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Domokos László elıadása az „Ellenırzés és könyvvizsgálat” címő órán (Budapesti 

Corvinus Egyetem, 2012. március 7. 14H50-15H10) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Nagy örömmel fogadtam el a felkérést a mai elıadás megtartására. Mindenek elıtt mert 

a Budapesti Corvinus Egyetem az Állami Számvevıszék egyik fontos és kiemelt in-

tézményi partnere, így mindig szívesen jövök Önökhöz. Másrészrıl pedig azért, mert 

az utóbbi évben jelentısen módosult az ÁSZ munkáját megalapozó törvényi háttér, és 

új alapokra került az intézmény belsı szabályozása, illetve munkarendje is, ami külö-

nösen aktuálissá teszi a szervezet mőködésének bemutatását. 

Engedjék meg, hogy elıször röviden összefoglaljam, hogy mire való, miképp mőködik, és 

milyen helyet foglal el a magyar közpénzügyi rendszerben a megújított Állami Szám-

vevıszék, majd pedig bemutassam, hogy hogyan illeszkedik a munkánk az államház-

tartás rendszerének egyéb ellenırzési szintjeihez. 

Tisztelt Hallgatók! 

A 2011-es esztendı a mélyreható változások éve volt egész Magyarország és az Állami 

Számvevıszék életében is. Kiemelkedı jelentıségő volt, hogy az Országgyőlés 2011. 

június 20-án elfogadta az új számvevıszéki törvényt, mégpedig a sarkalatos törvények 

közül elsıként. Az új jogszabály 2011. július 1-jén hatályba is lépett. 

Új szabályozásra azért volt szükség, mert az elızı, 1989-es törvénybıl hiányoztak azok 

a garanciális elemek, amelyek lehetıvé tették volna a közpénzek hatékony ellenırzé-

sét. Az ellenırzöttek jogi következmények nélkül tagadhatták meg az együttmőködést 

a számvevıkkel, illetve az sem járt szankciókkal, ha a jelentésekben megfogalmazott 

megállapításokat és javaslatokat figyelmen kívül hagyták. Az új törvény elfogadása 

ebbıl a szempontból mindenképp új idıszámítás kezdetét jelenti. 

Az Állami Számvevıszék „az Országgyőlés legfıbb pénzügyi és gazdasági ellenırzı 

szerve, amely az Országgyőlésnek alárendelve látja el feladatát”, és amely „általános 

hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való fele-

lıs gazdálkodás ellenırzését”. Az új szabályozás azt a célt szolgálja, hogy a számve-

vık eredményesebben tudjanak dolgozni, azaz az eddigieknél is hatékonyabban tud-

janak fellépni az adófizetık pénzének és vagyonának védelme érdekében. Az új jog-
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szabály bár megtartja a hivatali típusú számvevıszéki jelleget, de számos nagyon fon-

tos változást is hozott. Kiszélesítette az ÁSZ ellenırzési jogosítványait, érezhetıen 

megerısítette a szervezet függetlenségét, és a korábbinál is átláthatóbbá tette a 

számvevıszéki munkát. Fontos kiemelni, hogy a törvényben megfogalmazott célkitő-

zések és megoldások összhangban vannak a számvevıszéki ellenırzés nemzetközi 

szinten elfogadott elveivel és gyakorlatával, illetve a nemzetközi szervezetek ajánlása-

ival is. Az ÁSZ-törvény tehát úgy teszi lehetıvé a hatékony és eredményes munka-

végzést, hogy teljes mértékben megfelel a nemzetközi sztenderdeknek. 

Az új szabályozás legfontosabb eleme a számvevıszéki jogosítványok megerısítése 

volt. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne maradhassanak következmények nélkül az ellen-

ırzések. Az ellenırzött szervezetnek immár kötelezı együttmőködnie a számvevıkkel, 

meg kell adnia az ellenırzéshez szükséges tájékoztatást, rendelkezésre kell bocsáta-

nia a szükséges dokumentumokat és köteles intézkedési tervet készíteni a javaslata-

ink alapján. A számvevıszéki munka hatékonyságát nagyban növeli, hogy az ellenır-

zéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegéséért a bíróság akár három évig terjedı 

szabadságvesztést is kiszabhat. Kisebb jogszabálysértés, illetve pazarló gyakorlat 

esetén az Állami Számvevıszék elnöke figyelemfelhívó levéllel fordulhat az ellenırzött 

szerv vezetıjéhez, akinek kötelessége a szükséges intézkedéseket megtenni és ezek-

rıl a lépésekrıl az ÁSZ elnökét értesíteni. 

A Számvevıszék hatékony munkavégzéséhez elengedhetetlen a független mőködés, az 

új ÁSZ-törvény pedig komoly elırelépést jelent ebbıl a szempontból. Az új magyar 

jogszabály több olyan elıírást is tartalmaz, amely a függetlenséget a gyakorlatban is 

garantálja. Ilyen például, hogy a kormánynak nincs lehetısége a számvevıi illetmény-

alap befolyásolására, az ugyanis az átlagkeresethez igazodik, illetve hogy az ÁSZ az 

ellenırzések szakmai szabályait, módszereit maga alakíthatja ki. A törvény azt is ki-

mondja, hogy az ÁSZ költségvetése nem csökkenhet nominális értelemben egyik évrıl 

a másikra, pluszfeladatot törvény pedig csak úgy adhat a Számvevıszéknek, hogy az 

ehhez szükséges pénzügyi fedezetet is biztosítja. Ezek nagyon fontos vívmányok, 

amelyekkel az ÁSZ nemzetközi szinten is példát mutat. Beszédes, hogy az ENSZ is 

foglalkozott a számvevıszéki függetlenség kérdésével. 2011. december 22-én fogad-

ták el azt a határozatot, amely szerint az ENSZ közgyőlése elismeri, hogy a számve-

vıszékek csak akkor tudják feladataikat objektíven és eredményesen ellátni, ha füg-

getlenek az ellenırzött szervezettıl és védettek a külsı befolyástól. Magyarország az 
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új törvénnyel a világon az egyik elsı olyan ország, amely teljes mértékben megfelel 

ezeknek az elvárásoknak. Munkánk elismerését jelenti és nagy megtiszteltetés, hogy 

az európai számvevıszékeket összefogó EUROSAI függetlenséggel kapcsolatos albi-

zottságának vezetésére, koordinálására is az ÁSZ munkatársát kérték fel. 

Az ÁSZ-törvény kiemelt helyen kezeli az átláthatóság kérdését is. A Számvevıszék 

minden jelentése nyilvános, megállapításainkat minden adófizetı magyar állampol-

gárnak joga van megismerni. A mőködés átláthatóságát szolgálja az is, hogy az ellen-

ırzési módszereket és szabályokat a Számvevıszék nyilvánosságra hozza. 

Tisztelt Hallgatóság! 

Az új jogszabályi háttér nagyon fontos elırelépés, de ez csak egy keret, amit a Számve-

vıszéknek kell kitöltenie. Ennek érdekében 2011-ben átültettük a gyakorlatba a 2010 

decemberében elfogadott Stratégiánkat. Ebben a Számvevıszék küldetéseként rögzí-

tette, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtı ellenırzéseivel elımozdítja a 

közpénzügyek átláthatóságát és rendezettségét, és ezzel járul hozzá a „jó kormány-

záshoz”. A közelmúlt intézkedései mind ezt a célt szolgálták. 

A szervezeti megújulás részeként mátrixszervezetet alakítottunk ki, projektszerő munka-

végzést vezettünk be, elvégeztük a számvevıket kompetencia szerinti besorolását, az 

ellenırzésvezetıket pedig immár belsı pályáztatással választjuk ki. Harmadával csök-

kent az ÁSZ vezetı beosztású munkatársainak száma, amivel arra adtunk konkrét 

példát, hogy állami szervezet és intézmény is mőködhet takarékosan. Az ÁSZ így már 

napi mőködésével is hirdeti a közpénzek hatékony, eredményes és takarékos felhasz-

nálásának filozófiáját. 

Az ellenırzések hatékonyságának és az ellenırzési kapacitás optimális felhasználása 

érdekében megújítottuk a tervezési folyamatot. Az éves ellenırzési tervek kialakításá-

nál a kiinduló pontot továbbra is a törvényekben meghatározott feladatok, valamint az 

áthúzódó ellenırzések jelentik, de a tervezés új elemekkel is bıvült. A 2011. évi ellen-

ırzési terv kialakításánál az ÁSZ már az alulról építkezı pályáztatást alkalmazta. En-

nek keretében munkatársainktól 150, az országgyőlési bizottságoktól 23 témajavaslat 

érkezett. Szintén a hatékonyság növelését szolgálta, hogy a 2012-es ellenırzési tervet 

gördülı tervezéssel alakítottuk ki, illetve hogy az önkormányzati körben áttértünk a 

kockázatalapú kiválasztásra. Ez utóbbi azt teszi lehetıvé, hogy a számvevık ott ellen-

ırizzenek, ahol arra valóban szükség van. Vállaltuk, hogy négy év alatt az összes ön-
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kormányzatot ellenırizni fogjuk. 2011-ben a Fıvároson, a megyéken és a megyei jogú 

városokon már „túlestünk”, idén pedig az összes nem megyei jogú várost reprezentáló 

63 város jelentései, illetve a falvak ellenırzését bevezetı pilot-jelentések készülnek 

majd el. Elkezdıdött az önkormányzati vagyon és az önkormányzati cégek ellenırzé-

se is, ennek részeként készült el jelentésünk például a BKV gazdálkodásáról. 

Tisztelt Hölgyem is Uraim! 

Jelentéseink sokszor komoly visszaélésekre és súlyos problémákra mutatnak rá, ezekkel 

kapcsolatban pedig egyre gyakrabban fogalmazódik meg az az elvárás, hogy az ÁSZ 

büntesse is meg az elkövetıket. Ez az igény az ÁSZ jogállásával kapcsolatos félreér-

tésbıl adódik, amit mindenképp érdemes tisztázni Mi várható el tehát az Állami Szám-

vevıszéktıl, és mi nem? 

A kiindulópont a törvényi szabályozás, amely szerint ÁSZ egy hivatal, azaz megállapítá-

sokat és javaslatokat tesz, illetve szükség szerint eljárást kezdeményez, nem pedig 

ítélkezik és büntet. Mivel a Számvevıszék nem hatóság, így nem alkothat kötelezıen 

követendı szabályokat és bírságok kiszabására sem jogosult – szemben például a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, amelynek a pénzügyi szektort illetıen 

vannak ilyen jogosítványai. Az ÁSZ ezen felül nem is bíróság, azaz nem hivatott jogi 

kérdések eldöntésére. Valamint nem rendırség vagy ügyészség, így nem folytathat 

nyomozást sem. Inkább egyfajta sajátos igazságügyi szakértıi szerepet tölt be, vagyis 

támogatja az ügyészség vádemelésével kapcsolatos eljárását és a bíróság munkáját. 

Mivel az ÁSZ nem hoz ítéletet, így jelentéseink, az abban foglalt megállapítások, kö-

vetkeztetések bíróság vagy más hatóság elıtt nem is támadhatók meg. Mindebbıl az 

is következik, hogy egyes sajtóhírekkel és téves értelmezésekkel szemben az ÁSZ-nál 

nem lehet senki feljelenteni, és nincs lehetıség számvevıszéki vizsgálat megrendelé-

sére, vagy leállítására sem. 

Az ÁSZ munkájának célja a közpénzzel való gazdálkodás jobbítása, így kiemelkedıen 

fontos, hogy a számvevıszéki munka a gyakorlatban is hasznosuljon. A hasznosulás 

akkor a legközvetlenebb, amikor az ellenırzött intézkedést hoz, gazdálkodása és mő-

ködése megváltozik, illetve ha a jelentés ajánlásai beépülnek a törvényekbe, a jogsza-

bályokba. Áttételes a hatás, ha a törvényalkotó közvetett módon ugyan, de felhasznál-

ja az ÁSZ jelentését. Van ezeken felül egy elvontabb, de nem kevésbé fontos formája 
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is a hasznosulásnak. Jelentéseink révén ugyanis az állampolgárok tájékoztatást kap-

nak az állampénzügyek és az államháztartás mőködésérıl, az általuk befizetett adófo-

rintok felhasználásáról, ami fontos feltétele a demokratikus berendezkedés stabilitásá-

nak és hatékony mőködésének. Ez indokolja azt is, hogy miért van szükség tudatos és 

professzionális számvevıszéki kommunikációra. 

Engedjék meg, hogy a következıkben az önkormányzati középszint ellenırzésének 

példáján keresztül mutassam be, hogy mit is jelent munkánk hasznosulása.  

Az ÁSZ–nál a 2011-es év legnagyobb ívő feladata a helyi önkormányzatok rendszersze-

rő ellenırzése volt. Erre azért került sor, mert kockázatelemzésünk azt mutatta, hogy 

indokolt a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok ellenırzése. Az ellenırzött 

kör kiegészült a Fıvárosi Önkormányzattal, mert Budapest átfogó ellenırzésére több 

mint két évtizede nem került sor, miközben a fıváros közpénzgazdálkodásának minı-

ségével kapcsolatban egyre több kétely merült fel. A rendszerszintő ellenırzés ösz-

szességében tehát 19 megye, 23 megyei jogú város és a fıváros számvevıszéki je-

lentését fogta át. 

Munkánk egyik legfontosabb hozadéka ebben az esetben az volt, hogy számos esetben 

sor került a feltárt hiányosságok pótlására, a hibák kijavítására. Nyolc megyei elnök és 

tíz polgármester még a jelentések megjelenése elıtt a költségvetés egyenlegét egyér-

telmően javító évközi döntésekrıl számolt be, a többiek pedig intézkedési terveket 

fogadtak el az ÁSZ javaslatai nyomán. 

Ellenırzésünk tapasztalatait az Országgyőlés is hasznosítani tudta. 2011. november 18-

án felszólaltam a helyi önkormányzatról szóló törvényjavaslat általános vitájában, mi-

vel fontosnak tartottam a képviselıket személyesen is értesíteni ellenırzéseink ta-

pasztalatairól. Az volt a célunk, hogy a jelentések iránytőként legyenek használhatóak 

a törvény megalkotásakor, és megállapításaink nyomán egy jó önkormányzati törvény 

szülessen, és egy újabb lépést tegyünk a jó kormányzás irányába. Örömteli volt, hogy 

a vitában több alkalommal is elıkerültek a Számvevıszék megállapításai. 

A hasznosulás egy speciális módját jelenti az ÁSZ „legjobb gyakorlatok” szemináriumso-

rozata. Itt az ÁSZ a követendı példák összegyőjtésével és megosztásával segíti elı, 

hogy az önkormányzatok hatékonyabban mőködjenek. Legutóbbi szemináriumunkat 

tavaly novemberben rendeztük meg az „Önkormányzatok jó gyakorlata a takarékos 
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gazdálkodásért" címmel, a következıre pedig idén áprilisban kerül sor, amikor 63 most 

ellenırzött város tapasztalatairól, illetve az önkormányzati vagyon és az adósság ösz-

szefüggéseirıl lesz szó. A novemberi szemináriumot, illetve az ahhoz kapcsolódó saj-

tótájékoztatót követıen mintegy ötven cikkben, híradásban és hosszabb interjúban 

foglalkoztak a számvevıszéki megállapításokkal. Széles körben ismertté váltak tehát 

legfontosabb észrevételeink, javaslataink és üzeneteink. 

Tisztelt Hallgatók! 

Az Állami Számvevıszék ellenırzési hatásköre a közpénzügyek területén általános, de 

vannak a többi közül kiemelkedı feladataink. Ilyen az államháztartás gazdálkodása, a 

zárszámadás ellenırzése, valamint a központi költségvetési javaslat megalapozottsá-

gának és teljesíthetıségének megítélése. Ezek az ellenırzések kötik le személyi ka-

pacitásaink legnagyobb részét és kötelezıek is, vagyis nincs lehetıségünk mérlegelni 

a lefolytatásukkal kapcsolatban. Engedjék meg, hogy a továbbiakban az államháztar-

tási ellenırzés rendszerérıl, illetve az ÁSZ ebben elfoglalt helyérıl mondjak el néhány 

gondolatot. 

Az államháztartás ellenırzésének rendszere három pilléren nyugszik. Ezek a külsı 

ellenırzés, a kormányzati ellenırzés, valamint az államháztartás belsı kontrollrend-

szere. Ez a három elem együtt egy egészet alkot, ugyanakkor létezik közöttük egyfajta 

ellenırzési hierarchia. Nincs szó alá- és fölérendeltségrıl, de tudni kell, hogy milyen 

ügyet, ügytípust melyik ellenırzési szintnek kell kezelnie. A kapacitások nem végtele-

nek, így nyilvánvaló, hogy 600 számvevı nem tudja elvégezni azt a munkát, amit 40 

ezer ellenırnek kellene. 

Gondot az okoz, hogy Magyarországon ez a struktúra nem áll össze mőködı rendszerré, 

az ellenırzési pillérek munkamegosztással kapcsolatban sok a félreértés és a téve-

dés. Mindezt csak tetézi az a káros és általánosan tapasztalható tendencia, hogy sok 

intézmény az azonnali költségcsökkentés érdekében a belsı ellenırzés rendszerének 

leépítésével takarékoskodik. Ez hosszabb távon nem szolgálja a jó kormányzás céljait 

és valójában nem jelent megtakarítást sem. A belsı ellenırzés anyagi ellehetetleníté-

se azért is káros, mert a külsı ellenırzés rendszerének is erre kell épülnie. A két mun-

ka kiegészíti egymást, és gyengül az ÁSZ ellenırzésének hatékonysága is, ha a meg-

felelı belsı ellenırzés feltételei nem adottak. Jól mutatja ezt az összefüggést, hogy 

természetesen magának a Számvevıszéknek is van belsı ellenırzése. 
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Napi szinten találkozom azzal a problémával, hogy ahol az állami mőködéssel baj van, 

oda sokan rögtön a számvevıket küldenék. Ez nem csak kapacitásaink szőkössége 

miatt irreális, hanem azért is, mert a Számvevıszék ellenırzései nem alkalmasak 

minden helyzet kezelésére. Súlyos anomáliákhoz vezetne például, ha az azonnali be-

avatkozásért kiáltó problémák megoldását a Számvevıszéktıl várnánk. A mi ellenır-

zéseink ugyanis minden esetben a múltra irányulnak, és nagy az idıigényük is. Azt is 

figyelembe kell venni, hogy javaslataink is egy múltbeli állapotból indulnak ki. A me-

gyei önkormányzatok ellenırzésének tapasztalatai élesen mutattak rá ez utóbbi prob-

lémára, az ÁSZ jelentéseinek megjelenéséig ugyanis jelentısen átalakult az önkor-

mányzati rendszer. Mindez nem azt jelenti, hogy munkánk ne hasznosulhatna. Arról 

van csupán szó, hogy az ÁSZ ellenırzései az államháztartás ellenırzésének rendsze-

rén belül is egy sajátos helyet foglalnak el 

A számvevıszéki munka nem helyettesíti tehát sem a kormányzati ellenırzést, sem 

pedig az adott szervezet belsı ellenırzését, legfeljebb kiegészíti és ellenırzi azokat.  

A Számvevıszék jelentısége abból adódik, hogy az ÁSZ az Országgyőlés független, 

alkotmányos jogkörrel felruházott szerve, a többi ellenırzési pillér esetében ez a füg-

getlenség ilyen szinten már nem garantált. A kormányzati ellenırzés szervei ugyan 

függetlenek az ellenırzöttektıl, de a Számvevıszékkel ellentétben magától a kor-

mánytól már nem. Ezen a szinten természetesen a hatókör is szőkebb, a közpénzek 

ellenırzésének általános hatáskörével ugyanis csak a Számvevıszék rendelkezik 

Magyarországon. 

Az ellenırzésnek kiemelt és fontos terepe az adott költségvetési szerv belsı kontroll-

rendszere is, amelynek függetlensége már csak a szervezeten belül értelmezhetı. 

Ebben az esetben maga a költségvetési szerv alakít ki egy olyan mechanizmust, 

amelynek célja, hogy a tevékenységeket szabályszerően, gazdaságosan, hatékonyan 

és eredményesen hajtsák végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, az erı-

forrásokat pedig megvédjék a veszteségektıl, károktól és a nem rendeltetésszerő 

használattól. Meggyızıdésem, hogy a belsı ellenırzés az elszámoltathatóság kulcs-

tényezıje. A közszférát kontroll és elszámolási kötelezettség alatt tartani azt jelenti, 

hogy megköveteljük a minél nagyobb átláthatóságot és a minél jobb elszámoltatható-

ságot azoktól a szervezetektıl, amelyek az adófizetık pénzével gazdálkodnak.  
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Különösen élesen mutatott rá a belsı ellenırzés jelentıségére, az ÁSZ ellenırzésétıl 

elkülönülı kontroll fontosságára egyik legfrissebb jelentésünk, amely a BKV gazdálko-

dását vette górcsı alá. Engedjék meg, hogy egy kis kitérıt téve néhány gondolatot 

felidézzek ezzel az idén januárban megjelent jelentéssel kapcsolatban. 

A BKV a rendszerváltás óta a problémás, veszteséget termelı, rosszul mőködı állami 

vállalatok megtestesítıje volt. A társaság elsı ellenırzésére mégis egészen 2011-ig 

kellett várni, miközben a cég a tönk szélére került. 

Az Állami Számvevıszék elnökének történı megválasztásom után, 2010 nyarán arra 

kértem a munkatársaimat, hogy tekintsék át, milyen jogi lehetısége van az önkor-

mányzati tulajdonban levı gazdasági társaságok ellenırzésének. Az eredmény meg-

hökkentı volt. Az akkor hatályos ÁSZ törvény ugyanis csak az állami tulajdonban lévı 

gazdálkodó szervezetek ellenırzését tette lehetıvé, az önkormányzati társaságokét 

nem. Kezdeményezésemre a jogszabályt még az új számvevıszéki törvény megalko-

tása elıtt módosította az Országgyőlés. Az ÁSZ 2011. január 1-jétıl kapta meg ezt az 

ellenırzési jogosítványt, amivel rögtön éltünk is. 

Igazuk van azonban, ha azt gondolják: nem csak az Állami Számvevıszék feladata egy 

olyan társaság ellenırzése, mint amilyen a BKV. Van ilyen feladata természetesen a 

tulajdonosnak is. Ellenırzésünk rámutatott, hogy a Fıvárosi Önkormányzatnak lett 

volna ugyan jogi lehetısége, de mégsem ellenırizte egyszer sem a BKV gazdálkodá-

sát. A Fıváros belsı ellenırzése 2005 és 2010 között az éves belsı ellenırzési terve-

ket alátámasztó kockázat-elemzést a BKV-ra egyszerően nem terjesztette ki. Az el-

lenırzés elmaradt, aminek meg is lett a következménye. A BKV az általunk vizsgált 

nyolc évbıl hétben veszteséges volt, és bár az állam 2002-ben konszolidálta a céget, 

2010 végére az adósságállomány így is 72,8 milliárd Ft-ra ugrott. A BKV mára mind 

pénzügyi, mind pedig fizikai értelemben veszélyes üzemmé vált. Jelentésünk rámuta-

tott, hogy megfelelı ellenırzéssel ennek elejét lehetett volna venni.  

Minden bizonnyal mindez szerepet játszott abban, hogy két héttel ezelıtt a Legfıbb 

Ügyész arról tájékoztatott, hogy nyomozás elrendelése végett megküldte a Fıvárosi 

Fıügyészségnek a BKV gazdálkodásáról szóló jelentésünket. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
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Zárásként engedjék meg, hogy ne mint egyetemi diákokhoz, hanem mint jövıbeli kollé-

gákhoz szóljak Önökhöz. Pénzügy és számvitel szakos hallgatókról lévén szó bizo-

nyosan többen az ellenırzés valamilyen területén fognak dolgozni, és jó eséllyel olya-

nok is lesznek, akik az Állami Számvevıszéket fogják majd erısíteni. 

Ezzel kapcsolatban felhívom a figyelmüket, hogy a Számvevıszék társadalmi kötelezett-

ségvállalása részeként bevezetett egy gyakornoki rendszert, ami a friss diplomásokat 

segíti elsı munkahelyi gyakorlatuk megszerzésében. Tavaly 30 fiatal pályakezdı ka-

pott munkalehetıséget ennek keretében a Számvevıszéknél. Ezzel a programmal az 

a célunk, hogy hasznosuljon a fiatal szakemberek tudása, és ki tudjon alakulni a jó 

munkavégzési gyakorlat az ellenırzési szakmát választók körében. Az iskolapadok-

ban és az egyetemi elıadásokon megszerzett tudást ugyanis a gyakorlatba is át kell 

tudni ültetni. 

A jó minıségő szakmai munka megfelelı tudományos alapokat is feltételez. Az Állami 

Számvevıszék ezt szem elıtt tartva hangsúlyos szerepet szán tudományos együtt-

mőködéseinek és a gyakorlatorientált tudományos munkának is. Ezért megújítottuk a 

Pénzügyi Szemle tudományos folyóiratot, elindítottuk a folyóirat internetes változatát, 

a Pénzügyi Szemle Online-t, illetve kiírtunk egy pályázatot PhD hallgatók részére. Ké-

rem Önöket, hogy legyenek részesei az ÁSZ körül kialakuló tudományos hálónak! Re-

gisztrálnak a www.penzugyiszemle.hu oldalon, szóljanak hozzá a cikkekhez, illetve 

amennyiben késıbb doktorálnak, figyeljék aktuális pályázatainkat! 

Az ÁSZ elnökévé történt megválasztásomkor azt hangsúlyoztam, hogy a rend értéket 

teremt. Meggyızıdésem, hogy szakszerő és rendszeres ellenırzés nélkül nem kép-

zelhetı el Magyarország felemelkedése, a jelenlegi gazdasági és társadalmi problé-

mák legyızése. Amennyiben a közpénzügyek ellenırzésével foglalkoznak majd, tud-

niuk kell: tán sokan ferde szemmel néznek Önökre, de a társadalom egésze szem-

pontjából kiemelkedıen hasznos munkát választottak. 

Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 


