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Érkezett :
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakma i
tevékenységéró7 és beszámoló az intézmény működéséróZ című beszámoló
elfogadásáról szóló H/1702 . számú országgyűlési határozati javaslathoz az alábbi ,
egymással szoros tartalmi összefüggésben álló pontok szerinti

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyű lé s
Gazdasági bizottsága vitassa meg :

1 . A határozati javaslat I . pontjának az alábbi módosítását javasoljuk :

1. Az Országgyű lés megállapítja, hogy az Állami Számvev őszék az Országgyű lésnek

történő beszámolására irányuló törvényi kötelezettségeit teljesítette, és elfogadja a z

intézmény 2013 . évi tevékenységérő l, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített ,

független könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek minősített pénzügy i

beszámolót .

2. A határozati javaslatnak az alábbi új 3-4. pontokkal történő kiegészítését javasoljuk
(a módosító javaslat elfogadása esetén a határozati javaslat további pontjaina k
számozása értelemszerűen változik) :

„3 . Az Országgyűlés az Állami Számvevőszékről szóló 2011 . évi LXVI . törvény (a

továbbiakban:ÁSZ tv.) 3. § (3j bekezdése a) pontja alapján felkéri az Állami

Számvevőszéket, hogy azÁSZ tv. 5. $ j4) bekezdése szerinti jogkörében eljárv a

végezze el a

a) Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011 .,	 2012. és 2013 . évi

működésének és gazdálkodásának ,

b) Magyar Állam és az E.ON SE között 2013-ban létrejött, az E .ON SE egyes

magyarországi földgázipari érdekeltségeinek a Magyar Állam részére történ ő
átruházásáról szóló ügylet előkészítésének és végrehajtásának, valaminta
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c) dohánytermékek árusítására jogosító koncessziók kiosztási folyamatának és

eredményességének

ellenőrzését, és az ellenőrzésekrő l szóló beszámolóit terjessze az Országgyű lés elé .

4. Az Országgyűlés az ÁSZ tv. 3 . § (3) bekezdése a) pontja alapján felkéri az Állam i

Számvevőszéket, hogy az ÁSZ tv . 5 . § (10) bekezdése szerinti jogkörében eljárv a

végezze el a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban : MNB) 2013 . és 2014. évi

gazdálkodásának és az MNB alapvető feladatainak körébe nem tartozó tevékenységének

– így különösen az MNB ingatlanvásárlásainak, alapítványi támogatásainak, é s

kommunikációs célú költéseinek – ellenőrzését, és az errő l szóló beszámolóját 2015 .

március 31-ig terjessze az Országgyű lés elé . "

Indokolás

A módosító javaslat pontjai szoros tartalmi összefüggésben állnak egymással .

A módosító javaslat 1 . pontja pontosítást tartalmaz, tekintettel arra, hogy az

Országgyűlés azt tudja megállapítani, hogy az Állami Számvev őszék a beszámolási

kötelezettségeivel kapcsolatos törvényi kötelezettségeit teljesítette .

A módosító javaslat 2 . pontja alapján ugyanakkor indokolt az Állami Számvev őszéket

felkérni olyan nagyobb jelentőségű, közpénzfelhasználással járó ügyletek ,

tevékenységek ellenőrzésének elvégzésére, amelyekre eddig – ismeretlen okból – ne m

került sor . Éppen ezért szükségesnek tartjuk a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő
Alap működésének és gazdálkodásának, az E .ON tranzakció körülményeinek, a

dohánykoncessziók kiosztási körülményeinek, valamint az MNB ingatlan ügyleteinek ,

alapítványi támogatásainak és kommunikációs költéseinek ÁSZ által történ ő vizsgálatát.

E témakörökkel kapcsolatban elmondható, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő
Alap működését és gazdálkodását az ÁSZ valójában nem ellenőrzi, mivel sem a 2011 .

évi jelentésben, sem a 2012 . évi, sem a 2013. évi beszámolóban nincs megemlítve, hogy

az ÁSZ foglalkozott volna a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alappal. Úgy

gondoljuk, a számvevőknek nemcsak az egy-két milliárdos ügyekre, hanem az enné l

ezerszeresen nagyobb ügyekre is kellene időt és energiát fordítaniuk, hiszen a

Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap az éves GDP több mint tíz százalékána k

megfelelő , közel 3000 Mrd forintot vett át a pénztáraktól, és mára ebb ő l a vagyonból

csak 100 millió forint van meg . Eközben bevallottan történt egy 18,4 Mrd forinto s

vagyonvesztés, és a meglévő csomagban lévő értékpapírokat sem sikerült legalább a z

átvételkori értéken eladni, így akár több százmilliárd forintos veszteség is érhette az

államot .

Az E.ON tranzakcióval kapcsolatban a sokáig titkolt, de az idén augusztusban kiperel t

előkészítő dokumentumokból az látszik, hogy tényleg sokkal drágábban vette me g
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adófizető i pénzekből a Kormány a cégeket, mint amennyit reálisan értek, a nemzet i

vagyonkezel ő szerint szabálytalan volt már az el őkészítés is, a tárolókat pedig azért

vette meg a Kormány, hogy egy részüket bezárja . Összességében tehát az Orbán -

kormány nagyon rossz, míg az E .ON remek üzletet kötött .

Szükségesnek tartjuk felhívni az Állami Számvevőszék figyelmét egy olyan ügyre,

amelynek a körülményeit, folyamatát a jövőben mindenképpen hasznos lenne

vizsgálnia: ez pedig nem más, mint a dohánykoncessziók kiosztásának folyamata . Úgy

gondoljuk, hogy a nemzeti vagyonnal történ ő gazdálkodás keretében az ÁSZ-nak i s

vizsgálatot kellene folytatnia a vagyonhasznosítás körülményeinek, eredményéne k

ellenőrzése érdekében .

És végül, de nem utolsósorban, a Magyar Nemzeti Bankról az elmúlt hónapokba n

számos olyan hír jelent meg, amelyek szerint a Magyar Nemzeti Bank százmilliárdokat

költött olyan célokra, amelyek nem tartoznak a jegybank alapvető feladatai körébe. Így

egyebek mellett kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Bank 200 milliárd forinto t

adományozott öt alapítvány részére, 90 milliárd forintos keretet hagyott jóv á

ingatlanvásárlásra és felújításra, amelybő l eddig a jegybank 18 milliárd forintot költöt t

egy irodaház és 415 millió forintot költött egy vidéki kastély megvásárlására . A

jegybank alapvető feladatainak ellátásához nem kapcsolódó célokra kifizetett közpénzek

nagysága, valamint az a tény, hogy a jegybanknál hónapok óta nem m űködik a

folyamatos tulajdonosi ellenőrzést végző felügyelőbizottság, szükségessé teszik, hog y

az Országgyűlés felkérje az Állami Számvevőszéket – mint az Országgyűlés gazdasági

és pénzügyi ellenőrző szervét, amely ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és

eredményességi szempontok szerint végzi –, hogy soron kívül végezze el a Magya r

Nemzeti Bank gazdálkodásának és az alapvető feladatainak körébe nem eső
tevékenységének ellenőrzését, és a tapasztalatairól 2015. március 31-ig tájékoztassa az

Országgyűlést .

Budapest, 2014 . október 14 .

Dr. Józsa István
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