK: Amennyiben nem, úgy köszönöm szépen, hogy elfogadta a 

meghívásunkat, és a 2. napirendi pontot is lezárom.  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztatója a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint civil szervezetek pályázatainak lezárása 
területén jelentkező problémákról és azok megoldási lehetőségeiről 

Következik a 3. napirendi pont, amely a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
tájékoztatója a nemzetiségi önkormányzatok, valamint civil szervezetek pályázatainak 
lezárása területén jelentkező problémákról és azok megoldási lehetőségeiről. 
Tisztelettel köszöntöm meghívott előadóinkat, Erdélyi Rudolf Zalán urat, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját; Németh Edit asszonyt, a 
Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatóság igazgatóhelyettesét; Kárpáti Árpád 
urat, a Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatóságának igazgatóját; 
Hévei Rita titkárságvezető asszonyt, valamint a napirendi ponthoz az EMET-től 
meghívott szakértőket, Szántai Irén általános főigazgató-helyettes asszonyt; Binder 
Eufrozina pályázati igazgató asszonyt; illetve Szaplonczai Lajos jogi igazgató urat. 
Először a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. képviselőjének, gondolom, a vezérigazgató 
úrnak adom meg a szót.  

Erdélyi Rudolf Zalán tájékoztatója 

ERDÉLYI RUDOLT ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Nagy szeretettel 
köszöntöm önöket, és köszönöm szépen a meghívást, illetve a lehetőséget, hogy 
röviden beszámoljunk az elmúlt időszak eseményeiről, illetve megpróbálok válaszolni 
azokra az írásban feltett kérdésekre, amelyeket megkaptunk az elnök úrtól.  

Ahhoz, hogy ezt megtegyem, egy nagyon rövid áttekintést, történeti áttekintést 
kell adnom, amely nyilván érinti a jogelődöt és az elmúlt időszak feladatait, amelyeket 
megtettünk. Annak egyébként nagyon örülök, hogy most már nem azért vagyunk itt, 
hogy a támogatások kifizetésének a gyorsaságát és az adminisztrációs, bürokratikus 
akadályok csökkentését tárgyaljuk, és hogy bemutassuk az ezzel kapcsolatos 
elképzeléseinket, hiszen ebben - ha én jól érzékeltem a visszajelzésekből - jelentős 
előrelépés történt. Ritter képviselő úrral is több körben egyeztettünk annak idején, 
illetve a pályázatok kiírásával kapcsolatos feltételeket biztosítottuk, a gyorsítási 
folyamatokat megtettük, és a tavalyi évi pályázati kiírások kifizetései a civil 
szervezeteknél már az I. negyedévben megkezdődtek; arról persze nem tehetünk, 
hogy utána jött ez a covidos helyzet, amely egy kicsit felborította a többi folyamatot, 
és újra kellett értékelni, de az azzal kapcsolatos pályázati korrekciók is megtörténtek, 
és a beruházási, tehát az összevont kategóriában kiírt pályázatok kifizetése is 
megtörtént, illetve folyamatban van. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő 2018. augusztus 31. napján vette át papíron az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől többek között a nemzetiségi támogatások 
kezelését. A feladat átvételével egyidejűleg azonban a pénzügyi elszámolással, illetve a 
helyszíni ellenőrzéssel foglalkozó létszám nem került átadásra, vagyis nem került 
rögzítésre, tehát azokat a kollégákat vettük át, akik korábban a kifizetéssel és a 
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beszámolók szakmai ellenőrzésével foglalkoztak. Az átadás folyamatában azért a 
papírok sok mindent elbírtak, úgymond, a tények, de azért a valóságban eltértek, 
tehát az átadás nem egyik pillanatról a másikra történt meg, hanem folyamatában, 
több ütemben kaptunk feladatokat, több ütemben kaptunk dobozokat, amelyekben 
ömlesztve hatalmas mennyiségű adatállomány került át hozzánk. Hogy csak egyet 
mondjak: az első körben 440 doboznyi adatot vettünk át több ezer pályázattal, ebben 
- hogy tényszerűen is mondjam - az átvett adatállomány az egyedi és a papíralapú 
támogatásoknál 3519 darab volt, emellett pedig a működés, felhalmozás is több ezret, 
majdnem 7 ezer darabot ért el, tehát összesen egy tízezres adatállományról 
beszélhetünk, amely a lezáratlan támogatásokat tartalmazta.  

Nagyon fontos volt ebből a szempontból, tehát az volt az elv, hogy átjött egy 
állomány, volt egy saját állományunk, amely az egyéb támogatásokkal foglalkozott, és 
nagyon fontos volt, hogy a kifizetésekre koncentráljunk, illetve azokra a feladatokra, 
amelyek a folytonosságot biztosítják, és a lezáratlan állomány feldolgozásával, a múlt 
feldolgozásával szemben a prioritást egyértelműen a folyamatban lévő ügyek kezelése, 
illetve az azokhoz kapcsolódó kifizetések jelentették, és azoknak az elszámolására 
fókuszáltunk, tehát mindazt az erőforrást, amely nálunk rendelkezésre állt, arra 
összpontosítottuk, hogy ne keletkezzenek új hátralékok. Ez volt tehát a fő elv, 
amellyel át tudtuk venni. Ezek mögött a munkák mögött emberek vannak, embereket 
akkor tudunk felvenni, ha ahhoz forrás, költségvetési forrás van, bért kell fizetni, 
elhelyezést kell biztosítani nekik, irodát kell fizetni, mi tehát azzal tudtunk 
gazdálkodni, amennyit átvettünk az EMET-től, illetve azokkal a lépésekkel, amelyeket 
idő közben megtettünk a folyamatok racionalizálásában.  

Létrehoztunk egy támogatáskezelési és elszámolási igazgatóságot vagy 
Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatóságot, hogy pontosan fogalmazzak, 
amelynek az a feladata, hogy ezeket a korábban megszokott rendtől - miszerint nem 
voltak tiszták a feladatkörök - elkülönítve, konkrétan az elszámolásokkal, a 
beszámolók feldolgozásával, azok nyilvántartásával, a pénzügyi elszámolás 
végrehajtásával, illetve ha kell, ha szükséges, akkor a helyszíni ellenőrzéssel 
foglalkozzanak. Ugye, itt mondtam, hogy ilyen típusú állományt a jogelőd szervezettől 
nem tudtunk átvenni, ezért azt csak a saját forrásokból, illetve az éves költségvetési 
tervezés során a kormány, illetve az Országgyűlés által elfogadott növekmény terhére 
tudtuk megtenni. Ebben azért még jelentős fejlesztési lehetőség van.  

Azáltal, hogy több ezer ügyiratot átvettünk, azoknak a feldolgozása majdnem 
egy évig tartott, azokat ki kellett bontani, egyenként át kellett nézni, meg kellett nézni, 
hogy minden papír, minden megfelelő dokumentum rendelkezésre áll-e, benne van-e, 
és az alapján készítettünk el egy olyan feladatkatasztert, amelyben most már 
tényszerűen látjuk, hogy mi az, ami nálunk rendelkezésre áll. Egyébként 
kiegészítésként még 2020 januárjában is érkezett adatállomány vagy érkeztek 
dobozok az EMET-től, amelyeket szintén fel kellett dolgozni, tehát még ebben az 
évben is kaptunk olyanokat, amelyek mint korábbi támogatási ügyiratok előkerültek.  

Említettem a humán erőforrásunkat és azokat a lépéseket, amelyeket annak 
érdekében tettünk, hogy ezt a folyamatot erősíteni tudjuk. Folyamatosan egyeztetünk 
a szakmai irányító államtitkársággal is, hogy a költségvetésben sikerüljön minél 
nagyobb támogatást kapnunk annak érdekében, hogy a munkatársi állományt meg 
tudjuk erősíteni.  

Az elnök úr által felvetett kérdésekre, amelyek a múltnak úgymond a 
feldolgozására, illetve a felhatalmazó, banki felhatalmazó levelek kiállítására 
vonatkoznak, annyit tudok mondani biztatásként, hogy mint ahogy akár a német 
önkormányzatnál is előkerült, ha ilyen eset van, mi a korábbi évekből átvett 
állományra vonatkozó beszámolóellenőrzéshez kapcsolódóan tudjuk kiadni, tehát a 
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lezárást meg kell tennünk a múlt tekintetében, akkor azokat soron kívül előre tudjuk 
venni, és nyilván félretesszük azt, ami éppen adott, és annak értelmében vagy annak 
eredményeként ki tudjuk állítani ezeket az igazolásokat, mint ahogy, ha jól tudom, 
akkor ez most meg is történt az elnök úr kért eseteiben is.  

Röviden ennyit mondanék az előzményekről, és hogyha valami kérdés van, 
akkor a kollégákkal állunk rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt magamhoz ragadnám a szót, 

megkérdezem az EMET képviselőit, hogy esetleg most vagy később kívánnak-e 
bekapcsolódni a beszélgetésbe.  

 
SZÁNTAI IRÉN általános főigazgató-helyettes (Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő): Köszönjük szépen, azt hiszem, majd később kívánunk szólni, ha 
olyan kérdés felmerül.  

Hozzászólások, kérdések  

ELNÖK: Jó, oké, köszönöm szépen. Amiért mi fontosnak tartottuk, hogy 
bizottsági, illetve albizottsági szinten tárgyaljunk erről a dologról, az nyilván nem egy 
egyedi ügy, hanem az ennek kapcsán napvilágra került problémák, amelyeket az önök 
kollégáival és az EMET-tel is próbáltunk egyedileg is megoldani, viszont akkor derült 
ki számunkra, hogy ez nem egy egyedi probléma, hanem gyakorlatilag egy 
rendszerszintű gondról van szó. Gyakorlatilag körülbelül tíz évre visszamenőleg a 
pályázatok lezárása meg a kötelezően elvárt öt év után sem kerülnek kiadásra ezek a 
felhatalmazó levelek, és nem egy-kettő, hanem - amennyire mi tudjuk és amilyen 
információt kaptunk - gyakorlatilag ezek nem kerülnek kiadásra. Na most, arról nem 
kell elfeledkezni, hogy ezeknek a civil szervezeteknek vagy az önkormányzati 
vezetőknek azért személyes felelősségük is van, tehát mondjuk egy egyesület vezetője 
a teljes magánvagyonával felel bizonyos dolgokért, illetve az egyesület 
gazdálkodásáért, és nem csoda, ha mondjuk szeretné, hogy a már elévült és lejárt 
dolgok lezáruljanak. A fő probléma az, hogy példaképpen mondjuk egy 2011-es 
pályázat esetén a mi értelmezésünk szerint a Bethlen Alapkezelőnek kellene kiadnia a 
felhatalmazó levelek visszavonását, hisz ő a jogutód, a Bethlen visszamutat az EMET-
re, hogy bizonyos pályázati anyagok nem kerültek átadásra, és gyakorlatilag egy róka 
fogta csuka helyzet áll fenn. A vezérigazgató úr említett egy konkrét esetet, ez egy 
másfél éve húzódó történet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ennél egy kicsit 
gyorsabban is el lehetne intézni akár egyedi ügyeket is.  

Viszont amiért ma itt ülünk, az az, hogy milyen rendszerszintű megoldást, 
tehát milyen megoldást tudnánk kitalálni az öt évvel ezelőtti ügyek lezárására, mert 
én úgy gondolom, hogy egy 2010-es vagy ’11-es számla vagy elszámolás kapcsán már 
úgysem lehet orvosolni bármilyen problémát. Tehát most vagy az a javaslatuk, hogy 
ezek valamilyen jogszabály-módosítással automatikusan törlődjenek, vagy látnak arra 
lehetőséget, hogy akár a személyi és tárgyi feltételek javításával ezt egy záros 
határidőn belül feldolgozzák, illetve hogy az átvett, illetőleg át nem vett anyagok 
kapcsán milyen megállapítás vagy milyen megállapodás születik önök és az EMET 
között. Mi most ezekre szeretnénk nyilván valamilyen választ kapni, vagy legalábbis 
elindítani a mai tanácskozással egy közös gondolkodást ebbe az irányba.  

Nem tudom, hogy van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Paulik Antal! 
 
PAULIK ANTAL szlovák nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót. Volt 

szerencsém kilenc hónapig az EMET-ben tevékenykedni, úgyhogy azt hiszem, hogy az 
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asztalnak ezen a felén én vagyok a leggyakorlottabb, legtapasztaltabb abban, ami ott 
történt. Sosem volt egyszerű, ez is tény.  

2019-ben vagy ’18-ban találkoztunk először, amikor a Bethlen Gábor 
Alapkezelő átvette az EMET-től a nemzetiségek egy részének a támogatási rendszerét, 
akkor is felmerült, elhangzott a főigazgató úr, a vezérigazgató úr szájából az, amit 
próbálnak tenni, hogy létrehoztak egy önálló szervezeti egységet, amelynek 
lényegében az elszámolások, illetve azok monitoringja lenne a feladata. Ez nagyon jó, 
meg jó az, hogy most talán nem gyülemlik majd újra fel ez a nagy mennyiségű 
elszámolatlan okirat, elszámolatlan pályázat, ezzel együtt is tényleg kellett volna már 
valamilyen olyan megoldást találni ezekre a problémákra, amelyek rapid módon 
megszüntetik azokat, mert hiszen öt-hat év alatt azért, valljuk be, volt választás, a civil 
szervezeteknél volt vezetőváltás, és adott esetben, hogyha most mégis elkezdik 
ellenőrizni valamilyen módon ezeknek az öt-hat évvel ezelőtt vagy néhány évvel 
ezelőtti pályázatoknak az elszámolásait, és kiderülnek kérdések, egész egyszerűen 
nem lesznek emberek, akik válaszoljanak. Erre saját tapasztalatból emlékszem, 
amikor két évvel korábbi pályázatok kapcsán érdeklődtünk iskolákban, ugye, akkor 
voltak az átszervezések, átkerültek az iskolák a KLIK-hez, és onnantól gyakorlatilag 
nem volt felelőse azoknak a pályázati programoknak, amelyeket akkor 
elszámoltattunk volna. Nyilván ennek egyfajta megoldása az lenne, amit az elnök úr is 
említett, hogy valamilyen jogszabály-módosítással egy ilyen vastag vonalat 
meghúzunk, de ezt meg nyilvánvalóan a jelenlegi pénzügyi szabályozók nem 
engedélyezik.  

Mindenesetre azt el kell ismernünk, hogy a Bethlen Gábor Alap a 
működésében azért kicsit talán most már utolérte magát, úgy értem, hogy a pályázati 
felhívások is megjelentek, ma láttam éppen, hogy már megjelent a jövő évi civil 
szervezeti támogatás. Ennek nagyon örülünk, hiszen az idei év több szempontból 
eléggé érdekes év volt, többek között a támogatások szempontjából is, és bízunk 
abban, hogy mondjuk amiket az idei évben megítéltek… Ezekkel mondjuk majd 
megint csak biztosan lesznek azzal kapcsolatos problémák az elszámolások kapcsán, 
hogy amiket 2020-ban a támogatott szervezetek csak részben tudtak felhasználni, 
azoknak az elszámolása hogyan fog megvalósulni, hiszen nyilván a civil szervezetek 
sem működtek, ők is ilyen fékezett habzású működésre álltak át, ugyan a kulturális 
rendezvényeknek és a táboroknak csak egy része valósult meg, a tábor része, de ezzel 
együtt is nyilvánvalóan azok elszámolásával is lesznek nehézségek, nem is beszélve 
aztán a nemzetiségi önkormányzatok működési, illetve feladatalapú pénzeinek az 
elszámolásáról. Nem tudom, hogy ez irányban gondolkodnak-e, hogy valamilyen 
módon kezeljék ezt a részét, hogy amit nem tudnak vagy nem tudtak felhasználni a 
pandémiás helyzet miatt, annak a jövő év eleji elszámolásait hogyan tudják majd 
kezelni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e esetleg még hozzászólás? (Jelzésre:) Ritter Imre képviselő úr! 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 

ismételve azt, ami az eddigiekben elhangzott, én is azt gondolom, hogy tematizálni 
kellene a dolgokat. Egy kérdés az inkasszó kérdése, ami rendkívül fontos azért, hogy 
meg lehessen szabadulni egy banktól és egy bankszámlától, mert az igaz, hogy tudok 
máshol bankszámlát nyitni, de addig nem tudom lezárni az előzőt, amíg ott inkasszó 
van, tehát ezzel meg vannak kötve az adott önkormányzatok. Ez szerintem még 
könnyebben kezelhető. A másik fele a lezáratlan támogatások ügye, amely egy olyan 
nagyon nagy akna, hogy ha tényleg hat-nyolc év után kijön egy elszámolás, az nagyon 
nehezen kezelhető egy egyesület vagy egy önkormányzat részéről. A harmadik része 
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az hogy hál’ istennek, azt gondolom, az elmúlt két év után ott vagyunk, hogy az új 
pályázatoknak az elszámolása rendben megy, ezekhez az inkasszók is kijönnek, én is 
adtam le pont most, a héten is egy inkasszót a bankba, és azt kell mondjam, hogy 
mind a támogatói okiratok megkötésével, mind az elszámolásokkal kapcsolatban 
szinte csak pozitív visszajelzéseket kapok mindenhonnan, és nagyon bízom benne, 
hogy ez a folyamat erősödni fog.  

A NEMZ-pályázatok átalakításával kapcsolatban elindítottunk egy beszélgetést 
és folyamatokat. Ebbe a koronavírus-helyzet egy kicsit közbeszólt, de azért szeretném 
megnyugtatni a Bethlen Gábort, hogy ugyan úgy hozta az élet, hogy idén az országos 
nemzetiségi önkormányzatok átvették bizonyos pályázatok elszámolását, és most a 
másik oldalra kerültünk - mindenki megértheti a Bethlen Gábor munkájának a 
problémáit és az ezzel kapcsolatos gondokat a másik oldalról is -, de nem akarjuk 
átvenni a támogatáskezelést, és nem akarjuk elvenni a Bethlen Gábor munkáját. Ez 
most a rendkívüli helyzetben egy rendkívüli megoldás lenne, de mi természetesen azt 
szeretnénk, hogy ez normálisan menjen, és ez most egy egyedi eset, amit meg kellett 
oldani.  

Végül azzal kapcsolatban, amik a mostani rendkívüli helyzetben nem lesznek 
felhasználva, az jó hír, hogy ha idén meg vannak kötve a támogatási szerződések, 
amelyekkel jövőre el kell számolni, és ami visszafizetésre kerül, mert nem került 
felhasználásra, mert elmaradtak programok és egyebek, az a következő évben 
felhasználható pénz, tehát nem veszik el, azon pályázat keretében nem 
felhasználható, de egyébként 2021-ben felhasználható lesz majd.  

Úgyhogy én köszönöm azt a munkát, amellyel a Bethlen Gábor az elmúlt két 
évben megpróbálta a hátizsákot csökkenteni, viszont ezekre a kérdésekre megoldást 
kell találni, mert az idő haladtával a probléma egyre nagyobb lesz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) A lengyel szószóló asszony kért szót.  
 
DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA lengyel nemzetiségi szószóló: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tulajdonképpen azt a kérdést szerettem volna feltenni, Ritter Imre 
elnök úr már feltette. Ehhez csak egy kérdésem lenne, mivel több helyi önkormányzat 
telefonált, és megkért, hogy érdeklődjek. A feladatalapú támogatásoknál mindig az 
előző év megvalósult munkái alapján kapnak pénzt az önkormányzatok, és mivel 
ebben az évben a helyzet miatt nem nagyon tudtak rendezvényeket megszervezni, az 
egy dolog, hogy a pénzt valószínűleg vissza kell adni, amire te is rákérdeztél, Imre, de 
a pontokkal hogy lesz, a jövő évi támogatást, pénzt mi alapján fogják megkapni? Mert 
most nem nagyon tudtak működni, legalábbis nem úgy, ahogy eddig. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést. Kérdezem, hogy van-e még, aki szólni 

kíván. (Jelzésre:) Az ukrán szószóló asszonyé a szó.  
 
SZUPERÁK BRIGITTA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, 
munkatársait, a kedves kollégákat, és köszönetemet szeretném kifejezni a Bethlen 
Gábor Zrt. vezérigazgatójának, illetve munkatársainak, ugyanis nálunk voltak 
kérdések, problémák, amelyekre szakszerűen és gyorsan válaszoltak, illetve a 
problémákat megoldották, és én bízom benne, hogy továbbra is ilyen jól együtt 
tudunk majd működni, illetve tudják támogatni, segíteni a munkánkat. Úgyhogy 
köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Görög szószóló úr! 
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SIANOS TAMÁS görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Mindenekelőtt 

köszöntöm a jelenlévőket! Az albizottságban és a főbizottságban többször szóba 
került, hogy egyes programok nem a pályázati feltételeknek megfelelően zajlanak le, 
legfőképpen a táboroztatások bizonyos nemzetiségeknél nem az előírtaknak 
megfelelően történnek. Na most, felmerült a kérdés, hogy ezeknek a programoknak a 
megvalósulását ki ellenőrzi vagy figyeli, hogy ez az alapkezelő feladata vagy a 
nemzetiségiek feladata legyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel. 

(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megkérem a vezérigazgató urat, 
hogy reagáljon az elhangzottakra.  

Válaszok, reflexiók 

ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): A 
kellemesebbik részével kezdeném: munkatársaim nevében is nagyon szépen 
köszönöm a dicséreteket, mindig jólesik a pozitív visszacsatolás, és mi is látjuk, hogy 
azért vannak javítandó feladatok, mint éppen az is, amit az elnök úr most elénk tárt; 
lehet, hogy már ügyintézői szinten, illetve gyakorlati szinten vagy kisebb 
történetekben már sokkal hamarabb szembesültek ezekkel a problémákkal, de 
valóban most vált tömegessé ez a helyzet, és kezelni kellene, ezzel tehát egyetértünk. 
Én annyit tudok ígérni, hogy nagyon törekszünk arra, hogy ennek érdekében 
meghozzuk, meghozzam a belső humánerőforrás-átcsoportosításokat, amelyek 
növelni fogják ennek a területnek a kapacitását. De ahogy elhangzott, mi azon 
dolgoztunk, arra törekedtünk, hogy az átvétel utáni időszakban ilyen helyzet már ne 
álljon elő, és ezért több ezer pályázat esetében kiadásra kerültek és megtörténtek a 
lezárások. Én biztos vagyok benne, hogy annak idején az EMET is a lehetőségeihez 
képest a legjobban próbálta ellátni a feladatát, és megpróbálta lezárni, amit tudott. Az 
nekem furcsa, hogy 2011-es ügy még nincsen lezárva, a legrégebbi, amit mi találtunk, 
’14-es volt, de elképzelhető, hogy van valami olyan, ami nekünk nem jutott a 
tudomásunkra. Ahogy mondtam, több mint egy év volt, mire ezt a több ezer 
dokumentumot sikerült átnézetni diákmunkásokkal, illetve a munkatársakkal 
túlórában, tehát hogy egy világos, tiszta helyzetképet kapjunk, ahhoz is nagyon sok 
idő kellett. Folytatjuk, dolgozunk rajta.  

Az ötéves felvetéssel kapcsolatban pedig jelenleg azt tudom mondani, ami 
szintén elhangzott itt a képviselő úr szájából is, hogy jelenleg nem látjuk annak a jogi 
lehetőségét, hogy mi magunk megtehessük úgy, hogy egy ilyen általános érvényű 
elévülést elfogadjunk vagy kiadjunk, tehát ennek meg kéne teremteni a jogi hátterét. 
Az államháztartási jogszabályok, tehát az Ávr. 80. §-ának a (3) bekezdése értelmében 
a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek 
megszűnéséig rendelkezésre kell állnia, tehát ettől sajnos nem lehet eltekinteni, csak 
hogyha ennek jogszabályi háttere van, illetve ha a szakmai irányító erre minket utasít. 
Nekünk tehát be kell tartanunk és be kell tartatnunk a jogszabályokat, de partnerek 
vagyunk abban, hogy esetleg egy munkacsoportban egy közös jogi megoldást 
találjunk, amellyel a Pénzügyminisztériumot mint ennek a jogszabálynak a gazdáját 
kellene megkeresni, és olyan megoldást kell találni, amely általános érvényűen az 
egész magyar közpénzfelhasználásra elfogadható és bevezethető. Ilyen értelemben 
tehát kivételeket nem nagyon lehet tenni. Én leginkább ahhoz tudnám ezt az egészet 
hasonlítani, hogy ötven évig, hatvan évig halmozták fel az államadósságot, és nem 
hiszem, hogy most akármelyik aktuális kormány hirtelen le tudná dolgozni azt a 
mennyiséget, amely egyik napról a másik napra az ölébe hullik, de tényleg rajta 
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vagyunk ezen a dolgon, és látszik, hogy azért foglalkozunk ezzel a témával, és hogy 
tényleg azon dolgozunk, hogy újak ne keletkezzenek.  

A múlttal kapcsolatban meg jelenleg azt tudjuk csinálni, hogy egyedileg 
kezeljük, és amikor megkapjuk a megfelelő humánerőforrás-hátteret, ott megtörténik 
a kiválasztás, a munkatársakat betanítjuk, kiképezzük, és folyamatosan nekiállunk a 
múlt feldolgozásának.  

Ha megkérhetem az elnök urat, hogy a kollégáim is hozzászólhassanak még az 
egyes részkérdésekhez, akkor én visszaadnám a szót. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Természetesen!  
 
NÉMETH EDIT igazgatóhelyettes (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatóság): Köszönöm a szót. Üdvözlök 
mindenkit! Tisztelt Bizottsági Tagok! Én a Támogatáselszámolási és Monitoring 
Igazgatóságot vezetem, és az ellenőrzéssel összefüggésben azzal kapcsolatban 
szeretnék tájékoztatást adni, hogy körülbelül egy éve állt fel a jelenlegi teljes 
humánerőforrás-kapacitással az igazgatóság működése, és az első időszakban 
egyrészt a feladatok felmérése, a feladatok szabályozása történt meg, ami még most is 
folyamatosan tart, folyamatosan próbáljuk racionalizálni a tevékenységünket. Viszont 
a múlt tekintetében nagyon sok mindenben meg van kötve a kezünk, hiszen az akkor 
hatályos jogszabályok, az akkor hatályos támogatói okirat vagy támogatási szerződés, 
az általános szerződési feltételek, a pályázati kiírás, az elszámolási útmutató mind-
mind köti a kezünket.  

Nekünk nyilván a közpénzek átlátható és megfelelő elköltését kell 
ellenőriznünk, ebben visszamenőlegesen túl sok lehetőségünk, mozgásterünk 
nincsen, hiszen ezek a jogszabályok kötnek bennünket, és a mindenkori irányító is, 
úgy gondolom, a költségvetést számunkra, tehát a Bethlen Gábor Alap részére 
biztosítók is úgy gondolják, hogy ennek az ellenőrzése kiemelt fontosságú. Addig 
tehát, amíg nem ellenőrizzük az egyes támogatási ügyletek megvalósulását, nem 
tudjuk lezárni, és addig a biztosítékot sem tudjuk visszavonni.  

Valóban igyekszünk a lehetőségekhez képest minden racionalizálást, 
folyamatracionalizálást elkövetni annak érdekében, hogy ez minél gyorsabban 
megtörténjen, és tényleg folyamatosan állunk a kedvezményezettek rendelkezésére 
telefonon is, e-mailben is, ha kérdéseik vannak. Hogyha bárkinek ilyen problémája 
van, hogy új bankszámlát szeretne nyitni, és emiatt szüksége van a korábbiak 
visszavonójára, akkor ezzel nyugodtan keressen meg bennünket, a kollégák a lehető 
leggyorsabban megpróbálják ezt megoldani, hogy ez zökkenőmentesen meg tudjon 
történni.  

Az én nyilvántartásomban valóban 2014-es a legrégebbi, de elképzelhető hogy 
történhetett olyan, hogy 2011-es támogatási ügylet kapcsán korábban az inkasszó 
visszavonására a lezáráskor nem került sor. Kérnénk, hogy ezeket jelezzék, és 
megpróbáljuk előkeresni ezeket a dokumentumokat. Ezek egy külső irattárban 
vannak, tehát ez nem egy ötperces feladat, mert az EMET-től egy olyan állományt 
vettünk át - és az is több mint négyszáz doboznyi állomány volt -, amely az általuk 
már lezárt állomány, tehát azok kapcsán is történhetett esetleg egy-egy olyan eset, 
hogy az inkasszó vagy a felhatalmazó valamilyen okból nem került esetleg 
visszavonásra. A biztosítéknak az Ávr. szerint végig rendelkezésre kell állnia, amíg 
valamilyen kötelezettség fennáll abból a támogatási ügyletből, itt akár még a 
fenntartási időszak is belejátszhat. Az ellenőrzésre az Áht. alapján gyakorlatilag a 
támogatási ügylet teljes időszaka alatt, értem ez alatt, hogy a döntés meghozatala 
előtt, a megvalósítás időszakában, a beszámoló ellenőrzésekor és a beszámoló 
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lezárását követően még öt évig sor kerülhet. Maga a támogatási ügylet megvalósítása 
szempontjából az ellenőrzést a Bethlen Gábor Alap végzi ebben az esetben, de 
igazából akár az Állami Számvevőszék vagy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is 
végezhet ellenőrzést.  

Valaki említette, hogy kinek a feladata a táborok ellenőrzése. Én úgy 
gondolom, hogy ha országos önkormányzat hall olyat esetleg, hogy valamelyik kis 
önkormányzatnál, helyi nemzetiségi önkormányzatnál nem megfelelő ennek a 
lefolytatása, én úgy gondolom, hogy önöknek van jogosultságuk mint országos 
nemzetiségi önkormányzatnak itt esetleg kérdéseket feltenni vagy valamilyen 
helyszíni ellenőrzést tartani. Az nem jellemző, hogy mi a tábor folyamatában 
ellenőrizzük azt, hogy hány gyerek vett részt rajta, tényleg megtartották-e, ott volt-e a 
tábor, mi utólag, a beküldött szakmai és pénzügyi beszámoló, fotódokumentáció 
alapján ellenőrizzük ezeknek a táboroknak a megvalósulását. Nem igazán gondolom 
tehát, hogy az életszerű lenne, hogy mi folyamatában kimegyünk egy-egy táborba, de 
én úgy gondolom, annak nincs akadálya, hogy az országos önkormányzat ilyen 
esetekben ellátogasson egy-egy táborba vagy esetleg tényleg konkrét esetben 
kérdéseket tegyen fel a szervezőknek. Én ennyit szerettem volna hozzátenni, 
köszönöm.  

 
ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 

Köszönjük szépen. A kollégákat szívesen elküldeném táborozni egy-egy beszámoló 
kapcsán, az jó lenne, de tényleg kevés kolléga van, és nem hiszem, hogy erre lehetőség 
van; ráadásul a táborok többnyire egy időben zajlanak, és nem tudunk mindenhol ott 
lenni.  

Akkor még Kárpáti Árpád igazgató urat is megkérem, hogy egy pár olyan feltett 
kérdésre, amelyre nem válaszoltunk, válaszoljon. 

 
ELNÖK: Természetesen! Igazgató úr! 
 
KÁRPÁTI ÁRPÁD igazgató (Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások 

Igazgatósága): Jó napot kívánok! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket! Az 
én igazgatóságom az új támogatások kezelésével foglalkozik, de itt is elhangzottak 
számok a múlttal kapcsolatban. Ehhez tudni kell azt, hogy az évente keletkező új 
támogatási jogviszonyok száma is ilyen 4 ezer és 5 ezer között van, tehát van 
körülbelül ezer működési típusú támogatás ilyenkor a nemzetiségi önkormányzatok 
részére, körülbelül szinten ezer feladatalapú támogatás, körülbelül 2 ezer, amely a 
pályázati támogatásokat jelenti, és ezen felül vannak még az egyedi támogatások. 
Amellett tehát, hogy folyamatosan ledolgozzuk a múlt beszámolási kötelezettségeit, 
amellett évente keletkezik még 4-5 ezer új, amellyel szintén kell foglalkozni, és 
sokszor mi is azt látjuk, hogy ez egy nehéznek tűnő, majdnem lehetetlen feladat, de a 
lehetetlent nem ismerjük, és tényleg igyekszünk mindent megtenni.  

Egyébként most szóba került a központi kezelésű előirányzat működési és 
feladatalapú támogatása. Itt éppen az idei évben volt nálunk is egy ÁSZ-vizsgálat, az 
Állami Számvevőszék minket is vizsgált, és nagyon részletesen be kellett mutatni azt, 
hogy hogyan kezeljük ezeket az előirányzatokat, ennek a szabályozottságára, a 
kapcsolattartás módjára is kitért, és mi is sokkal szorosabbra fűztük a kapcsolatot a 
Magyar Államkincstárral is, okulva ezekből a megállapításokból. Ezzel tehát 
folyamatosan van dolgunk, de azt gondoljuk, sőt azért is örülünk az ilyen külső 
monitornak a mi szempontunkból is, mert ez is jobbítja a rendszert.  

A vezérigazgató úr nem említette, de az elmúlt két évben egyébként 
folyamatosan aktualizáltuk a támogatások szabályozórendszerét. Évente megújuló 
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támogatásokról beszélünk, nyilván mindenki szeretné azt, ha ezek, akár a pályázati 
támogatások, akár a többi minél hatékonyabban, minél egyszerűbben, minél 
kevesebb adminisztrációval valósulnának meg, nyilván figyelembe véve a jogszabályi 
környezetet, de ezen belül van az alapkezelőnek egy belső szabályozási környezete is, 
tehát hogy mi a támogatások kezelését hogy végezzük, hogy az adminisztrációs 
terheket csökkentsük. Ezekre mind-mind volt is törekvés, és ennek vannak most 
konkrét eredményei is, tehát a most megjelenő új pályázati kiírásokban lényegesen 
kevesebb adminisztrációs terhet fogunk róni a kedvezményezettekre.  

Az évente megújuló szabályozási környezetről érintőlegesen volt szó. Mi az 
államháztartási törvény és a végrehajtási rendelet szerint kezeljük a támogatásokat, 
ezek alapján kellett akár az elektronikus pályázati rendszert is megújítani. És ami itt 
nagyon fontos, és ami esetleg a felmerülő problémák megoldását szolgálhatja, az az, 
hogy abba mindenképpen be kell vonni az irányító szakmai irányítónkat, amely az 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság, hiszen – ugye, 
korábban, az EMET idejében az EMET lebonyolító szerv volt, mi kezelő szerve 
vagyunk ezeknek a támogatásoknak - a szakmai irányító döntésétől sok minden függ. 
Mi ezeket a problémákat, amelyeket tapasztalunk a kedvezményezettektől, és nagyon 
jó, hogy a nemzetiségi támogatási albizottságban mind a 12 nemzetiség jelen van, 
hiszen azokat az információkat, amelyeket akár most, akár a találkozások során 
kapunk, azokat mi mind továbbítjuk írásban a szakmai irányító felé. Ugyanúgy 
jeleztük az idei év problémáit, ugye, ebben a vírushelyzet miatt sajátosan alakult 
évben akár a táboroztatás problémáját is, a határidőket, hogy mi lesz a fel nem 
használt támogatásokkal, ki lehet-e tolni mégiscsak a megvalósítási határidőt, ezeket 
folyamatosan jelezzük az irányító felé. Azt gondolom, hogy ebben akkor tudunk 
továbblépni, hogyha akár egy ilyen közös munkacsoportban velük együtt ülünk le, és 
gondolkodunk a megoldásokon.  

Nagyon sok mindent tapasztaltunk tehát mi is, azt gondolom, hogy valóban 
nyitottak vagyunk minden jelzésre, megoldásra, tényleg meg lehet állapítani, hogy 
nagyon jó a kapcsolat akár az államtitkárság főosztályaival is, viszont ami egy 
adottság, amiről szintén volt már szó, hogy abban a jogszabályi környezetben kell 
megoldanunk a problémákat, amelyek adottak, és ez bizony sok mindenben megköti 
a kezünket.  

Azt gondolom, hogy tényleg voltak változások, a lehetőségekhez képest sok 
mindenben előre tudtunk lépni. A biztosítékok körét egyébként, ami akár a banki 
felhatalmazó levelet is érinti, folyamatosan felülvizsgáljuk, ezt is jeleztük éppen 
nemrég az irányító szakmai irányítónk felé. Úgyhogy attól függetlenül is, hogy most 
itt napirendre került ez a téma, már korábban elindítottuk ennek a megoldása felé a 
lehetőségeinket. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Senki 

nem jelentkezik.) Ha nem, akkor én még egy kérdést szeretnék feltenni, kicsit ezektől 
az előre megírt kérdésekről eltérve, de igazából mégsem, mert a parlament honlapján 
a B/12893. számon olvasható a Bethlen Gábor Alap 2019. évi tevékenységéről és 
működéséről szóló beszámoló. Mi nagyon szívesen beszéltünk volna erről akár a mai 
nap, akár egy másik alkalommal, viszont ahogy átnéztük, átolvastuk többen is, a hazai 
nemzetiségi támogatásokról ebben a beszámolóban nem találtunk anyagot. 
Tisztelettel kérdezem, hogy lesz-e egy másik anyag, vagy milyen ok miatt nincs egy 
szó sem ebben a beszámolóban a hazai támogatásokról.  

 
ERDÉLYI RUDOLF ZALÁN vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): 

Köszönöm a kérdést, elnök úr. A Bethlen Gábor Alap egy elkülönített állami pénzalap, 
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amely egy külön fejezetet takar a költségvetésben, és nekünk arról kell beszámolnunk 
mint Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, ott tehát kifejezetten a határon túli 
támogatásokról kell beszámolni mint költségvetési fejezet. A nemzetiségi, egyházi és 
egyéb olyan sorok, amelyeket mi ellátunk, mind a Miniszterelnökség fejezetben lévő 
fejezeti kezelésű előirányzat, úgyhogy arról majd az adott tárca jelentésében fognak 
beszámolni.  

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen ezt az információt. Amennyiben más nem kíván 

szólni (Senki nem jelentkezik.), úgy köszönöm szépen meghívott előadóinknak, hogy 
elfogadták a meghívást, hogy ezt a tájékoztatót megtartották. A vezérigazgató úrnak 
köszönöm azt a felajánlást, hogy ezeket az elszámolásbeli problémákat akkor egy 
munkacsoport vagy valamilyen keret formájában megpróbáljuk megoldani, és ezzel a 
3. napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont az egyebek. Az egyebekben én egyetlenegy tájékoztatást 
szeretnék adni az albizottság és vendégeink számára - de aki esetleg figyelemmel 
kísérte ezt, ma reggel 9-kor volt is erről egy sajtótájékoztató -, hogy 2020. október 5-e 
és október 11-e között rendezik meg a hazai nemzetiségi színjátszás seregszemléjét a 
Nemzeti Színházban. Reméljük, a Covid-helyzet nem fog meghiúsítani előadásokat, 
és a Nemzetiségi Színházi Szövetség meghívását is tolmácsolva minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.  

Kérdezem, hogy az egyebekben lenne-e másnak bejelentenivalója. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, az egyebek napirendi pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Egyben az albizottsági ülést is lezárom. Mindenkinek köszönöm az aktív 
részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc) 

  Alexov Lyubomir  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


