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Az Országgyű lés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Bizottsági önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján az alább i
országgyűlési határozati javaslatot nyújtjuk be :

Az Országgyű lés

	 /2012. (	 ) OGY határozata

az Állami Számvevőszék 2011 . évi tevékenységérő l szóló beszámoló tudomásulvételér ől

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi
kötelezettségeit teljesítette, tudomásul veszi az intézmény 2011 . évi
tevékenységéről szóló jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáró l
készített, független könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek min ősített
pénzügyi beszámolót .

2. Az Országgyűlés

- Az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységérő l szóló jelentés elfogadásáról szól ó
35/2009 . (V.12 .) OGY határozat 1 . pontját ,

- Az Állami Számvevőszék 2007. évi tevékenységérő l szóló jelentés elfogadásáról szól ó
72/2008 . (VI.10.) OGY határozat 1 . pontját, és a 3 . pont b)-c) alpontját ,

- Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységérő l szóló jelentés elfogadásáról szól ó
43/2005. (V.26.) OGY határozat 1-2 . pontját, a 3 . pont a)-c) alpontját, valamint a 4 .
pontját ,

Az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységérő l szóló jelentés elfogadásáról szól ó
29/2001 . (V.11 .) OGY határozat 1-3 . pontját

hatályon kívül helyezi .

6. Az Országgyűlés a mellékletben megjelölt határozatait hatályon kívül helyezi .

7. Jelen határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Melléklet a	 /2012. (	 ) OGY határozatho z

112/2007 . (XII.19.) OGY határozat a Budapest VIII . Köztársaság tér 27. szám alat t
kincstári vagyon részét képez ő épület értékesítésére kötött megállapodás állam i
számvevőszéki vizsgálatáró l

41/2007 . (V.23 .) OGY határozat az Állami Számvev őszék 2006. évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

47/2006. (X.27.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2005 . évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

22/2004. (III .31 .) OGY határozat az Állami Számvev őszék 2003. évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

112/2003 . (X.27.) OGY határozat a 69/2002 . (X.4.) OGY határozat módosításáró l

35/2003 . (IV. 9.) OGY határozat az Állami Számvev őszék 2002. évi tevékenységéről
szóló jelentés elfogadásáról

23/2003 . (III .13 .) OGY határozat az ÁSZ alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság
felállításáról szóló 27/2002. (VI.5.) OGY. határozat módosításáról

94/2002 . (XI .13.) OGY határozat a Hungária TV Közalapítvány működésének 2001 .
IV. 1-tő l 2002 . III . 31-ig terjed ő időszakról szóló beszámolóról

89/2002. (XI.13 .) OGY határozat a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának
2001 . I .1 . és XII .31 . közötti tevékenységérő l szóló beszámolásáró l

69/2002. (X.4.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2001 . évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

49/2000. (V.26.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

82/1999. (X.22.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1998.évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

81/1999. (X.22 .) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1997. évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

116/1997. (XII.17.) OGY határozat az egyes pártok állami ingatlanjuttatásána k
törvényességi ellenőrzéséről

111/1997. (XII.10.) OGY határozat az Állami Számvev őszék elnökének
megválasztásáról

20/1997. (III .19.) OGY határozat az országos kisebbségi önkormányzatokná l
elvégzendő Állami Számvevőszéki vizsgálatokról
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19/1997. (III .19.) OGY határozat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekér t
Közalapítványnál végzendő Állami Számvev őszéki vizsgálatról

12/1997. (III .5 .) OGY határozat Budapest Bank privatizációjával kapcsolatos Állam i
Számvevőszéki vízsgálatáró l

57/1996 . (VI .28) OGY határozat az Állami Számvev őszék elnökének felmentésérő l

115/1995 . (XII .13 .) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1994. évi tevékenységérő l
szóló jelentés elfogadásáró l

26/1991 . (IV.23 .) OGY határozat a B ős-Nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolato s
kormányzati feladatokró l

91/1990. (XII.29.) OGY határozat az Állami Számvevőszék szervezetének és
működésének felülvizsgálatáról
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Indokolá s

Az Állami Számvevőszék feladatait a 2011 . évben teljesítette, az erről szóló éves
beszámolóját az Országgyű lés elnökéhez benyújtotta . Költségvetési beszámolóját – miután a z
intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet ad – az Országgy ű lé s
elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesít ő záradékkal látta el .

Az Állami Számvev őszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény hatályba lépésével az intézmény
szerkezetében, vezetésében, irányításában érvényesül ő új elvek és az új középtávú stratégi a
megvalósításának követelményei – az értékőrző szemlélet mellett – a hatékonyságot, a forrás -
gazdaságosságot és a felelősséget helyezik előtérbe. Mindazonáltal a szervezeti és működési
„áthangolás” indokolja az ÁSZ-ra, munkájára vonatkozó, feladatot adó OGY határozato k
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a végrehajtott, tartalmilag kiüresedett, vagy az ú j
szabályok miatt aktualitásukat vesztett határozatok (határozati pontok) hatályon kívü l
helyezése megtörténjen .

A Számvevőszéki és költségvetési bizottság – a Magyary Program részeként indítot t
deregulációs folyamat célkitűzéseihez igazodva – áttekintette az ASZ-t érintő hatályos OGY
határozatokat abból a szempontból, hogy azok a szervezet feladatköre, m űködése
szempontjából rendelkeznek-e még tényleges jogi relevanciával . E felülvizsgálat időkerete a
jelenlegi Országgyű lés megalakulásáig, 2010 . május 14-ig terjed .

A jelzett időkeretben 26 olyan OGY határozat van hatályban, amely közvetlenül érinti az ÁS Z
feladatát, tevékenységét, működési rendjét :

- 4 OGY határozat az ÁSZ szervezetével, tisztségvisel őinek választásáva l
összefüggésben tartalmaz rendelkezést ,

- 14 OGY határozat pedig az ÁSZ éves munkájáról szóló beszámolóinak, jelentéseinek
elfogadásával kapcsolatban adott az ASZ munkájának irányt, tett megállapítást ,
8 OGY határozat az ASZ-t meghatározott tárgykörben ellen őrzésre kérte fel .

A deregulációra okot adó körülmények több csoportba sorolhatók . A határozatok/határozati
pontok

egyik része (pl . a tisztségviselői választással összefüggő döntések) már az
elfogadásával betöltötte rendeltetését, függetlenül a hivatalos lapban való közzététe l
időpontjától, ugyanis választások esetén a döntés érvényességének id őtartamát nem az
országgyűlési határozat, hanem a vonatkozó – az ÁSZ elnöke esetében az
Alaptörvény, az alelnök esetében az ÁSZ-ról szóló sarkalatos – törvény határozz a
meg,

- másik csoportja végrehajtott rendelkezést tartalmaz (pl . ellenőrzésre felkérő ,
jogosulatlan költségvetési támogatás visszafizettetésének kezdeményezése) ,

- harmadik csoportját az adott időszak intézményi stratégiájával, az éves beszámolóva l
összefüggésben feladatot el őíró, teljesedésbe ment (pl . INTOSAI kongresszus
megrendezése), vagy aktualitását vesztett (állami vezetők vagyonosodási vizsgálat a
stb.) határozatok, határozati pontok képezik .

Miután az aktuális jogi tartalommal már nem rendelkez ő OGY határozatok hatályos
döntésként való nyilvántartása az átláthatóságot is zavarja, ezért a Számvev őszéki és
költségvetési bizottság a fenti szempontoknak megfelelő határozatok hatályon kívül
helyezését kezdeményezi .

A hatályon kívül helyezésre javasolt OGY határozatok hatályon kívül helyezése azonban – a
72/2011 . (X.5.) OGY határozat rendelkez ő elvéhez igazodóan – nem érinti a hatályon kívül
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helyezést megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és
kőtelezettségeket .

Természetesen a jelzett időkeretben felülvizsgált határozatok/határozati pontok közül
hatályban maradnak azok, amelyek aktualitása változatlan, így a közpénzfelhasználá s
átláthatóságának javítását, az ellenőrzési tevékenység (és módszerei) fejlesztését, korrupció s
kockázatok csökkentését, a szakmai kultúra emelését célozzák .

Budapest, 2012 . június 11 .

Dr. Nyikos László
a bizottság elnöke
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