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Országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 28. § (4) bekezdése alapján - mellékelten benyújtja a Tájékoztató az
Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
(B/6003. szám) elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

Budapest, 2019. július 2.

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés

..../2019. ( .... ) OGY határozata
a

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az

Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi
kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte,
illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a
szervezet 2018. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról
készített beszámolót elfogadja.

2. Az Országgyűlés elismeri az Állami Számvevőszék 2018. évi, a digitális ellenőrzési
környezetre történő átállás érdekében kifejtett tevékenységét. Az Országgyűlés
ezen túlmenően támogatja az Állami Számvevőszék minden olyan további
tevékenységét, amely elősegíti a digitális adatfeldolgozás eredményeként az
adatok hiteles forrásból történő biztosítását, valamint az ellenőrzött szervezetek
adatszolgáltatásának és a jogszabályi követelményeknek megfelelő
beszámolásának hitelességét és megfelelőségét.

Indokolás

Az Állami Számvevőszék elnöke - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény előírásainak megfelelően - a szervezet előző évi ellenőrzési tevékenységéről,
működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellenőrzési megállapítások alapján tett
intézkedéseiről szóló beszámolót benyújtotta az Országgyűlésnek. Költségvetési
beszámolóját - miután az az intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható és
valós képet ad - az Országgyűlés elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesítő
záradékkal látta el.

Magyarország Alaptörvénye kimondja: ,,Az állam és a helyi önkormányzatok
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon,
önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség
követelményei szerint." Az Alaptörvény rendelkezése szerint: ,,Az állam - a



működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek

jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új

műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására." Ezen

alapelveket érvényesítve a Számvevőszék 2018-ban tovább folytatta ellenőrzési

tevékenysége hatékonyságának növelését, amelynek következő szintje a digitális

ellenőrzési környezetre történő átállás. A közelmúltban bevezetett új módszertanok,

új ellenőrzési megközelítések alkalmazásával - a teljesítmény növelésén keresztül -

jelentősen kiterjeszthető az ellenőrzési lefedettség, így egyszerre nagyszámú

ellenőrzött pénzügyi- és vagyongazdálkodása értékelhető. A digitalizálás, a

módszertani fejlesztések, a módszeresség, a lényegességi megközelítés alkalmazása,

valamint a kockázatokra való hangsúly helyezése és a dokumentumok útjának

rövidülése egyaránt csökkentette az ellenőrzött szervezetek leterheltségét a

dokumentumszolgáltatási kötelezettség teljesítése során. Az Országgyűlés elismeri az

Állami Számvevőszék e téren végzett tevékenységét.

A Számvevőszék célul tűzte ki a digitális ellenőrzési környezet megteremtését,

igazodva a kor technológiai fejlődéséhez és a digitalizáció jelentette kihívásokhoz,

összhangban a közszféra digitalizációs törekvéseivel és az elektronikus ügyintézés (e

kormányzás) széles körű elterjesztésével.

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 2019. július 2-i ülésén a B/6003. számú

beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolta.


