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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok! Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent 
tagjait a Gazdasági bizottság mai ülésén, és külön tisztelettel köszöntöm az első 
napirendi pontunk előadóját, az Állami Számvevőszék alelnök asszonyát Holman 
Magdolna személyében, és természetesen a vele tartó kollegáit is. 

Elnök úr hiányában nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a mai ülést 
levezessem egészen addig, amíg elnök úr meg nem érkezik. Igyekszem ennek 
megfelelni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! A Gazdasági bizottság ülésének 
első aktusaként megállapítom, hogy a jelenléti ív alapján határozatképes a 
bizottságunk, 12 fő személyesen, 1 fő, 1 bizottsági tag pedig helyettesítés útján 
képviselteti magát, így a bizottságunk határozatképes, és nincs semmi akadálya, hogy 
megkezdjük a munkánkat. 

A napirenddel kapcsolatban: a kiküldött meghívót mindannyian megkaptuk. 
Alapvetően kettő napirendi pont található a mai bizottsági anyagunkban, illetve egy 
egyebek harmadikként. Én szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
elfogadja a mai napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag a napirendet a bizottságunk elfogadta. 

a) Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére (B/24. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  

b) Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló H/… 
számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Az 1. napirendi pontunk, ami a) és b) alpontból áll, ez az Állami Számvevőszék 
2021. évi szakmai tevékenységéről, illetőleg az intézmény működéséről szóló 
beszámoló, az Országgyűlés részére a B/24. szám szerinti beszámoló megvitatása 
lenne, és az ennek elfogadásáról szóló határozati javaslatról kell majd a végén 
döntenünk. 

Az 1. napirendi pontban nagy szeretettel köszöntöm körünkben még egyszer 
alelnök asszonyt, Holman Magdolnát. Természetesen a korábbi kialakult gyakorlatnak 
megfelelően elsőként alelnök asszonynak szeretném megadni a szót, amennyiben van 
kiegészítenivalója a kiküldött beszámolóval kapcsolatban, kérem, hogy tegye meg, ezt 
követően pedig arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy fogalmazzák meg 
kérdéseiket, hozzászólásaikat, hogyha van ilyen, és természetesen akkor alelnök 
asszonynak megadjuk a lehetőséget a válaszadásra is, most pedig a kiegészítésre. 
Köszönöm szépen. 
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Holman Magdolna szóbeli kiegészítése 

HOLMAN MAGDOLNA alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a 
szót, alelnök úr. Egypár kiegészítő gondolatot szeretnék elmondani a benyújtott 
tájékoztatónkhoz kapcsolódva. 

Tisztelt Alelnök Asszony! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 
Állami Számvevőszék, megfelelve a törvényi előírásnak, 2022. május 12-én benyújtotta 
az Országgyűlésnek a 2021. évi tevékenységét és működését bemutató tájékoztatót 
(Csárdi Antal megérkezik az ülésre.), amely a tavalyi évben elért eredményeket, 
tapasztalatokat és a következtetéseket mutatja be. 

Ahogy az a beszámolónkból is kiderül, az ÁSZ, mint az Országgyűlés pénzügyi 
és gazdasági ellenőrző szerve, eleget tett a törvényben meghatározott feladatkörének, 
és az elmúlt évben is elvégezte megtervezett feladatait, így a központi költségvetés 
végrehajtásának, az államháztartás gazdálkodásának, az államháztartásból származó 
források felhasználásának, illetve a nemzeti vagyon kezelésének az ellenőrzését. 

A szervezeten belül zajló technológiai és módszertani fejlesztéseknek 
köszönhetően 2021-ben az ÁSZ eddig soha nem látott ellenőrzési lefedettséget ért el. 
Míg 2020-ban 1534 szervezetet ellenőriztünk, addig a több mint 26 ezer közpénzt 
felhasználó szervezetből a tavalyi évben már mintegy 10 500 szervezet ellenőrzését 
tudtuk lezárni. 

Mérföldkő volt a tavalyi évben, hogy az Állami Számvevőszék első alkalommal 
volt képes egyidejűleg értékelni az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik 
integritását, illetve a működést meghatározó alapvető szabályozási környezetük 
kialakítását. Továbbá a tavaly lezárt ellenőrzésekkel élt már nyolc szervezetcsoport, így 
a tankerületi központok, a szociális intézmények, a rendvédelem, a nemzetbiztonság, a 
múzeumok, a katasztrófavédelmi szervek, a gyermekvédelmi intézmények, illetve az 
előadó-művészet lefedettsége vált teljes körűvé. 

Engedjék meg, hogy megosszak önökkel néhány fontosabb eredményt a tavalyi 
évből. 

Az ÁSZ közel 4000, az önkormányzati alrendszerbe tartozó intézménynél 
folytatott integritás megfelelőségére irányuló monitoring típusú ellenőrzést, illetve 
elvégezte a választói szavazatok 1 százalékát el nem érő pártok teljes körű átvilágítását. 
Ez összesen 173 párt ellenőrzését jelentette. Az ÁSZ emellett 209 köztestület, 127 
költségvetési szerv, illetve 356 gazdasági társaság integritását is ellenőrizte. 

2021-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodás ellenőrzésére. Elvégeztük hét fenntartóváltáson átesett felsőoktatási 
intézmény ellenőrzését, valamint a központi költségvetési szervek 
vagyongazdálkodásának ellenőrzését is. Ellenőriztünk továbbá négy jelentős 
beruházást, a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok esetében pedig a 
fizetőképességet veszélyeztető helyzet kialakulásának kockázatát értékeltük. 
Elvégeztük továbbá 523 önkormányzat pénzügyi monitoringját, ellenőrzését, 4000 
ellenőrzött szervezet esetében pedig a szervezeti teljesítménymérés alapfeltételeinek 
kialakítását is ellenőriztük. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A számok után azért fontos, hogy néhány szót ejtsek 
munkánk hasznosulásáról is. Ellenőrzésünk eredményeként tisztulási folyamat indult 
el a pártok között, aminek hatása már a 2022. évi országgyűlési választások során is jól 
érzékelhető volt. 

Szintén az ÁSZ-ellenőrzés kapcsán megtett intézkedések révén javult a 
köztestületek közpénzügyi helyzete és közfeladat-ellátása, a költségvetési szervek 
többségénél pedig a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, átlátható 
működést támogató kontrollkörnyezet kialakítása, valamint az eredményesség 
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követelményének érvényesítése is mutatott javulást. Hozzájárultunk az ellenőrzött 
beruházások eredményes megvalósításához, a gazdasági társaságok esetében pedig az 
integritástudatos szabályozási környezet alapvető feltételeinek és azok lényeges 
tartalmának a kialakításához. (Z. Kárpát Dániel megérkezik az ülésre.) Az 
önkormányzatok és hivatalaik, illetve az önkormányzati intézmények ellenőrzése 
kapcsán pedig több mint 1500 visszajelzést kaptunk, amelyek mind a megtett 
intézkedésekről számolnak be.  

Az Országgyűlés 2021. június 15-én fogadta el azt a határozatot, amelyben 
egyfelől megerősítette tudásmegosztó, tanácsadó tevékenységünket, másfelől pedig 
kimondta, hogy támogatja az ÁSZ tanácsadó szerepének az erősítését a közpénzügyi 
helyzet törvényességének javítása, a közfeladat-ellátás eredményessége, valamint a 
közbizalom erősítése érdekében.  

Jelentős elmozdulás volt 2021-ben, hogy a múlt hibáinak feltárása helyett az 
ÁSZ a jelen idejű ellenőrzések felé nyitott, illetve már az ellenőrzés folyamán 
támogatást nyújtott a közpénzügyi helyzet javítása mellett elkötelezett szervezetek 
vezetői részére. Ez a típusú tudásmegosztó tevékenység a határozattal megerősítve 
egyértelműen a tavalyi év egyik fókusza volt. Ennek eredményeképpen különféle 
tudástermékekkel támogattuk az ellenőrzött szervezetek vezetőit, elemzéseket 
készítettünk, tudásmegosztó konferenciákat, szemináriumokat szerveztünk, emellett 
önteszteket, jógyakorlatokat tettünk közzé. Ellenőrzéseink tapasztalataira 
támaszkodva online képzéssorozatot indítottunk a jegyzőknek, az önkormányzati 
intézmények vezetőinek, a gazdasági vezetőknek, továbbá a köztestületek, valamint a 
központi alrendszer vezetőinek is. Képzéseinket 778 szervezet vezetője végezte el, új 
tanácsadó eszközként pedig zsebkönyveket is összeállítottunk, amelyek a szervezetek 
jobb működését segítik.  

Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy az ÁSZ célja a tavalyi évben is az volt, hogy 
átláthatóan, szakszerűen, közérthetően, illetve hiteles, validált adatok és információk 
alapján tájékoztassa a nyilvánosságot és a törvényhozást a közvagyonnal kapcsolatos 
kérdésekről.  

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Felszólalásom zárásaként engedjék meg, hogy 
néhány gondolatot szóljak a civil szervezetek ellenőrzéséről, amely témával az elmúlt 
napokban több alkalommal is foglalkozott a sajtó. Mindenekelőtt fontos elmondani, 
hogy az ÁSZ-t a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek 
átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény kötelezi, hogy törvényességi 
szempontok szerint ellenőrizze a törvény hatálya alá tartozó egyesületeket és 
alapítványokat. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek minél magasabb 
színvonalon legyenek képesek a jogszabályi előírások szerinti működésre, még az 
adatbefogadási időszakra felhívó és a teendőket részletesen ismertető levelek 
megküldése előtt önteszteket dolgoztunk ki, és bocsátottuk az érintettek 
rendelkezésére, valamint képzési lehetőséget is nyitottunk a szervezetek vezetői 
számára, amivel 600-an éltek is. A képzés keretében az ellenőrzések során megszerzett 
tapasztalatokat és feltárt jógyakorlatokat mutattuk be azzal a céllal, hogy elősegítsük a 
gazdálkodás alapvető szabályozási kereteinek kialakítását és továbbfejlesztését.  

Hangsúlyoznom kell, hogy az ellenőrzött szervezeteknél az ÁSZ olyan, a 
törvényes, átlátható működés feltételrendszerét meghatározó, az alapvető 
gazdálkodást érintő dokumentumok rendelkezésre állásáról bizonyosodik meg, 
amelyek az adott szervezetben többek között a számviteli, a leltári, a pénzkezelési rend 
szabályozását írják elő. Az ellenőrzés során ezek meglétét, az adott szervezet vezetője 
által hitelesített voltát és a tartalmuk jogszabályoknak való megfelelését vizsgáljuk. 
Ezek eredménye és értékelése jó szakmai alkalmat ad az együttműködő szervezeteknek 
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arra, hogy az esetleges hiányosságokat mihamarabb pótolják, vagy az egyeztetett 
intézkedési terv keretében ezt meghatározott időn belül kijavítsák.  

A támogató tanácsadó megoldásait az ÁSZ már több területen alkalmazza az 
ellenőrzései kiteljesített folyamatában, amelynek során megfelelő, jó tapasztalatokat 
szerez . Büszkék vagyunk arra, hogy az együttműködő felelős vezetők irányításával 
ezres számú szervezetek csoportja esetében tapasztaltuk, hogy a korábbinál jelentősen 
jobb, teljesebb, a működés és a gazdálkodás törvényességét, átláthatóságát megalapozó 
szabályozott rend alakult ki.  

Hisszük, hogy az elmúlt időszak eredményei alapján kapta meg az ÁSZ azt a 
bizalmat feltételező, rendkívül felelősségteljes munkát, amelynek keretében egy 30 éve 
nem ellenőrzött területtel járulhat hozzá a jogszabályoknak megfelelő eredményes 
feladat ellátásához. Az Állami Számvevőszék célja ugyanis nem más, mint hogy 
tapasztalataival és tanácsadó eszközeivel támogassa a civil szervezeteket abban, hogy 
példaértékű munkájukat a legmagasabb szakmai színvonalon tudják elvégezni.  

Az önök előtt lévő határozati javaslat az Állami Számvevőszék támogató 
feladatát erősíti meg, amellyel az Állami Számvevőszék egyetért. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük alelnök asszony szóbeli kiegészítését. 

Szeretném megkérdezni jelen lévő képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, 
véleményük az elhangzottakkal, illetve az írásban megkapott anyaggal kapcsolatban. 
(Jelzésre:) Tordai Bence! 

Kérdések, vélemények 

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, alelnök úr. Örülök, hogy 
alelnök asszony beszélt a kőbalta törvényről, tehát a közbeszéd alakítására alkalmasnak 
nevezett civil szervezetek vegzálásáról, illetve az ÁSZ ebben betöltött szerepéről. Az 
volna a kérdésem - amit eddig, azt hiszem, semelyik sajtótermék kérdésére nem 
válaszoltak meg, talán most itt, a bizottság színe előtt meg fognak -, hogy azok a civil 
szervezetek, amelyek a kormánypárthoz állnak közel, és határozottan a közbeszéd 
befolyásolására törekednek, ezek közül is elsősorban a CÖF mögött álló Civil 
Összefogás Közhasznú Alapítvány, szintén számíthatnak-e ilyen ellenőrzésre, vagy 
vannak a civilek között olyan kiváltságosok, akiknek nem kell tartania a retorzióval 
felérő ellenőrzéstől. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár nyilván a CÖF 

nekem sem kebelbarátom, főleg, ha állami forrásokból is rendszeresen gazdagodik, de 
én egy sokkal inkább a profilba vágó kérdést szeretnék feltenni.  

Készülvén erre a beszámolóra, a 2021-es jelentéseket, dokumentumokat is 
átolvastam, és ugye, családcentrikus, demográfiával sokat foglalkozó képviselőként 
szemet szúrt az az ÁSZ-ajánlás, amely arra vonatkozott, hogy 2030-ig mintegy 110 ezer 
élve születés lenne Magyarországon az ideális - ezzel egyébként egyetértünk. A 
kérdésem az, hogy ezt ki, mi alapján számította ki, vannak-e demográfiai ismeretei a 
kiszámítónak, hiszen a szülőképes korban lévő hölgyek számának ismeretében nehéz 
olyan következtetésre jutni, hogy ez objektíve és fizikailag, matematikailag lehetséges. 
Összességében viszont a legújabb tényszámok ismeretében, amelyek az utóbbi 
hetekben kerültek a birtokunkba, azt látjuk, hogy ebben az évben katasztrofálisan 
alacsony az élve születések száma. A kormány bizonyítványa abból a megközelítésből a 
leggyengébb, hogy kétségkívül nagyon sok a családpolitikára koncentrált forrása, 
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nagyon-nagyon kicsi, nagyon-nagyon szűkös eredménnyel jár. Vonatkoztassunk el 
attól, hogy a családtámogatások közé számolják a „Nők 40” program nyugdíjjellegű, 
több mint 200 milliárdos költését - nincs Európában még egy ország, ahol így járnának 
el. Tehát szögezzük le, hogy sok a családtámogatások összege, ennek örülünk, 
idekoncentrálják, ugyanakkor az eredménye végtelenül gyenge. Ha felszorozzuk az első 
három havi adatokat, akkor a 80 ezer élveszületési számhoz jutunk el, de reméljük, 
azért több lesz. Önök 110 ezret céloznak meg. Nem látjuk ehhez az eszközrendszert, de 
nem is látjuk a következtetéshez vezető utat. Én itt a grafikonon egy piros nyilat látok, 
a piros nyíl egy szép célt jelképez, de az eszközrendszerrel kiegészülve lehet az elemzést 
talán teljes mértékben komolyan venni és elfogadhatóvá tenni.  

Ugyanakkor még egy nagyon fontos kérdést találtam készülés közben egy 2011-
es asz.hu-n megjelenő elemzésből. Tudom, hogy az asztalnál ülők egy része akkor adott 
esetben még egyészen mást csinált vagy más profillal dolgozott, de a véleményük 
mindenképp érdekel arról, hogy a nyugdíjrendszer tekintetében a gyermekfedezetű 
juttatások szisztémájáról mit gondolnak. Itt a 2021-es jelentésben még az is felmerült, 
hogy akár 10-15 százaléka a nyugdíj összegének adódjon kimondottan a korábbi 
gyermekvállalásból, tehát egy ekkora szórás legyen. 

Azért tartom fontosnak feltenni ezt a kérdést, mert a mai bizottsági ülés 
folytatódik egy egyéni képviselői indítvánnyal, amely pontosan ezzel foglalkozik, és 
talán segíti az eligazodást, hogyha nagyon röviden is, de elmerülünk ebben a 
kérdésben. 

Látjuk, hogy a nyugdíjrendszer adott esetben még pár évig fenntartható. A 
Magyar Nemzeti Bank 2014 körül 2030-ig tartotta fenntarthatónak, mindig ezt egy 
kicsit kitolja. De azt is látjuk, hogy már azért megy az érzékenyítés, és ez egy általam 
nagyon nem kedvelt szó. Tehát amikor minket népnevelnek, azt mi nagyon nem 
szeretjük, de már megy az érzékenyítés, hogy hát, ki kellene tolni a nyugdíjkorhatárt, 
tovább kellene emelni. De gyakorlatilag afelé érzékenyítenek bennünket, hogy halálig 
dolgozzunk Magyarországon, mert így lesz fenntartható a nyugdíjrendszer. A KSH 
szerint a várható nyugdíjba vonulás után a férfiemberek által egészségben eltöltött évek 
száma először 6 volt, aztán még kevesebb. Tehát most már a statisztika is kihozza azt, 
hogy sajnos nehéz a helyzet.  

Érdekel a személyes szakvéleményük azt illetően, hogy a gyermekfedezetű 
befolyásolású nyugdíjrendszer bármilyen szinten elképzelhető-e az önök világában, az 
önök portfóliójában. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Mellár Tamás alelnök úrnak. 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Nekem egy kérdésem lenne. (Szatmáry Kristóf távozik az ülésről.) 
Vajon az Állami Számvevőszék nem gondolja-e azt, hogy némi önkritikát kellene 
gyakorolnia a tekintetben, hogy most látható az, hogy az idei költségvetésben egy 
nagyon erőteljes, 2200 milliárdos kiigazításra van szükség, és én élénken emlékszem 
rá, amikor a tavalyi esztendőben az idei esztendő költségvetési vitája volt, akkor az 
Állami Számvevőszék nem talált igazából kockázatot sem bevételi, sem kiadási oldalon 
sem, és ugyanakkor pedig most látható, hogy egy ilyen erőteljes és egy ilyen nagy 
kiigazításra van szükség. 

Tudom természetesen, hogy közben februárban kitört egy háború, és ez 
befolyásolja nyilván a dolgokat, de ha megnézik a számokat, akkor látható már, hogy a 
tavalyi esztendő végén, amikor még háborúról szó sem volt, már 6-7 százalékos 
államháztartási hiány volt, ami nyilvánvalóan előre látható volt, és megalapozta az idei 
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állapotokat, és 80 százalék fölött volt az adósság/GDP hányados már tavaly ősszel is. 
Tehát ez nem fogható a háborúra. 

Nyilvánvalóan arról volt szó, ami látható volt akkor is, és én magam is szóvá 
tettem ezt, de eredmény nélkül nyilvánvalóan, hogy itt túlfűtött gazdaság volt, úgyhogy 
egy túlfűtött gazdasággal indultunk el a 2022-es évnek, és e vonatkozásban a 
Költségvetési Tanács semmifajta kockázatokat nem talált ebben az egész ügyben. Így 
aztán nem véletlen egyébként, hogy most egy ilyen jelentős és nyilvánvalóan a ’23-as 
esztendőre is hasonló nagyságrendű, tehát összességében a GDP mintegy 7 százalékát 
elérő megszorításokra lesz mindenképpen szükség, de ennek akkor még a nyomait sem 
lehetett látni. Tehát nem gondolják esetleg, hogy felül kellene vizsgálni némi 
módszertani dolgokat, hogy a kockázatokat hogyan is számítják ezekben a dolgokban, 
mert vannak olyanok, amelyek előre láthatóak? Van a bizonytalanság és a kockázat; a 
kockázat az, amelyhez valamekkora valószínűséget lehet rendelni, a bizonytalansághoz 
nyilvánvalóan nem. Tehát én nem a háborút kérem önökön számon, mert az 
nyilvánvalóan egy bizonytalanság volt, hanem a kockázatokat, amelyeket szerintem 
nem jól mértek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Dávid Ferenc alelnök úr következik. 
 
DR. DÁVID FERENC (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, a 

lehetőséget. Egy teljesen rövid és célirányos kérdésem lenne. Amikor ön a civil 
szervezetekről beszélt, egy pontosításra lennék kíváncsi. Azt szeretném megkérdezni, 
hogy itt az ÁSZ-kapcsolattartás és -ellenőrzés hatálya kiterjed-e mint civil szervezetre 
a szakszervezetekre, illetve a munkaadói szövetségekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólást, jelentkezést nem láttam. 

Megadom a szót az alelnök asszonynak. 

Holman Magdolna reflexiója  

HOLMAN MAGDOLNA alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, 
alelnök úr. Sorban mennék, és egy kicsit a Tordai Bence képviselő úr által feltett 
kérdéshez kapcsolódik az, amit Dávid Ferenc úr feltett, ami a civil szervezetekhez 
kapcsolódik. Szeretném mondani, mint ahogy az elején a felszólalásomban is 
elmondtam, hogy az ellenőrzötti szervezetek körét nem az Állami Számvevőszék 
választja ki, hanem a törvény határozza meg. Tehát a törvény egyértelműen 
megmondja, hogy kik az alanyai ennek, és akik az alanyai, azokat ellenőrzi az Állami 
Számvevőszék. Tehát e tekintetben mi nem válogatunk. Az Állami Számvevőszék, mint 
ahogy elmondtam, végre fogja hajtani a törvény által az Állami Számvevőszékre szabott 
feladatot, és elvégezzük ezen szervezetek ellenőrzését, törvényességi ellenőrzését azok 
körében, akiket a törvény erre kijelölt. 

Még egy dologra feltétlenül kell hogy reagáljak. Az hangzott el, hogy retorzió. Az 
elején próbáltam elmondani. Én azt gondolom, hogy minden szervezetnek érdeke az… 
Elmondtam, hogy mely területekre irányul az ellenőrzés: számviteli rend, leltári, 
pénzkezelési szabályzat. A számviteli törvény 2000 óta hatályban van. Én azt 
gondolom, hogy mind az alapítóknak, mind a kuratóriumoknak, mind a tagoknak, 
mind a civil szervezeteknek alapvető érdeke, hogy ezek a szabályozások, amelyeket mi 
kértünk, meglegyenek, hiszen akkor lehet nyugodt mindenki, hogy igen, azokkal a 
pénzekkel, amelyeket rájuk bíztak, el tudnak számolni, és átláthatóan gazdálkodnak. 
Tehát ez nem retorzió. 

Azért is kezdtük el azzal a tanácsadó tevékenységgel, amit szintén az elején 
elmondtam, hogy mielőtt még az adatbekérő levelekre való felhívást tettük volna, már 
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önteszteket készítettünk, illetve a vezetőket is próbáltuk képezni a tekintetben, hogy 
elmondjuk, hogy milyen fontosak ezek a számviteli szabályzatok, mi ennek a 
relevanciája, miben tudja támogatni ez az adott civil szervezetek vezetőit, hiszen az ő 
érdekük is, hogy ezek rendelkezésre álljanak, és eszerint gazdálkodjanak. Mint 
mondtam, tanácsadás keretében már jelezzük azt, és adunk nekik lehetőséget, hogy 
mikor az ellenőrzés elindul, ha valakinek még nem áll rendelkezésére, akkor azt a hibát 
ki tudja javítani, illetve el tudja készíteni, hogy legalább már a ’22-es éve majd a zárás 
tekintetében rendben legyen. 

Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak szeretném mondani, hogy én örülök neki, hogy 
olvassa az Állami Számvevőszék jelentéseit és az elemzéseit. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy amiről ön beszél, az egy elemzés. Mint ahogy elmondtam, tanácsadó 
tevékenységünk keretében nemcsak ellenőrzéseket, hanem elemzéseket is készítünk. 
(Tordai Bence távozik az ülésről.) Ezek az elemzések alapvetően egy-egy témakör köré 
csoportosítva dolgozzák fel az adott témát. 

Javaslatot nem fogalmazunk meg, hanem általában kérdéseket teszünk fel, vagy 
dilemmákat osztunk meg. Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések, ezek a dilemmák 
tudják az önök, mindenkinek, minden képviselőnek, minden döntéshozónak 
különböző területeken a munkáját támogatni. 

Fontos a családpolitika. Azok az elveink, hogy alapvetően stabil legyen, ez volt 
az üzenetünk. Az elemzés tekintetében: amit ön mondott, nyilván az egy idézet egy 
elemzőtől, de én azt gondolom, hogy már azzal eredményt értünk el ezzel az elemzéssel, 
hogyha kérdéseket fogalmaztunk meg az önök számára. Nyilvánvalóan nem ellenőrzést 
végeztünk. Tehát ellenőrzés nélkül bármiféle javaslatot, véleményt mondani nem lenne 
megalapozott a Számvevőszék részéről, de nem is ez az elemzés célja. 

Mellár Tamás alelnök úrnak pedig a költségvetés véleményezésével 
kapcsolatban és a kiigazításról. Az Állami Számvevőszékről szóló törvény egyértelmű, 
hogy a költségvetési törvény véleményezésekor kell az Állami Számvevőszéknek 
elkészíteni a véleményét. A módosítások a Költségvetési Tanácshoz tartoznak, ön is 
említette a Költségvetési Tanácsot, az ott annak megfelelően kialakítja a véleményét. 
Nyilvánvalóan az Állami Számvevőszék is készít elemzéseket hozzá, de a feladatunk 
egyértelműen a költségvetési törvény véleményezése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök asszony válaszait. Szeretném tájékoztatni 

képviselőtársaimat, hogy várhatóan még az idei nyári szünet előtt az előttünk levő 
beszámoló plenáris ülésen való tárgyalására sor fog kerülni. Ennek során a beszámoló, 
valamint az annak elfogadásáról szóló határozati  javaslat vitájának lefolytatására is sor 
fog kerülni. Tehát döntenünk kell a mai bizottsági ülésen egy határozati javaslat 
benyújtásáról. Ez a határozatijavaslat-tervezet itt papíron és e-mailben is kiosztásra, 
illetve megküldésre került a bizottság tagjainak. 

Határozathozatalok 

Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy a kiosztott, illetve e-mailben 
elküldött határozati javaslathoz képest változtatási igény merült-e fel valakiben. (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, így kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 
támogatja a határozati javaslat benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) 11 igen. Ellene? (Szavazás.) 4 nem szavazat. A bizottság támogatta a 
határozati javaslat benyújtását.  

Emellett a határozati javaslat vonatkozásában döntenünk kell a plenáris ülésen 
való előterjesztői képviseletről is. Javaslom, hogy a bizottságot a határozati javaslat 
tárgyalásakor Szatmáry Kristóf képviselje a plenáris ülésen. Ő ugyan távozott, de 
előzetesen egyeztettünk vele. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
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(Szavazás.) 11 igen. Ellene? (Szavazás.) 2 ellene. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság támogatta Szatmáry Kristóf előterjesztői képviseletéről szóló 
megbízást.  

Köszönöm szépen alelnök asszonynak és munkatársainak, hogy segítették 
munkánkat. További szép napot és jó és sikeres munkát kívánok önöknek!  

Szülőtámogatási járadék bevezetéséről szóló H/44. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a bizottság második napirendi pontjára. Ez a szülőtámogatási járadék 
bevezetéséről szóló H/44. számú határozati javaslat, Z. Kárpát Dániel képviselőtársunk 
önálló indítványa. Döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. A képviselő úr kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni?  

Z. Kárpát Dániel előterjesztése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Igyekszem nem 
visszaélni a bizottság tisztelt tagjainak a türelmével, de rendszeresen fogom borzolni az 
idézőjeles politikai idegeket hasonló javaslatokkal, hiszen demográfuskollégákkal 
egyeztetve, és egy kiváló, egyébként jellemzően KDNP-s szakértők által összeállított 
demográfiai könyvet végigelemezve, nagyjából tucatnyi olyan javaslatra bukkantunk, 
amelyek abszolút passzolnának a kormány retorikailag előadott világképéhez, viszont 
a kormány valamiért ezeket nem nyújtotta be, nem valósította meg.  

Ezen munkálkodás során a 2011-es anyagainkban jött szembe az a saját akkori 
javaslatom, amely szülőtámogatási járadék - akkor még életjáradék - címszó alatt a 
generációk közötti szolidaritásnak egy gyönyörű szép szimbólumát, gesztusát szeretné 
letenni az asztalra. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert talán pártállástól 
függetlenül azt mindannyian belátjuk, hogy a szociális támogatások, a nyugdíjjellegű 
kifizetések egyáltalán nem képesek lépést tartani az inflációval, és főleg a kisebb 
keresetűek esetében jellemző az, hogy az összegében is nominálisan befagyasztott 
nyugdíjminimum, és különböző ehhez kötődő támogatási formák befagyása miatt 
folyamatosan inflálódik, párolog el az az összeg, amit a kisnyugdíjasok, kisebb 
keresetűek kaphatnak.  

Az én javaslatom alapján viszont itt figyelembe lehetne venni azt, hogy ha valaki 
több gyermekkel ajándékozta meg gyönyörű hazánkat, és ezek a gyermekek itt nőttek 
fel, adófizető állampolgárokká váltak, akkor ezt valamilyen úton-módon el lehetne 
ismerni a nyugdíjrendszer tekintetében is. Ennek a közgazdaságilag kivitelezhető 
legegyszerűbb módja lenne az, hogy a már amúgy is befizetett adónk, tehát a már a 
közösbe berakott szja-nk, nem sok, 10 százalékának a terhére dönthessünk úgy, hogy 
ezt közvetlenül a szüleink irányába juttassuk el. Ha mindként szülőnk életben van, 
akkor szerencsére lehet választani is ebben az esetben, hogy melyikükhöz, hogyan, 
milyen módon, tehát technikailag mi teljesen nyitottak vagyunk a tárgyalást illetően. 
Azt látjuk, hogy a költségvetés mozgásterébe bele kell hogy férjen ez a javaslat, még 
adott esetben válságidőszakban is, hiszen az így átcsoportosított pénzeket jellemzően 
itthon költik el, jellemzően alapvető fogyasztási cikkekre, legalábbis minden 
hozzáférhető példa ezt bizonyítja. Ha mindezt megtesszük, azzal kiváltunk bizonyos 
szociális jellegű, átmeneti segítséget nyújtó kiadási formákat is. Kiszámíthatóvá, 
rendszeressé tehető ez a rendszer, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a 
generációk közötti szolidaritásnak egy gyönyörű szép szimbóluma.  

Nem, sem én, sem a demográfuskollégák nem gondolják azt, hogy ettől majd 
érzékelhető módon nő az élve születések száma, hogy valaki majd 35 évvel később adott 
esetben kap plusz néhány ezer vagy egy-két tízezer forintot. Ilyen hosszú távú hatást 
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sehol a világon nem tudtak kimutatni, mi nem is akarjuk ennek tulajdonítani. Viszont 
azt egyértelműen látjuk, hogy nagyon sok szülő él nagyon nehéz helyzetben 
Magyarországon, és ahol több gyereket vállaltak, és ezek a gyermekek felnőve itthon 
dolgoznak, Magyarországon, ott a befizetett adójuk nem sok, 10 százalékának a terhére 
igenis képesek lennének könnyíteni saját családtagjaik, saját szüleik sorsán. Éppen 
ezért ezt a javaslatot tisztelettel ajánlom minden képviselőtársam figyelmébe, jelezve, 
hogy itt most arról szavazunk, hogy vitatkozzunk-e erről plenáris ülésen, tehát nem 
magáról a határozati javaslatról, csak annak a vitaképességéről. Köszönöm, elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztőhöz az előterjesztéssel kapcsolatban. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szeretném szavazásra feltenni a 
tárgysorozatba-vételi kérelmet. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 11 
tartózkodás. A bizottságunk nem javasolja tárgysorozatba vételre az előterjesztést. 
Köszönjük szépen képviselő úrnak, hogy kiegészítésével rávilágított az előterjesztésére. 

Egyebek 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, amely az egyebek. Szeretném 
megkérdezni, hogy van-e valakinek bejelentenivalója vagy az egyebekbe tartozó 
bármilyen közleménye. (Jelzésre:) Z. Kárpát Dániel képviselő úré ismét a szó.  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm. Lehet, hogy elnök úr a kompetens 

ebben, sőt biztos, de érdeklődnék, hogy az albizottsági struktúra felosztásáról milyen 
úton-módon, kivel, mikor és milyen határidővel fogunk tárgyalni. Azt gondolom, hogy 
ha érdemi munkát szeretnénk végezni ezekben az albizottságokban, akkor ezt minél 
hamarabb meg kell tenni, de természetesen tökéletesen alkalmas elnök úr következő 
ülésvezetése alkalmával is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdés teljesen jogos és megalapozott. A múlt 

héten már volt erről szó a bizottsági ülésen, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatokat a 
bizottság titkárságán le lehet adni, és úgy tudom, hogy két albizottság, talán egy 
energetikai és egy turisztikai már formálódik is, illetve megkezdődtek az előzetes 
egyeztetések. Természetesen erre mód és lehetőség van a titkárságon keresztül. 
Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése  

Van-e más egyebekbe tartozó felvetés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor nagy tisztelettel köszönöm a bizottság munkáját. További szép és 
eredményes napot kívánok mindenkinek! A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 07 perc) 

  

Witzmann Mihály 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Földi Erika és Horváth Éva Szilvia 


