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. . .r. . .v.~-. ./2004. (	) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2003 . évi tevékenységéről szóló jelentés
elfogadásáról

1 . Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettsége-
inek eleget tett, az intézmény 2003 . évi tevékenységéről szóló jelentést elfogadja .

2. Az Országgyülés tudomásul veszi, hogy az államháztartás belső ellenőrzésének fej-
lesztése keretében megteremtődtek a költségvetési intézmények elemi beszámolói el-
lenőrzésének jogszabályi keretei. Felkéri a Kormányt, hogy a megbízhatósági ellenőr-
zések évenkénti és teljes körü végrehajtására a 193/2003 . (XI . 26.) Korm. rendeletben
meghatározott 2010 . évi határidőt vizsgálja felül és hozza előre .

3 . Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy - a kialakult gyakorlatot követve - az Ál-
lami Számvevőszék az éves jelentésében értékelést adjon ellenőrzéseinek hasznosulá-
sáról, javaslatainak valóra váltásáról . Ehhez a Kormánynak címzett számvevőszéki ja-
vaslatok megvalósításáról a Kormány felelős vezető útján adjon tájékoztatást az Álla-
mi Számvevőszéknek .

4. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék nemzetközi szerep-
vállalása keretében az INTOSAI XVIII . Kongresszusára való felkészülés tervszerűen
halad. Szükségesnek tartja, hogy az INTOSAI elnöksége magyarországi működtetésé-
nek pénzügyi fedezete az Állami Számvevőszék 2005 . évi költségvetésében rendelke-
zésre álljon.



Indokolás
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Alkotmányban és a törvényekben előírt kötelezettségeit
2003-ban is teljesítette . Az erről készített éves beszámoló jelentését az Országgyűlésnek be-
nyújtotta.

Az Országgyűlés a 69/2002 . (X. 4.) és a 35/2003 . (IV . 9.) határozataival megerősítette az ÁSZ
stratégiáját, amely szerint a zárszámadás adatai megbízhatóságát tanúsító pénzügyi szabály-
szerűségi ellenőrzések csak a fejezeti belső ellenőrzési egységek bevonásával tehetők teljes
körűvé és zárt rendszerűvé . A Kormány részéről azonban nem történt konkrét intézkedés a
szükséges feltételek biztosítására, a feladat ellátásához szükséges ellenőri létszám feltöltésére .
A belső ellenőri tevékenységre vonatkozó kormányrendelet 2010-ig kitolta a létszámfeltételek
megteremtésének határidejét . A Kormány részéről az Országgyűlés által kért intézkedések
megtételének további halogatása akadályozza annak a lehetőségét, hogy a 2004. évi zárszám-
adási dokumentum megbízhatóságáról az ÁSZ minősítő véleményt adhasson .

Az Országgyűlés a Kormány figyelmébe ajánlja, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a
számvevőszéki javaslatok megvalósulásról az Országgyűlés az Állami Számvevőszék éves
jelentése alapján minél teljesebb tájékoztatást kaphasson . Ezt célozzák a határozati javaslat 3 .
pontjában foglaltak .

A Számvevőszékek Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) XVIII . Kongresszusát 2004-ben Bu-
dapesten rendezik meg . A Kongresszuson az ÁSZ elnökét (aki jelenleg a szervezet alelnöke)
választják meg a világszervezet elnökévé, s ezzel összefüggésben az Állami Számvevőszék
2005. évi költségvetésében kell gondoskodni az elnökségi feladatok ellátásának pénzügyi fe-
dezetéről .

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága megvitatta az Állami Számvevőszék 2003 . évi
tevékenységéről szóló jelentését és elfogadásra ajánlja az Országgyűlésnek .

Budapest, 2004 . március 9 .
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