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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 2019. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az

intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló
(B/10466. szám) elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

Budapest, 2020. május 18.

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés
.../2020. (... ) OGY határozata

a
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. 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 az erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a
szervezet 2019. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról
készített beszámolót elfogadja.

2. Az Országgyűlés felhívja a közpénzből gazdálkodó szervezetek figyelmét az
Alaptörvényben foglalt, a közpénzek felhasználására vonatkozó alapelvek
érvényesítésére és a teljesítményalapú közpénzfelhasználásra vonatkozó törvényi
előírások alkalmazására, ezért támogatja az Állami Számvevőszék minden olyan
ellenőrzési és elemzési tevékenységét, amely a teljesítményen és annak mérésén
alapuló, az Alaptörvénynek megfelelő felelős gazdálkodást erősíti.

Indokolás

Az Állami Számvevőszék elnöke - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény előírásainak megfelelően - a szervezet előző évi ellenőrzési tevékenységéről,
működéséről és 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 Alaptörvényének 37. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy ,,A Kormány a
központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes
kezelésével és az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani". Az Alaptörvény 38.
cikk (5) bekezdése kimondja továbbá, hogy ,,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 egyes közpénzből gazdálkodó szervezetek működése és gazdálkodása, ezáltal a
közfeladatok ellátásának célszerűsége, eredményessége és hatékonysága kiemelkedő
mértékben érinti a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság életminőségét, biztonságát.



A2 alapelveket a költségvetési gazdálkodásról és a belső kontrollrendszerről szóló
jogszabályok részletezik. Azonban az Állami Számvevőszék eddigi ellenőrzési
tapasztalatai szerint a teljesítményalapú közpénzfelhasználás feltételei kialakításának
és mérésének fejlesztése előtt még további kihívások állnak az értékelések
magalapozásának erősítése érdekében.

A2 állammenedzsment keretében ezért minden szervezet vezetője felé elvárás, hogy a
rábízott közpénzből és nemzeti vagyonból a közfeladatok teljesítése mellett a
szervezete teljesítményét folyamatosan értékelje, és ahhoz mérhető és minőségi
kritériumokat rendeljen. A közpénzek felhasználásának eredményessége, a határozat
2. pontjában foglaltak érvényesítése kulcskérdés a hatékony irányítás szempontjából.
A teljesítményalapú gazdálkodás fejlesztése erősíti a jól irányított állam működését.

A2 Országgyűlés Gazdasági bizottsága 2020. május 18-i ülésén a B/10466. számú
beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolja.


