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A Házszabály 94 . §-a (1) bekezdése és 102 . §-a (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársa-
ság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665 .
számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő .

A törvényjavaslat kiegészül az alábbi 50 . §-al és az azt megel őző címmel, a jelenlegi 50. és
51 . § számozása 51 . és 52 . §-ra módosul .

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII . törvény módosítása

50.§.

(1) Az Állami Számvevőszékrő l szóló 1989 . évi XXXVIII . törvény (a továbbiakban: ÁSZ
tv.) 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami költségvetésből gazdálkodó szerveket
(intézményeket), valamint az államháztartás alrendszereib ő l [állami költségvetésből] nyúj-
tott támogatás vagy [az állam által] az államháztartás alrendszerébő l meghatározott célra
ingyenesen juttatott vagyon felhasználását a helyi önkormányzatoknál, az országos és helyi
kisebbségi önkormányzatoknál, a közalapítványoknál (ideértve a közalapítvány által alapí-
tott gazdasági társaságot is), a köztestületeknél, a közhasznú szervezeteknél, a gazdálkodó
szervezeteknél, a társadalmi szervezeteknél, az alapítványoknál és az egyéb kedvezménye-
zett szervezeteknél . Amennyiben a kedvezményezett szervezet valamelyik államháztartás i
alrendszerbő l támogatásban vagy ingyenes vagyonjuttatásban részesül, gazdálkodási tevé-
kenységének egésze vizsgálható .”



(2) Az ÁSZ tv. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Az Állami Számvev őszék ellenőrzi az államháztartás alrendszereinek körébe tartozó
vagyon kezelését, a vagyonnal való gazdálkodást, az állami tulajdonban (résztulajdonban) ,
illetőleg többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték -
megőrző és vagyongyarapító tevékenységét, az államháztartás körébe tartozó vagyon el -
idegenítésére, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok betartását .”

Indokolás

Az Állami Számvevőszék évtizedes gyakorlatában rendszeresen előforduló probléma, hogy az
államháztartási alrendszerekb ől nyújtott támogatás vagy az államháztartási alrendszerből
meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellen őrzése valamilyen ok-
ból kifolyólag nem különíthető el az ellenőrzött szervezet egyéb gazdálkodási tevékenységé-
től, illetve a szervezetek nyilvántartásaikban nem különítik el a saját források és az államház-
tartási alrendszerekbő l származó támogatások felhasználását . A ma hatályos jogszabályi ren-
delkezés alapján ilyen esetekben az ellenőrzés nem vagy nem teljes mértékben hajtható végre .

Így a közfeladatot, közcélú, közhasznú tevékenységet végző , államháztartáson kívüli szerve-
zetek gazdálkodása ellenőrzésének lehet ősége – bár a társadalomban betöltött szerepük és az
államháztartásból származó, évről évre növekvő bevételük a gazdálkodásuk fokozódó átte-
kinthetőségét indokolná – megfelel ő módon nem biztosított.

A megoldást az ellenőrzési hatáskörnek az ellenőrzött szervezet gazdálkodása egészére törté -
nő kiszélesítése jelentheti, amely által eredményesebben ítélhető meg a közhasznú feladatok
ellátásának színvonala, a közpénzek szabályszer ű , hatékony felhasználása .

A módosító indítvány ezért egyrészt - a teljesség igényének megfelelve - kiterjeszti az ellen -
őrzési jogosultságot az önkormányzati forrásokból juttatott támogatások, illetve meghatáro-
zott célra történő ingyenes vagyonjuttatások esetkörére is .

Mindemellett a számvev őszéki ellenőrzési feladat maradéktalan ellátása érdekében az állam -
háztartási forrásokból részesülő közalapítványok (ideértve a közalapítvány által alapított gaz-
dasági társaságot is), köztestületek, közhasznú szervezetek, gazdálkodó szervezetek, társa-
dalmi szervezetek, alapítványok és egyéb kedvezményezett szervezetek tekintetében feljogo-
sítja az Állami Számvevőszéket az ellenőrzött szerv gazdálkodási tevékenysége egészéne k
vizsgálatára .

A jelenleg hatályos ÁSZ tv. 2. §-ának (3), (5), (6) és (9) bekezdése, illetve 17 . §-ának (3) be-
kezdése alapján az Állami Számvevőszék vizsgálati jogköre az önkormányzati tulajdonban,
illető leg résztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek vonatkozásában csak a közpénzfelhasz-
nálás tekintetében lefolytatott ellenőrzésre terjed ki .



A közpénzből működő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrző, illetve vagyongyarapító te-
vékenységének átláthatósága kiemelt közérdek, melynek a költségvetésre, illetve a nemzet-
gazdaságra gyakorolt hatása is lehet. A törvénymódosítás lehet őséget teremtene a többségi
önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek teljes kör ű, átfogó számvevőszéki
ellenőrzésére.

Budapest, 2010 . november 24 .

Dr. Kovács Zoltán
elnök
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