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	 2005. (	) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés
elfogadásáról

1 . Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék stratégiájának megfelelően
törvényi kötelezettségeit teljesítette, az intézmény 2004 . évi tevékenységéről szóló - füg-
getlen könyvvizsgáló által hitelesnek minősített pénzügyi beszámolóval alátámasztott -
jelentését elfogadja .

2 . Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék

a) a 35/2003 . (IV . 9.) OGY határozatban rögzített feladatokat prioritásként kezelve
az általa vállalt körben teljes körűvé tette a megbízhatósági nyilatkozattal záruló
minősítő zárszámadási ellenőrzéseket, valamint ütemesen valósítja meg a jelentős
nagyságrendű költségvetéssel, illetve vagyonnal rendelkező, kiemelt önkormány-
zatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzését . Az Országgyűlés - elismerve az eddig
tett kormányzati lépéseket - továbbra is fontosnak tartja, hogy a fejezeti ellenőrző
szervezetek bevonásával megteremtődjenek a feltételek a megbízhatósági ellenőr-
zések zárt rendszerének megvalósítására .

b) felügyelő bizottsági elnökök jelölési javaslattételét támogató rendszere szabályo-
zottan működik, a jelölési javaslattételek az ellenőrzési tevékenységtől egyértel-
műen elkülönülnek .

3 . Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy az Állami Számvevőszék

a) a kialakult gyakorlatot követve éves jelentésében továbbra is adjon értékelést el-
lenőrzéseinek hasznosulásáról, javaslatainak valóra váltásáról ;

b) erősítse meg a köz- és magánszektor újszerű együttműködésének, illetve a
nonprofit szektor pénzfelhasználásának ellenőrzési feltételeit;

C) a módszertani fejlesztések keretében vigye tovább a szakmai szabályozáshoz csat-
lakozó konkrét módszertanok és segédletek kidolgozását ;

d) tanácsadó tevékenysége keretében folytassa a probléma-csoportokra koncentráló,
tanulmányokban megjelenő összefoglaló, elemző munkáját és korszerű pénzügyi
szakfolyóiratot jelentessen meg .

4 . Az Országgyűlés indokoltnak tartja és támogatja, hogy az Állami Számvevőszék a teljes
uniós pénzfelhasználás gyakorlatáról átfogó képet adjon, ennek keretében az uniós forrá-
sokkal összefüggő pénzmozgások ellenőrzését végző hazai szervezetek munkáját szakmai
szempontból áttekintse és mutassa be az ellenőrzések tapasztalatait .

Bizottsági önálló indítvány_



Budapest, 2005 . május 9.
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Az Országgyűlés évről-évre több figyelmet fordít az Állami Számvevőszék (ÁSZ) munkájára,
így az országgyűlési határozati javaslatok is mind konkrétabbakká válnak, melyek egyben
iránymutatást is jelentenek az intézmény további munkájában .

Az ÁSZ az Alkotmányban és a törvényekben előírt kötelezettségeit 2004-ben is teljesítette. Az
erről készített éves beszámoló jelentését az Országgyűlésnek benyújtotta . Az intézmény költség-
vetési beszámolóját az Országgyűlés elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal
látta el .

Az Országgyűlés több határozatával megerősítette az ÁSZ stratégiáját, amely szerint a zárszám-
adás adatai megbízhatóságát tanúsító pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzések csak a fejezeti bel-
ső ellenőrzési egységek bevonásával tehetők teljes körűvé és zárt rendszerűvé . Az ÁSZ a rá vo-
natkozó feladatot teljesítette . A fejezetek ezirányú feladatainak ellátásához a szükséges feltételek
jelenleg még nem adottak. Zárt rendszer hiányában az ÁSZ a zárszámadási dokumentum meg-
bízhatóságáról nem tud minősítő véleményt adni .

Nemzetközi kezdeményezéshez igazodva erősíteni célszerű a nemzeti számvevőszékek - így az
ÁSZ -, és erre építkezve az Európai Számvevőszék ellenőrzési szerepét az uniós támogatások
terén. Ez azonban a közösségi források ellenőrzési rendszerének áttekintését és összehangoltabbá
tételét igényli, a felesleges párhuzamosságok megszűntetése, a bürokratikus megoldások egysze-
rűsítése, az ellenőrzések hatékonyságának fokozása érdekében .

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága megvitatta az Állami Számvevőszék 2004 . évi tevé-
kenységéről szóló jelentését és elfogadásra ajánlja az Országgyűlésnek .
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