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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntök mindenkit, kedves képviselőtársaimat, kollégáinkat, a megjelent 
vendégeket a Gazdasági Bizottság mai ülésén.  

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. 
Kérdezem, hogy annak tartalmával kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, észrevétele, 
esetleg további javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, 
aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. A bizottság egyhangúlag 
fogadta el a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti.  

Dr. Windisch Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökjelöltjének 
meghallgatása  
(Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 9. § (3) 
bekezdése alapján) 

Első napirendi pontként dr. Windisch Lászlónak, az Állami Számvevőszék 
elnökjelöltjének meghallgatására kerül sor. Mint azt képviselőtársaim is tudják, 
holnap, július 5-én jár le Domokos László elnök úr mandátuma az Állami 
Számvevőszék élén. Az elnöki jelölésre a házszabályi rendelkezések értelmében eseti 
jelölőbizottságot kell alakítani. Ezt a parlament megtette. A jelölőbizottság az elmúlt 
héten megtartotta ülését és Windisch László úr kapta a szükséges szavazatszámot, így 
a jelölőbizottság őt jelölte az Állami Számvevőszék elnökének. Az S/435. számú 
indítvány, amely az eseti bizottság döntéséről szól, az informatikai hálózaton elérhető. 
Az Állami Számvevőszékről szóló törvény 9. § (3) bekezdése értelmében az Állami 
Számvevőszék elnökének javasolt személyt megválasztása előtt a számvevőszéki 
ügyekért felelős bizottságnak is meg kell hallgatnia. Ebben a ciklusban ez az 
Országgyűlés döntése alapján a parlament Gazdasági Bizottsága. 

Javaslom, hogy a szokásoknak megfelelően történjen a jelölt meghallgatása, 
azaz Windisch László urat arra kérem, hogy az életrajzát kiegészítő információkkal 
lássa el a bizottságot, amelyeket szükségesnek tart az alkalmasságát illetően 
elmondani, utána képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek 
fel, illetve a jelölt alkalmasságával kapcsolatos véleményt fogalmazzanak meg, így 
szokás szerint egy körben zajlik a jelölt meghallgatása, utána pedig szavazunk az 
elnökjelölt alkalmasságáról. Szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy 
kifejezetten az alkalmasságra vonatkozó kérdéseket kell feltenniük, illetve tegyenek fel, 
erre kérem önöket, mert a jelöltnek csak és kizárólag ezekre kell válaszolnia a 
meghallgatáson. Windisch László, öné a szó. 

Dr. Windisch László szóbeli kiegészítése 

DR. WINDISCH LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnökjelöltje: (A mikrofon 
nincs bekapcsolva.) Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Először 
is szeretném megköszönni… 

 
ELNÖK: Elnökjelölt úr, a mikrofont legyen szíves bekapcsolni! 
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DR. WINDISCH LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnökjelöltje: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselők! Szeretném először is megköszönni a jelölőbizottság bizalmát 
és a megtisztelő jelölést. 

Az életrajzomból csak egy személyes dolgot emelnék ki: írtam, hogy egy lányom 
van, és a lányom éppen ma 19 éves, így számomra ünnepi napon kerül sor erre a 
meghallgatásra. 

A pályafutásom alatt, ahogy látható az életrajzomból, folyamatosan 
pénzügyekkel, pénzügyi joggal, adójoggal és pénzügyi ellenőrzéssel, felügyelettel 
foglalkoztam. Közel húszéves vezetői tapasztalatom van, ebből több mint tíz év legalább 
4-500 fős szervezetek irányításával telt. Az adóhatóságon belül nagyon hamar, fél éven 
belül vezetői megbízást kaptam és folyamatosan más és más területre kerülve léptem 
magasabb vezetői beosztásokba, végül 2011-ben adóügyi igazgatóhelyettesként 
hagytam ott az adóhatóságot. Elnöki biztosként az akkor már két éve döcögő 
illetékhivatali integráció rendbe rakása volt a dolgom, több folyókilométernyi 
ügyhátralék gyűlt akkor össze, és ezt kellett egy országos munkaszervezéssel nagyon 
rövid időn belül feldolgozni. Egészen új digitális megoldásokat dolgoztunk ki 
munkatársaimmal, amivel sikerült is körülbelül egy éven belül ezen az ügyhátralékon 
úrrá lennünk. 

Közben az adóhatóságot folyamatosan átszervezték, úgyhogy nagyon komoly 
változásmenedzsment-tapasztalatra is szert kellett tennem. 2011-ben kerültem a 
Nemzetgazdasági Minisztériumba. A kormányváltás után, 2010-ben minden 
minisztériumi vezetői álláshelyet kiírtak pályázatra és ismeretlenként egy ilyen 
pályázaton indultam, így kerültem a Nemzetgazdasági Minisztériumba mint az adó- és 
vámigazgatási főosztály vezetője. Itt az egyik legfontosabb feladatom a feketegazdaság 
kifehérítése volt, és itt is a digitalizációra, az új, innovatív eszközök bevezetésére 
helyeztük a hangsúlyt. (Barcza Attila megérkezik.) Én voltam a minisztériumban a 
projektfelelőse az online pénztárgépek bevezetésének is. Amikor Matolcsy miniszter úr 
a Magyar Nemzeti Bankba ment elnöknek, engem is magával hívott, ott a költségvetési 
elemzésekért felelős igazgatóságnak voltam a vezetője. Szert tettem olyan 
tapasztalatra, amely, ha megválasztanak, a leendő munkakörömben is hasznomra 
lehet, hiszen beleláttam a Költségvetési Tanács munkájába, ebben a minőségében 
Matolcsy elnök urat én támogattam, többször képviselhettem is őt a tanácsban. 

2013 őszén került sor a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jegybankba 
való beolvasztására és engem kért fel miniszterelnök úr és elnök úr, hogy alelnökként 
ezt a területet vezessem. Ez egy hatéves feladat volt, hatéves megbízás. Nagyon intenzív 
időszakról van szó. Rengeteg egyensúlytalanság, szabálytalanság volt a pénzügyi 
rendszerben, amelyeket orvosolni kellett, és azt gondolom, hogy hat év alatt ezek 
jelentős részén, szinte mindegyiken sikerült úrrá lennünk, és egy sokkal stabilabb 
pénzügyi rendszer volt már 2019-ben, amikor a felügyeleti területet a megbízásom 
lejártával otthagytam. Itt is vadonatúj módszereket vezettünk be a felügyelésben, 
ellenőrzésben és szintén a digitalizáció és a digitális megoldások alkalmazása volt az 
egyik fontos irány. Például a pénzügyi szervezetek szervereit tükörmásoltuk és ezeknek 
az elemzésével sikerült hosszú, több évtizedes visszaélésekre is fényt derítenünk. A piac 
elmondása szerint az egyik legszigorúbb, sőt a legszigorúbb felügyelet működött ebben 
a hat évben Magyarországon, ugyanakkor nagyon korrektnek gondolta a teljes szektor 
ezt a felügyeletet, hiszen a céljainkat mindig világosan kommunikáltuk, az eljárásaink 
partnerségen alapultak és mindig az együttműködés jegyében léptünk fel, ami nem 
csökkenti a szigor mértékét, de sokkal érthetőbbé teszi a hatóság eljárását. 

Amikor lejárt a hatéves megbízásom, egyszerűen vonzott a kétkezi munka, ezért 
elvégeztem egy asztalos-iskolát, bútor- és épületasztalos lettem, és indítottam is egy 
vállalkozást. Ezt egyébként húsz, közigazgatásban eltöltött év után javasolnám szinte 
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mindenkinek, mert egyrészt a kétkezi munka öröme olyan, amit csak az ismer, aki a két 
kezével alkot valamit és utána látja azt a tárgyat, amit megalkotott, másrészt egy 
vállalkozás beindítása és a versenyszféra megtapasztalása olyan tapasztalatokat ad, 
amelyek a közigazgatási munkában is nagyon-nagyon hasznosak lehetnek. 

A KSH-ba hívásra mentem elnökhelyettesnek. Azért hívtak, mert előttünk állt a 
népszámlálás, amelyre tízévente kerül sor és az egyik legnagyobb hadművelet háborús 
időszakon kívül egy országban, ezt szokták mondani, de ennek nagyon komoly 
kommunikációs alátámasztása kell hogy legyen. Erre a feladatra kaptam megbízást. 
Aztán a Covid miatt egy évvel halasztódott a népszámlálás, idén ősszel lesz majd 
megtartva, de ez volt a fő iránya a munkámnak. 

Az Állami Számvevőszék alakításáról mondhatok egy pár gondolatot, elnök úr? 
(Elnök: Természetesen!) Azt gondolom, hogy a jelen helyzetben nagyon fel fog 
értékelődni az Állami Számvevőszék szerepe, hiszen egy pénzügyi, gazdasági 
szempontból nehéz időszak előtt állunk és egyre inkább nemcsak elvárás, de nagyon-
nagyon fontos lesz, hogy ne csak szabályosan költsük el az állami pénzeket, hanem 
eredményesen, hatékonyan és célszerűen is. Ennek egyik biztosítéka az Állami 
Számvevőszék tud lenni. A felügyeleti tapasztalatok alapján az Állami 
Számvevőszéknél is a partnerségre fogok törekedni. (Z. Kárpát Dániel megérkezik.) 
Sosem a megállapítás lesz a cél, hanem az, hogy a felügyeletünk, ellenőrzésünk alá vont 
szektor szabályosan és jól tudjon működni. Tehát partnerséget szeretnék kiépíteni. 
Véleményem szerint teljesen belefér az is, hogy példaként csak egy apróságot mondjak, 
hogy ha valaki nem jól küld be dokumentumokat, véletlenül aláírás nélkül kerül be egy 
file az Állami Számvevőszék rendszerébe, akkor igenis bele kell hogy férjen, hogy egy 
telefonnal ezt a félreértést tisztázzák és ne vigye félre az ellenőrzést az, hogy nem létező 
dokumentumként hivatkozunk egyébként létező dokumentumokra. 

Az „úgyis talál valamit az ÁSZ” hozzáálláson is szeretnék változtatni akár úgy is, 
hogy partnerre lelhetnek bennünk a szervezetek a deregulációs törekvésekben is. 
(Witzmann Mihály megérkezik.) Tudom jól, hogy sok terület sokszorosan 
túlszabályozott, sajnos néha jellemző a jogalkotókra a devianciára való szabályozás, és 
a kisszámú devianciát nagyszámú, mindenkire érvényes szabályozással próbáljuk 
visszafogni. Ebben szeretnék partner lenni mind a parlamentnek, mind az 
ellenőrzötteknek, hogy sikerüljön előrébb lépni. 

Szeretnék új kompetenciaközpontokat az ÁSZ-on belül kiépíteni. Szeretném, 
hogy a szakterületek legjobb munkatársai, legjobb szakértői dolgozhassanak az ÁSZ-
ban. Közismert, hogy az állami szektorhoz képest kimagasló fizetések vannak az ÁSZ-
nál. Azt szeretném, hogy ezzel a lehetőséggel nagyon jól tudjon élni az ÁSZ és valóban 
a szakterületek legjobbjai dolgozhassanak az Állami Számvevőszéknél. Egy nagyon 
modern, állami fókuszú auditor és tanácsadó szervezetet szeretnék felépíteni. Ez a mai 
jogszabályok kereteibe is egyébként teljesen belefér. Szeretném elmélyíteni a 
vizsgálatokat. Azt gondolom, hogy a Covid miatt az egy jó irány volt, amit az Állami 
Számvevőszék az elmúlt néhány évben csinált, hogy egy picit a fókuszból visszavett és 
a darabszámot növelte meg, mert az otthoni munkavégzéssel és a Covid miatti 
távolságtartással ez egy jó módszer volt, így tízezer fölé emelték az éves ellenőrzési 
darabszámot. Azt gondolom, hogy érdemes a fókuszt újra elmélyíteni és kicsit kevesebb 
darabszámú, de mélyebb vizsgálatot tartani. 

Egy modern, professzionális állami pénzügyi, gazdasági ellenőrző és tanácsadó 
szervezetet szeretnék tehát felépíteni, és ehhez kérem szépen az önök megtisztelő 
bizalmát és támogatását. Köszönöm szépen. 
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Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen jelölt úrnak a felvezetőjét. Képviselőtársaimat 
kérdezem, hogy van-e kérdésük, észrevételük, esetleg véleményük. (Orosz Anna 
jelentkezik.) Orosz Anna képviselő asszony, öné a szó. 

 
OROSZ ANNA (Momentum): Köszönöm szépen. Kérdéseim vannak. Először is 

említette, hogy jó lehetőségnek tartja, hogy az Állami Számvevőszéknél relatíve 
megbecsültek a dolgozók fizetésük, javadalmazásuk szempontjából és így megfelelő 
szakértőket tudnak alkalmazni. A sajtóban lehetett olvasni, hogy ön még 2018-ban az 
MNB alelnökeként, miközben sokmilliós fizetést vitt haza, kedvezményes lakáshitelt 
kapott a Magyar Nemzeti Banktól, egyébként Nagy Márton jelenlegi miniszter egy 
sokkal nagyobb, de hasonló konstrukciójú hitelhez jutott. Az a kérdésem, hogy az ilyen 
típusú juttatásokra lehet-e számítani majd az ön elnöksége alatt az ÁSZ-ban. Ezt azért 
is kérdezem, mert szerintem ez felvet erkölcsi, morális kérdéseket és ön egyébként egy 
2018-as konferencián, azt hiszem, azt mondta, hogy nagyon fontosnak tartja az 
erkölcsileg, morálisan helyes vezetés implementálását a közintézményekben, 
amennyiben Magyarországot egy versenyképesebb országgá szeretnénk tenni. 

A második kérdésem az Állami Számvevőszék eddigi működésére vonatkozik, 
hogy erre önnek mi a reflexiója, erről mi a véleménye. Az Állami Számvevőszék 
működését két típusú szakmai, illetve függetlenségét érintő kritika érte. Az egyik, hogy 
az elmúlt 12 évben a kormánypártot, a Fidesz kampányköltéseit gyakorlatilag mindig 
szabályszerűnek, mindig transzparensnek, mindig átláthatónak ítélte meg. Ezzel 
szemben az ellenzéki pártokat gyakorlatilag minden ellenőrzési ciklusban 
megbüntette, átláthatatlannak minősítette a kampányköltésüket, miközben szabad 
szemmel is látható, hogy a Fidesz, illetve a KDNP mennyivel több forrást költ a 
kampányaira nemcsak saját forrásból, hanem a CÖF-től, a Megafontól és mindenféle 
támogató szervezetektől. 

A másik kérdésem az ÁSZ eddigi működésével kapcsolatban, és ígérem ez lesz 
az utolsó, hogy az Állami Számvevőszék az elmúlt tíz évben politikailag nagyon kritikus 
pillanatokban tett olyan állásfoglalásokat a nyilvánosságban, amelyekkel a kormány 
politikai napirendjét segítette. Az első ilyen egyébként pont az ön munkahelyével 
kapcsolatos volt, 2013-ban az akkor még a Simor András által vezetett Magyar Nemzeti 
Bank monetáris politikáját bírálta az Állami Számvevőszék, amikor a kormánynak 
pontosan az volt a célja, hogy az MNB-t elhiteltelenítse. 

A másik, amikor 2016-ban a kormány kancellárokat akart kinevezni a kórházak 
pénzügyi vezetésére, akkor hirtelen az Állami Számvevőszék nyilvánosságra hozta, 
hogy súlyos gazdasági hiányosságot tárt fel számos kórház működésének esetében. A 
harmadik, amikor 2019 januárjában a rabszolgatörvény-ellenes tüntetések kellős 
közepén az ÁSZ jelenlegi elnöke „A túlóratörvény fehéríti a gazdaságot” címmel adott 
nyilatkozatot. (Varga Gábor megérkezik.) Aztán 2020-ban, amikor az SZFE-vel 
kapcsolatban voltak a tüntetések, az Állami Számvevőszék hirtelen rájött, hogy 
szabálytalanságokat talált az SZFE működésében, sőt még arra is javaslatot tett, hogy 
az SZFE fogadja el a kormány által kijelölt kuratóriumi vezetést, ami messze túlmegy 
az Állami Számvevőszék törvény adta kompetenciáin. Az idei hírről nem is beszélve, 
hogy miközben ezernyi olyan civil szervezetet vizsgál és terhel elképesztő 
adminisztratív terhekkel az Állami Számvevőszék, amelyek rászorult embereket, sérült, 
hátrányos helyzetű gyerekeket segítenek, aközben nem vizsgálják a CÖF-öt, nem 
vizsgálják a Fidesz kampányköltéseit, illetve mindent rendben találnak az ő házuk 
táján. 
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Őszintén az lenne a kérdésem, hogy önnek erről mi a véleménye és mire 
számíthatunk a következő 12 évben. Ezt a gyakorlatot folytatja, vagy szeretne ezen 
változtatni annak érdekében, hogy az Állami Számvevőszék szakmaisága, 
függetlensége és hitelessége vissza tudjon állni? Köszönöm a válaszait. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Van-e további kérdés, felszólalási igény? 

(Z. Kárpát Dániel jelentkezik.) Z. Kárpát Dániel képviselő úr, öné a szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen. Azzal kapcsolatban 

szeretném kérdezni, hogy éves szinten még mindig több száz olyan helyhatóságot, 
önkormányzatot találtunk, amelyre a közpénzügyi ellenőrzés nem teljes körben terjedt 
ki. Ez nagyjából 2010 óta visszatérő probléma és vitatéma közöttünk. Én a határozott 
szakmai elképzeléseire lennék kíváncsi azt illetően, hogy ezeket a fehér foltokat hogy 
tudjuk kiiktatni a rendszerből. Nyilván egyre inkább megyünk bele egy globalizált, 
digitalizált korba, így egyre kevesebb akadálya lehet annak, hogy adott esetben több 
száz önkormányzat a szűrőn kívül maradjon. 

További jogos kérdés lehet, főleg a Magyar Nemzeti Bank érintettsége okán, 
hogy elnökként mennyire törekedne az alapportfólió szélesítésére elnöki tevékenysége 
során, illetve mennyire nyitott az alternatív portfólióbővítést illetően. Ebben a Magyar 
Nemzeti Bank rekorder, és bár nem szeretnék most a műkincs- és egyéb vásárlásokig 
elmenni, de a kutatási tevékenység során, adott esetben a jövőkutatás, a szakértői 
tanulmányok bevonása, a különböző víziók megosztása kapcsán mind a Számvevőszék, 
mind a Magyar Nemzeti Bank egyre inkább kezdett az utóbbi években eltérni az 
alapportfóliótól. Például az ÁSZ egyes vezetőivel demográfiai tárgyú vitákat kellett 
hogy folytassunk az utóbbi hetekben, hiszen ilyen irányú kitekintések jelentek meg az 
oldalukon, ami nem baj, üdvözlöm, viszont amikor vitát kezdeményezek ezekről, akkor 
elvárnám, hogy az asztal túloldaláról érdemi reakciókat kapjanak. Ezeket nem minden 
esetben kaptam meg. Tehát érdekel bennünket, hogy mennyire alapportfólió és 
mennyire tekintünk ki egyéb tevékenységek felé.  

A legfontosabb kérdésem mégis arra vonatkozik, hogy ezt a több száz kimaradó 
helyhatóságot, ennek a fennállását, tényét mivel tudjuk indokolni. Nem hiszem, hogy 
a kapacitáshiány lenne most már az elsődleges ok, amire hivatkozni lehet. Ez tíz éve 
még egy legitim indok lett volna, de most már talán más az ellenőrzési módszertan és 
más a hozzáállás is. Azt illetően pedig csak a reményemet tudom kifejezni, hogy az ÁSZ 
soha többé nem lesz politikai bunkósbot a politikai szervezetek lejáratása, kicsinálási 
kísérletei kapcsán, hanem valóban el tudja látni azt a meghatározott feladatát, amely 
egyébként egy rettenetesen fontos, kiemelt feladat. A közpénzügyek kapcsán és az 
ellenőrzési jogköröket illetően is nagyon-nagyon nagy szüksége lenne a magyar 
nemzetgazdaságnak arra, hogy tisztességesen működjön a Számvevőszék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem látok jelentkezőt. Megkérem elnökjelölt urat, hogy adjon választ az elhangzott 
kérdésekre. Még egyszer: kizárólag és szigorúan az alkalmasságát illető kérdésekre 
köteles válaszolni. Öné a szó. 

Dr. Windisch László válaszadása 

DR. WINDISCH LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnökjelöltje: Köszönöm 
szépen a kérdéseket. Az első kérdés volt Orosz Anna képviselő asszony részéről a 
kedvezményes hitel, amit valóban egy relatíve alacsonyabb összegben, de felvettem a 
Magyar Nemzeti Banktól mint annak alelnöke. Ennek kifejezetten szabályozási oka 
volt. A Magyar Nemzeti Bank felügyeli a teljes magyar pénzügyi rendszert, tehát 
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felülről, kvázi egy hierarchiában, nagyon erős jogosítvánnyal a bankok felett 
helyezkedik el mint a felügyelőjük. Én inkább azt tekinteném egy integritási 
kockázatnak, ha megengednénk, hogy a Magyar Nemzeti Bank dolgozói a kereskedelmi 
bankoknál ilyen értelemben ügyfelek lehessenek, hogy onnan hitelt vesznek fel, 
kialkudnak, kitárgyalnak egy kamatot s a többi. Ezt megelőzendő döntött úgy még 
évekkel az én hitelfelvételem előtt a Magyar Nemzeti Bank vezetése, hogy elvárja a 
Magyar Nemzeti Bank minden dolgozójától, hogy ilyen lakáshitelekkel vagy 
nagyösszegű hitelekkel a kereskedelmi bankoktól ne rendelkezzenek, hanem a Magyar 
Nemzeti Bank tudjon ilyen hitelt nyújtani. Egyébként a hitelt néhány hónapon belül 
teljes egészében visszafizettem, egy átmeneti likviditási problémát tudtam ezzel 
áthidalni, és a szabályoknak teljes mértékben megfelelően jártam el. Még egyszer 
mondom: ez egy integritási kockázat kezelése volt és ezt tartom a mai napig helyesnek. 

Amit felvetett, hogy az ÁSZ esetleg időzíti a vizsgálatait és közleményeit, ezt én 
nem gondolom így. Ön is tudja, hogy az Állami Számvevőszék egy nyilvánosan 
meghirdetett és a parlamentnek is megküldött, sőt a parlament honlapján elérhető 
vizsgálati menetrend szerint végzi a vizsgálatait. Ezt félévente teszi meg, tehát van egy 
I. féléves menetrend, és most már fenn van a honlapon az idei II. féléves menetrend is. 
Az ön által említett, politikailag érzékenyebb, nyilván érzékenyebb vizsgálatok pedig, 
mint például a pártok vagy pártalapítványok vizsgálata, a törvényen alapulnak, és ezek 
rendszerességét és gyakoriságát szintén törvény határozza meg. Ennek van egy ciklusa, 
és amikor ezeket a szervezeteket le kell a jogszabály alapján vizsgálnunk, az Állami 
Számvevőszék levizsgálja. Ha ez véletlenül éppen olyan időszakra esik, amikor az 
ellenőrzés alá vont szervezet úgy érzi, hogy ez neki kellemetlen, erről, azt gondolom, 
nem az Állami Számvevőszék tehet, mert egy előre meghirdetett program szerint végzi 
ezeket a vizsgálatokat. Az biztos, hogy az én irányításom alatt az Állami Számvevőszék 
soha nem fog semmilyen vizsgálatot azért folytatni, hogy azzal bárkit kellemetlen 
helyzetbe hozzon. A vizsgálatokat azért fogjuk folytatni, hogy a szabályos, eredményes, 
hatékony és célszerű közpénzköltést garantálni tudjuk mindenhol, még a politikai 
pártoknál is. 

A kampányköltések vizsgálatánál nem ismerem ezeket a korábbi jelentéseket és 
vizsgálatokat, tehát felelőtlenség lenne részemről, ha minősíteném és hibátlannak vagy 
hibásnak mondanám, vagy bármilyen jelzőt aggatnék ezekre a vizsgálatokra. Azt 
viszont látom újságolvasó emberként, hogy vannak olyan kérdések, amelyek jogilag 
nem egyértelműen szabályozottak. Azt gondolom, hogy itt inkább a jogalkotó tehet 
azért, hogy a kérdés megítélése sokkal egyértelműbb tudjon lenni. De ebben a témában 
sem éreztem korábban azt, hogy az Állami Számvevőszék bármelyik irányba elfogult 
lett volna. 

A civil szervezetek vizsgálatát szintén törvény írja elő, az Állami 
Számvevőszéknek a közélet befolyásolására alkalmas civil szervezeteket vizsgálnia kell. 
Hogy ki minősül ilyen szervezetnek, azt szintén törvény mondja meg, nem az Állami 
Számvevőszék mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy ebben döntést hozzon. Ugyanakkor 
én is azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés ilyen nagy tömegben, több mint 
3500 civil szervezet került most első körben megszólításra. Annyit tudok ígérni, hogy 
ha megválasztanak az Állami Számvevőszék elnökének, felül fogom vizsgálni ennek az 
eljárásrendjét, lebonyolítását és itt is a maximális partnerségre fogunk törekedni az 
ellenőrzés alá vont szervezetekkel. 

Z. Kárpát Dániel úr kérdése kapcsán az önkormányzatok vizsgálatánál én is azt 
gondolom, hogy a digitalizáció olyan új lehetőségeket nyújt, hogy nagyobb számban 
lehet kontroll alá vonni ezeket az önkormányzatokat. Úgyhogy azt gondolom, most 
nem erre kell időtávot meghatározni, mert ahhoz sokkal jobban el kéne mélyednem a 
témában, de előbb-utóbb minden önkormányzatnak sorra kell kerülnie a vizsgálatban, 
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tehát nem lehet olyan, hogy hosszú évekig egy önkormányzatot az ÁSZ valamilyen 
szempontból ne vizsgáljon meg. 

Az alapportfólió építése kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank teljesen a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény keretei között járt el. 
Többször próbálták támadni a tevékenységünket ilyen oldalról, azonban soha nem 
jártak sikerrel, a hatályos törvényeknek abszolút megfelelt. De egészen mások a 
lehetőségei egy nemzeti banknak és mások a lehetőségei egy ÁSZ-nak. Az ÁSZ 
kifejezetten - az Alaptörvény is nevesíti - az Országgyűlés legfőbb pénzügyi, gazdasági 
ellenőrző szerve. Ekként szeretném a jövőben működtetni, tehát egy konzervatívabb 
megközelítést tudok ígérni. 

Politikai bunkósbot pedig, ahogy eddig sem volt sosem az Állami Számvevőszék, 
a jövőben sem lesz az. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Orosz Anna jelentkezik.) Képviselő asszony, nem 

kapott választ valamelyik kérdésére? 
 
OROSZ ANNA (Momentum): Csak egy rövid kiegészítést szerettem volna tenni 

azzal kapcsolatban, amit mondott arról, hogy hogyan ütemezik ezeket a vizsgálatokat. 
Az természetesen egy normális országban nem követi a politikai napirendet. De az a 
helyzet, hogy például amikor 2018-ban a kormány kancellárokat szeretett volna a 
kórházak gazdasági, pénzügyi vezetésére kinevezni, akkor az Állami Számvevőszék egy 
sokkal korábbi ellenőrzésének eredményeit hozta újra nyilvánosságra, 2008-2015-ös 
időszakot felölelő vizsgálatról van szó, amelyet 2018-ban egy harmadik összesítésre 
ismét nyilvánosságra hoztak. Nyilvánvalóan, ha a másik öt példának részleteiben 
utánamennék, találnék ilyen furcsa fordulatokat. 

Nagyon sajnálom, hogy annak ellenére, hogy szakmailag minden bizonnyal 
nagyon felkészült, azt mondja, hogy nem lát kivetnivalót az ÁSZ eddigi működésében. 
Szerintem súlyos kivetnivalók vannak az ÁSZ működésében, amely az egyik 
legfontosabb független intézménye kellene hogy legyen az országnak. Úgyhogy ezért 
nem fogom támogatni a jelölését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelzem képviselőtársaimnak, hogy a vitát lezártam, 

miután az előző körben a kérdések és a vélemények elfogytak.  
Azt gondolom, Windisch László életrajza alapján is egyértelmű, hogy az a 

szakmai pálya, amit befutott, azok a pozíciók, amelyeket betöltött és az az 
eredményesség és hatékonyság, ami a munkáját kísérte, kellő garancia arra, hogy az 
Állami Számvevőszék elnökeként is, ahogy említette is a bevezetőjében, elkötelezett 
lesz az újítások, a digitalizáció erősítése terén. Illetve nekem nagyon szimpatikus, hogy 
gyakorlatilag egy állami szereplőként egy állami auditor és tanácsadó céget szeretne az 
Állami Számvevőszékből formálni. Abszolút egyetértek ezzel. Bizottságunk hallgatja 
meg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatóját is minden évben és korábban Rigó Csaba 
idején, most Kovács László idején is elindult ott is egy olyan folyamat, amely sokkal 
nagyobb hangsúlyt helyez a tanácsadásra, a vizsgálatokat vagy még a kiírásokat 
megelőző konzultációkra, hiszen egyetértek önnel abban, hogy nem az a lényeg, hogy 
büntessen az Állami Számvevőszék. Mindemellett, hogy rendkívül fontos a szigorú és 
hatékony ellenőrzés, de a cél az lenne, hogy azok a szervezetek, amelyeket ellenőriz, a 
működésükben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően tudjanak működni. Ez 
sokszor nem feltétlenül szándékosság, inkább az információhiányból, tudatlanságból 
bekövetkező rossz lépések, döntések, rossz határozathozatalok. Tehát azt gondolom, 
hogy az önkormányzatok, a civil szervezetek vagy éppen a pártok költésének, 
kampányköltésének a jogszabályszerűsége, hatékonysága, eredményessége is múlhat 
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azon, hogy az Állami Számvevőszéktől milyen tanácsokat, milyen információkat 
tudnak kapni. Tehát én ezt kifejezetten jónak tartom és támogatom. Mint ahogy azt is, 
hogy a partnerségre helyezi elsősorban a hangsúlyt.  

Azt pedig külön öröm volt hallani, hogy olyan új kompetenciaközpontokat kíván 
létrehozni a szervezeten belül, ahol az adott területet legjobban ismerő, 
legfelkészültebb kollégákat szeretné alkalmazni. Én is azt gondolom, hogy az Állami 
Számvevőszéknél továbbra is fontos, hogy kiemelt bérezést, juttatásokat kapjanak az 
ön kollégái, akik fel tudják venni képességben, tudásban a piaci szereplőkkel a versenyt, 
hiszen így tud eredményesen és hatékonyan működni. 

Azt gondolom, hogy mind a Fidesz, mind a KDNP képviselői azért támogatják 
Windisch László állami számvevőszéki elnökségét, mert minden tekintetben, 
szakmailag és emberileg is alkalmasnak tartjuk ennek a pozíciónak a betöltésére. 

Határozathozatal 

Ezután más nem maradt hátra, mint a szavazás. Képviselőtársaim felé az a 
kérdés, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Gazdasági Bizottság az Állami Számvevőszék 
elnökének Windisch László jelöltet alkalmasnak tartja. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenkét igen szavazat. Ki az, aki nem tartja 
alkalmasnak erre a jelöltet? (Szavazás.) Három. Tehát 12 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében a Gazdasági Bizottság Windisch László jelöltségét támogatja, 
alkalmasnak tartja az Állami Számvevőszék elnöki tisztének betöltésére. Sok sikert 
kívánunk! Délután a parlament már szavaz, és Domokos László holnap megszűnő 
mandátumát követően, ha a parlament kétharmados többségét megkapja Windisch 
László, 12 éven keresztül vezetheti az Állami Számvevőszéket. Köszönöm szépen, hogy 
eljött a meghallgatásra és válaszolt a kérdéseinkre. Ezzel az 1. napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

Második napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 
felvetése. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését bezárom. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy holnap 
9 órakor újra ülést tartunk. Szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg, hogy a határozatképesség biztosítható legyen. Mindenkinek 
szép és eredményes napot kívánok! Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


