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JELENTÉS 

A 2014. évi választásokra fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése -

Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi 
választására fordított pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzése 

, 
BEVEZETES 

Magyarország 2004. május l-jén történt Európai Uniós csatlakozása óta har
madik alkalommal került sor az Európai Parlamentben Magyarország képvise
lői részére fenntartott parlamenti helyeket betöltő tagok megválasztására. Ma
gyarország köztársasági elnöke az Európai Parlament tagjainak megválasztá
sát (EP választás) 2014. május 25. napjára tűzte ki. 

A 2009. évi EP választáshoz képest a 2014-ben esedékes választások jogszabályi 
háttere és szervezeti keretei alapvetően megváltoztak. A 2011 áprilisában elfo
gadott Alaptörvény, Magyarország legmagasabb szintű jogi normája, alkot
mányos szinten deklarálta a közjogi választásokra vonatkozó legfontosabb 
alapvetéseket, amelynek keretében a választási eljárásról új törvény (Ve.) meg
alkotására került sor. A 2013. május 3-án hatályba lépett Ve. felhatalmazása 
alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter közzétette a 2014. évi válasz
tásokkal kapcsolatos végrehajtási rendeleteket, szabályozta a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályait1• Az Európai 
Parlament tagjai választásának anyagi jogi szabályairól a többször módosított 
2003. évi CXIII. törvény rendelkezett, amely biztosította a szavazás napján kül
földön tartózkodó, magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok 
számára, hogy Magyarország külképviseletén adják le szavazatukat. E feladat
ellátással összefüggően a Külügyminisztériumra háruló pénzügyi, tervezési, el
számolási feladatok szabályszerű végrehajtása érdekében a külügyminiszter 
utasításban szabályozta a külképviseleteken lefolytatandó EP választás pénz
ügyi tervezésének, lebonyolításának, valamint elszámolásának rendjét'. 

A törvény erejével 2013. május 24-én létrejött az autonóm államigazgatási 
szervként működő Nemzeti Választási Iroda (NVI). Az NVI fejezeti jogosítvá
nyokkal felruházott központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Or
szággyűlés fejezetén belül önálló címet képez. A Ve. előírásai alapján az NVI 
feladata volt a választások lebonyolításával összefüggő központi feladatok ellá
tása, a választási irodák szakmai tevékenységének irányítása, valamint a vá-

1 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 
2 6/2014. (IV. 30.) KüM utasítás 
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lasztások lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételek megteremté
se. Feladata volt továbbá a választások lebonyolításához szükséges informati
kai rendszer kialakítása és biztonságos működtetése, valamint a választás köz
ponti logisztikai feladatainak ellátása. 

A Ve. az NVI feladataként írta elő a választások pénzügyi lebonyolítását. A Pvr. 
előírása alapján az NVI feladata volt az EP választás pénzügyi feladat- és költ
ségtervének elkészítése. A Pvr. szerint a választási irodák vezetői feleltek az EP 
választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért, a pénzeszkö
zök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért. A választási irodák EP vá
lasztások céljára biztosított pénzeszközeinek a többi választásra biztosított 
pénzeszközöktől elkülönített kezelését, a felhasználás részletező nyilvántartása
inak vezetését, az elszámolások elkészítését a Pvr. szerint az illetékes önkor
mányzatok hivatalainak feladatkörébe utalta. A választások előkészítésével és 
lebonyolításával kapcsolatos pénzeszközök felhasználásáról az NVI-nek a vá
lasztás napját követő 90 napon belül összesítő elszámolást kellett készítenie. 

A Ve. 12. §-a alapján a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcso
latos állami feladatok végrehajtásának költségeit, valamint a választási szer
vek tevékenységével összefüggő egyéb költségeket - az Országgyűlés által meg
állapított mértékben - a központi költségvetésből kell biztosítani. E pénzeszkö
zök felhasználásáról az Állami Számvevőszék tájékoztatja az Országgyűlést. 

A 2014. évi választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi 
fedezetéül a 2013. évi költségvetési törvény 2300 M Ft-ot, a 2014. évi költségve
tési törvény 10 OOO M Ft-ot irányzott elő. A választások zavartalan lebonyolítá
sa érdekében a Kormány az 1157/2014. (III. 20.) számú határozatában felkérte 
a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a szükséges források rendel
kezésre bocsátásáról. Az előirányzatokból a 2014. évi EP választásra az NVI a 
2013. évben kiadást nem teljesített, 2014-ben 3886,9 M Ft-ot fordított. 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Parlament 
tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök tervezése, felhasználá
sa, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e. 

Az ellenőrzés alapvető hozadéka az ÁSZ törvényi kötelezettségének teljesítésé
vel az Országgyűlés munkájának segítése, továbbá hogy tájékoztatást nyújtson 
az ellenőrzésben érintett szervezetek és a szélesebb közvélemény számára az EP 
választás előkészítésére és lebonyolítására biztosított költségvetési források fel
használásának szabályszerűségéről. Az ellenőrzés rámutathat a vonatkozó jog
szabályok, a belső szabályozás, a szabályszerű pénzfelhasználás hiányosságai
ra, ami segítheti a döntéshozókat az indokolt jogszabály-módosításokra vonat
kozó javaslatok kidolgozásában. Az ellenőrzésben érintett szervezetek vonatko
zásában az ellenőrzés megállapításai és javaslatai hozzájárulhatnak az EP vá
lasztás előkészítéséhez és lebonyolításához biztosított költségvetési források fel
használása során esetlegesen előforduló szabályozási hiányosságok megszünte
téséhez, ezáltal a belső kontrollrendszer működtetésének javításához. Az ellen
őrzés szélesebb összefüggéseket bemutató általános tájékozottságot nyújthat a 
társadalom számára az EP választás előkészítése és lebonyolítása során fel
használt közpénzekről, hozzájárulhat a civil kontroll erősítéséhez és a közpén
zek felhasználásával kapcsolatos közbizalom erősítéséhez. Az _ellenőrzés erősíti 
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az ÁSZ hozzáadott értéket teremtő tevékenységét és tanácsadó szerepét, az ÁSZ 
szervezetén belül pedig az ellenőrzési tapasztalatok gyarapításában, az ellenőr
zési programok és a kommunikációs tervek összeállításában hasznosul. 

Az ellenőrzést a számvevőszéki ellenőrzés szakmai szabályai szerint, szabály
szerűségi ellenőrzés módszerével, a vonatkozó nemzetközi standardok figye
lembevételével végeztük. 

Az ellenőrzött időszak a választások előkészítésére jóváhagyott költségvetési 
előirányzat 2013. június 21-ei rendelkezésre állásától az EP választásokat köve
tő elszámolási időszak végéig terjed. 

Az ellenőrzött szervezetek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az ÁSZ tv. 5. § 
(2) bekezdése, valamint a Ve. 12. §-a képezte. 

Az ellenőrzés az INTOSAI által kiadott nemzetközi standardok figyelembe véte
lével, az ellenőrzési programban foglalt szempontok szerint történt. 

A választásra fordított pénzeszközök szabályszerű felhasználásának ellenőrzése 
során a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának megfelelőségét a 
személyi juttatásokkal, a dologi kiadásokkal, valamint a felhalmozási kiadá
sokkal kapcsolatos kifizetések esetében mintavétellel ellenőriztük.3 Megfelelő
nek értékeltük a jogkörök gyakorlását, amennyiben 95%-os megbízhatósággal 
a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék legalább 85%, részben megfe
lelőnek értékeltük, ha a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék alsó ha
tára 60 és 85% között volt, nem .. megfelelőnek pedig akkor, ha a mintavételi 
eredmények alapján a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék alsó hatá
ra 60% vagy kisebb volt. 

Az alkalmazott rövidítéseket az 1. számú függelék, az egyes fogalmak magya
rázatát a 2. számú függelék tartalmazza. 

Az ÁSZ tv. 29. § (1) bekezdése szerint a jelentéstervezetet megküldtük az ellen
őrzött szervezetek vezetői részére, akik közül az ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében 
foglalt észrevételezési jogával élt, a jelentéstervezetre észrevételt tett: Bács
Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának főjegyzője, Budapest Főváros 
XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal jegyzője, Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője, Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal jegyzője és a Nemzeti Választási Iroda elnö
ke. 

3 13 ellenőrzött helyi választási irodánál a kiadási tételek alacsony száma miatt teljes 
körű ellenőrzést végeztünk. 
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1. OSSZEGZO MEGALLAPITASOK, KOVETKEZTETESEK 

A 2014. évi EP választások pénzügyi tervezése, a választásra biztosított források 
elosztása, az előirányzatok kezelése szabályszerű volt. A pénzeszközök felhasz
nálása - a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásánál feltárt hiányos
ságok ellenére - döntőrészt célhoz kötötten történt. Az elszámolásokat az ellen
őrzött szervezetek az előírt tartalommal - a jogszabályi határidőt néhány eset
ben túllépve - elkészítették, a pénzeszközök felhasználásának és elszámolásá
nak utólagos ellenőrzéséről többségükben gondoskodtak. 

Az NVI az EP választás pénzügyi feladat- és költségtervét a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően elkészítette, a 4973,3 M Ft tervezett kiadáshoz képest 
az összes elszámolt kiadás 3886,9 M Ft, közel 22%-kal volt alacsonyabb. 

AZ EP VÁLASZTÁSOK ELSZÁMOLT KIADÁSAI 

III Dologi kiadások (informatikai kiadások nélkül) 
III Informatikai kiadások (felhalmozási és dologi) 
III Személyi juttatások 
III Munkaadót terhelő járulékok 

Az NVI a választással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KüM-vel, il
letve a KEKKH-val az előzetesen egyeztetett pénzügyi tervek alapján 73,7 M Ft, 
illetve 150,8 M Ft összegben megállapodást kötött. Az ellenőrzött választási iro
dák - egy kivételével - elkészítették a választás pénzügyi tervét, amelyben a 
központi támogatás mellett saját forrás igénybevételét is tervezték. 

Az NVI és a KEKKH a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szol
gáltatásvásárlások során a jogszabályi előírásokat betartotta. A KüM és a vá
lasztási irodák közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést, szolgáltatásvásárlást 
nem hajtottak végre. 

A központi költségvetésből biztosított finanszírozási források elosztása, az 
előirányzatok kezelése szabályszerű volt. Az NVI fejezeti kezelésű előirányzat 
felhasználási keretszámláján határidőben, ütemezetten rendelkezésre állt a 
szükséges forrás. Az NVI az indokolt előirányzat módosításokat a jogszabályi 
előírások szerint végrehajtotta. Az NVI a választásban részt vevő szervezeteknek 
- a KEKKH kivételével - a választásokat megelőzően biztosította a feladataik el
látáshoz szükséges fedezetet. A választási irodákat megillető támogatáselőleg 



I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 

folyósítása a jogszabályi előírással összhangban megtörtént. A választásokra 
biztosított költségvetési támogatás alapján indokolt előirányzat módosítá
sokat az ellenőrzött szervezetek szabályszerűen végrehajtották. 

Az NVI, a KEKKH, és a KüM a választások céljára biztosított pénzeszközök el
különített számviteli kezelését kialakította, a tényleges pénzforgalomról 
megfelelő tartalommal vezették a választási feladatokkal kapcsolatos részle
tező nyilvántartást. Az ellenőrzött választási irodák 80,8%-a biztosította a 
választás céljára biztosított pénzeszközök elkülönített kezelését, a tényleges 
pénzforgalomról 73,1%-uk vezetett az előírásoknak megfelelő részletező nyil
vántartást. 

Az ellenőrzött szervezetek rendelkeztek a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök 
gyakorlását meghatározó szabályozással. Az EP választáshoz kapcsolódó ellen
őrzött kiadások esetében a gazdálkodási jogkörök gyakorlása az NVI-nél 
összességében megfelelt, a KEKKH-nál részben felelt meg, a KüM-nél nem felelt 
meg a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak. A KEKKH-nál a pénz
ügyi ellenjegyzés és az érvényesítés, a KüM-nél valamennyi gazdálkodási jog
kör gyakorlásánál tárt fel hiányosságokat az ellenőrzésünk. A gazdálkodási 
jogkörök gyakorlása az ellenőrzött választási irodák 30,8%-ánál megfelelt, 
19,2%-ánál részben felelt meg, 50%-ánál nem felelt meg a jogszabályok és a 
belső szabályzatok előírásainak. 

Az EP választásra biztosított pénzeszközök felhasználása az NVI-nél egy té
tel kivételével, a KüM-nél és a KEKKH-nál minden esetben célhoz kötötten tör
tént. Az NVI egy 6,5 M Ft összegű, az önkormányzati választás előkészítése ér
dekében felmerült kiadást szabálytalanul az EP választások kiadásaként szá
molt el. Az ellenőrzött választási irodák 88,5%-ánál az EP választáshoz biztosí
tott támogatás felhasználása célhoz kötött volt. Három HVI teljesített - össze
sen 91,6 E Ft összegben - olyan kiadást, amelyek esetében a cél szerinti felhasz
nálást dokumentumokkal nem támasztották alá. 

Az ellenőrzött szervezetek az elszámolási kötelezettségüknek az előírt for
mában, - négy HVI, egy TV!, a KEKKH és a KüM kivételével - a jogszabályban 
meghatározott határidőben tettek eleget. A TV! vezetők szabályszerűen döntöt
tek a HVI elszámolások és a többletköltség igények elfogadásáról. A HVI veze
tők személyi juttatásainak kifizetése az elszámolások elfogadását követően, a 
TVI vezetők és tagok személyi juttatásainak kifizetése, a többlettámogatások 
utalása szabályszerűen, határidőben megtörtént. 

Az NVI által elfogadott elszámolás alapján a KEKKH-t a folyósított előle
gen felül 15,9 M Ft illette meg, amelyet az NVI - az OGY választás elszámolása 
alapján még pénzügyileg nem rendezett összeg beszámításával - utalt át a 
szervezet számlájára. Az elszámolás alapján járó különbözetet a KEKKH a brut
tó elszámolás számviteli alapelv megsértésével rögzítette a nyilvántartásaiba. 
A KüM 63,7 M Ft összegű elszámolását az NVI elfogadta. A folyósított előlegből 
visszatérítendő összeg rendezése megtörtént. Az ellenőrzés megállapítása sze
rint a KüM által elszámolható összeg 63,2 M Ft volt. Az eltérés az elszámolás
ban nem érvényesített árfolyam-különbözetből, és a külföldi napidíjak után té
ves összegben kimutatott járulékokból adódott. Az NVI a választási irodák és az 
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egyéb szervezetek elfogadott elszámolásai alapján a Pvr.-ben előírt határidőn 
túl elkészítette a választási kiadások összesítő elszámolását. 

A jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségnek az NVI, a KEKKH, a 
KüM, valamennyi TVI és a HVI-k 78,4%-a szabályszerűen eleget tett. Négy 
HVI-nél a Pvr.-ben foglaltak ellenére a támogatás felhasználásának és elszá
molásának ellenőrzését nem végezték el. 



II. RÉSZLETES MEGALLAPÍTÁSOK 

, , , ., 
II. RESZLETES MEGALLAPITASOK 

1. A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉ

GES PÉNZESZKÖZÖK TERVEZÉSE 

1.1. A választás pénzügyi tervezése 

Az NVI 2014. március 3-án elkészítette az EP választás pénzügyi fel
adat- és költségtervét. 

A pénzügyi feladat- és költségtervet a választás kiadásaira helyi, területi, és 
központi, valamint külképviseleti kiadásokra, kiemelt előirányzatonként, ezen 
belül feladatonkénti bontásban készítették el. A tervezés során figyelembe vet
ték a jogszabályban meghatározott normatív tételeket továbbá a választás le
bonyolításában közreműködő egyéb szervezetekkel kötendő megállapodások 
alapján várható kiadásokat. A pénzügyi feladat- és költségtervet nem módosí
tották. 

Az EP választásra az NVI összesen 4973,3 M Ft kiadást tervezett. A kiadások 
40,9%-át, 2033,6 M Ft-ot helyi és területi kiadásként, 55,1%-át, 2739,7 M Ft-ot 
központi kiadásként, 4%-át, 200,0 M Ft-ot a külképviseleti választások lebonyo
lítására tervezte. 

AZ EP VÁLASZTÁSOKRA TERVEZETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA 

Központi 
kiadások 

55,1% 

i<ülk0pvlsele·tl 
kiad dsok Megyei 

kiadások 
3,1% 

Helyi 
települési 
kiadások 

37,l(}b 

Egyéni választó
kerületi kiadások 

0,7% 

Az NVI elnöke a választások előkészítése keretében kiadta az 1/2014. (I. 23.) 
NVI utasítást a kormányhivataloktól igénybe vehető szolgáltatások köréről. A 
28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet előírása alapján a megyei kormányhivatalok
kal 2014 márciusában megkötötték a megállapodást az EP választással kapcso
latos feladatok ellátása érdekében. 
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Az NVI az EP választás lebonyolításával kapcsolatos informatikai és 
külképviseleti feladatok ellátása érdekében megállapodásokat kötött 
a KEKKH-val és a KüM-mel. 

Az NVI 2013. november 5-én keretszerződést kötött a KEKKH-val, a 2014. évi 
választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos informatikai felada
tok ellátására. 

A 2014. évi EP választásokhoz kapcsolódóan a KEKKH ellátta a választás 
pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat, a választás pénzügyi terve 
feladatonként tartalmazta a kiadásokat. 

A költségvetési javaslat 4 fő részből állt: 1. IT bérjellegű költségek, 2. Helpdesk, 
3. Kiemelt rendelkezésre állás, és 4. Egyéb költségek. A fejezeteket tervsorokra 
bontották. A dologi (a 3-4) fejezetekben egy tervsor egy-egy szolgáltatásvásárlást, 
beszerzést tartalmazott, a bekért ajánlatok és a piaci információkból készült kal
kuláció alapján. 

A 2014. március 26-án az NVI-hez eljuttatott előzetes költségvetési javaslat 
186,0 M Ft volt. A megállapodást - a feladatok ütemezéséről és a finanszírozás 
mértékéről történő egyeztetések elhúzódása miatt - a választást követően, 2014 
júliusában kötötték meg. A Pvr.-ben az egyéb szervezetekkel (KEKKH, KüM) 
kötendő megállapodások megkötésének határidejét nem rögzítették. 

A megállapodás részét képező végleges költségvetés 150,8 M Ft költségvetési 
támogatást irányzott elő a választás kiadásaira. A megállapodás 1. pontjában 
rögzítették, hogy a támogatás 80%-át a megállapodás mindkét fél általi aláírá
sát követő 8 munkanapon belül folyósítja az NVI a KEKKH részére. Az NVI a 
megállapodásban előírta a költségek tételes elkülönített nyilvántartását, és a 
megállapodás melléklete szerinti, kiadási jogcím-mélységű elszámolási kötele
zettséget 2014. július 14-ei határidővel. 

Az NVI a támogatás 80%-ának megfelelő összeget (120,6 M Ft-ot) a megálla
podás mindkét fél általi aláírásának napján, 2014. július 8-án átutalta a 
KEKKH-nak. A megállapodásban foglaltak szerint a fennmaradó összeg pénz
ügyi rendezésére a tényleges költségelszámolás alapján, az elszámolás elfoga
dását követően került sor. 

A külpolitikáért felelős miniszter a 6/2014. (IV. 30.) KüM utasításban rendelke
zett Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2014. évi EP választás pénz
ügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a 
külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatai
ról. 

A KüM az EP választás külképviseleti feladatainak végrehajtásához 
elkészítette a részletes pénzügyi tervet. A tervezés során 98 külképviseleti 
szavazóhellyel számoltak. 

A személyi juttatások tervezésekor a KÜVI elnökök és tagok díjai esetében a Pvr. 
2. sz. mellékletében szereplő normatív tételeket a KüM figyelembe vette. Ezen fe
lül a személyi juttatások között megtervezték a külképviseleti választási irodák 
kiutazó vezetőinek, tagjainak, egyéb munkatársainak napidíját, a dologi kiadá-
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sok között az utazási és szállás költségeket, valamint tartalékot a le nem zárt kül
képviseleti jelentkezésekre tekintettel. 

A KüM-nek - a választási rendszer változása miatt - nehézséget okozott a vár
ható kiadások becslése, ezért elhúzódott a felek közötti egyeztetés, az NVI-KüM 
közötti megállapodás aláírása. A 2014 májusában létrejött megállapodás tar
talmazta a KüM által ellátandó feladatokat, a végleges - 73,7 M Ft összegű -
pénzügyi terv a megállapodás mellékletét képezte. A megállapodás szerint a 
támogatás utalására a megállapodás aláírását követően 3 munkanapon belül 
kerül sor, mely a 2014. május 23-i utalással teljesült. 

Az NVI a megállapodásban előírta a költségek tételes, elkülönített nyilvántar
tását, valamint az NVI által biztosított pénzügyi informatikai rendszerben tör
ténő elszámolási kötelezettséget, a Pvr.-ben foglalt 50 napos elszámolási határ
idővel összhangban. 

A Pvr. előírásainak megfelelően, az ellenőrzött 26 választási iroda közül 25 
elkészítette az EP választás·pénzügyi tervét, melyek 68,0%-a a támoga
tásról szóló értesítés megküldését, illetve a támogatás előleg átutalását követő 
időpontban készült. Kaposmérő HVI vezetője a Pvr. 1. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló pénzügyi tervezési kötelezettségének nem tett eleget, a TVI által részére 
megküldött, a támogatásról szóló értesítést tekintette pénzügyi tervnek. A 
pénzügyi terv elkészítésének határidejét, és a tervezéssel szemben támasz
tott követelményeket (pénzügyi terv tartalma, felépítése) a jogszabályban 
nem határozták meg, ezért a tervezés az ellenőrzött választási irodáknál 
nem egységes elvek mentén történt. 

A Pvr. által biztosított jogszabályi lehetőség alapján a pénzügyi tervek 
32,0%-ában (8 pénzügyi tervben) - az állami támogatáson kívül - önkor
mányzati saját forrás igénybevételét is előirányozták4• 

A pénzügyi tervet készítő választási irodák 44,0%-a (11 választási iroda) 
módosította a pénzügyi tervét, melyre 9 esetben az EP választást követő 
időpontban, a tényleges kiadások figyelembe vételével került sor. 

A pénzügyi tervek módosítása elsősorban a többletköltségek kimutatására irá
nyult, illetve az egyes kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat 
tartalmazta. A Pvr. 2. mellékletében a dologi kiadások között szerepelt - 10204 
jogcímen - a választásnapi ellátás költsége, ezzel szemben annak nettó összege a 
2014. január l-jétől hatályos számviteli előírások5 alapján személyi juttatásnak 
minősült. Azok a választási irodák, amelyek a rendelettel azonosan, a dologi ki
adások között tervezték a választásnapi ellátás költségeit, a pénzügyi te1v módo
sításakor - Kalocsa HVI kivételével - a hatályos számviteli előírásoknak megfele
lően átcsoportosították e kiadások nettó összegét a személyi juttatások közé. 

4 A saját források igénybevétele elsősorban a személyi juttatásokra biztosított normatív 
összegek kiegészítését célozta. 
5 Áhsz. 15. mellékletének K123. Egyéb külső személyi juttatások f) pontja 
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Az NVI a 2014. évi választásokhoz kialakította és üzemeltette az informatikai 
rendszereit, amelynek részei az NVR, a VÜR, a VLOG és a VPIR. A rendszerek 
kialakítása az OGY választás előtt megtörtént, az EP választáshoz azok egyes 
moduljainak bővítését, a pénzügyi, logisztikai szoftverek módosítását végezték 
el. 

Az NVI elnöke a választási irodák közti kommunikáció, az adatszolgáltatás és 
az operatív irányítás érdekében a VÜR működtetéséről és használatáról intéz
kedést' adott ki. Az egyes informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódó felhaszná
lói kézikönyveket a választási irodák és egyéb szervek számára a VÜR-ben elér
hetővé tette. 

Az NVI számára - a 17 /2013. (VII. 17 .) KIM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint -
a központi informatikai rendszer működtetési környezetének infrastrukturális 
hátterét és annak elérhetőségét a KEKKH biztosította. 

A KEKKH - az informatikai rendszer üzemeltetőjeként - keret-szerződés' alapján 
gondoskodott az informatikai rendszerekbe történő bejelentkezés, betekintés, 
adatlekérés, adatmódosítás naplózásáról, a napló adatainak megőrzéséről. Az 
informatikai rendszert biztonsági szempontból a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
a választásokat megelőzően ellenőrizte. 

Az NVI elnöke 2014. május 20-án kiadta az EP választással kapcsolatos esetle
ges internetes támadás, a választási alkalmazásokat érintő illetéktelen behato
lási kísérlet, egyéb nem várt informatikai esemény esetén követendő eljárás
rendet". A választási végpontok biztonságos működésére vonatkozó utasítás 
hatálya kiterjedt a választások előkészítése, lebonyolítása, elszámolása során 
használt valamennyi alkalmazásra9• 

A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szolgáltatásvásárlások so
rán a jogszabályok előírásait betartották. Az EP választás lebonyolítá
sához kapcsolódó, közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzési eljárásokat a 2. 
számú melléklet ismerteti. 

Az NVI az EP választás előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó infor
matikai fejlesztések, a meglévő rendszerek üzemeltetése, továbbá nyomdai 
szolgáltatások beszerzése, valamint a választási eredmény auditjához - össze
sen négy beszerzési eljárás esetében - a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdése alapján kérte az NBB-től a Kbt. hatálya alóli mentesítést, amelyet 
minden esetben megkapott. A hirdetmény nélküli tárgyalásos beszerzési eljárá
sokat, illetve a nyomdai szolgáltatások esetében a könnyített eljárást a Kbt. és 

6 2/2013. (X. 8.) NVI intézkedés 
7 Az NVI a KEKKH-val 2013. november 5-én kötött keret-szerződést. 
8 18/2014. (V. 20.) elnöki utasítás 
9 NVR, VÜR, VPIR, VLOG informatikai rendszerek. 
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a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatták le. Az 
így megkötött szerződések alapján az EP választásra összesen 951,1 M Ft-ot 
számoltak el, ebből 194,4 M Ft-ot a felhalmozási, 756,7 M Ft-ot a dologi kiadá
sok között. A felhalmozási célú kiadásokat az NVI az Áhsz.-ben és az intézmé
nyi számviteli politikájában előírtaknak megfelelően - szellemi termékként 
(147,9 M Ft összegben), illetve vagyoni értékű jogként (46,5 M Ft összegben) -
aktiválta. 

Az NVI a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és alrendszereihez csatlakozó vég
pontok közötti adatátviteli hálózat használatához 2013. november l-jétől 

2014. december 31-éig terjedő időszakra, valamennyi 2014. évi választás lebo
nyolítása érdekében felhasználói szerződést kötött a - szolgáltatásra a 
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet10 3. § (2) bekezdése alapján kizárólagosan 
jogosult - NISZ Zrt.-vel. 

A KEKKH az EP választást is érintően három közbeszerzési értékhatárt elérő be
szerzést hajtott végre a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A beszerzések 
összesen 96,4 M Ft szolgáltatási értékben valósultak meg, amelyből az EP vá
lasztásra 78,0 M Ft-ot számoltak el. 

Az EP választás lebonyolítása érdekében a KüM, a helyi és területi választási 
irodák közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést, szolgáltatásvásárlást, beruhá
zást, felújítást nem hajtottak végre. 

2. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL BIZTOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK 

ELOSZTÁSA, AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE 

A 2014. évi választások előkészítésére és lebonyolítására a 2013. évi költségve
tési törvény szerint 2300,0 M Ft, a 2014. évi költségvetési törvény szerint 
10 000,0 M Ft támogatás állt az NVI rendelkezésére a fejezeti kezelésű előirány
zatok között. Az 1316/2014. (V. 22.) Korm. határozat 400,0 M Ft-tal növelte a 
választásokra biztosított költségvetési támogatás összegét. A szükséges pénz
ügyi fedezet az NVI fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámláján 
határidőben, ütemezetten rendelkezésre állt. 

Az NVI a számviteli politikájában, a fejezeti kezelésű előirányzatok szabályza
tában és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb belső szabályzataiban meghatá
rozta az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználá
sának részletes szabályait. 

Az NVI 2013-ban az EP választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsola
tos kiadásaira eredeti előirányzatot nem tervezett. Előirányzat-módosítással az 
intézmény dologi kiadásainak előirányzatát 72,0 M Ft-tal, a felhalmozási ki
adásainak előirányzatát 75,6 M Ft-tal megemelte a költségvetési támogatás 
terhére. A módosított, összesen 147,6 M Ft kiadási előirányzat terhére 2013-ban 
teljesítést nem számoltak el. 

10 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról 

13 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

14 

2014-ben a fejezeti kezelésű előirányzaton az EP választással kapcsolatos összes 
eredeti előirányzat 2761,9 M Ft, a módosított előirányzat 2981,8 M Ft, a teljesí
tés 2374,5 M Ft volt. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok között az egyéb működési célú pénzeszközátadás 
2761,9 M Ft eredeti előirányzata 2971,4 M Ft-ra módosult és 2366,4 M Ft-ra telje
sült. A dologi kiadásokra eredeti előirányzatot nem terveztek, módosított elő
irányzata 10,4 M Ft, teljesítése 8,1 M Ft volt11• 

Az intézményi előirányzatok között 2014-ben az EP választással kapcsolatban 
az NVI eredeti előirányzatot nem tervezett, a módosított előirányzat 

2159,9 M Ft, a teljesítés 1494,9 M Ft volt. 

A személyi juttatások módosított előirányzata és a teljesítés 11,8 M Ft volt, a 
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,2 M Ft-ra módosult 
és ugyanilyen összegben teljesült. A dologi kiadások módosított előirányzata 
1592,2 M Ft volt és 1233,0 M Ft-ra teljesült, a felhalmozási kiadásoké 552,7 M Ft
ra módosult és 246,9 M Ft-ban teljesült. 

A választási források biztosítása érdekében a fejezeti hatáskörű előirányzat
módosításokat az NVI elnöke12

, a saját hatáskörű intézményi előirányzat mó
dosításokat a gazdasági főosztályvezető kezdeményezésére, a jogszabályi elő
írásoknak megfelelően, szabályszerűen hajtották végre. 

Az NVI a fejezeti kezelésű előirányzatokból a KüM-mel kötött megállapodás 
szerinti teljes összeget, 73,7 M Ft-ot egyéb működési célú pénzeszköz-átadásként 
2014. május 23-án átutalta a KüM számlájára. A KEKKH-val kötött megállapo
dás szerinti 150,8 M Ft összegű egyéb működési célú támogatás 80%-át, 
120,6 M Ft-ot, az NVI „előlegként" 2014. július 8-án, a választást követően utal
ta a KEKKH számlájára, így a KEKKH kiadásainak fedezetére a támogatás elő
zetesen nem állt rendelkezésre. A választási feladatok finanszírozására szolgáló 
központi költségvetési forrás választás napját követő folyósítása jogszabályi 
előírásba nem ütközött, mivel a választásban részt vevő egyéb szervezeteket 
megillető támogatás folyósításának határidejéről a jogszabályok 
nem rendelkeznek. 

Az NVI a választási irodáknak a Pvr. előírásának megfelelően a választá
sokat megelőzően biztosította a feladataik ellátásához szükséges fe
dezetet, a TVI-k részére a normatíva előlegeket, összesen 1982,1 M Ft-ot a vá
lasztás napját megelőző harmincadik napig, 2014. április 25-én kiutalta. A 
HVI-ket megillető támogatáselőleget az ellenőrzött TVI-k - a jogszabály szerinti 
határidőben - a választás napját megelőző 20. napig13 folyósították az önkor
mányzati hivatalok fizetési számlájára. A választással kapcsolatban felmerülő 
kiadások teljesítésekor a szükséges fedezet a választási irodák rendelkezésére 
állt. 

11 A fejezeti kezelésű előirányzaton a dologi kiadásokat a pénzeszközátadások (átutalá
sok) tranzakciós költsége jelentette. 
12 A 2014. évi költségvetési törvény 48. § (1) bekezdés a) pontja és 48. § (2) bekezdése 
alapján. 
13 2014. április 29 - május 5. között 
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A KEKKH a költségvetésében a választással kapcsolatban eredeti előirányzatot, 
illetve az EP választás kiadásaira saját forrás felhasználást nem tervezett. A 
megállapodás szerint az NVI-től két részletben kapott támogatási összegekkel 
azonos mértékben a szervezet a bevételi és kiadási előirányzatait megemelte. 

A KüM az EP választással kapcsolatban eredeti előirányzatot, illetve a kiadá
sokra saját forrást nem tervezett. Az előirányzat módosításokat a kapott támo
gatással azonos összegben a Központi Igazgatás címen 2014. november 28-án, 
utólag, végrehajtotta. Az EP választásra biztosított pénzeszköz felhasználása és 
elszámolása a KüM Központi Igazgatás címen történt, a külképviseleteken fel
merülő kiadásokat a Központi Igazgatás cím pénzeszköz átadással megtérítette 
a Külképviseletek Igazgatása címnek. 

Az ellenőrzött helyi és területi választási irodák irányító szerveinek 15,4%-a 
tervezett a 2014. évi költségvetésében az EP választással kapcsolatos eredeti elő
irányzatot. A választásra biztosított támogatásokat az önkormányzatok évközi 
előirányzat-módosítással beépítették a költségvetési rendeletükbe. 

3. A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ, LE.BONYOLÍTÁSÁHOZ RENDELKE

ZÉSRE ÁLLÓ PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 

3.1. A választási pénzeszközök nyilvántartása, a felhasználás 
szabályozottsága. 

Az NVI kialakította a választások céljára biztosított pénzeszközök 
elkülönített számviteli kezelését. A főkönyvi könyvelésben, a jogszabály
ban előírt 016010 COFOG kódon14 belül a választásonként elkülönített kezelést 
külön tervezési és elszámolási alapegység kódokon - az EP választásra biztosí
tott pénzeszközökre vonatkozóan a 1010201 TEA kódon - biztosította. A tény
leges pénzforgalomról a Pvr. előírásának megfelelő tartalmú részletező 
nyilvántartást vezetett. 

A KF.KKH az EP választások költségeit és bevételeit nem a 68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 1. számú mellékletében kijelölt kormányzati funkción15 tartotta 
nyilván, azonban a Pvr. szerinti elkülönített nyilvántartás a TEA kódok al
kalmazásával megvalósult. A KEKKH a tényleges pénzforgalomról a Pvr.-ben 
meghatározott tartalommal részletező nyilvántartást vezetett. 

A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. számú mellékletében foglaltaktól eltérően 
az EP választási pénzeszközöket nem a 016010 COFOG kódon, hanem a 011120 
(Kormányzati Igazgatási tevékenység) kódon tartották nyilván. Ugyanakkor a 
kialakított TEA kódok biztosították a főkönyvi rendszerben a saját, illetve közpon
ti forrásból finanszírozott kiadások elkülönített kezelését.16 

14 Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcso
lódó tevékenységek 
15 016010 COFOG kódon 
16 1011911 kódon a kapott támogatást és abból teljesített kiadásokat, a 1011912 kódon 
a saját forrásból teljesített kiadásokat. 

15 
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A támogatás felhasználásának nyomon követése és az elszámolás megalapozása 
érdekében emellett nyilvántartást vezettek a költségvetési tervsorokhoz kapcsoló
dó aktuális tényadatokról. 

A 6/2014. (IV. 30.) KüM utasítás előírta az EP választás céljára biztosított pénz
eszközök elkülönített kezelését, a tényleges pénzforgalomról a Pvr.-nek megfele
lő, részletező nyilvántartás vezetését. A KüM az EP választással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat az előírásoknak megfelelően, a kijelölt COFOG kódon 
tartotta nyilván. Az OGY választástól történő elkülönítést külön szakfel
adat alkalmazásával biztosította, valamint a külképviseleteken felmerülő 
kiadásokat külön ügyletkódon tartotta nyilván . 

. A választás céljára biztosított pénzeszközök számviteli nyilvántartásban tör
ténő elkülönített kezelését az ellenőrzött választási irodák 
80,8%-ánál (21 választási irodánál) biztosították. Öt HVI-né!17 a választá
sonkénti elkülönítést a Pvr. 1. § (2) bekezdés d) pontja és a 6. § (1) bekezdés elő
írása ellenére nem biztosították. 

Az EP választással összefüggő tényleges pénzforgalomról az ellenőrzött 
választási irodák 73,1%-a (19 választási iroda) vezetett az előírásoknak 
megfelelő részletező nyilvántartást. Valamennyi ellenőrzött TV! részletező 
nyilvántartása megfelelő volt. Két HVI a Pvr. 6. § (2) bekezdés előírása ellenére 
a pénzforgalomról nem vezetett részletező nyilvántartást, öt HVI részletező 
nyilvántartása nem, vagy csak részben felelt meg a jogszabályi előírásnak. 

A Berzencei, Sárosdi HVI részletező nyilvántartást nem vezetett. A Szentendrei 
HVI a részletező nyilvántartást a választást követően, csak a személyi juttatások
ra készítette el, azonban az így elkészített nyilvántartás sem tartalmazta vala
mennyi, a választással kapcsolatban felmerült személyi kiadást. A Bősárkányi és 
a Kalocsai HVI részletező nyilvántartása hiányos volt, nem tartalmazta teljes kö
rűen a személyi és dologi kiadásokat, az nem volt alkalmas a támogatással való 
elszámolás alátámasztására. 

Az Öttevényi és a Bácsbokodi HVI nyilvántartása a teljesített kiadásokat teljes kö
rűen tartalmazta, azonban Öttevény HVI a bevételeket a részletező nyilvántar
tásban nem mutatta be, Bácsbokod HVI részletező nyilvántartásában pedig a ki
adásokat nem bontották meg saját forrás, illetve a támogatás terhére teljesített 
kiadás szerint. 

Az NVI rendelkezett - a jogszabályi előírásokkal összhangban elkészített - a 
gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokkal. 

A KEKKH a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a gazdálko
dásra - köztük a gazdálkodási jogkörök gyakorlására - vonatkozó szabály
zatait. A KEKKH SZMSZ-e részletesen meghatározta a választási projektek ter
vezését összefogó Projektiroda tevékenységét. Az Önköltség-számítási Szabály
zatban rendelkeztek az általános költségeknek a választási feladatok és a Hiva
tal alapfeladatai közötti megosztásának módjáról. 

17 Berzence, Bősárkány, Kalocsa, Kaposmérő és Penc HVI-nél a 2014. évi (OGY, EP, ön
kormányzati és nemzetiségi) választások pénzeszközeit együttesen kezelték. 
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A KüM az EP választás lebonyolítását, pénzügyi elszámolását megfe
lelően szabályozta. Az SZMSZ-e értelmében a közigazgatási államtitkár fel
ügyeli a Ve.-ben meghatározott, a minisztérium számára előírt feladatok vég
rehajtását. Az EP választás előkészítése és lebonyolítása szakmai koordinációja 
a külképviseleti választások lebonyolításáért felelős miniszteri biztos feladata 
volt. A KüM gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló 22/2011. (X. 14.) KüM 
utasítás (Kötelezettségvállalási szabályzat) tartalmazta a gazdálkodási jogkö
rök gyakorlására vonatkozó általános, a 6/2014. (IV. 30.) KüM utasítás az EP 
választás lebonyolításával kapcsolatos speciális szabályokat. 

Az ellenőrzött helyi és területi választási irodák rendelkeztek a gaz
dálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét meghatá
rozó belső szabályzattal, melyben figyelembe vették az összeférhetetlenségi 
követelményekre vonatkozó előírásokat is. A választási irodák 65,4%-a eseté
ben (17 választási irodánál) külön szabályzatban rendelkeztek az EP választás
sal kapcsolatban a gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök gyakorlásáról, 9 válasz
tási iroda az önkormányzati-, illetve a polgármesteri hivatal hatályos gazdál
kodási (kötelezettségvállalási) szabályzatát alkalmazta a választásokkal kap: 
csolatos pénzügyi feladatok ellátása során. A belső szabályzatokban meghatá
rozták a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesí
tés és az utalványozás rendjét, és megtörtént a gazdálkodási, ellenőrzési jogkö
röket gyakorló személyek kijelölése és a felhatalmazása. 

Tekintettel arra, hogy a választási irodáknál felmerülő kiadások jelentős részét 
a tiszteletdíjak, megbízási díjak, jutalmak tették ki, melyek egyedi összege jel
lemzően nem érte el a 100,0 E Ft-ot, e kifizetésekkel kapcsolatban a jogszabály
ban rögzített értékhatárt el nem érő kifizetésekre vonatkozó belső szabályozá
soknak kiemelt jelentőségük volt. Öt HVI-nél'8 a belső szabályzat az 
Ávr. 53. § (1) bekezdésével összhangban tartalmazta azokat az eseteket, mikor 
nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás, azonban ezen kifizetések 
rendjét a HVI vezetője - az Ávr. 53. § (2) bekezdésének előírása ellenére - nem 
szabályozta. Egyes választási irodák19 a belső szabályzataikban rögzítették, 
hogy értékhatártól függetlenül kötelezettséget vállalni csak írásban lehet. 

3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének sza
bályszerűsége 

Az NVI-nél - az ellenőrzésre kiválasztott mintatételek alapján - a gazdálko
dási jogkörök gyakorlása összességében megfelelt a jogszabályok és a 
belső szabályzatok előírásainak. Kötelezettségvállalásra minden esetben az ar
ra jogosult által írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően került sor. A kifizeté
sek - egy tétel kivételével, ahol az Ávr. 57. § (3) bekezdése ellenére a teljesítés
igazolás dátumát nem tüntették fel - szabályszerű teljesítésigazoláson alapuló 
érvényesítést és utalványozást követően történtek. 

18 Bácsbokod, Kalocsa, Martonvásár, Penc, Sárosd 
19 Hajdú-Bihar Megyei TV!, Dég, Kaposmérő, Nagyhegyes HVI 

17 
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Az NVI-nél az ellenőrzött kiadások esetében a pénzeszközök felhasználása 
- egy tétel kivételével - a Pvr.-ben foglaltaknak megfelelően, az EP választás 
előkészítése és lebonyolítása érdekében, célhoz kötötten történt. 

A dologi kiadások között egyéb szakmai szolgáltatások teljesítéseként egy, az ön
kormányzati választások előkészítéséhez kapcsolódó üzletviteli tanácsadást tar
talmazó, 6,5 M Ft összegű számlát a Pvr. 6. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére 
az EP választás 1010201 tervezési és elszámolási alapegység kódon számoltak el. 

A KEKKH-nál- az ellenőrzésre kiválasztott mintatételek alapján - a gazdál
kodási jogkörök gyakorlása összességében részben felelt meg a jog
szabályok és a belső szabályzatok előírásainak. Az ellenőrzésünk a pénzügyi el
lenjegyzési jogkör gyakorlásánál és a teljesítésigazolásnál tárt fel hiányosságo
kat. 

Valamennyi kifizetésre az arra jogosult által vállalt, írásbeli kötelezettségvállalás 
alapján került sor. A választásra biztosított költségvetési támogatás választás 
napját követő folyósítása miatt, és saját forrás betervezésének hiányában a köz
ponti forrás terhére teljesített kiadások esetében azonban a pénzügyi ellenjegyzés 
- az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírása ellenére - jóváhagyott előirányzat nélkül 
történt. A célfeladat-megállapodások alapján fizetett céljuttatások esetében az 
Ávr. 55. § (1) bekezdése előírásaitól eltérően a pénzügyi ellenjegyzés nem a köte
lezettségvállalás dokumentumán, hanem - a KEKKH elnöke részére készített - dá
tum nélküli összesítő kimutatáson történt. A teljesítésigazolást az arra jogosult 
személy - két kifizetés kivételével, amelyeknél a belső szabályzat előírása ellenére 
a teljesítésigazolás elvégzéséhez nem csatolták a szolgáltató által készítendő 
szakmai beszámolót - az Ávr. 57. §-ában, és a belső szabályzatban előírtaknak 
megfelelően végezte. Az utalványozás minden esetben megfelelő volt. 

A KüM által a külképviseleti választásokkal kapcsolatos kiadások teljesítése és 
az azt megelőző ügymenetek során - az ellenőrzésre kiválasztott mintatételek 
alapján - a gazdálkodási jogkörök gyakorlása összességében nem fe
lelt meg a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak. Az ellenőrzésünk 
valamennyi gazdálkodási jogkör gyakorlásánál tárt fel hiányosságokat. 

A 100,0 E Ft-ot meghaladó kifizetések egyharmadánál a kötelezettségvállalás 
nem volt szabályszerű, mivel az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére, a 
pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalást nem előzte meg, illetve egy esetben 
a kötelezettségvállalás az érvényesítés, utalványozás után történt. A KÜVI-ket 
érintő dologi kiadások esetében az Ávr. 5 7. § (1) bekezdés előírása ellenére teljesí
tésigazolásra nem került sor, továbbá az ellenőrzött kiadások 64%-ánál a teljesí
tésigazoló aláírása nem volt beazonosítható, ezáltal a teljesítésigazolást végző 
személy Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti jogosultsága nem volt igazolható. Az ér
vényesítés nem felelt meg az Ávr. 58. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak a telje
sítésigazolás hiányában, illetve a szabálytalan teljesítésigazoláson alapuló érvé
nyesítések esetében, továbbá az érvényesítést végző aláírása az ellenőrzött tételek 
16%-ánál nem volt beazonosítható, így az nem felelt meg az Ávr. 58. § (3)-(4) 
bekezdései előírásának. Az utalványozás az ellenőrzött tételek 70%-ánál nem fe
lelt meg az Ávr. 59. § (1) bekezdésében és (3) bekezdése e), g) pontjaiban előír
taknak, mivel az utalványozást végző aláírása, illetve a KÜVI-k kiadásainál az 
elvégzett feladatkör'0 nem volt beazonosítható. 

20 A bizonylatokon „gazdasági felelős" és „pénztár ellenőr" aláírások szerepelnek. 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A KüM-nél, a KEKKH-nál, a költségvetési forrásból biztosított pénz
eszközök felhasználása - a gazdálkodási jogkörök gyakorlásánál feltárt hi
ányosságok ellenére - célhoz kötötten történt, valamennyi kiadás az EP vá
lasztás lebonyolítása érdekében merült fel. 

Az EP választás előkészítésével, lebonyolításával összefüggő kiadásokhoz kap
csolódóan a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának szabályszerű
ségét 13 választási iroda esetében a kiadások teljes körére, 13 választási iroda 
esetében 50-es elemszámú minta alapján ellenőriztük. A gazdálkodási jog
körök gyakorlása - az ellenőrzött kiadások alapján - az ellenőrzött vá
lasztási irodák 30,8%-ánál (nyolc választási irodánál) megfelelt, 
19,2%-ánál (öt választási irodánál) részben felelt meg, 50,0%-ánál (13 
választási irodánál) nem felelt meg a jogszabályok és a belső szabályzatok 
előírásainak. 

A legtöbb hiányosság az egyedileg 100,0 E Ft alatti kifizetések rendjére vonat
kozó, azÁvr. 53. § (2) bekezdésben előírt szabályozás elmulasztásából, illetve a 
szabályozás megléte esetén az abban foglaltak be nem tartásából eredt, és első
sorban az írásbeli kötelezettségvállalás, illetve a pénzügyi ellenjegyzés elmara
dásában, valamint a szabálytalanul elvégzett érvényesítésben nyilvánult meg. 
Gyakori hiányosság volt a 100,0 E Ft összeget el nem érő személyi jellegű ki
adásoknál21, hogy az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását megsértve elmaradt 
az írásbeli kötelezettségvállalás, annak ellenére, hogy az értékhatárt el nem érő 
kifizetések rendjét az Ávr. 53. § (2) bekezdésben előírtak ellenére belső szabály
zatban nem rögzítették, illetve az írásba foglalt kötelezettségvállalásokra pénz
ügyi ellenjegyzés nélkül került sor. Ezen esetekben az érvényesítő - az Ávr. 58. § 
(1) bekezdésének előírása ellenére - nem ellenőrizte, hogy a megelőző ügyme
netben betartották-e az Áht., az Ávr. előírásait és a belső szabályzatokban fog
laltakat. Az ellenőrzött helyi és területi választási irodáknál a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlása megfelelőségének minősítését, és a jogkörgyakorlás során 
feltárt jellemző hiányosságokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

Az ellenőrzött választási irodák 88,5%-ánál (23 választási irodánál) az 
EP választáshoz biztosított támogatás teljes összegének felhasználá
sa - a gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök gyakorlásánál feltárt hiányosságok 
mellett is - célhoz kötött, indokolt volt. A választási irodák közül három 
HVI teljesített olyan kiadást, melyek esetében a- Pvr. 1. § (2) bekezdés b) pont
jában előírt - cél szerinti felhasználást az Sztv. 165. § (2) bekezdésének megfele
lő, szabályszerű bizonylattal nem támasztották alá. 

A Kalocsai HVI a szolgáltatók számlájára (3 db) a HVI vezetője által rávezetett 
igazolás alapján az EP választáshoz biztosított támogatás terhére dologi kiadás
ként elszámolt 72,3 E Ft megosztott költséget. Az elszámolt összegek meghatáro
zását számításokkal, költségmegosztásokkal nem dokumentálták. A benyújtott 
számlák szerint két beszerzésre (üzemanyag, irodaszer) az EP választást követő 
időpontokban került sor. A telefonhasználat átalány költségének alátámasztásá
ra benyújtott számla az EP választást megelőző időszakra vonatkozott, és lejárt 
számlatartozást is tartalmazott. 

21 SZSZB tagok tiszteletdíja, jegyzőkönyvvezetők díja, HVI tagok díja 
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A Nagyhegyesi HVI vezetőjének nyilatkozata szerint sem költségfelosztási sza
bályzat, sem költségfelosztást megalapozó belső bizonylat nem készült a költ
ségmegosztással elszámolt dologi kiadásokhoz, amelyek összesen 13,7 E Ft-ot tet
tek ki. 

A Szentendrei HVI-nél egy nettó 5,6 E Ft összegű dologi kiadás teljes dokumentá
ciója hiányzott, azt nem tudták az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. 

4. A VÁLASZTÁSI FELADATOKRA FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK EL

SZÁMOLÁSA 
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Az NVI a választási irodák számára az EP választás pénzügyi elszámolását se
gítő informatikai alkalmazás igénybevételéről kiadta a 19/2014. (VI. 4.) NVI 
utasítást, amelyet a VÜR-ben közzétett. 

Az utasítás és mellékletei tartalmazták a választási irodák és egyéb szervek által 
a VPIR-ben elkészítendő feladattípusú elszámolásokra vonatkozóan az elszámo
lás során alkalmazandó nyomtatványokat, tanúsítványokat, iránymutatást azok 
kitöltéséhez, a VPIR használatához. 

Az ellenőrzött HVI-k vezetőinek 79,0%-a határidőre elszámolt a válasz
tás lebonyolításához biztosított pénzeszközök felhasználásáról. Négy HV!22 a 
Pvr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos határidőn túl, 1-8 napos ké
sedelemmel készítette el az elszámolását. 

A Pvr. 7. § (1) bekezdése a HVI vezetők számára feladattípusú elszámolás készí
tését írta elő. Az elszámolásokat a 19/2014. (VI. 04.) NVI utasításnak 
megfelelően készítették el, azonban az előírt és alkalmazott formanyom
tatványok nem teljes körűen feleltek meg a Pvr. 6. § (2) bekezdésében előírtak
nak, mivel a kiadás nemeken belüli jogcím kód szerinti részletezést nem tar
talmazták, jogcímenként csak a többletköltséget és feladatelmaradás miatti 
visszafizetési kötelezettséget kérte részletezni. 

Az ellenőrzött HVI.-k 42,1 %-ának elszámolásában szerepelt többletköltség meg
térítésére vonatkozó igény, melyek fedezetét az elszámolások elfogadását köve
tően a TVI-k a jogszabályban foglalt 8 napos határidőn belül átutalták a HVI-k 
részére. A választáshoz biztosított pénzeszközökkel kapcsolatosan az ellenőrzött 
HVI-knek az elszámolás keretében feladatelmaradás vagy egyéb ok miatti visz
szafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

Az ellenőrzött HVI-k által készített és a TVI-k által elfogadott elszámolások nem 
minden esetben feleltek meg maradéktalanul a Pvr. 6. § (2)-(3) bekezdésében 
előírtaknak. 

A Kalocsai HVI-nél a Pvr. 2. számú melléklete alapján a dologi kiadások között 
szerepelt a választásnapi ellátásra fordított bruttó 154,0 E Ft kiadás. A reprezen
táció nettó összegét (121,3 E Ft-ot) az Áhsz. 15. melléklet K123. Egyéb külső sze
mélyi juttatások f) pontja alapján a személyi juttatások között kellett volna el-

22 A XII. kerületi, a XVII. kerületi, az Öttevényi és a Penci HVI 
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számolni és kimutatni. A reprezentációs költség után munkaadót terhelő adó- és 
járulékfizetési kötelezettséget nem állapítottak meg. 

A TVI vezetők a Pvr. előírásának megfelelően döntöttek a HVI-k által be
nyújtott elszámolások elfogadásáról A HVI vezetők személyi juttatásai
nak kifizetése a Pvr.-nek megfelelően, az elszámolások elfogadását követően 
történt. 

Az ellenőrzött TVI-k a választási pénzeszközökkel való elszámolási köte
lezettségüknek - egy TV! kivételével - a Pvr.-ben előírt határidőre eleget 
tettek. 

A Bács-Kiskun Megyei TV! az elszámolási kötelezettségének a Pvr. 7. § (2) bekez
désében előírt, a választás napját követő 50 napos határidőhöz viszonyítva egy 
nap késedelemmel, 2014. július 15-én tett eleget. 

A TVI-k - egy kivétellel - a jogszabály, valamint a vonatkozó NVI elnöki utasí
tás előírásai alapján készítették el a választási pénzeszközök felhasználásáról 
kiadás-nemenként, ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásokról 
feladatonként az elszámolást, továbbá az összesítő elszámolást. 

A Pest Megyei TV! a többletköltségekről és a feladatelmaradásról - a Pvr. 6. § (2) 
bekezdésében foglaltak ellenére - nem jogcímenként számolt el, hanem a HVI-k 
többletköltség igényeit a visszafizetési kötelezettséggel csökkentett összegben, net-
tó módon szerepeltette az összesítő elszámolásban. · 

A TVI-k az EP választás során a HVI-knél felmerült többlettámogatási igé
nyek felülvizsgálatánál és érvényesítésénél szabályszerűen jártak el. 
A HVI-k többlettámogatási igényeit a jogszabálynak megfelelően továbbították 
az NVI elnökének. A HVI-k elszámolásaiban szereplő többlettámogatási igé
nyek jogszerűek voltak, elsősorban az átlagbér megtérítésekhez, valamint a 
személyi jellegű kifizetésekhez (SZSZB póttagok bevonása miatt) és azok járulé
kaihoz kapcsolódtak. A TVI-k a HVI-k részére jóváhagyott többlettámogatások 
átutalásáról a Pvr.-ben meghatározott 8 munkanapos határidőn belül gondos
kodtak. 

Az ellenőrzött TVI-knek az EP választáshoz biztosított támogatásokkal való el
számolás során visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

A TVI-k által a VÜR-ben benyújtott elszámolásokat az NVI felülvizsgálta, 
az egyeztetések után elkészített végleges elszámolások elfogadásáról az 
NVI elnöke döntött, amiről 2014. augusztus 25-e és szeptember l-je között 
levélben tájékoztatta a TVI-k vezetőit. A döntés tartalmazta az elfogadott ösz
szeget és az engedélyt a TV! vezető, helyettes és tagok díjainak kifizetéséhez. A 
TVI vezetők és tagok személyi juttatásainak kifizetése, azok fedezeté
nek biztosítása szabályszerűen történt. 

A választási irodák által az elszámolásokban érvényesített többletköltségeket az 
NVI az elszámolásokkal elfogadta. A jogszabály alapján indokolt kifizetések, és 
a pénzügyileg még nem rendezett kötelezettségvállalásoknak az elszámolásban 
való érvényesítése szabályszerű volt. Az indokolt kifizetések utalása, az elfoga-
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dott elszámolások és a kiutalt előlegek különbözetének rendezése határidőben 
megtörtént. 

Az NVI adatszolgáltatása szerint a TVI-k összesen 61,6 M Ft többlettámogatást 
igényeltek a Pvr. 5. § (2) bekezdése alapján, amelyből a szavazatszámláló bizott
ságba bevont póttagok tiszteletdíja 29,4 M Ft, a Ve. 15. § (1) bekezdése szerint a 
választási bizottságok tagjainak távolléti díja 29,6 M Ft, a Ve. 78. §-a szerint kije
lölt szavazókörökben plusz jegyzőkönyvvezetői díj 1,3 M Ft, a nem állami vagy 
nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete 1,3 M Ft volt. 

Az egyéb szervezetek számára a jogszabály a választásokat követő 50 napon 
belül - 2014. július 14-éig - írta elő a feladattípusú elszámolások elkészítési ha
táridejét. 

A KEKKH - a megállapodás aláírásának késedelme, valamint a támogatás 
előlegének 2014. július 8-ai folyósítása miatt - a Pvr. 7. § (4) bekezdésében fog
lalt határidőn túl, 2014. augusztus 29-én nyújtotta be az EP választásról 
készített, 138,1 M Ft összegű elszámolását az NVI felé. 

A KEKKH a jogszabályban előírt, az alapbizonylatok másolatával alátámasz
tott tételes elszámolás kötelezettségének eleget tett, az elszámolás idő
pontjáig nem teljesült kifizetésekről jogszerűen, a kötelezettségvállalások alap
ján számolt el. 

A jogszabályban előírt tételes elszámoláson kívül a KEKKH az NVI-vel kötött 
megállapodásban előírt, összegző jellegű elszámolást is készített, amely az 
NVI-KEKKH megállapodás mellékleteként elfogadott költségvetés struktúrájához 
igazodott. 

A KEKKH-nak az EP választással kapcsolatosan összesen 138,1 M Ft kiadása ke
letkezett, melyből 1,6 M Ft - NVI által el nem fogadott kiadás - fedezete saját 
forrás volt. 

Az elszámolás felülvizsgálatakor az NVI nem hagyott jóvá egy olyan - az EP vá
lasztás hétvégéjén rendkívüli anyagmozgatási és takarítási feladatokról szóló, 
0,2 M Ft összegű - kiadási tételt, amely a megállapodás mellékletét képező, az 
NVI által előzetesen elfogadott költségvetési tervben is szerepelt. Az NVI elutasí
totta továbbá a KEKKH elfogadott költségvetési tervében nem szereplő reprezen
tációs kiadások, illetve az abban szintén nem szabályozott általános költségek 
arányosított részének a megtérítését, összesen 1,4 M Ft összegben. 

Az elszámolás elfogadása 2014. október 9-én történt meg23, 136,5 M Ft összeg
ben. Az elfogadott elszámolás alapján a KEKKH-t a részére kiutalt előlegen felül 
15,9 M Ft illette meg. Az NVI 2014. október 13-án 9,95 M Ft-ot átutalt a KEKKH 
számlájára. Az utalás és a jóváhagyott összeg különbözete az OGY választás el
számolása után az NVI-nek visszautalandó 5,95 M Ft támogatás összege volt, 
amelyet a KEKKH az EP választás elszámolásakor pénzügyileg még nem rende
zett. Az NVI az elszámolás elfogadásakor előírta a pénzmozgások bruttó mó
don történő könyvelését, a KEKKH azonban a pénzmozgást - a 

23 NVI/978-8/2014 iktatószámú levél 
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Számv. tv. 15. § (9) bekezdésében foglalt bruttó elszámolás elvét figyelmen kí
vül hagyva - nettó módon vette nyilvántartásba. 

A KüM 15 nappal a Pvr. 7. § (3). bekezdésben előírt határidőn túl, 2014. jú
lius 29-én nyújtotta be az NVI felé az EP választásról készített, 63,7 M Ft ösz
szegű feladattípusú elszámolását. Az elszámolási munkalap a pénzügyi 
tervnek megfelelő szerkezetben, jogcímkódonként tartalmazta a kiadásokat. A 
KüM az EP választások lebonyolítására saját forrást nem használt fel, többlet
támogatást nem igényelt. Az elszámolás elfogadása egyeztetés, felülvizsgálat 
után 2014. október 21-én történt meg az NVI részéről, 63,7 M Ft összegben. Az 
elszámolás alapján a folyósított 73,7 M Ft előlegből visszatérítendő támogatási 
különbözetet, 10,0 M Ft-ot a KüM két részletben visszautalta24 az NVI fejezeti 
kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára. 

Az ellenőrzés megállapítása szerint a KüM által az EP választásra ténylegesen 
elszámolható összeg - a könyvviteli adatok, és az alapbizonylatok alapján -
63,2 M Ft volt. 

Az eltérés okai: 

• A KüM az NVI-vel az előleg folyósításakor érvényes devizaárfolyamon számolt 
el. A főkönyvi könyvelésében a számviteli politikájának megfelelően, a köny
velés idején érvényes devizaárfolyamot alkalmazta. Az árfolyamkockázattal a 
pénzügyi terv készítésénél nem számoltak, illetve az NVI és a KüM közötti 
megállapodásban sem rendelkeztek az árfolyam-különbözet elszámolásáról, 
annak viseléséről. Az árfolyam különbözet a KüM-nél ténylegesen 23, 1 E Ft 
többletköltséget okozott, amelyet az elszámolásában nem érvényesített. 

• A napidíjaknál adó-, illetve járulékalapot a díjak 70%-a képez,25 a kifizetések 
és a Kincstár felé a járulék elszámolása ennek megfelelően történt. Az NVl felé 
teljesített elszámolásban azonban tévesen, a napidíj teljes összege után fel
számított járulékkal számoltak el. Az elszámolásban helytelenül szerepeltetett 
járulékból eredő különbözet 523,0 E Ft, amellyel a KüM-nek az NVI-vel el kell 
. számolnia. 

Az NVI a helyi és területi választási irodák és az egyéb szervezetek 
elfogadott elszámolásai alap.jón elkészítette a választási kiadások 
összesítő elszámolását, amely szerint a választási irodák, a KEKKH és a KüM 
összesen 2366,4 M Ft-ot használtak fel az EP választás lebonyolítása során. 

Az elszámolt kiadásokra 2176,4 M Ft-ot előlegként, 190,0 M Ft-ot az elszámolások 
elfogadása után utalt ki az NVI. 

Az NVI központi kiadásként 2014-ben pénzügyileg teljesített 1503,0 M Ft-ot, 
2015. évi pénzügyi teljesítésként 17,5 M Ft-ot'6, összesen 1520,5 M Ft-ot számolt 

24 2014. augusztus 5-én 9342,2 E Ft-ot, 2014. október 29-én 660,4 E Ft-ot 
25 Szja tv. 3. számú melléklet II. fejezet 7. b) pontjában, illetve a Tbj. 4. § k) pontjában 
2012. január l-jétől előírt rendelkezés, a külföldi kiküldetés esetén a 285/2011. (XII. 
22.) Korm. rendeletre is tekintettel. 
26 2014. március 23-ai nyilatkozat, NISZ Zrt. két, 2015. január 10-én kiegyenlített szám
lája miatt 
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el. Az EP választás lebonyolítása érdekében a 2014-ben elszámolt, pénzügyileg 
teljesített összes kiadás 3869,4 M Ft, a teljes elszámolt kiadás összege 
3886,9 M Ft volt. 

Az elszámolt kiadás 1402,4 M Ft-tal maradt el az EP választásra a 2013. és 
2014. évben biztosított, 5289,3 M Ft-os módosított előirányzattól, és 31,9 M Ft
tal, 0,8%-kal kevesebb volt a 2009. évi EP választásra elszámolt összes kiadás
nál. 
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Az EP választás tervezett és elszámolt kiadásainak 
alakulása (M Ft) 

- --- - ------------ - - - -- - --------

pénzügyi terv teljesítés 
4973,3 3886,9 

II munkaadót terhelő kötelezettség l!I személyi juttatások 

III informatikai kiadások (felhalmozási és dologi) 11 dologi kiadások (informatikai kiadások nélkül) 

Az összes elszámolt kiadás 1086,4 M Ft-tal, 21,8%-kal alacsonyabb volt a 
pénzügyi terv szerinti, 4973,3 M Ft tervezett összegnél. A teljesített dologi kiadá
sok 31,1%-kal, az informatikai kiadások 11,1%-kal, a személyi juttatások 
16,6%-kal, a munkaadót terhelő járulékok 17,0%-kal maradtak el a tervezettől. 

A helyi és területi választási irodák, valamint a választásban részt vevő egyéb 
szervek elszámolásai alapján az NVI az összesítő elszámolást a Pvr. 7. § 
(5) bekezdésében előírt határidőn, a választás napját követő kilencven napon 
túl készítette ei2'. 

5. A VÁLASZTÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK 

ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

24 

Az NVI a jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az EP választásra fordí
tott támogatás felhasználását ellenőrizte. Az elszámolások dokumentum 
alapú ellenőrzésén felül, ellenőrzési terv szerint28

, véletlen mintavétellel kivá-

27 Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott végleges elszámolás dátuma 2015. március 12. 
28 2014. július 11-ei keltű, NVI/1241-1/2014 iktatószámú 
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lasztott öt-öt TVI és HVI helyszíni ellenőrzését végezte el 2014. július 28-a és 
augusztus 15-e között. A helyszíni ellenőrzésekről készített összefoglaló jelen
tés29 szerint lényeges és jelentős hibát az ellenőrzések során nem tártak fel. 

Az NVI elnöke az ellenőrzési tervet és a helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól ké
szített összefoglalót jóváhagyta. Az ellenőrzéseket végzők a tételes bizonylati el
lenőrzésekről jegyzőkönyveket vettek fel, amelyekben a kisebb - jellemzően a rep
rezentációs kiadások áfa-elszámolása miatt - szabálytalanságok számviteli javí
tását kérték. 

A Pvr.-ben30 előírt ellenőrzési kötelezettséget a KEKKH teljesítette. 
A szervezet elnöke 2014. szeptember 10-én megbízást adott a Belső Ellenőrzési 
Főosztálynak az EP választási projekt ellenőrzésére. 

A belső ellenőrzés javaslatot fogalmazott meg a célfeladatokra vonatkozó megál
lapodások előkészítésére és megkötésére vonatkozó végrehajtási eljárásrend ki
egészítésére; az előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása folyamatában kontroll 
előírására; az EP választások kapcsán meg nem térített költség NVI-vel történő el
ismertetése és a pénzügyi rendezés érdekében a bruttó követelések és kötelezettsé
gek kimutatására választási projektenként. 

Az ellenőrzési jelentés javaslatai alapján az érintett szakterületek vezetői a 
szükséges intézkedéseket megtették. 

A KüM belső ellenőrzése a 2014. évi EP választások lebonyolításának 
szabályszerűségét - a 6/2014. (IV. 30.) KüM utasításnak megfelelően" - el
lenőrizte. A belső ellenőrzés az EP választás előkészítésével és lebonyolításával 
kapcsolatos tevékenységét eredményesnek és jogszerűnek minősítette. A 2014 
augusztusában készült ellenőrzési jelentés32 hiányosságként megállapította az 
elszámolási kötelezettség határidőn túli teljesítését, a fizetési határidőt követő 
késedelmes pénzügyi teljesítéseket. A feltárt hiányosságok megszüntetésére a 
szabályozásokat érintően tett javaslatot. Javasolta továbbá a minisztérium 
szervezeti struktúrájának változása okán a Külgazdasági és Külügyminisztéri
um belső utasításainak jogszabályokhoz való igazítását. 

Az ellenőrzött TVI-k a Pvr.-ben előírt ellenőrzési kötelezettségüknek ösz
szességében eleget tettek, a TVI-k saját felhasználásának, valamint a HVI-k 
által felhasznált támogatások elszámolásának ellenőrzését, és a többletköltség 
igények indokoltságának tételes ellenőrzését elvégezték. A HVI-k elszámolásai
nak ellenőrzése elsősorban a bekért bizonylatok alapján történt. 

29 2014. szeptember 17-ei keltű, NVI/1240-2/2014 iktatószámú 
30 Pvr. 1. § (2) bekezdés b) pontja 
31 A választás napját (május 25.) követő 80 napon belül. 
32 KKM/10754-6/2014/Adm, 386/EF0/2014. számú Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 
Magyarország külképviseletein lefolytatott 2014. évi EP választás pénzügyi tervezésé
nek, lebonyolításának, valamint elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzéséről 

25 
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A HVI-k elszámolásának megalapozottságát helyszíni ellenőrzés keretében a 
Bács-Kiskun Megyei TV!, a Fejér Megyei TV!, a Fővárosi Választási Iroda, a Pest 
Megyei TV! hét-hét, a Győr-Moson-Sopron Megyei TV! hat, a Hajdú-Bihar Megyei 
TV! öt helyi választási irodánál ellenőrizte. 

A TVI-k vezetője az előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése érdekében 5 TVI-nél 
írásban, egy TVI-nél (Somogy Megyei TV!) pedig szóban adott megbízást a vá
lasztási iroda tagjainak a támogatások felhasználásának ellenőrzésére. A Pest 
Megyei TVI-nél a saját támogatás felhasználásának ellenőrzését az önkormány
zati hivatal alkalmazásában álló, TV! tagsággal megbízott munkatársak mun
kakörükből adódóan, folyamatba építetten végezték, melyről külön jegyzőkönyv, 
illetve jelentés nem készült. 

A Pvr. 1. § (2) bekezdés b) pontjában előírt - a 8. § (3) bekezdés értelmében HVI 
tag által ellátandó - ellenőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az ellenőrzött 
HVI-k vezetőinek 84,2%-a (16 választási irodánál) adott megbízást33 a választá
si iroda tagjának a választáshoz biztosított támogatás felhasználásának ellen
őrzésére. A támogatás felhasználásának ellenőrzését - dokumentáltan 
- 15 HVI-nél végrehajtották, négy választási irodánál34 az ellenőrzési köte
lezettségnek a Pvr. 1. § (2) bekezdés b) pontjában, és a 8. § (3) bekezdésében 
foglaltak ellenére nem tettek eleget. 

A választási irodák tagjai által végzett ellenőrzések a pénzeszközök nyilvántar
tását, felhasználását, elszámolását megfelelőnek ítélték, nem tárták fel a pénz
eszközök kezelésénél, nyilvántartásánál, a gazdálkodási, ellenőrzési jo~körök 
gyakorlásánál, valamint a támogatás elszámolásánál jelentkező, jelen ASZ el
lenőrzés által megállapított hibákat, hiányosságokat. 

Budapest, 2015. 1LL[i_JJJ\. 

Melléklet: 

Függelék: 

13 db 

2db 

hónap ) ) . nap 

az elnök nevében eljárva 

33 A Kaposmérői, Kaposvári és Penci HVI vezetője e kötelezettségének nem tett eleget. 
34 Berzence, Kaposmérő, Kaposvár, és Szentendre HVI az ellenőrzési kötelezettségnek 
nem tett eleget. 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 

Iktatószám: ETI0-0147-002/2014. 

MEGHATALMAZÁS 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 32. § (2) bekezdése, valamint 

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (XII. 31.) 

ÁSZ utasítás 33. § (7) bekezdésében és (8) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján visszavo

násig a 

2014. évi választásokra fordított pénzeszközök folbasználásának ellenőrzése: 

az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel

használásának ellenőrzése, 

az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel

használásának ellenőrzése, 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi ön

kormányzati képviselők 2014. évi ,•álasztására fordított pénzeszközök felhaszná

lásának ellenőrzése, valamint 

az ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása tekintetében 

Dr. Elek János, főtitkárt az Elnököt megillető feladat- és hatáskörök teljes jogkörű gya

korlására feljogosítom. 
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2. szAMú MELLÉKLET 
A V-0780-300/201S. szAMú JELENTÉSHEZ 

.,,,. .. , 
AZ ELLENORZOTT SZERVEZETEK JEGYZEKE 

Központi szervek 

Területi választási 
szervek (TVI) 

Helyi választási 
szervek (HVI) 

Nemzeti Választási Iroda 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta
tások Központi Hivatala 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hiva
tala 
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hiva
tal 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormány
zati Hivatal 
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

Bagaméri Polgármesteri Hivatal 
Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal 
Berzencei Polgármesteri Hivatal 
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hiva
tal 
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Polgármesteri Hivatal 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti 
Polgármesteri Hivatal 
Csomai Polgármesteri Hivatal 
Dégi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kalocsai Polgármesteri Hivatal 
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala 
Martonvásári Polgármesteri Hivatal 
Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal 
Öttevényi Polgármesteri Hivatal 
Penci Közös Önkormányzati Hivatal 
Sárosdi Polgármesteri Hivatal 
Szanki Polgármesteri Hivatal 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
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, ,,,. ,,,. , ,,. 
A 2014. EVI EP VALASZTASHOZ KAPCSOLODO .. , , , ., ,,..,, , 

KOZBESZERZESI ERTEKHATART ELERO BESZERZESI 

Beszerzési eljárás tárgya 

, , 
ELJARASOK 

. . i . . j 

Eljárás 
fajtája 

NBB 
határo

zat 

Adatok M Ft-ban 
··-·· ··-···-~---·- l 
Szerződés Teljesí
EP válasz- tés ösz-
tásra el-
számolt 
összege 

szege 
2014. 

dec.31-

j NVI által lefolytatott beszerzési eljárások 

l A 2014. évi OGY képV:ÍseÍőkvólasz- -------~ 

ig 
·--------~- ......... J ______________ ····-·-·-··--- ·····-·--------···- ' 

. ! hirdetmény ! tásának és az EP tagjai 2014. évi 
I választásának pénzügyi, logisztikai i nélküli tár-
i. lebonyolításához és az ezzel össze- 1 gyalásos eljá-

: rás I függésben az NVI alapfeladatainak 
i ellátásához szükséges szoftverek to-
l vábbfejlesztése, valamint ezek mű
[ ködtetéséhez szükséges, egyes szoft-
I verkomponensek és speciális szakér-
I tői tevékenység biztosítása ______ _ ______ _ 
I Az EP tagjai 2014. évi választásá-
I nak és a helyi önkormányzati kép- hirdetmény 

nélküli tár-i viselők és polgármesterek, valamint 
. gyalásos eljá-! a nemzetiségi önkormányzati kép-
i viselők 2014. évi választásának le- rás 

l bonyolításához szükséges alkalma-
i zások rendszertervezése, az NVR to-
l vábbfejlesztése, tesztelése, a meg-
i lévő rendszerelemekhez történő il-

, 19/2013. 
1 (VII. 2.) 
l 

21/2013. 
(VII. 2.) 

f lesztése, az alkalmazások üzemelte
t tése és a közvetlenül kapcsolódó 
lszolgáltatások_nyújtása. ··················------------- ....... --~--- ······. __________ _ 
I Nyomdai szolgáltatások 

könnyített el- i 37 /2013. 

! 145,7 i 
1 

222,7 I 

572,7 
• járás i (XL 5.) 

j Adatmonitoring egység kifejlesztése-~i~~~~~:;--:. ~:;~~~;~-1- --~~:~ 
. nélküli tár- f (VII. 15.) 
• gyalásos eljá-

rás 

145,7 i 

1 

572,7 1 

10,0 l 
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Beszerzési eljárás tárgya Eljárás NBB Szerződés Teljesí-
fajtája határo- EP válasz- tés ösz-

zat tásra el- szege 
számolt 2014. 
összege dec.31-

ig 

Felhasználói < 
,, " a Nemzeti 

Távközlési Gerinchálózat és alrend- a Kbt. hatálya - 127,6 127,6 

szereihez csatlakozó végpontok kö- alól a 9. § (1) 

zötti adatátviteli hálózat használa- bekezdés f) 

tára, a 2014. évi választások lebo- pontja alap-

nyolításához. (A szolgáltatás mind- ján mente-
sülő, a három választáshoz kapcsolódó 
346/2010. nettó értéke 439,9 M Ft) 
(XII. 28.) 
Korm. rende-
let alapján a 
szolgáltatásra 
kizárólagosan 
jogosulttól 
történő be-
szerzés 

KEKKH által lefolytatott beszerzési eljárások 

,,Kiemelt szintű rendelkezésre állás" beszerzés az - 16,7 16,7 
szolgáltatás ellenőrzött 

időszakot 

megelőzően 

kötött, érvé-
nyes keretszer-
ződés szerint 

Választási informatikai hálózat ki- ' könnyített el- 1/2012. 58,6 58,6 
emelt támogatása (2013. augusztus . járás (III. 6.) 
21-én kötött, érvényes keretszerző- ' 

dés alapján) . 
Kiemelt rendelkezésre állású, bérelt a Kbt. hatálya - 2,7 2,7 
vonalú internet szolgáltatás (5 GB) · alól a 9. § (1) 
létesítése és üzemeltetése a 2014. évi bekezdés f) 
választások lebonyolítása érdeké- • pontja alap-
ben (Szolgáltatás szerződés szerinti · ján mente-
teljes ellenértéke 21,1 M Ft) : sülő, belső 

: szabályozás 
szerint lefoly-
tatott beszer-

. zés 
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, "' .. .. , 
A GAZDALKODASI JOGKOROK GYAKORLASA ,, .. ., .. , , 

AZ ELLENORZOTT HELYI ES TERULETI VALASZTASI 

Megnevezés 

Bács-Kiskun Me
gyei Önkormány
zat Hivatala-. 

Kalocsai Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

Bácsbokodi Pol
gármesteri Hiva
tal 

Szanki Polgár
mesteri Hivatal 
Fejér Megyei Ön
kormányzati Hi
vatal 

A gazdálkodási 
jogkörök gyakor
lásának összesítő 

értékelése 

nem megfelelő 

nem megfelelő 

nem megfelelő 

megfelelő 

megfelelő 

, , 
IRODAKNAL 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel

lemző, rendszerszerű hiányosságok 

A saját szabályzatban foglaltak ellenére 13 esetben a 
kifizetést követően történt a beszerzések engedélyezése, 
és a pénzügyi ellenjegyzés. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére nem ellenőrizte a megelőző ügymenetben a 
jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltak 
betartását, illetve 26 esetben az érvényesítés az Ávr. 
58. § (3) bekezdésének előírása ellenére nem előzte meg 
az utalvánvozást. 
Az Avr. 53. § (2) bekezdésének előírása ellenére a 
100 E Ft alatti kifizetések rendjét nem szabályozták. 
A saját szabályozás hiányában az Áht. 37. § (1) bekez
désének előírását megsértve 28 esetben (tiszteletdíjak, 
jutalmak) nem volt írásbeli kötelezettségvállalás. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére nem ellenőrizte a megelőző ügymenetben a 
jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltak 
betartását. 
Az Ávr. 53. § (2) bekezdésének előírása ellenére a 
100 E Ft alatti kifizetések rendjét nem szabályozták. 
A saját szabályozás hiányában az Áht. 37. § (1) bekez
désének előírását megsértve előzetes írásbeli kötelezett
ségvállalás a személyi juttatások kivételével nem volt. 
Az írásba foglalt megbízási szerződések esetében az 
Áht. 37. § (1) bekezdésének és a saját szabályzat előírá
sát megsértve elmaradt a pénzügyi ellenjegyzés. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdésében előírtak 
ellenére nem jelezte az utalványozónak, hogy a meg· 
előző ügymenetben nem tartották be a jogszabályok
ban és a belső szabályzatokban foqlaltakat. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
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A gazdálkodási 
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

Megnevezés jogkörök gyakor-
teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-lásának összesítő 

értékelése lemző, rendszerszerű hiányosságok 

Az SZSZB tagokkal (15 fő) megbízási szerződést kötöttek 
a pénzügyi ellenjegyzés mellőzésével, mellyel megsér-
tették az Áht. 37. § (1) bekezdés, az Ávr. 55. § (1) bekez-
dés, valamint a saját szabályzatok előírásait. A kötele-

Martonvásár Vá- zettségvállalás dokumentumán 11 esetben (HVI tagok, 

ros Polgármes- részben jegyzőkönyvvezetők) az Ávr. 55. § (1) bekezdés, vala-

teri Hivatala megfelelő mint a saját szabályzat előírása ellenére nem szerepelt 
a pénzügyi ellenjegyzés dátuma. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésében előírtak 
ellenére nem ellenőrizte a megelőző ügymenetben a 
jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltak 
betartását. 
Az Ávr. 53. § (2) bekezdésének előírása ellenére a 
100 E Ft alatti kifizetések rendjét nem szabályozták. 
A kötelezettségvállalás, illetve annak pénzügyi ellen-
jegyzése nem felelt meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében 
előírtaknak. Az SZSZB tagok megbízási szerződései 
nem tartalmazták a megbízási díj összegét. A HVI ta-

Sárosdi Polgár-
nem megfelelő gok és a Jegyzőkönyvvezetők megbízásáról és díjazásá-

mesteri Hivatal ró! szerződés nem állt rendelkezésre. Az írásbeli kötele-
zettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése nem történt 
meg. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésének előírása 
ellenére nem ellenőrizte, hogy a megelőző ügymenet-
ben a jogszabályokban és a belső szabályzatokban fog-
laltak betartották-e. 
Az EP szabályzat alapján a kötelezettségvállalásra csak 
írásban kerülhet sor, ennek ellenére a dologi kifizeté-
sekre - megsértve az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírá-
sát - írásbeli kötelezettségvállalás nem készült. 

Dégi Közös Ön- A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvál-
kormányzati Hi- nem megfelelő lalásokra az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását meg-
vatal sértve pénzügyi ellenjegyzés nélkül került sor. 

Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésének előírása 
ellenére nem ellenőrizte a megelőző ügymenetben a 
jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltak 
betartását. 

Pest Megyei Ön-
kormányzati Hi- megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
vatal 
Budapest Fővá-
ros Főpolgármes- megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
teri Hivatal 
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A gazdálkodási 

Megnevezés jogkörök gyakor-
lásának összesítő 

értékelése 

Budapest Fővá-
ros XII. kerület 
Hegyvidéki Pol- nem megfelelő 
gármesteri Hiva-
tal 

Budapest Fővá-
ros XVII. kerület 
Rákosmenti Pol- részben 

gármesteri Hiva- megfelelő 

tal 

Szentendrei Kö-
részben zös Önkormány-

zati Hivatal megfelelő 

Penci Közös Ön-
kormányzati Hi- nem megfelelő 
vatal 

Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormány- megfelelő 
zati Hivatal 
Biharkeresztesi 
Közös Önkor-

megfelelő mányzati Híva-
tal 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-

lemző, rendszerszerű hiányosságok 

A jegyzőkönyvvezetők jutalmának (12 tétel) és az 
SZSZB tagok tiszteletdíjának (15 tétel) kifizetésére az 
Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását megsértve írásbeli 
kötelezettségvállalás nélkül került sor. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésének előírása 
ellenére nem ellenőrizte a megelőző ügymenetben a 
jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltak 
betartását. Az utalványozást a Pvr. 1. § (2) bekezdés 
e) pontjának előírásával ellentétesen a helyi választási 
iroda vezetője ( a jegyző) helyett a gazdasági vezető vé-

I qezte. 
A személyi juttatásoknál 36 esetben elmaradt az írás-
beli kötelezettségvállalás, megsértve az Áht. 37. § 
(1) bekezdésében előírtakat. 

Az írásbeli kötelezettségvállalások esetében az Áht. 
37. § (1) bekezdésének előírását megsértve nem volt 

I pénzüovi ellenieovzés. 
Egy dologi kiadási tételhez nem állt rendelkezésre do-
kumentáció, mellyel megsértették a Számv. tv. 169. 
§-ának előírását. 5 dologi kiadási tételhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalásra az Áht. 37. § (1) bekezdésének 
előírását megsértve pénzügyi ellenjegyzés nélkül került 
sor. 
A személyi jellegű kiadásoknál az Áht. 38. § (1) bekez-
désében, valamint az Ávr. 57. § (1) bek-ezdésében előírt 
teljesítésigazolás minden esetben hiányzott. 
A személyi jellegű kiadásoknál az Ávr. 58. § (3) bekez-
désének előírása ellenére 6 esetben elmaradt az érvé-
nyesítés és 14 esetben nem tüntették fel az érvényesítés 
dátumát. 
Az Ávr. 53. § (2) bekezdésének előírása ellenére a 
100 E Ft alatti kifizetések rendjét nem szabályozták. 
A dologi kiadásoknál az Áht. 37. § (1) bekezdésének 
előírását megsértve nem volt előzetes írásbeli kötele-
zettségvállalás. 
Az írásba foglalt megbízási szerződéseknél az Áht. 37. § 
(1) bekezdésének előírását megsértve a pénzügyi ellen-
jegyzés minden esetben elmaradt. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésének előírása 
ellenére nem ellenőrizte a megelőző ügymenet szabály-
szerűséqét. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

A gazdálkodási 
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

Megnevezés jogkörök gyakor-
teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-lásának összesítő 

értékelése lemző, rendszerszerű hiányosságok 

A saját szabályzat 100 E Ft alatt is előírta az írásbeli 
kötelezettségvállalást, azonban az 4 esetben elmaradt, 
mellyel megsértették az Áht. 37. § (1) bekezdésének elő-
írását. A kiküldetési rendelvényekről 4 esetben hiány-

Bagaméri Pol- zott a kiküldetést elrendelő aláírása. 
részben A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére 9 eset-gármesteri Hiva-
megfelelő ben nem, illetve nem az előírásoknak megfelelően ke-tal 

rült sor, mellyel megsértették az Áht. 37. § (1) bekezdé-
sének, valamint a saját szabályzatuknak az előírását. 
A fenti esetekben az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekez-
désének előírása ellenére nem ellenőrizte a megelőző 
ünvmenet szabályszerűséaét. 
A Gazdálkodási szabályzat alapján kötelezettségválla-
lásra csak írásban kerülhetett sor, ami 2 esetben elma-

Nagyhegyesi Pol-
radt, megsértve az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását. 
Az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását megsértve 

gármesteri Hiva- nem megfelelő 17 esetben a pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvál-
tal lalást követően végezték el. 

A 19 ellenőrzött tétel esetében az érvényesítő az Á vr. 
58. § (1) bekezdésének előírása ellenére nem ellenőrizte 
az előző üovmenet szabálvszerűséoét. 

Győr-Moson-Sop-

ron Megyei Ön-
megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. kormányzati Hi-

vatal 
Az SZSZB tagok megbízólevelei (17 db) nem voltak sza-
bályszerű kötelezettségvállalások, mivel nem torta!-

Csornai Polgár- részben mazták a díjazás összegét, így nem feleltek meg az Áht. 
37. § (1) bekezdésében előírtaknak. mesteri Hivatal megfelelő A kötelezettségvállalásokra 14 esetben az Áht. 37. § 
(1) bekezdésében előírtakat megsértve pénzügyi ellen-
jeavzés nélkül került sor. 
A HVI tagok jutalmának kifizetését megalapozó köte-
lezettségvállalás (megbízási szerződés vagy célfeladat 

Bősárkányi Kö- kitűzés) az Áht. 37. § (1) bekezdésében előírtakat meg-

zös Önkormány- nem megfelelő sértve. nem volt. Az SZSZB tagok megbízólevelei nem 
tartalmazták a tiszteletdíj összegét. zati Hivatal Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésének előírása 
ellenére nem ellenőrizte az előző ügymenet szabálysze-
rűséqét. 

A személyi jellegű kifizetések esetében a kötelezettség-

Öttevényi Pol- vállalások az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását meg-
sértve pénzügyi ellenjegyzés mellőzésével történtek. gármesteri Hiva- nem megfelelő 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésének előírása tal 
ellenére nem ellenőrizte az előző ügymenet szabálysze-
rűséaét. 

Somogy Megyei 
Önkormányzati megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
Hivatal 
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A gazdálkodási 

Megnevezés jogkörök gyakor-
lásának összesítő 

értékelése 

Kaposvár Megyei 
Jogú Város Pol-

nem megfelelő gármesteri Híva-
tala 

Berzencei Pol-
gármesteri Híva- nem megfelelő 
tal 

Kaposmérői Kö-
zös Önkormány- nem megfolelő 
zati Hivatal 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-

lemző, rendszerszerű hiányosságok 

A kötelezettségvállalás dokumentuma az Áht. 37. § 
(1) bekezdésének előírását megsértve 27 esetben nem 
tartalmazott pénzügyi ellenjegyzést. A 100 E Ft alatti 
kifizetéseknél 17 esetben nem tartották be a belső sza-
bálvzatban előírtakat. 
A személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos kötelezett-
ségvállalásokra az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását 
megsértve pénzügyi ellenjegyzés nélkül került sor. 
A Jegyzői intézkedés alapján kötelezettséget vállalni 
csak írásban lehetett. A hivatali dolgozóknak kifizetett 
jutalmat az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását meg-
sértve nem alapozta meg szabályszerű kötelezettség-
vállalás, arra összeget nem tartalmazó "teljesítmény 
célkitűzés" alapján került sor. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdésének előírása 
ellenére nem jelezte az utalványozónak, hogy a meg-
előző ügymenetben nem tartották be a jogszabályok-
ban és a belső szabályzatban foqlaltakat. 
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Dr Elek János Főtitkár Úr 
részére 
Állan1i Számvevőszék 
Budapest 
Apáczai Csere János u 10. 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

Tárgy: Észrevétel 111egki1ldése 
Ikt.sz:5086-4/2015 

/Z;;../,C;!r .ic0,Jt,L.,l..-.9-... 

rv f?;z,. 
2015 JúN 1 7. 

;.?C·. Jf. 

Köszönettel 111egkaptuk az .országgyűlési képviselők, az Európai Parlfl.tneµt ·tagjai és a hél)~ 
önkonnányza1í képviselők és polgárn1esterek, vala1nint a nen1zetiségi önkonnányzati 
képviselők választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése tárgyában 
készült vizsgálati jelentések 1ervezeteit, 1nelyre az alábbi észrevételt kívánon1 teru1i. 

Az országgyülési képviselők 2014. évi választására vonatkozó jelentés tervezetet elfogadjuk, 
ugyanakkor az Európai Parla1nenti képviselők, vala1uint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgánnesterek választásával összefüggésben önkorn1ányzatunkra vonatkozóan tett 
n1egállapításokat nem tudjuk elfogadni. 
Az Európai P:arllnnenti váiasztások esetében a jelentés 3. száinú 1nellékletéb0n a Bács-Kiskun 
Megyei Önkonnányzat 1-livata]a gazdálkodá.si jogkörök gyakorlásának n1inösítése ne1n 
inegfelelő, n1íg a helyi önkonnányzatí képviselők választása. esetében ez a 1ninösítés részben 
megfelelő. 

Kére1n szíveskedjenek a tett 1negállapításokat tételesen alátá111aszta1ti, mivel a leírásból 
számunki-a nen1 beazonosíthatóak a jelzett hiányosságok, en1ellett az általunk foly1ato1t 
gazdálkodási gyakorlat alapján is teljességgel é1thclctlen, hogy a n1inösítés 1nilyen tények 
alapján kertilt megállapításra. 

1-Iivatalunk az érvényes szabályozás alapján egységes gazdálkodási gyakorlatot folytat, 
a1ninek során kie1nelt figyeln1et fordítunk a szabályosság betartására~ an1it tanúsít az a tény is, 
hogy az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan készült jelentés tervezet netn 
tá1t fel rendszerszintű hiányosságot a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában. 
Az eltérő n-1egítélés okát rni abban látjuk, hogy az utóbbi két vízsgálatot végző revizor 
Hivatallal való együtt1nűködése nein volt 1negfelelö. 

Válaszát előre is köszönö1n. 

Kecsken1ét, 2015.június 16. 

Tisztelettel: 
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SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Szigeti László úr 
főjegyző 

Bács-l(iskun Megyei önkonnányzat Hivatala 

Kecske1nét 

Tisztelt Főjegyző Úr! 

FŐTITKÁR 

Ikt.sz:ám: V-0780-283/2015. 

V-0781-18912015. 

Köszönettel 111egkaptam „Az Európai Parla111ent tagjainak 2014. évi választására .fordított 
pénzeszközök .felhasználásának ellenőrzése", illetve • .A helyi önkonnányzatí képviselők és 
polgtínnesterek, valan1int a n.e,nzeriségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására 
.fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" című jelentéstervezetek 111egállapításaira 
tett észrevételét. 

Az ellenőrzési megállapításokra vonatkozó észrevételét az Állami Számvevőszékről szó]ó 
201 L évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott tizenöt napos határidőn belül 
küldte meg. Az Állami Számvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a mellékletként csa
tolt, a felügyeleti vezető által készített indokolás tartalmazza. 

Budapest, 2015. D~ · hóO'r. nap 

Melléklet; Észrevételre adott válasz 

1052 BUDAPEST, Af'AGZAI CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Budapest 4, f'L S4 lalefon: 484 !1104 fax: 484 9213 



Eszrc,,étel; 

Válasz: 

Indoklás: 

S. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

Az észrevételt-e adott válasz 

l. számú mclléldct 
a V-0780-283/2015. számti levélhe2 
a V--0781-189/2015, s1iimú !evélhe.z 

Az Európai Parlrunent t.agiainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel-
has211álásának ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet 3. számű n1ellél<letében szereplő 
megállapítás szerint: 

,,Bács-Kiskun .Alegyei Önkonnányzat Iiivatalánál a gazdálkodási jogkörök gya-
korlásának összes/Jő értékelése ne1n 1negfelelő. 

A saját szabályzatban foglaltak ellenére 13 ese1ben a kifizetést követ/fen történt 
a beszerzések engedélyez.ése, és a JJénzügyi elle1efegyzé;. Az érvényesítő az Ávr, 
58. § (1) bekezdésében előírra.k ellené_re ne,n ellenőrizte _a 111egelőző ügyn2en_et~ 
ben a fogszabá{vokban és a belső- szabályzatokhán .foglaltak betartását, illetve 
26 esetben az érvényesirés az Ávr. 58. § (3) bekezdésének előírása ellenére ne111 
előzte 1neg az utalványozást." 

A helyi önkonnányzati képviselők és polgánnesterek. vala1nint a nen1zetiségi ön-
kon11ányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá-
sának ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet 3. szátnű n1ellékletében szereplő megál-
lapítás szerint 

,,Bács-Kiskun Megyei Önkonnányzai. H;vatal.ánál a gazdálkodási jogkörök gya-
korlásának összesítő értékelése részben 111egfelelő. 

A kötelezettségvállalás 9 esetben ne,n volt szabályszerű: 7 esetben az Áht. 37. § 
(1) bekezdés előírása ellenére a pénzügyi teljesítés esedékességét követően, utó-
tag tőrténí; I esetben az Ávr. 52. § (1) előírása ellenére nen1 történt 1neg; 1 eset-
ben az Áht. 37. § (1) előírása ellenére pénzűgyi e/len.jegyzés nélkül főrtént. A 
pénzü!J14 ellenjegyzés 9 esetben nem volt szabályszerű: 2 esetben az Áht. 37. § 
(1) és Avr. 55. § (1) ellenére ne111 történt 1neg a pénzügyi ellenjegyzés; 7 esetben 
arra az Áht. 37. § (J) előírása ellenére a 11énzügyi teljesítés esedékessége urán 
került SOI". A teljesílésigazolást 17 esetben Áv,-. 57. § (3)-(4) bekezdés e/ő/,-ása 
ellenére neni az arra jogosult sze,nély látta el. Az érvényesítő 17 esetben az Ávr. 
58. § (2) bekezdés előírása ellenére ne1n.felezte az utalványozónak. hogy a 111-eg-
előző ügyrnenetben a jogs:za.bályokban és a belső szabályzatokban foglal!akat 
ne1n tartották be .• 4 kifizetés elrendelésére 8 e.,;etben érvényesített okrl1ánv hiá-
nyában került sor az J4vr. 59. § (1) bekezdés előírása ellenére. " . 

Az ész1·evétel szerint a megállapítások alátán1asztását1 a jelzett hiányosságok 
beazonosítását kifogásolják. A gazdálkodási gyakorlatuk alapján nem értik, hogy 
a minősítés 1ni1yen tények alaP.ián került megállapításra. Az észrevétel szerint a 
}JivataJ az érvényes szabályozás alapján egységes gazdálkodási gyakorlatot foly-
tatott, ennek ellenére a háron1jelentéstervezetben szereplő 1negítélés eltér, annak 
oka nen1 tisztázott. 

Az Állami Számvevőszék az észrevételt ncnt fogadja cl. 

A 2014. évi választások lebonyolításához kapcsolódó kiadási tételek vonatkozá-
sában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának értékelése választásonként külön-
külön elvégzett mintavétel aJaoián került értékelésre. Az elszámolt kiadási téte-
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lekből választásonként 50-50 mintatétel kiértékelésére keiiilt sor. Mivel a nlin
tákban szereplő tételek különbö?-11ek, ezért azok kiéxtéke]ése nen1 feltétlenül 
eredményez hasonló 1ninösítést. Önök az ellenőrzési progran1 részeként irJ.egkap
ták a gazdálkodási jogkörök értékelési sze111pontjait tartahnaz6 111u1lkalapot, va
la1nint a nlintavételi eljárás leírását. Ezen túl a jelentéstervezet bevezetője ezzel 
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást tartaln1azza: ,,A választásraforditott pénz
eszközök szabályszerű.felhasználásának ellenőrzése során a gazdálkodási és el
lenőrzésijogkörők gyakorlásának 1neg{elelőségét a sze,nélyijuttatásokkal, a do
logi J..iadásokkal, val.am;n1 a felhabnozási kiadásokkal kapcsolatos kffizetések 
esetében 1nintavétellel ellenőriztük Megfelelőnek értékeltük a jogkörök gyakor
lását, a111en11yiben 95%-os nwgbízhat6sággal a sokaságban az átlagos niegfele
lőségi szá2alék legalább 85%, részben niegfelelőnek érlékeltük, ha a sokaságban 
az átlagos 111egfelelőségi százalék als6 határa 60 és 85% köző(I volt, ne1n ,negfe
le.lőnek pedig akkor, ha a 1nintavételi eredn1ények alapján a sokaságban az átla
gos 1negfelelőségi százalék alsó határa 60% v~gv kisebb volt.'). · 
A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályszerűségét az Önök által rendel
kezésre bocsátott dokume11tun1ok1 így a 1nintához tartozó kiadási tételek bizony
latai, a kapcsolódó belső szabályzat alapján ellenőriztük. 
A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, vala111intaz 
érvényesítés jogkörök gyakorlása tekintetében a statisztikai módszerrel kiértékelt 
n1inták alapján összegző minősítés került megfogabnazásra az egyesjelentést:er
vezetekben. A feltárt hibák előfordulási gyakoriságát alapul véve - a megsértett 
jogszabályi előírások feltüntetése n1el1ett - a rendszerszerű hiányosságokra hív
tuk fel a figyeln1et. A nem n1egfelelö n1inösítést kapott 1nh1ta esetében ennek 
n1egfele]őe11 kiemelésre kerü.14 hogy az 50 tételből az érvényesítésnél és az utal
ványozásnál 26"26, a pénzügyi ellenjegyzésné.1 (és így akötelezettségvállalásnál) 
13 esetben az e11enőrzés hiányosságot tárt fel. 

Tájékoztatom Főjegyző urat. hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük ajelen
téstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 
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Állami Számvevőszék 

Dr. Elek J áuos 
F<':ítítkár részére 

1052. Budapest 
Apáczai Csere János u. 10. 

Tárgy: Észrevétel 

Tisztelt Főtitkár (Jrl 

.H!GY.ZÖJf.. 

1 ALL:~.\1r sZ)"\1\1 Evűsz1~r( . ., 
\ L'GYVJTLLJ 1RODA 
I 5()02,c;/10.foe;-
!,'.,k.: JUN 1 7 2015 

/ lku<1,ba1m: ..\1::..9..'.!J .. ?.;::; ... '#J.!.fl{ 1 
, >vt...llék!et· " ..... , .. ,/.. 41.t,..- ............ ,.~!!:t.r 

RAKOSMl'NTE 

Jkt:atószá111: 15-1/7/2015 
Hivalkozási szám: V-0779-415/2015 

V-0780-276/2015 
V-0781-182/2015 

Ügyintéző: Némethné S:iri Irén 
Telefon: +36 1 253-3380 

/:l /i -...J 

_{--j./ .i„,1 ,,::'.)U/}'· t.-, L4 ~. 

(}.7," l't 

1015 JúN 17. 
:rv Rz.i. 

_..1 2014 • .ft_,j vtÍ!nsZfdtokn, fard!tott ph,z.eszkiiziik JC1ht1SZf!(ÜtÍS(Íllak dlr.mörzé..rf.rc 

- ... 4z or:sz!{ggyti/i.d k,!pvise/ók 20/4. évi lN.ÍitJPZfÚSrÍ/71 .fort/ftoft pbrzesz_k(izjjk .fo//Jaszpá/ósá11ak 
e./l(!JJÖrzfJ'(t,' 

- Az für()pai Parf41J1t.11t tag/r.1h1ak 2014. Jvi vlÍlasz!d1ám .fordított pi11Z!sz.kliz.ök falhaSZflálrisának 
p//enlírz.é.re; 

- ,,-1 he/Ji il11J..wnnd1D1zati képvüt.!Qk és pn{~án11e.,tcrtk, vtJ/a11JiJ1t t111r111z.rtis(lj iink..()l'lllth!JZfF!i J..~tipvise/ók 
2014. tpj vákuz!á.w fardítolt pinzcsz.kiizfik falbasznákí.rdrvr1k c!lcnőrzl.re 

cítntnel készített szán1vev6i jclcntéstervezetekct megk:1ptuk . 

. Az Állami Szá1nvevószékról szóló 2011. évi LX\fJ. tön•ény 29. § (2) bekezdése abpján az 
cllen.6rzések inegállapít.-isaira a Jegyző 15 napon belül írásban észrevételt tehet. 

Az cllcnótzésckról készült jelcnté..,tervezetekct 1ncgismertiik, a V-0779-415/2015 és a V-0781~ 
182/2015 jelentéi;ekben tett. n1egiillapícisokkal kapcsolatban észrevételt nem kíván.unk tenni . 

. A V-0780-276/2015 szfunú jclcntéstcrvczctben tett inegállapícisokka.l_ kapcsolatban két 
észrevételt teszek: 

1. A jelentéstervezet 18 oldalán tévesen az szerepel, hot,~ a ),.'""\111. kerület késedelmesen szá1nolt cl 
a választások lebonyolításához biztosított pénzeszközök felhasználásáról. 

BUDAPEST FÓV/\ROS XVU. Kf:RÜI.ET 
RÁKOSMENTE ÖNKO!tMÁN\'ZAT A 

' 1173 Budapest~ Pestiút165.;Lcvéldin: 1656Budapc:-t,.Pf.: 110.;Tcl.: +36 1 253-3319; Fax: +36 1 253-3323; 
E-1nail: of!.fil!lllli).ll}%@(&rnkr'i~1ncnr('.ht1 
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Mellékclctn a Fóvátosí Választási Iroda elszán1olásra vonatkozó levelét, mely szeiint a kerület ki 
volt jelölve helyszíni ellenőrzésre,. a dokumentu1nokat csak a 1negadott időben kellett a 'IVI~nek 
benyújtani. 

Álláspontom szerint így a XVII. ketiíleri HVI nem számolt el késedehnesen. 

2. A jelentéstervezet 3. szá1nú 1nelléldctének 3, oldalán Budapest Fővá1·os X--VII, ke1i.ilct 
Rákosmenti Polgá1mestei-i l*Iivamlt érintő összesítő meg-'.<llapítások között álláspontom szerint 
tévesen szerepel a hivatkozott 36 csetbeli személyi juttatások kifizetésénél elmaradt írásbeli 
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, mivel a s-;,-cmélyi íuttatásokra kifizetett összeg egyik esetben 
sem érte el a 100.000 Ft-ot, így az államháztattástól szóló tö1.rény végrehajtásáról szóló 
368/2011 (A'1l.31.) l(ortn. rendelet 53.§ (1) bekezdés alapján 11en1 szükséges írásbeli 
kötelczetttégválblás a kifizetéshez, így pénzügyi ellenjegyzés sem. 

l(éren1. észrevételeim elfogadását. 

Budapest, 2015. június 11. 

'I'isztelett.el; 

~ 
BUDAPE.~T FÚ VÁROS XV!l. KERÜLET 

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 

1173 Budapatr, Pcs1iút 165.;Levélciin: 1656Buda1x~t; Pf: 110.;Tcl.: +36 1 253-3319; Fax: +36 1 253-3323; 
E-inai!: f!..!lkrlQJ1;1nyzru:{ifr:i~.n1cntt'.hc1 
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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI IRODA 
1052 Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. 

Telefon: 327-1177, Fax: 327·1855 

1m11~11111111111~oow11m1oom11111~m1 ikt. szám:FPH071 /45 • 1212014 
~í000062841400~ 

ll-V., Vll-VI ll., X-X\'l l !., XX-XXI l., keriiletí Önkúrmúnyznr .kgyziiJe, mín1 0 E\'i 
vezetií) valan1ín1 

L, \.IJ., lX., XIX., XXIJ 1. keriilrti Önkonnányzat Jeg_yzöjt\ nli111 

1-Jefyi Vála.'iztá:-i !rodi1 \'t'Zt'lÖ 

részére 

Budapest 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

Értesítem, hogy az Európai Parlament tagjai választas pénzügyi e!s.zámolésának ellenőrzését az 
1. sz. mellékletben található tájékoztatás szerint bonyolítjuk le. 

Vala-mennyi OEVJ / HV! részéről kötelezően beküldendő dokumentumok: iwn.11 . .1, .. .' 

VP!R rendszerböl kinyomtatott, aláírt feladattipusú elszámolás. 
Tanúsltvány helyi választási irodák részére (2. sz. mel!ékle!) 
Részletező adatlapok a feladattipusU elszámoláshoz {3. sz. melléklet) 
Dol.ogi kiadások többletigényeihez szarnia / kötelezettség vá!lalás másolata - postaköltség 
kivételével 
25301 SzSzB póttagok Jogcím többletígényéhez: szavazóköri jegyzőkönyv jelenlétet igazoló 
oldalának másolata } Lu.i · v...i.. a: l" U.<..J 

Az ellenőrzésekről további ínformácíókat nyújt: Altsachné Müller Zsuzsanna, a Fővárosi 
Vá/asz/ási Iroda pénzügyi felelőse, ellenőre (lel: 999-93-09) 

Budapest, 2014. május „ JG',. 

Tisztelettel: 
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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI IRODA 
1052 Budapest V. kerJlet, Városház utca 9-11. 

Telefon: 327-1177, Fax: 327-1855 

Tájékoztatás 

A 2014. évi Európai Parlament tagjai választás 
pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről 

Dokumentumokon alapuló ellenőrzésre kijelölt OEVl~k J HVJ-k:-
1. kerület 

IV. kerület, 

V. kerület, 

VI. kerület, 

VII. kerület, 

VllL kerület, 

IX. kerület, 

X. kerület, 

Xl. kerület. 

X!II. kerület, 

XIV. kerület, 

XV. Kerület, 

XVI. Kerület, 

XVIII. kerület, 

XXI. kerület, 

XXIII. kerület 

(Ellenőrzéshez szükséges dokumentumok: Jásd értesítésben) 

A borítékra írják rá: 

2014. évi Európai Parlament tagjai választás pénzügyi elszámolása 

Beküldési határidő.12014.június 12. (csütörtök) 16 óráig . . J 
Budapest Főpolgármesteri Hivatal- Iktató II. 201. 

1. sz.melléklet 



6. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

' 
Helyszíni ellenőrzésre kijelölt OEV!Mk I HVl·k, az ellenörzések időpontja: 

-11. kerület 2014. június 12. 10.00 

-XXII. kerület 2014. június 12. 13.30 
-XIX. kerület 2014. június 13. 10.00 
- Ill. kerület 2014. június 18. 10.00 

-XII. kerület 201~. június 19. 10.00 
(fvTÍ.kerÖiet-· 2014. június 19. 13.30 

:XX:-kerüfet 2014. Junius 20. 10.00 

Ellenőrzés helye: Főpolgármesteri Hivatal, 1 
Budapest, V. Városház utca 9-11. 234/C (Antos terem mellett) -Ellenörzéshez szükséges atadandó dokumentumok; lásd értesitésben 

A helyszíni ellenőrzéS a1Ralm2val bemutatásra kerülő dokumentumok 

Pénzügyi terv és módositása {központi és sajflt forrás felhaszn.3.lására) 
Személyi juttatások esetén a számfejtést elrendelő és teljesftést Igazoló bízonylatok {vá· 
lasztott bizottsági tagok, jegyzőkönyvvezetők, bizottsági és Iroda tagok, egyéb személyi 
Juttatások) Személyenként készült megbfzásokbó! típusonként 1 - 1 db. 
SzámfeJtE!s összesítő kimutatása{i) 
dologi kíadások közül 3 db: a részletező adatlapon szerep!ö 3 legnagyobb összegű íétel 
bizonylatai - kivéve Posta - (megrendelő, szerződés, teijesitésigazofás, számla, kiegyen
!ltés - amennyiben megtörtént~ bizonylata) 
kötelezettségvá!íaliisra. uta!vanyozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre vonaikozó jogkö
rök szabályozá.sénak kivonata 
pénzügyi ellenőrzést végző iroda tag megbízó levelének másolata / 
e!!enörzési jelentés V 

Budapest, 2014. majus 26. 

A thu&,...., f1, - (,<,q,,~ 
Altsachné Müller Zsuzsanna 

Fővárosi Választi3.si Iroda 
pénzügyi felelőse 
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ALLAMI 
szAMVEVÓSZÉK 

Dr. Rúzsa Ágnes úrhölgy 
jegyző 

FŐTITKÁR 

IJ..1·.szám: V -07 80<1:85/20 15. 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosn1enti Polgán11esteri Hivatal 

Budapest 

Tisztelt Jegyző Úr·hölgy! 

Köszönettel n1egkapta1n „Az Európai Parlarnent tagjainak 2014. évi választására fordított 
pénzeszkőzök.felhasználásának ellen5rzése" ci1nű jelentéstervezet megállapításaira tett észrevé
telét. 

Az ellenőrzési 1negá1lapftások.ra vonatkozó észrevételét az Állami Számvevőszékről szóló 
201 J. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott tizenöt napos határidőn belül 
küldte n1eg. Az Álla1ni Szá1nvevöszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a 111ellékletk.ént csa
tolt, a felügyeleti vezető által készített indokolás tartahnazza. 

Budapest, 2015. .::x;. h63(). nap 

Tisztelettel: 

Melléklet: Észrevételre adott válasz (1 darab) 

1052 BUDAPEST, APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA lO. 1364 Budape.s! 4.1'!. 5~ telefon, 464 9104 fax: ~04 9213 
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J, szám(1 melléklet 
a VM0780~285/2015. számű levélhez 

Az Európai Parla111ent tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasz
ttálásának cHenőrzésc cin1ü jelentéstervezetre tett észrevételre adott válasz 

Esir{.'Vétel: 
Jelentéstervezet 4. A választási .feladatokra felhasznált pénzeszközök elszá1nolása 
(18. oldal 3. bekezdésében szereplő, 22. lábjegyzet :,;zerinli 111egállapftás): 

A )(JIJJ. kerület késedehnesen szán1olt el a választások lebonyolításához bi:ztosí-
tolt pénzeszközök felhasználásáról. 

Az észrevétel szerint A XVII. kerületi HVI nem számolt el késedelmesen, 
111ert a Fővárosi Választási l1'oda a 1-IVI-t helyszíni ellenőrzésre jelölte ki. 
amelynek időpontját 2014. június 19. napjában határozta n1eg. A dokumentu-
mokat csak a megadott időben kellett a TVI-nek benyűjtani. 

Válasz: Az Állan1i S7..án1vcvőszék az észrevételt nen1 fogadja el. 

Indoklás: A Pvr. 7. § (1) bekezdése tételesen rendelkezik atTól, hogy a HVI vezetője fel-
adattípusű elszáinolást készít a TVl vezetője részére a választás napját (2014. 
n1ájus 25.) követő tizenöt napon belül. Az elszán1olás készítés kötelezettségé-
nek KIM rendeletben foglalt határidejét a TVI ellenőrzése a jogszabály szerint 
nem befolyásolja. 

Eszrevétel: Jelentéstervezet 3. szá,nú n1elléklet: 

A sze,né~yi juitatásoknál 36 ese!ben elmaradt az írásbeli kötelezeftségvállalás, 
megsértve az Áht. 3 7. § (1) bekezdésében előlrtakat. 

Az észrevétel szerint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosn1enti Polgánnes-
teri I-Iivatalt érintő összesítő n1egállapítások közöt1 állásponto1n szerint tévesen 
szerepel a hivatkozott 36 esetbeli szen1élyi juttatások kifizetésénél elmaradt 
írásbeli kötelezettségvállalás és clleqjeb,yzés, mivel a személyi juttatásokra kifi-
zetett összeg egyik esetben se1n é1te el a I 00.000 Ft-ot, így az állan1háztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kom1. rendelet 
53. § (l) bekezdés alapján nem szükséges írásbeli kö!elezeltségvállalás a kifize-
téshez, így pénzügyi elleqjegyzés se1n. 

Válasz: Az Állami Szán1vevőszék az észrevételt ncn1 fogadja el. 
Indoklás: Az indoklásban hivatkozott 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. § (l) be-

kezdése mellett az 53. § (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdés szerinti ki-
fizetésre e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, 
utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az elő-
zetes írásbeli kötelezettségvállalást nen1 igénylő kifizetések rendjét a kötele-
zettséget vállaló szerv belső szabályzatában rögzíti. 

A Polgár1nesteri Hivatal a választások pénzügyi lebonyolításának és belső el-
lenőizési rendjére vonatkozóan (2014. január l-től érvényes) külön szabályza-
tot készített, a1nelyben az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást ne1n igénylő 
kifizetések rendjét ne1n szabályozta, kifejezetten azt rögzítette, hogy ,1A kötele-
zettségvál]alásra csak az ellenjegyzés n1egtörténte után, írásban kerülhet sor." 
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Tájékoztatom Jegyző Úrhölgyet, hogy a szátnvevőszéki jelentés 1nellékleteként szerepeltetjük a 
jelentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest. 2015. OG 

2 



7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

lll!llllmlWlilffllllli~lllllllllllllll 

dr. Elek János úr 
főtitkár 

Állami Szá1nvevőszék 

Budapest 

Fővárosi Választási Iroda 

f V .~K.c.--1...i~ Jsa. .. 'z:Sw~1<._1, .... -u. 

Tisztelt Főtitkár Úri TV ~~ JúN 1 a ,;G ki<R. 
A 2014 évi váfasztások számvevószéki vizsgálatainak jelenléstervezeteit koszónettel megkaptuk. 1 

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordltott 
pénzeszközök felhasználásának e!lenörzéséröl szóló V-0780-276/2015. számú és 
a hefyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 
V-0781-182/2015. számú jelentéstervezetekre észrevételt nem teszek. 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásáról 
készült V-0779-415/2015. számú Jelentéstervezet esetében az alábbíak szerinti pontosítást 
sziveskedjenek elfogadni. 

A jelentés tervezet 3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesltésének szabályszerűsége 
pontban (16. oldal, második bekezdés): 
,,Az FVI a választások pénzeszközeinek kormányzati funkciók szerinti elkülönítését a 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet 3.§ (1) bekezdésében és 1. mellékletében foglalta!< ellenére nem 
biztosította" 

Pontosítva: ,,Az FVI a választások pénzeszközeinek korrnányzati funkciók szerinti elkülönítését a 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3.§ (1) bekezdésébe.n és 1. mellékletének megfelelően 
biztosította'' 

Indoklás: A Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal számvíteli rendszerében 
kiá!!ított valamennyi utalványon szerepel a kormányzati funkció száma és elnevezése, ami 

lehetővé teszi a választások pénzeszközeinek kormányzati funkciók szerinti elkülönítését. 
A bizonylatokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátottuk, továbbá elektroníkus formában átadtuk 
részükre. (A levélhez 3 db bizonylat m8solatot csatoltunk.) 

1 
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Pontos!tási kérésünket alátámasztja az is, hogy az Európai Parlament tagjainak 2014.évi 
választása és a helyi önkonnányzati képvlse!ők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2014. évi választása idején is ugyanezt a szamviteli rendszert 
használtuk (PIR - Forrás), s ezekben az esetekben a kód használatával kapcsolatos észrevétel 
nem fogalmazódott meg. 

Budapest. 2015. június ,,.if ..... 

. ex;· ,. 

Melléklet: 3 db kiadási utalvány másolata 

212 

Tisztelettel 

h~~ .. 
;-...., ".4 r -r: 4'.at~ . t.P ~fi..U-e,") , 

~

, ~- ~ árádi Kálmánné dr. 
-~ ;; főjegyző · . 

':.',.. -
2

. · <f9 'városi Választási Iroda 
~ .::1 * -4 vezetője --
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Győr-Moson-Sopron 

Megyei Önkormányzati Hivatal 
Megyei Főjegyző 

Ügyszám: 50-3/2015. 

Állami Számvevőszék 

Dr. Elek János 

főtitkár úr 

Budapest 

Apáczai Csere János u. 10. 

Tisztelt Főtitkár Úri 

;;_~. 
2015 JúN 2 3. 

'iÍ! lx;,:; . 
! ÁLLAr\11 SZÁM\'RVőszJ;K ·1 
, ÜGYVITEL! lRODA J 

j 515G5/201:, 1 

I É,k.: JUN 2 2 2015 j 

l lkiotós,.1m: .. Y..:.:?..'.{:,;:,: .. ±f.~J-
l!\!~'.'.lék!ct: .................. ~ ................. '.'.c:.~:J' 

Tárgy: Észrevétel az ÁSZ jelentés 

megállapításaíra 

A 2014. évi választásokra fordított pénz.eszközök felhasználásának eHenőrzése tárgyában az 

Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésekről készített munkaanyagot kézhez kaptam. 

Az egyes ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapításokkal egyetértek; észrevételt nem 

teszek. 

Ezúton szeretném megköszönni a vizsgálat teljes körében és a helyszíni ellenőrzés során a 

számvevőszéki munkatársak részéről tanúsított segítő együttműködést. 

Győr, 2015. június 15. 

9021 Gyót, Városház l.ér 3. lt'lt'fon +36 (96) 522 204 
r-mail fojegyw@gymsmo.lm f:a>: +36 (96) 522 221 
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Dégi Közös Önkormány7,ati Hivatal Jegyzője 
8135 Dég, Kossulh Lajos utca 17. 
Tel: 25/505-250*137 

~.{. 
ZOí\ JúN 2 ~ 
'f(/11,,:;_ 

Szám: D/108-10/20]5. Hiv.s7.ám: 

Álhnni Szán1vevőszék 
l)r. Elek János főtitkár úr részére 

Budapest 
Pf. 54. 
1364 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

------· -·-1 
' ÁLU\ll sz.\M\'EVŐSZÍéK ' 
'. l.':GYVJTL:L/ lRODA ! 
1 53421/201!,- i 
i É,k., JUN 2 5 2015 1 

I i , , . . . V- Ot"-t9- '12!1 
1. 
\ 1_,1,.\i_l~~ .• 111,. ........................................ l,f'"; 
~:!!~!!~~~_::.:"""''"'""''""'"''""''"'"":'•"'.J ~ 

V-0779-415/20l5. 
V-0780-276/20]5. 
V-078J-182/2015. 

Tájékoztato111, hogy az Állami SzáJ.nvevőszéknek az országgyűlési képviselők, az Európai 
Parlmnent tagjainak és a helyi önkorinányzati képviselők és polgárn1esterek, vala1nint a 
nen1zetiségí önko1111ányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatban érkezett jele.ntéstervezetek alapján az ellenőrzés 
1negállapítására ne111 kívánok éS'lrevételt tenni. 

Dég, 2015.június 22. 

Tisztelettel: 

1 
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Káposvát· M:~ei-Jogú:Viµ:os ümzetes FójepzfJl.;, ... 
·. . fi, Jr-&,- _,1(.,J,,,_,,,v. 

· · ' 'oé0ir-' 
•· 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1, Télefon: (36) 82íSOJ-508_" Fax: (36) 821501·500 

B-m~il; j~rz_o@kaposvar.hu 
. ····~~---_,,-,---.'C:Ai"i1ci. ,c=,Ar:ci'"''i1 =is;;;,,ciA'i;'inrr,r;i:iviiois"iz.'i'Eci:rcacc;I 

)c'i"',....· ÜGYVJTELJ 1RODA 
Űgyirat,zám: T/236/2015, . · 

Állami Szám~evószék . 
Elek János főtitlcár úr rés:iére 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

1015JúN25, .j S"31114/2DIS 
'i'ilR:;t,. \1,,1<., JUN 2 5 W15 

!I. lkt<n,\"''"' ... lf.:::.Qff..~.:.J.~.f./L JJ" 
~'!!ék 1et· .................. ,. ... -.,, ___ , _ _.J 

. Az Állami Szá1nvevőszéknek a 2014. évi' választásokra fordíOO:tt pénz~szközök. ft':lhasználásán.ak 
ellenőrzéséről szóló hátom jelenté-.stervezethez (országgyűlési. európai parlamenü. önkormányzati 
válas:i.:tások) a következő_ észreVét~1t teszem: · 

Az AsZ jelentéstervezetei KaP·osvái yoil~tkozásában nem ta1talmi, ha~em fonnai elöirások vélt 
hifu.lyosságait.tartahnazclK. - · 

Kaposvár. Megyei Jogú Város Polgá:crnesteri Hivatalában az ÁSZ jelentésekben kifogásolt 
kötelezettségvállalások a.fe1ha~ált választási pénzek kís hányadát érilltették, a·zok kizárólag·a 
százezer forint alatti kifi:teí-és·eicré. 'Vonatkoztak> am~lyek ·az államhá+:taitásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 36812QJ l. .(),.'TI .. 31.) Korm. rendelet. 53. § (!) b.ekezdés a) pontja alapján 
előzetes- .írásbeli kötele~ttségvállalást neri1 Ígényeluek. A százezer forint alatti kifizetésekre 
vonatkozó észl'evétélek ~ pQlgán:ne~teii. hivatal belső szab~yzatára hivatkoznak. ugymiakkor a 
vizsgálf idös~ban a polgármesteri hivatal kötelezettségvállalási szabályzata ·a százezer forint alatti 
kifizetésekre vOnatkozó eJöze~· írásbeii- kötelezettséivállalásra elöítást I!-em tarta!n1azott. 

Az ors:µggyülé$i képviselők. választ;;Sa, valamint ·az Európai Padruuent tagjainak választása 
'költségéi.nek nonnatíváiró1. ·1ételeiről~ elszámolási és belső é.Uenöv..ési' rendjér°llL valamint e"gyes 
választási tárgyú rl'1iniszteri ren'deletek-ni.ódositásáről szó!ó 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § 
(1) bekezdése S?..erint a. H'vr és az. OEVi tekintetében a támogatás felhasználását a TVI ellenőrzi a 
választás na.P.iát köyető negyvenöt nápo4 beliiL A helyi önkormányzati képviselők és 
polgárn1esterek vá.las.ztáSán.. a megiSlnérelt szavat.ás,· a helyi önkorin.án.y.z.ati ·.köpviseiől~ és a 
polgárn1esterek időkQzi választása, a nemzetiségi önkounányz13.:tj képviselők választásán a 
megislliételt szavazás és a ·rtem.zé.üségx" önkonnányz.ati képviselők időközi "választása költségeinek 
nonnatíváiróJ. tételeiről~ elszámolási és "belső ellenőrzési .rendjéről szóló 7/2014. (Xr 6.) IM 
rendelet S.. S· (2) bekezdé~e ~lapján -a HVI. tekintetében az elszámolások .p.1egalapozottságá.t a. TVI 
ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt ·napo-µ belül." A TVI ellenőrzések .111~gtö11éntek, azok 
problé1nát nem tártak fel. · 

· Összességében a megállapításokkal i'l.em értünk egyet,· ·hiszen Ka1".>osvár. l'\1egyei J~gú Város 
Polgármesteri Hivatalában az "'.ÁSZ ,el1enő1'Zés olyan h18.nyosságot nem tárt fel, amely a 
jéle.ntéstervezetekben szefeplő nllnösitéseket indokolná. Kéremj szivesltedjene_k. a jelentéstervezetek. 
n1egállapításah a_ rendelkezésekre álló dpknn1ennu11,.ok alapjá.nko:r:r::igálni. 

Kaposvár. 2015. júnilis 24. 

1 



10. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

2 

ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Kéki Zoltán úr 
cín)zetes f'ójegyzö 

Kaposvár J'\1egyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatala 

Kaposvár 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 

FfiTITKAR 

Jkt,szám:V -0779-433/20 15, 
V-0780-292/2015. 

V-0781-194/2015. 

Köszönettel 111egkaptam „Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására.fordított pénzesz
közök felhasználásának ellenőrzése, Az Európaf Parla1nent tagjainak 2014. évi választására 
.fo,·dffott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése és a A helyi önkonnányzati képviselők és 
polgárn1esterek, vala,nint a ne111zetiségi önkor11uínyzati képviselők 2014. évi választására fordí
tott pénzeszközök .felhasználásának ellenőrzése" cín1ű jelentéstervezetek 1negál1apításaira tett 
észrevételét. 

A.z ellenőrzési 111egállapításokra vonatkozó észrevételét az Állami Számvevőszékről szóló 
201 J. évi LXVL tön,ény 29. § (2) bekezdésében meghatározott tizenöt napos határidőn belül 
küldte 1neg. Az Állan1i Szá1nvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a mellékletként csa.~ 
tolt, a felügyeleti vezető áhal készített indokolás tartalmazza . 

Budapes~ 2015. o+. • r.'P hou-1;. nap 

Melléklet: Észrevételre adott válasz (l darab) 

1052 BUDAPEST. APÁCZAI GSERtJANOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. rf. 54 telefon, 484 !1104 fax, 484 !1213 
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1. számú melléklet 
a V·0779·433!2015. számú, 
a V-0780-292/2015. s1..ámú, 
a V,0781-194/2015. S2ÍllllÚ 

levélhez 

, 1Az országgyíílési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközi:ik felltasz
nálásának ellenőrzése, 

Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel
használásának ellenőrzése, 

A helyi önkor1uányzatl képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önli:or
n1ányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának 

elJenörzése" 

Észrevétel: 

cín1ű jelentéstervezetekre tet1 észrevételre adott válasz 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzése című jelentéstervezet 3.2. A választással kapcsolatos kiadások 
teljesítésének szabályszerűsége, 3. szá1nú 1nellék]et n1egállapítása: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: neni 111egfelelő 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi elle,?iegyzés, te(;esítésigazolás, érvényesítés során 
feltárt jellen'lZŐ, rendszerszerű hiányosságok: 

32 esetben a k.itelezettségvállal.ásra a pénzügyi elle,?iegyzés hiányában ke
rült sor (Áht. 37. § (1) bek.. Ávr. 55. §(])bek.), 49 esetben az érvényesítő a 
n,egelőzó ügynzenet szabáú,szerűségét nen1 ellenőrizte (Ávr. 58. § (1) bek.) 

Az Európai Parla1nent tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzése chnű jelentéstervezet 3.2. A választással kapcsolatos 
kiadások teljesítésének szabályszerűsége~ 3. szán1ú n1el1éklet megállapítása: 

A gazdálkodási jogkörök g;,akorlásának összesítő értékelése: ne,n n1egfeleló 

Kőtelezettségvállalás, pénzügyi elle1y·egyzés, teljesítésigazolás, érvényesfíés során 
feltárt }elle1nzö, rendszerszerzI hiányosságok: 

A kötelezettségvállalás dokume11111ma az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírá
sát ntegsértve 27 esetben ne,n tartabnazott pénzügyi ellenjegyzést. A 100 E 
Ft alatti k{{izetésela1é/ 17 esetben neni tartották be a belső szabályzatban elő
írtakat. 

A helyi önkonnányzati képviselők és polgánnesterek, valrunint a nen1Zetiségi ön
kormányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá
sának ellenőrzése 3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabály
szerűs~ge~ 3. szá111ú n1eI1éklet megállapítása: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: részben ,negfeleló 

Kötelezertségválfalás, pénzüg;1i ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés so,·án 
.feltárt jelle,nző, rendszerszen1 hiányosságok: 

A 100.0 E Ft alatti kifizetésekre (23 esetben) az Áht. 37. § (J) bekezdés elő
írása ellenére e.!Szetes írásbeli kötelezettségvállalás, illetve a belső szabály
zatban előírt engedély nélkül került sor. Az én1ényesítő az Ávr, 58. § (2) be
kezdés előírása ellenére nent jelezte az utalványozónak, hogy a n1egelőző 
ügy111-enetben nen1 tartották be a jogszabályi előírásokat. 
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Az észrevétel szerint: 

Az ÁSZ jelentéstervezetei Kaposvár vonatkozásában ne111 tartahni~ ha11en1 far-
n1ai előírásnak vélt hiányosságait tarlaln1azzák. 

Kaposvár Megyei Jogű Város Polgáimested Hivatalában az ÁSZ jelentésekben 
kifogásolt kötelezettségvállalások a felhasznált választási pénzek kis hányadát 
érintették~ azok kizárólag a százezer forint alatti kifizetésekre vonatkoztak:1 a111e-

lyek az államháztaitásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 

! 
31.) Korm. rendelet 53. §(!)bekezdés a) pontja alapján előzetes írásbeli kötele-
zettségvállalást ne1n igényelnek. A százezer forint alatti kifizetésekre vonatkozó 

1 észrevételek a polgánnesteri hivatal belső szabályzatára hivatkoznak, ugyanak-
kor a vizsgált időszakban a polgármesteri hivatal kötelezettségvállalási szabály-
zata a százezer forin1 alatti kifizetésekre vonatkozó előzetes írásbeli kötelezett-
ségvállalásra el~Hrást ne1n tartahnazott. 

A 38/3013. (Xll: 30.) KIM rendelet 8. § (1) bekezdése, a 712014. IM rendelet 8. 
§. (2) bekezdésében előírt TV! ellenőrzések megtörténtek, azok problémát nem 
tártak fel. 

Összességében a n1egállapításokkal nem értünk egyet, hiszen Kaposvár Megyei 
Jogű Város Po]gá1n1esteri Hivatalában az ÁSZ ellenőrzés olyan hiányosságot. 
nen1 tárt fel, amely a jelentéstervezetekben szereplő minősítéseket indokolná. 
Kérem, szíveskedjenek ajelentéstervezetek megállapításait a rendelkezésre álló 
dokun1e11tumok alapján korrigálni. 

\ 1álasz: Az Állami Számvevös1kk az észrevételt nem fogadja el. 

Indoklás: Az indoklásban hivatkozott 3681201 J. (Xll. 31.) Konn. rendelet 53. § (!) bekez-
dése mellett az 53. § (2) bekezdése előírja, hogy az(!) bekezdés szerinti kifize-
tésre e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesítésére {érvényesítés, utalvá-
nyozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait a1kahnazni kell. Az előzetes 
írá<;beli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a kötelezettséget 
vállaló szerv belső szabályzatában rögzíti. A polgánnesteri hivatal 2013, július 
l-től hatályos kötelezettségvállalási szabályzatának 2. pontja szerint:.~ gazda-
sági esen1ényekhez bruttó 100. OOO Ft-ot el ne1n érő kifizetések esetében ne1n szak-
séges előzetes, írásbeli kőtelezettségvállalás. Ezen gazdasági események vonat-
kozásában. megrendelést 1negellfzően a pénzügyi.fedezetet biztosító költségvetési 
előirányzat felett kőtelezettségvállalásra jogosult írásbeli engedélye szükséges, 
melynek 1 példányát az aláírást követően át kell adni a Gazdasági Igazgatóság 
részére, 1 példányát pedig a pénzügyi bb.onylathoz kell csatolni. Az irásbeli en.-
gedélynek tartabnaznia kell a terhelt előirányzat 111-egnevezését és az előírány:zat 
felett érvényesítési jogosultsággal rendelkező gazdasági ügyintéző álral igazolt 
kötelezettségvállalással ne111 terhelt szabad keret összegét." 
A polgárn1esteri hivatalnál a fentiekben előírt írásbeli engedélyt az ellenőrzést 
végzők részére nen1 mutatták be. Írásbeli nyílatkozatot tettek arról, hogy a szaM 

1 bályzat szerint írásbeli engedélyek nen1 készültek, a kis összegi.í beszerzésekre 
előzetes szóbeli egyeztetést követően kerillt sor. 
A választásokkal kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűségének nü-
nősítésére - az egyes ellenőrzésekhez kljelölt n1intatételek esetében feltárt kü-
lönbözö hiányosságokból matematikai, statisztikai 1nódszerrel számítottan - a 
hatályos jogszabályi előírások és a polgárn1esteri hivatal belső szabályzatainak 
való megfelelés együttes 1negítélése alaP,,ján került sor. 

2 
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Az ASZ ellenörzés 1negállapításaira a TVI által lefolytatott ellenőrzések nincse
nek befolyással. 

Mindezek alapján a jelentéstervezetekben a gazdálkodási jogkörök ÖSS'zesítő ér
tékelésének 111ódosítására nincs lehetőség. 

T~jékoztaton1 Chnzetes Főjegyző Urat, hogy a számvevőszéki jelentés 111el.Iékleteként szerepeltet
jük a jelentéstervezethez tett észrevételét, valamint az a1ra. adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. hóOJ'..nap 

3 
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Köszönettel megkaptuk a 2014. évi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának 
ellenőrzése tárgyú ..,Jelentések" tervezetét. 

Elsőként köszönetemet fejezem ki a vizsgálatban részt vevő számvevők segítő együttműködéséért 
és hasznos szakmai útmutatásaik:ért. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Budapest XII. kerületi HVI tevékenységével kapcsolatosan 
mindhárom Jelentés szöveges részében csupán a 4. pont alatt taglalt, a „választási feladatokra 
felhasznált pénzeszközök elszámolása" keretében szerepel megállapítás amiatt, hogy a XIL 
kerületi HVI nem számolt el időben az állami feladatfinanszírozással. 

Ezzel kapcsolatban azt az észrevételt teszem, hogy mindhárom választás esetén az FVI által adott 
határidőt betartva készítettük el és nyújtottuk be az elszámolást, az ezzel kapcsolatos dokumentációt 
mindhárom esetben rendelkezésre bocsátottuk, így ezt a megállapítást nem tartjuk indokoltnak. 

A Jelentések 3. számú mellékleteiben a „gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő 

értékelése" szerint HVI-nk az országgyűlési képviselők és a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására 
vonatkozó értékelése ,,részben megfelelt'1 volt, az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása 
esetében ,,nem megfelelő" minősitést kapott. 

Az ezzel kapcsolatos indoklásokban felsorolják a kifogásra okot adó tételek számát, ezekkel 
kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tesszük: 

Országgyűlési képviselő választások: 

a) ,,29 esetben a pénzügyi ellenjegyzés a kifizetési bizonylaton és nem a 
kötelezettségvállalás dokumentumán került fcltííntctésre. 29 esetben a 
kötelezettségvállalás összegét nem tüntették fel, 29 esetben az érvényesítő a megelőző 
ügymenet szabályszerűségét nem eUenőrizte." 

1 
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Észrevétel: 

Feltételezésünk szerint ezek a kifogások a személyi juttatások mintatételeivel kapcsolatosak. A 30 
fós mintában szereplő személyek 13 esetben jutalomként, 15 esetben tiszteletdíjként és két esetben 
megbízási szerződésként részesültek személyi juttatásban. Ezek kötelezettségvállalási 
dokumentuma a jutalmazottak esetében a „Jutalom lista a 2014. április 6-i Országgyülési képviselő 
választásokon nyújtott teljesítményekért» volt, amelyen 2014. április 16-i dátummal szerepel a 
kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés is. A tiszteletdíjak kötelezettségvállalási 
dokumentuma a •• Szavazatszámláló Bizottság tagjainak tiszteletdíja•• című táblázat volt, amelynek 
dátuma egyezően a pénzügyi ellenjegyzés dátumával 20!4. április 16. volt. A kormányhivatali 
megbízottak esetében önálló megbízási szerződések készültek február 25-i dátummal, és a pénzügyi 
ellenjegyzés is ezen a napon történt. 

Az érvényesítő ezen dokumentumok alapján végezte el munkáját. 

b) ,,35 esetben az utalványozás a kifizetések után valósult meg/' 

Észrevétel: 

Feltételezésünk szerint ebben az előző pontban említett 29 tétel is szerepel. Ezzel kapcsolatosan 
általánosságban jelezzük, hogy a bérs2.átnfejtési dokumentumokon szereplő dátumok és a tényleges 
banki utalás dátuma minden személyi juttatás esetében eltérő volt, ugyanis a bérszámfejtés a 
választások időpontjában a Gazdasági Ellátó Szolgálatnál történt, és a belső ügymenet szerint ehhez 
képest a tényleges kifizetés egy-két nappal ezt követően valósult meg. Az utalványozás minden 
esetben megelőzte a pénzügyi kifizetést, amit az általunk bemutatott utalványrendelctek és a banki 
-kivonatok is alátámasztanak. A további 6 kifogásolt esetet nem tudtuk beazonosítani. 

e) 15 esetben a teljesítésigazolás a bels6 szabályzattól eltérően történt 

Észrevétel: 

A 13/2014. számú jegyzői utasítás szerint a személyi juttatások teljesítésének igazolására a Jegyző 
jogosult. A hivatkozott 15 fő valószínűleg az SzSzB tagokra vonatkozik~ Esetükben a teljesítés 
igazolása a már hivatkozott kötelezettségvállalási dokumentumon történt, ,,Az SzSzB 
jegyzőkönyvek alapján a feladatellátás megtörtént" szöveggel. alatta jegyzői aláírással és 2014. 
04.16-i dátummal. 
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Európai parlament tagjainak választása 

a.) »A jegyzőkönyvvezetők jutalmának (12 tétel) és az SZSZB tagok tiszteletdíjának (15 
tétel) kif'tzetésére írásbeli kötelezettség\'állalás nélkül került sor. Az érvényesítő nem 
ellenőrizte a megelőző ügymenetben a jogszabályokban és a belső szabályzatokban 
foglaltak betartását." 

Észrevétel: 

A jegyzőkönyvvezetők jutalmának kötelezettségvállalási dokumentuma a Dokumentumjegyzék 18. 
pontjában szereplő ,)utalomlista a 2014. május 25-i EP választásokon nyújtott teljesítmények.ére' 
2014. június 3-án a Jegyző által aláírt és ugyanezen a napon pénzügyileg ellenjegyzett táblázatos 
dokumentum volt. Az SZSZB tagok tiszteletdíjának kötelezettségvállalási dokumentuma a 
Dokumentumjeg)'Zék 17. pontjában sierepelö ,;szs.zB tagok tisztelet.díja szavazókörönként') 2014. 
június 11-én a Jegyző által aláírt és ugyanezen a napon pénzügyileg ellenjegyzett táblázatos 
dokumentum volt. 

Az érvényesítő ezen dok'llmentumok alapján végezte az érvényesítést,, amit a kapcsolódó 
utalványrendeleteken 2014. június 12-én aláírásával igazolt. 

b.) ,,Az utalványozást nem a belső szabályzatban meghatározott személy végezte." 

Észrevétel: 

A 13/2014. Jegyzői utasítás szerint a választásokkal kapcsolatos utalványozási feladatokat a 
gazdasági vezető végzi. Ennek megfelelően az utalványrendeleteken az ö aláírása szerepelt. Az 
Európaí parlamenti választások Fővárosi Választási Irodán történt ellenőrzése során 
(Dokumentumjegyzék 6. pont) kiderült, hogy a szabályzatban helytelenül szerepelt a hatáskör 
átruházás, mivel a 38/2013.(XII.30) KIM rendelet 1.§ e) pontja szerint a Jegyző jogosult az 
utalványozásra Erre tekintettel a Dokumentumjegy-Lék 8. pontjában szereplő „Jegyzői intézkedés 
ellenőrzés után~' alapján bekértem az összes hibásan utalványozott dokumentumot, és azokat saját 
kézjegyemrnel i_s elláttam. 

Önkormányzati választások 

a.) "A 9 HVI tag személyi juttatásai kifizetésére írásbeli kötelezettségvállalás nélkül került 
sor." 

Észrevétel: 

Nem tudtuk beazonosítani a tételeket, mivel jutalon1 jogcímen 12 fő egy közös listán, tiszteletdíj 
jogcímen pedig 15 fó ugyancsak közös Jistán kapott juttatást, 3 fó megbízási díjához pedig egyedi 
megbízási szerződések kapcsolódtak. 
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b.) ,,A pénzügyi ellenjegyzésre 3 tétel esetén kötelezettségvállalás után került sor." 

Észrevétel: 

Sajnálatos módon egy írásbeli kötelezettségvállaláson - vélhetőleg figyelmetlenségből - egy nappal 
későbbi dátummal szerepel a pénzügyi. ellenjegyzés, ami három számlát, azaz három mintatételt 
érintett. 

Az előzőekben leírtak alapján kérem, szíveskedjenek észrevételeinket mérlegelní, elfogadni, és az 
ehhez kapcsolódó értékelést minősítést lehetőség szerint kedvezőbben megállapítani. 

Budapest Hegyvidék:, 2015. június 22. 

Tisztelettel: 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella úrhölgy 
jegyző 

FŐTITKÁR 

Ikt.szám:V-0779-436/20 I 5. 

V-0780-294/20!5. 

V-078!-1951201 ;, 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármésteri Hivatal 

Budapest 

Tisztelt Jegyző Úrhiilgyl 

Köszönettel megkaptam „Az országgyiilési képviselők 2014. évi választására fordítoll pénzesz· 
kiizökfel/,asználásának ellenőrzése", ,,Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására 
fordított pénzeszkőzőkjelhaszná/ásának ellenőrzése'', valamin!,, A helyi őnkannányzati képvi
selők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választá
sára fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" című jelentéstervezetek megállapltá
saira tett észrevételét 

Az ellenőrzési megállapításokra vona1kozó észrevételét az Állami Számvevőszékről szóló 
20 l l. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott észrevételként kezeljük. Az Ál
lami Számvevös,.ék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a mellékletként csatolt, a felügyeleti 
vezető által készített indokolás tartalmazza. 

~-
Budapest, 2015. C-={. hói~. nap 

lv1elléklet: Észrevételre adott válasz ( 1 darab) 

1052 BUDAPEST, APACZAl CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Budepes\ ~- l'f- 54 te!efon:484 !1104 fa~, 484 9213 

s 
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1. sz!imú melléklet 
a V-0779-436/2015, számil, 
a V-07!!()..294/2015. s1.ám(l, 
a V-0781-195/2015, számú 

levélhez 

nÁZ országgyűlési képviselök 2014. évi vfllasztására fordított pénzeszközök frlha!-'Z
nálásának ellenóukse, 

Az Európai Parlan1ent tagjainak 2014. évi választására forditott pénzeszkiizök fel
használásának ellenőrLkse, 

A helyi önkormányzati képviselőké.s polgármesterek} valamint a nemzetiségi önkor
mányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának 

ellenörzése71 

című jelentéstervezetekre tett észrevételre adott válasz 

I Észrevétel: ·1 Az országgyűlési képviselők 2014, évi választására fordított pénzeszközök felhasz- ·1 
[ nálásának ellenőrzése című jelentéstervezet \' 

\ 'i A 4. A választási felada1okra felhasznált pénzeszközök elszámolása fejezet 21. oldal 
! 3, bekezdés, iUetve a 15, számú lábjegyzet megállapítása: , 

1 
'I Kél HYJ (köztük a 15. számú lábjegyzetheli hivatkozásban szerepló Budapest I 

XII.. kerület) a Pvr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos határidőt I 
i 1neghaladva nyújtotta be elszániolását a TV! részére. i 

\ \; Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök\ 

I
! felhasználásának ellenőrzése cín1ű jelentéstervezet I 

\

. A 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszámolása fejezet 18. oldal I 
, 8, bekezdés) illetve a 22. számú lábjegyzet megállapítása: 

\ 1 lVégy f[Vf (köztük a 22, számú lábjegyzetbeli hivatkozásban szereplo." Buda~ 'i 
j pest ,}(.ll kerület) a Pvr. 7. § (1) beke2.désében meghatározott 15 napos ha-l táridán túl, 1-8 napos késedeler,unel készítette el az elszá1nolását. ! 'I I A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetíségi ön~ 1 

kormányzati képviselők 2014. évi vá]asztasára fordított pénzeszközök felhasználá- , 

'\ sának ellenőrzése \ 
\ A 4. A választás.i feladatokra felhasznált pénzeszközök elszámolása fejezet 19. oldal, , 
1 13. bekezdés, illetve a 20. számú lábjegyzet megállapítása: 

1 , Az ellenőrzö11 HVJ-k 52,6'Yo-a határidőre elszán1olt a választások lebonyolí-
t ·1 tásához biztositott pénteszközök felhasználásáról, kilenc választási iroda 

1 
(köztük a 20. számú lábjegyzetbeli hivatkozásban szereplő: Budapest X!L ke-

. ·1 rület) a 3/2014. (V!l. 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdésében előírt 15 napos \ 
'1 határidőt I-I O nappal túllépve készítette el és továbbította a TV! l'eretőfe felé 

I 
az elszárnolását. ! 

1 ~--~~ 1 

1 
1 

A Budapest Főváros XII. kerületi HVI tevékenységével kapcsolatosan mindhárom l 

, Jelentés szöveges réSzébcn csupán a 4. pont alatt taglalt, a „választási feladatokra \ 
, 'j felhasznált pénzeszközfik elszán1olása" keretében szerepel megállapítás amiatt, 

1

. 

1 
, hogy a XlL kerületi HVI nem szárnolt el időbe~1 az állami fela:datfinanszítozássaL 

; ·1 Ezzel kapcsolatban azt a? észrevételt teszik, hogy mindhárom választás esetén az I 
j , FVJ által adútt ha1áridőt betartva készítették e] és nyújtották be az elszámo]á~~-~ 
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ezzel kapcsolatos dokwnentácíót rniildhározn esetben rendelkezésre bocsátották, így j h ezt a megállapítást nem tartják indokoltnak. ··-----·-·---! 
Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja cl. ! 
Indoklás: 1 Az országgyűlési képviselők választása, valan1int az Európai Parlament tagjainak \ 

választása költségeinek normativáiról~ téleleiről, elszán1olási és belső eJJenőrzési ' 
i rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek 1nódosításáról szóló 
! 3&/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (továbbiakban: Pvr) 7. § (1) bekezdése, valamint a 
I helyi önkonnányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemze-
t tiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek nom1atíváiról, tételeiről, 
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 312014. (VII. 24.) számú IM rendelet 
7. § (l) bekezdése tételesen rendelkezik arról, hogy a HVr vezeroje feladattípusú I 
elszámolást készít a TV! vezetője részére a választás napját követő tizenöt napon 
belül. Az elszámolás készítés kötelezettségének hivatkozott jogszabályi előírások-

! ban foglalt határidejét a TVl (az Önök esetében az FVJ) elszámolást érintő, ettől 
~rő eljárása nem befolyásolja. 

,__,_E-sz_r_«-,é-te~I i Az országgJ·üiési képviselők 2014. évi választásár;·;;ditoít ;énzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzése cúnű jelentéstervezet I 

.
3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabálys-zerűsége fejezethez !! 

kapcsolódóan a 3. számú melléklet megállapítása: , 
A gazdálkodási jogkörőkgyakórlásának összesÍ/Ő értékelése: részben megfe- 'I 

lelő 

Kötelezettségvállalás, pénzúgyi ellenjegyzés, te!jesitésigazolás, ér1'ényesftés I 
során.feltárt jelle1nző. rendszerszerű h;ányosságok: 
,, 29 esetben a pénzügyi eller;fegyzés a k[/izetési bizonylaton és nern a kőtele
zettségvállalás dokumentumán került feltüntetésre (.4vr. 55. § (]) bek.), 
29 esetben a lwtelezeltségvál/alás összegét nem tiinrettek fel (Áht. 37. § 
(1) bek., Ávr. 55. § (1) bek.), 13 esetben a te(fesítésigazolás nem történt meg, 
illptve 15 esetben a te{iesítésigazolás a belső szabályzattól eltérően történt 
(Aht. 38. § (1) bek és Avr. 57. § (3) bek., Pénzkezelési-, pénzgazdálkodási és 
kötelezettségvállalási szabályzata 111/A. fejezet e) pont), négy esetben az ér
vényesítést ne,n a kötelezettségvállalási szabályzatában kijelölt sze,nély vé
gezte (Áht. 37. § (J) bek.. 13/2014.jegyzői utasítás), 29 esetben az érvénye
sítő a n1egelőző t1gy1nenet s:zabályszerllségét ne,n ellenőrizte (Ávr .. 58. § 
(1) bek.), 35 esetben az utalványozás a kifizetések után valósult 1neg 
(Áht. 38. § (1) bek.)."' 

Az Európaí Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzése című jelentéstervezet 

3.2. A vá!a1,ztással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerHsége fejezethez 
kapcsolódóan a 3. számú melléklet megállapítása: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesffő értékelése: ne,n ,negfe!elő 
Kötelezetlségvállalás. pénzügrí ellenjegyzés, te(jesftésigazolás, érvén;vesités 
során feltárt jellen1zö, rendszerszerű hiányosságok: 
,,Ajegyzökönyvvezetőkjutalnuínak (12 tétel) és az SZ5iZB tagok tiszteletdifá
nak (Í 5 tétel) kifizetésére az Áht. 37. § (1) bekezdésének el/Jfrását nJegsértve ! 
irdsbeli kötelezettség11állalás nélhül került sor. Az érvényesítő az Avr. 58. § ! 

~--·-----J __ ~(l~) ]!ekezdésének előírása ellenére n~1n ellenőrizte a n1egelőző ügy1ne11et[~~~-J 

2 

7 



11. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

8 

\ 7álasz 

a jogszabályokban és a belsii szabályzatokban foglaltak betartását. Az utal
ványozást az .4vr. 59, § (1) bekezdésének előírásával ellentétesen ne1n a belső 
szab&lyzatban meghatározott szentély végezte, 1

' 

A helyi önkormányzati kép,,iselők és polgármesterek, valamint a ne1nzetiségi ön~ ! 

kormányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá- ! 
sának ellenőrzése I 
3 2, A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűsége fejezethez I 

; kapcsolódóan a 3. számú n1ellék1et megállapítása: 
I A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: részben megfe- ! 

'i lelő Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés 
során feltárt jelle1nző. rendszerszenl hiányossáíJok: 

! ,,A 9 HVJ tag személyi juttatása kifizetésére azAht 37, § (1) bekezdés előírá- ! 
'li, sát n1egsértve, írásbeli kőtelezettségvállalás nélkül került sor. A pénzügyi el~ i 

lenjegyzésre 3 tétel esetében az Áht. 37, §(])bekezdés előírása ellenére kö-1 
telezeltségvállalás után került sor, Az ér11énJ,esftií az Ávr. 58. § (2) bekezdis 

I 
előírása ellenére a 12 szen1élyi juttatási tétel esetében ne,n jelezte az utalvá-
nyozónak, hogy a J-negelőző ügymenetben a jogszabályokban és a belsl) sza- 1 

I bályzatokbanfoglaltokat nem tartották be." ! 
Az észrevétel szerint: 1 
A jelentések 3. számú mellékleteiben a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának össze- . 
sftö értékelése az országgyű]ési, iBetve a helyi önkonnányzati képviselők és polgár- ' 

\

' n1esterek.. valamint a nemzetiségi önkon.nányz.ati képviselők 2014. évi váJaszt.ásai 
vonatkozásábao „részben megfelelt" volt, az Európai Parlament tagjainak 2014, évi 
választása esetében nem megfelelő minősítést kapott. Az észfevételek a 3. számú 

.

1 

n1ellékletben. hivatkozott ellenőrzés alá vont mintatételek beazonosításához~ ille-tve ; 
a gazdalkodási jogkörök gyakorlásának bizonylatonkénti áttekintéséhez kapcso1ód- \ 
nak. Az egyes bizonylatokat érintő észrevételek alapján a kapcsolódó értékelés, mi-

' nősítés lehetöség szerinti kedvezőbb elbírálását kérték. J 

Az Állami 87..ámvevö-szék az észrevételeket részben elfogadja. --,-1 
' Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök ellen- l 
őrzésénél az utalványozást végző személy vonatkozásában tett észrevételét elfoga- 'i 
dom, a megállapításokat ennek meg.felelően n16dositom. Az utalványozás során nem 
a belső szabályzatban foglalt előírást sértették meg, n1ivel az utalványozást az ész
revételben hivatkozott belső szabályzatban megjelölt gazdasági vezető végezte. Eza I 

I gyakorlat azonban nem felelt meg a Pvr. J, § (2) bekezdés e) pontjában foglalt elő- 'I 

I 
írásnak, mely szerint a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) gyakorolja a válasz
tás pénz.eszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. . 

1

1 
Az utalványozási jog nen1 megfelelő gyakorlására tett megállapítást az országgyű~ 1 
lési képviselők 2014. évi választására furdított pénzeszközök ellenőrzéséről szóló 
jelentés 3. számú mellékletében pontosítonL Az itt szereplő megállapítás szerint ! 

1

35 esetben az utalványozás a kifizetések után történt meg. Minderre. azért kerUlt sor, 1 
mert eredetileg az utalványozási jogot a Pvr. 1. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 

I elöirás ellenére ne1n a jegyző gyakorolta, A jegyzői aláírásra utólag, a Fővárosi Vá~ 1 

l lasztási Iroda ellenőrzését követően került sor~ ezáltal a kifizetések elrendelése nen1 1 
, szabályszerű - az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV, törvény (továbbiakban: 
1 ! Áht.) 38, § ( J) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - utalványozás alapján történt, 
L..............-·--~-..>--. ----·-·· . ......J 
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A fentieken túl az észrevételben foglaltakat nem fogadom el. 

- Az ellenőrzés megállapította, hogy a személyi juttatások tekintetében a kötele
zettségvállalás a jelentéstervezetekben megjelölt esetszámban nem felelt meg az 
Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak. A belső s,.abalyzat ll!IA. a) Kö
telezettségvállalás pont 2. számú alpontjában meghatározott előzetes írásbeli kö
telezettségvállalást nem igénylő esetek (50 ezer Ft összeghatárt el nem érő téte
lek) vonatkozásában a szabályzat ll. e) pontja kizárólag az elszámolásra kiadott 
előlegek tekintetében tartalmaz rendelkezést. Az Önk-0rmányzatnál ezáltal nem i 
rögzítették az államháztartásról szóló törvény végrehajlásáról szóló 36812011. i 
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 53. § (2) bekezdésének megfele· i 
Jően ezen kifizetések rendjét, így a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának I 
minősítése során az Áht. 37. § (l) bekezdésében foglalt előírásoknak való meg
felelés vehető alapul. Egyebekben a 2014. évi választások helyi előkészítésére 
és lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalás I 
rendjéről 2014. február l-jén kiadott 1312014, számú jegyzői utasítás a Pvr. 1. § ! 
(2) bekezdés e) pontjában foglalt előírással ellentétes rendelkezést tartalmazott · 
A hivatkozott jogszabály szerint a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) gya
korolja a vála1ztás pénzeszközei feletti kötelezettségvá11alási jogot~ ennek elleM 
nére a jegyzői utasításban az aljegyző: illetve a Fenntartási Iroda vezetője rész.ére I 
e jogkör gyakorlására. felhatalmazást adtak. A jegyzői utasitás jogszabályi elő- 1 

írásnak. n1egfe)elő 1nódosítására csak 2014. június 20-án került sor, 

1 

I i 

Az e11enőrzés során a kötelezettségvállalás dokumentumaként a HV1 tagok ese
tében a HVI vezető által kiadott meghízást, az SZ.SZB tagok esetében a megbí
zólevelet mutatták be, amelyek. nem tartalmazták a kötelezettségvállalás összegét 
és azÁvr. 55.§ (1) bekezdésének rendelkezésétől eltérően a pénzügyi ellenjegy
zést. Az én•ényesités ebből kifolyóan azért nem volt teljes kön1en n1egfelelő, 
n1ert a 1negelöző ügyn1enetet nem ellenőrizte az érvényesítő és a szabálytalansá
got nem jelezte az utalványozó felé. Az észrevételben hivatkozott jutalomlisták, l 
tiszteletdijról készített táblázatokon a választás lebonyolítása napját követő dá- ! 
tummal szerepel a jegyző (köteler..ettségviltlaló) és a pénzügyi ellenjegyző alá- ' 
írása. 

- A 15 tO szavazatszá:Inláló bízottságí tag rés?.ére történt kifizetés esetében a telje
sítés igazolása a 2008 óta hatályos Pénzkezelési-, pénzgazdálkodási és kötele- 1 

zettségvállalásí szabályzat Hl/t\, fejezet e) pont 3. alpont előírásaitól eltérően i 
nem a számlán vagy az utalványrendelkezésen. történt, az ellenőrzés erre való ! 
tekintettel állapította meg) hogy az a belső szabályozásnak nem felelt meg, ! 

- A helyi önkonnányzati képviselők és po]gánnesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormánywtí képviselők 2014, évi választása tekintetében 9 HVl tag személyi 
juttatása (jutalma) tekintetében~ a belső szabályzatban tneghatározott értékhatár 
túllépése ellenére- az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelő, 
előzetes frásbeB kötelezettségvállalásra nen1 került sor, n1ivel a kérdéses szen1é~ 
lyek vonatkozásában kiállított dokumen1un1okban (megbízólevelekben) a dija
zás összege nem szerepelt. Ezen túl az észrevételben Önök is elismerik az ellen
örzés által feltárt további hibát, mely szerint a dokumentumok alapján a pénzügyi 
ellenjegyzésre a kötelezettségvállalás után került sor. 

1 

L___ ______ _l ____________ _ 

4 
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A választásokkal kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerüségének minősíw 
tésére - az egyes ellenőrzésekhez külön-külön kijelölt 111jntatételek eseiében feltárt 
különböző hiányosságokból matetnatlkai, statisztikai n1ódszerrel számítottan -a haw 

_ tályos jogszabályi előírások és a polgám1esteri hivatal belső szabályzatainak való 
I n1egfelelés együttes n1egitélése alapján keríi1t sor. 

j Míndezek alapján ajelentéstervezetekben a gazdálkodási jogkörök összesítő értéke
lésének módosítása nem indokolt. 

Tájékoztatom Jegyző úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük a 
je1entéstervezethez tett észrevételét1 valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 

5 
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ŐNKORJVIÁNYZAT KöZGYÜLÉSÉNEK / 

JEGYZÖJE / 

Dr. Elek ,János úr 
titkár 

Állan1i Számvevőszék 

Budapest 

!Bl 4024 Debrecen, Piac tL 54., 1f:52/507-524, e-mail: jggyzo«Eb_bmoJm 

lkt.szám: ÖH: 80-11/2015 
1-Jivatkozási szá1n: V-0779-415/2015 

V-0780-276/2015 
()lz . V-0781-182/2015 

Apficzai Csere János utca 10. 

Tisztelt 'fitkár Úr! 

A 2014. évi vá!asztl.lsokra fordított pénzeszközök felhas7J1álásának ellenörzésé-röl készített V-
0779-415/2015, V-0780-276/2015, V-0781-182/2015 szá1nú szlln1vevöi ellenörzési jelentés
tervezet I-fajdú-Bihar Megyei Önkonnányznti Hivatalt érintő 1negá\lapitásaira észrevéte-ll nein 
kívánok tenni. 

Debrecen, 2015.június 17. 

1 





13. SzAMú MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. szAMú JELENTÉSHEZ 

... ÁLI,,~J\'II SZ:\1\-1\'EV(}Sz!;;I(.l 
ÜGYViTEL! lRODA l 

1,. ,,_.,-,.·. ·. s· 11 '::>-'!- s-; 2 o 1 s I 
JUN 2 6 2015 1 

i 
Nemzeti Választási Iroda 

elnök 
'. !i:1,:1:\,1"{1111: ..................................... .,, f 

: ·d,·:·.:~ :~-1· • l. 
... ···-··· "' . ._ . ... :._:·;:--.~·::.::· 

Iktsz.: NVJ/1.',0';i- l /2015 

Dr. Elek János 
főtitkár 

Állami Számvevőszék 
1052 Budapest 
Apáczai Csere János utca 10. 

Tárgy: Észrevételek a megküldött jelentéstervezetekhez 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

1015 JúN 3 0, 

lJ-Ol;'.\-c1 - L(\,1/;;l. ol ( 

A Nemzeti Választási Iroda reszere megküldött, a 2014. évi választásokra fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéseiről készült jelentéstervezetekhez az alábbi 
észrevételeket teszem. 

I. A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztásra fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzése V-0779-415/2015. számú 
jelentéstervezet 

L A tervezet 4. oldalán a 4. bekezdésben ,Az ellenőrzés célja annak megál!apftása volt, 
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2014. ev, választására fordított pénzeszközök 
tervezésére .... u szövegrész helyett: ,;Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, 
hogy a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztására fordított pénzeszközök 
tervezésére .... "a helyes. 

2. A tervezet 9, oldalának 3. bekezdéséhez megjegyezni kívánom, hogy az NVI elnöke a 
Számv, tv. 14. § (11) bekezdésében meghatározott 90 napos határidőt azért nem 
tudta tartani, mert az NVI 2013. május 24-el alapítását követően a gazdálkodás 
szervezeti egysége 2014. október l-én került felállításra, a gazdasági vezető 
kinevezése is ekkor történt meg. 

3. A tervezet 13, oldalának 3. bekezdéséhez megjegyzem, hogy a Pvr. a nem normatív 
kiadások tekintetében azért nem tartalmaz előírást az előlegek utalásának 
határidejére vonatkozólag, mert azok minden esetben az ellátandó feladatok jellegét, 
a résztvevő szervezetek tevékenységét meghatározó megállapodásokban kerülnek 
rögzítésre, és erre vonatkozólag a korábbi választások végrehajtási rendeletei sem 
írtak elő határidőt, 

4, A tervezet 15. oldal 5. bekezdés utolsó mondatában a „KEKKH pénzügyi nyilvántartó 
rendszerében" helyett az „OrganP VPIR rendszerében" megnevezés a helyes. 

1 



13. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

2 

• . . Nemzeti Választás! Iroda 
elnök 

II. Az Európai Parlament tagjainak 2014, évi választására fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése - V-0780·276/2015. számú 
jelentéstervezet 

1. A tervezet 7. oldal S. bekezdés utolsó mondatát nem áll módomban elfogadni, 
tekintettel arra, hogy az NVI a választási irodák és az egyéb szervezetek elfogadott 
elszámolásai alapján a Pvr.-ben előírt határidőn belül, 2014. augusztus 22. napján 
készítette el az összesítő beszámolóját. -(Beszámoló a 2014. évi Európai Parlament 
tagjainak választásáról). 

2. A tervezet 14. oldall. bekezdésében a ,;010201 TEA kódon" szöveg helyett „1010201 
TEA kódon" szöveg a helyei. · ·. · · 

3. A tervezet 18. oldal utolsó bekezdéséhez megjegyezni kívánom, hogy a Pvr. 6.§ (2) 
bekezdésében a HVI-k részére előírt feladattípusú elszámolás jogcímenkénti 
részletezése a jogalkotási szándék szerint kizárólag a többletköltségekre és a 
feladatelmaradásra vonatkozott volna. Az elszámolások elkészítésére vonatkozó 
19/2014. (VI.04.) NVJ utasítás formanyomtatványa rendelkezett ennek kezeléséről. 
Amennyiben minden HVI esetében minden kiadásnem vonatkozásában a 
jogcímenkénti részletező kimutatást kértük volna be, az rendkfvü!l adatmennyiséget 
keletkeztetett volna, és Jelentős munkaterhet jelentett volna a HVI-kre és TVI-kre 
nézve. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásáról szóló Pvr.-ben (3/2014. (VII. 24.) IM 
rendelet) már pontosításra került a jogcímenkénti részletező kimutatásra vonatkozó 
előírás. 

4. A tervezet 22. oldalának utolsó bekezdését az 1. pontban említettek alapján nem áll 
módomban elfogadni. A lábjegyzetben szereplő 27. számú megjegyzésben 
feltüntetett végleges elszámoláson szereplő 2015. március 12. dátum a dokumentum 
nyomtatásának dátuma. A választásról készített beszámoló készítésének dátuma 
2014. augusztus 22. (Beszámoló a 2014. évi Európai Parlament tagjainak 
választásáról). 

III. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése - V-0781·1825/2015, 
számú jelentéstervezet 

1. A tervezet 3. oldal 1. bekezdésében javaslom javítani, hogy a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását nem Magyarország Köztársasági Elnöke, hanem 
a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki. 

2. A tervezet 12. oldal utolsó bekezdéséhez megjegyezni kívánom, hogy az NVI a 2014. 
évi költségvetésében az önkormányzati és nemzetiségi választásokra azért nem 
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Nemzeti Választási Iroda 
elnök 

tervezett eredeti előirányzatot, mert- összhangban a tervezet 11. oldal 2. pontjának 
első bekezdésében leírtakkal - az eredeti előirányzat az önkormányzati és 
nemzetiségi választásokra már nem biztosított fedezetet. A közgazdaságilag 
megalapozott tervezés biztosított volt az NVI által 2014. március 3-án elkészített, 
majd a forrás biztosítását követő módosított előirányzat könyvviteli rendszerben 
történő rögzítésével. 

3. A tervezet 17. oldal utolsó bekezdéséhez és a lábjegyzet 18. pontjához megjegyezni 
kívánom, hogy a választások összesítő elszámolása 2015. február 12-én készült el, a 
megjelölt 2015. március 9. napja a dokumentum nyomtatásának napját jelenti. A Pvr. 
által megadott 90 napos elszámolási határidő ebben az esetben két országos 
választás teljes körű ellenőrzését és adatainak feldolgozására vonatkozott, vagyis 
ezzel indokolható a határidőn túli elszámolás·elkészítése. 

Mindhárom jelentéshez általánosságban megjegyezni kívánom, hogy az NVI által nem a 
megfelelő választás kiadásai terhére elszámolt tételek - számosságát tekintve öt darab -
nagyságrendje és összege is elenyésző a négy országos választás vonatkozásában. Az. 
érintett tételek mindegyike a választások érdekében felmerült, szabályszerűen, a megfelelő 
kiadásnemen elszámolt kiadást jelentett. Az NVI jelenleg és a jövőben is kiemelt figyelmet 
fordít a feladattípusú elszámolás során a pénzeszközök felhasználásának pontos 
kimutatására. 

Kérem Tlsztelt Főtitkár Urat, hogy az NVI részéről tett észrevételeket és kért módosításokat a 
végleges jelentésekben elfogadni és érvényesíteni szíveskedjenek. 

Budapest, 2015. június ,;2 s:, 

Üdvözlettel: 

3 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Pálffy Ilona úrhölgy 
elnök 

Nemzeti Választási Iroda 

Tisztelt Elnök Úrhölgy! 

FÜTITKÁR 

Ikt.szám:V-0779-445!20 J 5_ 

V-0780-297/2015, 

V-0781-196/2015. 

Köszönettel megkaptan1 „Az országgy11lési képviselők 2014. évi választására fordított pénzesz
közök felhasználásának ellenőrzése", ,,Az Európai Parla1nent tagjainak 2014. évi válaszlására 
.fordított pénzeszkőzök.felhasználásának ellenőrzése", valamint „ A helyi önkonnányzaü képvi~ 
se/ők és polgánnesterek, valamin! a nen1zetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választá
sára fordítolt pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" cimű jelentéstervezetek inegállapítá
saira teti észrevételét. 

Az ellenőrzési megállapításokra vonatkozó észrevételét az Állan1i Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghat.{1rozott észrevételként kezeljük. Az Ál
lami Számvevőszék észrevétel1el kapcsolatos álláspontját a mellékletként csatolt, a felügyeleti 
vezetö által készített indokolás tartalmazza... 

Budapest. 2015. e:( . l'i ho '··~.), nap 

Tisztelettel: 

_-;.f.,;',\\11!,;,:.".',.,:,.-,~,;:;._~-, 

az eln?~n_eyé~ti elj~rva •J· 

Dr. ii1g~~: \,\. 
Melléklet: Ésuevételre admt válasz (3 darab) 

10S2 BUDAPESl, APACZA! CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Bvdapest 4. Pf. 54 !elelo11, 4U4 !1104 la;:: 484 !1213 
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t. számú melléklet 
a V"..077944512015. s.>lunű levClhc.: 

,,Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök fell1aszw 
nálásának ellenőrLése" cín1.üjelentéstervezetre tett észrevételre adott válasz 

I Észrevétel: ! A jelentéstervezet Bevezetés fejezet 4. oldal 4. bekezdése szeri11t az ellenőrzés célja; j 

! ! ,,Az ellenőrzés célja annak 1negállapítása volt, hogy a helyi önkonnányzati I 
1 ! képviselők és polgánnestetek, valamint a ne,nzetiségi önkornuinyzati képvi- .

1 
i i se/ők 2014. évi választásáraferdftott pénzeszközök tervezése,felhasználása, 
l elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e, valaniint hasznosul-
! . tak-e az előző ÁSZ ellenőrzés ja,'.aslatai." 

I Az észrevétel szerint: 

i , A„jelentéstervezetben az ellenőrzés célja tévesen szerepel. 

j Válasz~ .Az Állami Számvevőszék az észrevételt elfogadja. 
I 

Indoklás: j Az elienőrLés célját tartalmazó bekezdés a téves megfogalmazás miatt módosításra 
; kerül. 

1 

, i 
Eszrevétel: ! A jelentéstervezet Részletes n1egállapítások 1.1 A választás pénzügyi tervezése fe

l jezet 9. oldal 3. bekezdés n1egállapítása: 

1 „Az NVI elnöke a Szán1v. tv. 14. § (11) bekezdésében n1eghatározo1190 napos 

' 
.. i
i határidőn túl, 1013. október l-jén határozta 1neg az NVJ szátnviteli politiká-

Ját." 

Az észrevétel szerint: 1 

A megállapításhoz megjegyezni kívánják. hogy a jogszabályban előírt 90 napos ha-1 
táridőt azért nen1 tudták tartani, mert az NVI 2013. május 24-i alapítását követően a I 
gazdálkodás szervezeti egysége 2014. október 1-:ién került felállításra, a gazdasági I 
vezető kinevezése is ekkor történt _meg. 1 

Válasz: --1 Az .4Jlami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Indoklás: ] Az észrevételben a megállapítás megalapozottságát nem vitatják. a késedelen1 kö- J 

rüln1ényeinek magyarázata alapján a megáUapitás módosítása nem indokolt. 1 

Észrevétel: A jelentéstervezet Részletes megállapítások 2. A költségvetésből biztosított finan-1 
szírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése fejezet 13. oldal 3. bekezdés I 
n1egállapítása: 

,,.A ne,n nonnatlv kiadások tekintetében az előleg utalásának határideféről a 
Pvr„ nen1 tartalmaz előírást, igy a KIH. a KEKKH és a BÁH inré:ztnények 
részére a pénzügyi .forrás a 111egállapodások alapján, az ()GY választást kő
vetően került folyósításra. A KJH számára 9,31 11,f Ft-ot, a KEKKHMnak 
334, 1 Af J?t-ot, a BÁH részére 3, 7 A1 ff-otutalt át a ,negállapodásoknak meg
felelően előlegként az ;\Tf/I" 

Az észrevétel szerint: 

L_ _____ _ 
A megállapításhoz n1egjegyzik, hogy az országgyiilési képviselők választása, vala
n1int ~ Európai Parla~~-!ll tagjai~_ak választása költségeinek no.nnatíváíról, tételei- , 

5 
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ről1 elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú mi- l 
niszterí rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (Xll. 30.) KIM rendelet (Pvr.) a 

! nem -normatív kiadások tekintetében azért nem tartalmaz előírást az előlegek utalá-
! sának határidejére vonatkozólag. mert azok minden esetben az ellátandó feladatok 
jellegét, á_ résztvevő szervezetek tevékenységét meghatározó megállapodásban ke-

l riilnek rögzítésre, és erre vonatkozólag a korábbi választások végrehajtási rendeletei I 

1

, ~ sem írtak elő határidőt. 1 

asz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 
o-k-la-·,-,-<!-Az-.-é-,zr-e,-,e-.t-el-le_J_e-.r-ín_t_ett_m_e_g_ál_l_ap_í_tás_n_e_m_s_za_b_á.:cl)'-'tal-· '-an-,a-·g_fe_l_tárás_._ár_a_v_on_a_tk_o_z_ik-,-1 

I tényként került rögzítésre, hogy a választás lebonyolításában résztvevő - a választási 
! irodákon kívüli - egyéb szervezetek esetében a feladatellátás érdekében felmerült 

kiadások finanszírozására szolgáló előleg biztosításáról a jogszabály nem rendelke-
zik. A Nenizeti Választási Iroda az érintett szervezetek részére a választás napját 
követően folyósította a megállapodásban szereplő támogatási összegeket. 

! Az észrevételben ezen megállapítás megalapozottságát n~µ-i Vitatják, erfe tekintettel 
! annak 1nódosítása nem indokolt. 

Az ellenőrzés a választási eljárás lebonyolításában résztvevő szervezeteknél működő , 
eltérő finanszírozási gyakorlatra hívta fel a figyelmet. A Pvr. 4. § (2) bekezdése alap~ 1 

ján ugyanis garantált volt, hogy a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló 
nonnatívák szerint meghatározott összegek a teriileti választási irodák szán1ára a vá-

' Jasztás napját megelőző .hamüncadik~ a helyi választási irodák részére a választás 

1

. napját megelőző huszadik napig iOlyósításra kerüljenek. A választási irodáknál ez.. 
által „előfinanszírozás", tníg az egyéb szervezetek tekintetében az ellenőrzés n1eg
állapításai szerint utófinanszírozás m.üködött. Az NVI - a KüM kivéte]ével - az 
egyéb szervezetekkel a választás napját követően kö~ött megállapodást, illetve a vá- 1 

lasztást követően biztosította a feladatellátás kiadásaíhoz sZtikséges fedezetet A ! 
I költségvetési fedezet biztosítása módjában kialakult fenti gyakorlat indokoltsága, 
megfelelősége kérdéseket vet fel (például az egyéb s?.ervezetek tekintetében a meg~ 
állapodás megkötését megelőzően a választási feladatok előkészítése és lebonyoli~ 
tása céljából szükséges kötelezettségvállalások szabályszerűsége~ a fizetöképesség 
biztosítása tekíntetében). 

---------------~ 
Észrevétel: A jelentéstervezet Részletes megállapítások 3.2 1\ választással kapcsolatos kiadások I teljesítésének szabályszerűsége fejezet 15. oldal 5. bekezdés megállapítása: 

1 „A pénzeszközökfelhas-ználását a 212014. (1/L 31.) Kü}A. utasítás VIL fejezet 
1 1-2. pon(ía előírásai alapján a Forrás Költségvetési és Pénzügyi lVyilván~ 

tartó Programban, 11ala111int a KEKKH pénzügyi nyilvántartó rendszerében 
jogcbnenként ·-- szalifeladat részletező kódon ·- elkiilőnítetren uu·Jollák nyil
ván a Pvr, előírásainak 1negfelelőe11. 11 

Az észrevétel szerint: 

, A hivatkozott bekezdés utolsó mondatában a KEKKH pénzügyi nyilvántartó rend-
' 1 sz.erében helyett az OrganP VPIR rendszerében megnevezés a helyes. 

1 Válasz: -rA~ Állami Számvevőszék az észrevételt elfogadja. --------' 
--------~-----------

]_I_n_d_o_k_l á_,_' _,I _ A ~.:?állapítás a téves rnegtbgalmazás ~att módosításra kerül. _______ ___; 

2 
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[ teljesítésének szabályszerűsége fejezet 19. oldal 2-3, bekezdéseinek megállapítása: , ! 
.Észrevétel: 1 A jelentéstervezet .Részletes megállapítások 3 .2. A vál~·sztással kapcsolatos kiadások 

,,Az ,VVI-nél az EP választással összefaggésben kifizetett tiszteletdíj kivételé- l 
vet a 2014. évi OGY választásra biztosított pénzeszközök felhasználása cél- i 

J hoz kötötten, a választ.ás előkészítése és lebonyolítása érdekében, szabálysze- ! 
1 111en történt. " 1 

! ,, Egy fő, a ,Ve,nzeti Választási .Bizottságban való részvétellel az EP válasz
táshoz kapcsolódóan ,negblzott tag tiszteletdíját az OGYválasztás kíadásai 
között számolták el, megsértve ezzel a Pvr. 6. § (1) bekezdésében foglalt vá-

Válasz: 

Indoklás: 

' lasztásonkénti elkülönítés előírásait. A nen1 szabályszerű elszá111olás összege 
i 245,9 E Ft volt." 

I Az észrevétel szerint: 

.l\z J\.'VI által ne1n a n1egfelelö választás kiadásai terhére elszán10It tételek - a háron1 
jelentéstervezetben s:i.ám.ossátlát tekintve:öt darab -. nagyságrendje és összege is el
enyésző volt a négy országos vála"sztás vonatkozásában. Az érintett tételek n1ind- ! 
egyike a választások érdekében felmerült:; szabályszerűen, a megfelelő kiadásnemen i 
elszámolt kiadást jelentett. Az NVIjelenleg és a jövőben is kie1nelt figyelmet fordít 
a feladattípusú elszámolás során a pénzeszközök i'elhasználásának pontos kin1utatá
sára. 

I Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Az észrevételben tbglaltak a 1negállapítás megalapozottságát nen1 é-rintík. Az ellen- 1 

őrz-és értékelve az e téren feltárt hiányosságot a jelentéstervezetben összességében a i 
kifizetések célhoz kötött, indokolt voltát en1e1te ki1 és ezzel egyidejűleg kivételként i 

! került említésre a tévesen, netn a n1egfelelö választási feladatra elszámolt egy tétel. il 
L·----~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

Tájékoztatom Elnök úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetJük aje
lentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. o-:i'.. 

3 
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2. számú. mellfklet 
a V-0780-297/20!5. szömti Jevf!hez 

,.Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszkiizök fel
haS?,nálásának ellenőrzése" című jc-Ientéstervezetre tett észrevételre adott válasz 

Észrevétel: A jelentéstervezet Összegző 1negállapítások, következtetések fejezet 7. oldal 5. be-
kezdés 1negállapítása: 

,,Az NVJ a választási irodák és az egyéb szervezetek e?fogadott elszá111olásai 
alapján a Pvr.-ben előírt ha1áridő11 túl elkészitetle a választási kiadások ösz-
szesitő elszá1nolását, '' 

A jelentéstervezet Részletes megállapítások 4. A választási feladatokra felhasznált 
pénzeszközök elszámolása fejezet 22. oldal 5. bekezdés megállapítása, illetve a kap-
csolódó 27. számú lábjegyzet: 

,,A helyi és területi választási irodák, valainint a választásban részt 11evő I 
egyéb szervek elszámolásai alapján az NY1 az összesítő e/szá1nolás1 a Pvr. ! 
7. § (5) bekezdésében előlrt határidőn, a választás napját követ6 kilencven ! 
napoÍ1 túl készítette el." · ! 
„Az ellenőrzés rendelkezésére hocsátort végleges elszán1olás dátuma 2015. J 

tnárcíus 12. " 
1 

Az észrevétel szerint: 
1 

A megállapítást nem fogadják el, mivel az NV1 az országgyűlési képv;selők válasz- j 
tása, valamint az,.Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normativáiról., 
tételeíről~ elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választ.1.si tár~ 
gyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3812013. (XII. 30.) KIM rendeletben 
(továbbiakban: Pvr) előírt határidőn belül, 2014. augusztus 22. napján készítette el 
összesítő beszán1olóját (Beszámoló a 2014. évi Európai Parlament tagjainak válasz-
tásáról). A 27. számú lábjegyzetben feltüntetett végleges elszátnoláson szereplő 
2015. március 12-i dátum a dokumentum nyomtatásának a napja. 

Válasz: Az Állanli Számvevőszék az észrevételt nem fogadja e1. 

fudoklás: Az észrevételben foglaltak a megállapítás megalapozottságát nen1 érintik. Az ellen-
őr.tés során ben1utatták az észrevételben hivatkozott, 2014. augusztus 22-én kelt be-
szárnolót, illetve az annak 2014. dece1nber 2-án módosított példányát A Pvr. 7. § 
(5) bekezdése szerinti összesítő elszámolás elkészítésére a Ne111zeti Választási Iroda 
a helyi és területi választási irodák, a KüM, illetve a választásban résztvevő egyéb 
szerv(ek) elszálnolásai alapján a választás napját követő 90 napon belül kötelezett. 
amely esetünkben 2014. augusztus 23-ig történő elszá.Jnolást jelent. Az ellenőrzés 

I során rendelkezésre bocsátott dokumentun1ok szerint a területi választási irod.ák el-
számolásaínak elfogadásáról szóló döntést a 2014. augusztus 25. és 2014. szeptem-
ber 1. közötti keltezésű levelezés igazolja. A KEKKH elszámolását 2014. augusztus 
29-én nyújtotta be, melynek NVI általi elfogadásáról a 2014. október 9-én kelt levél 
tanúskodik. A KüM elszá1nolását az NVI 2014. október 21-én kelt doku1nentum 
alapján iOgadta eL Mindezekre tekintettel a 2014. augusztus 22-én kelt előzetes be-
számoló nem felel meg a hivatkozott jogszabályi előírásnak n1egfelelö összesítő el-
szárnolásként~ n1ivel a választás lebonyolításában résztvevő választási irodák és 
egyéb szervek elszán1olásai doku1nentált módon aPvr.-ben előírt 90 napos határidőn 
belül nen1 készültek el~ illetve nen1 kerültek az NVI által elfogadásra. Az ellenőrzés 
során rendelkezésre bocsátott, az NVI elnökhelyettese által aláitt és az aláírás mellett 
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kézzel írt keltezést iartalmazó összesítő elszáiuolások alapján (2015. március 9-én 
kelt összesítő elszámolás az NVI központi kiadfü;ai nélkiil, 2015. 1nárcius 12-én kelt 
összesítő elszámolás a mindösszesen kiadásokról) az ellenőrzés megállapításainak. 
módosítása nem indokolt. 

A jelentéstervezet 3.1. A választási pénzeszközök nyilvántartás~ a felhasználás sza-
bályozottsága f~jezet 14. oldal 1. bekezdés megállapítása: 

,.Az lv"VI kialakította a választások céljára biztosított pénzeszközök elkülöní-
tett számviteli kezelését. A .főktínyví könyvelésben, a Jogszabályban ellfirt 
016010 COFOG kódon belül a választásonként elkülönített kezelést kiilön 
tervezési és elszáJnolási alapegység kódokon - az EP választásra biztosított 
pénzeszközökre vonatkozóan a 010201 TEA kódon-biztosította." 

Az észrevétel szerint: 

A megállapításban szereplő 010201 TEA kód nem megfelelő, a 1010201 TEA kód 
a helyes meghatározás. 

Az Állami Számvevőszék az észr.evételt elfogadja. 

A megállapiiás a TEA kódb~n történt elírás miatt módosításra került. 

A jelentéstervezet 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszán1olása 
fejezet 18. oldal 9. bekezdés megállapítása: 

„A Pvr. 7. § (1) bekezdése a I-!T"l vezetőkszántárafeladattipusú elszán10/ás 
készítését írta elő. Az elszá,nolásokat a 1912014. (Vl 04.) NJ!I utasft.ásnak 
,negfelelően készítették el, azonban az előírt és alkaln1azottfonnanyon-1tatvá-
nyok ne1n teljes körűen.feleltek ,neg a Pvr. 6. § (2) bekezdésében előírtaknak, 
mivel a ki.adás ne111eken belüli jogcfrn kód szerinti részletezést nen1 tartal-
1nazták, jogcbnenként csak a többletköltséget és feladatelmaradé,s miatti 
visszafzzetési kötelezettséget kérte részletezni." 

Az észrevétel szerint: 

A Pvr. 6. § (2) bekezdésében a HV1-k részére előírt feladattípusú elszámolás jogcí-
1nenkénti részletezése a jogalkotói szándék szerint kizárólag a többletköltségekre és 
a feladatelmaradásra vonatko7.ntt volna. Az elszámolások elkészítésére vonatkozó 

I 
19/2014, (VI. 04.) NVI utasítás formanyomtatványa rendelkezett ennek kezeléséről. ! 
Amennyiben 1ninden HVI esetében minden kiadásnem vonatkozásában a jogcímen-
kéntí részletező kilnutatást kérték volna be, az rendkívüli adatmennyiséget keletkez-
tetett volna a HVI-kre és TVI-kre nézve. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek. továbbá a ne1nzetiségi önkor-
1nányzati képviselők választásáról szóló 3/2014. (VII. 24.) IM rendeletben már pon-
tosításra kertHt ajogcín1enként.i részletező kin1utatásra vonatkozó előírás, 1 

Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Az észrevételben foglaltak a megállapítás megalapozottságát ne1n érintik. Az Euró-
pai Parlament tagjainak 2014. évi választása tekintetében a Pvr. 6. § (2) bekezdése a 
pénzeszközök felhasználásáról - ezen belül a többletköltségekről és a feladatelma-
radásról -feladatonkénti Gogcímenkénti) elszá1nolás készítését írta elő .. Ajogcím.en-
kénti részletezés az összes pénzeszköz felhasználásra - ne1n csupán a t.öbbletköltsé-
gekre és feladatelmaradásra - vonatkozott, ezáltal az észrevételben szereplő NVI 
utasítás a hivatkozott jogszabályi előírásnak ncn1 felelt meg, 

2 
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Észrevétel: A jclentésterve7.-et Részletes n1Cgáilapitások 3 .2. A választással kapcsolatos kiadások I 
teljesítésének szabályszerűsége fejezet 16. oldal 3-4. bekezdéseinek megállapítása: ! 

Válasz: 

Indoklás: 

,,Az NVI-nél az ellenőrzött kiadások esetében a pénzeszközök.felhasználása 
-egy tétel kivételével -a Pvr.-benfoglaltaknak n1egfelelően, az EP választás 
előkészítése és lebonyolítása érdekében, célhoz kötötten törtint." 

,,A dologi kiadások között egyéb szakmai szolgáltatások teljesitéseként egy, 
az önkonnányzati választások eloKészítéséhez kapcsolódó üzletviteli tanács
adást tartabnazó, 6,5 M FI összegű számlát aPvr. 6. § (1) bekezdésében fog-

i faltak ellenére az EP választás 1010201 tervezési és elszámolási alapegység I kódon számoltak el. " 

! .Az észrevétel szerint: 

I Az NVI által nem a megfelelő választás kiadásai terhére elszá:tnolt tételek - a hároin I jelentéstervezetben számosságát tekíntve öt darab - nagyságrendje és összege is e[
! enyésző volt a négy országos választás vonatkozásában. Az érintett tételek mind
! egyike a választások érdekében feln1erült, szabályszerűen, a megfelelőkiadásnenlen 
I elsz.ámolt kiadást jelentett Az. NVI jelenleg és a jövőben is kie1nelt figyelmet fordít 
' a feladattípusú elszán1olás során a pénzeszközök t'elhaszná1ásának pontos kimutatá-

sára. 

Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Az észrevételben foglaltak a megállapítás n1egalapozottságát nem érintík. Az ellen- ! 
őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságot a jelentéste.rvczetben összességében a I 

L kifizetések célhoz kötött, indokolt voltát emelte ki~ és ezzel egyidejűleg kivételként 't 

___ _,__k_e_rü_lt_e_m_lí_tes_re_a_té_v_e_se_n:..• _n_em_a_,_n_eg::f<_e_le_lö_v_ál_as_z_t_ás_i_f<_el_a_d_at_ra_el_s_zam_· _o_I_t __cegy-:::_' t_é_te_!_J. , 

Tájékoztatoin Elnök úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jeleniés n1ellék1eteként szerepeltetjük a je
lentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. o-:/. hóJ:li, ~~p111r,1,1w11,,~,"0~ !, f 

,s,'" i~ 'tt.J_.vLo lvui-".4 WAJ\(\ 

(\~)~== 
·tifugyel~t\ 
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3. s-..:ámú melléklet 
a V..078I-196í2015. sZllffiű JevC!hez 

,~A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi ön
kormányzati képviselők 20.14. évi választására fordított pénzeszköz.ök felhasználásá~ 

nak ellenőrzése" cín1üjelentér:.iervezetre tett észrevételre adott válasz 

! • I Eszrevétel: A jelentéstervezet Bevezetés fejezet 3. oldal 1. bekezdés megállapítása: 

1 ,,Magyarország Köztársasági Elnöke a 2014. évi helyi önkonnányzati képvi-
1 seltfk és polgártnesterek, vala,nint a nernzetiségi őnkor,nányzati ké11viselök ! 
1 választását o!dóber 12-re fl1zte ki." i 
1 1 

1 

Az észrevétel szerint: 

A megfogaln1a7_.ás pontosítása indokolt, mivel a nemzetiségi önkonnányzati képvi-
selők választását nem t-.-1agyarország Köztársasági Elnöke, hanem a Nemzeti Válasz~ 

1 tási Bizottság tűzte ki. 
i Válasz: Az ÁIJami Számvevőszék az észrevételt elfogadja. 
' I Indoklás: A megállapítás a téves megfogalmazás míatt. a Nen1zeti. Válasz.tásí Bizottság 
! l 128/2014. szátnú határozatában foglaltak alapján módosításra kerüIL 

I Észrevétel: ! A jelentéstervezet Részletes 1negállapítások 2. A költségvetésből biztosított finan-

1 I megállap1tása. 1 

szirozási források elosztása, az előirányzatok kezelése fejezet 12. oldal 7. bekezdés 

1 „Az NVI az önkonnányzati és a nemzetisl?gi választásokra a választás évé-
l ben, a 2014. évi költségverésében eredeti előírdnyzatot ne111 tervezett, a kőlt-
'I ségvetés tervezése során az Áht. 12. § (1) bekezdése szerinti közgazdaságilag 
, 1negalapozott tervezés ne1n érvényesült .. Az önkonnányzati választásokkal 
1
1 kapcsolatban a 1nódosított előirányzat az intéz1nényi költségvetésben . 

2 952, 7 .fl;f Ft, a fejezeti kezelés([ előirányzaton 3 578,6 lvf FJ, összesen' 
' 6 531,3 AJ Ft volt. ( A kapcsolódó lábjegyzet szerint a végleges pénzügyi terv 

I szerinti kiadások összesen 101,2 ,V Ft-tal 1neghaladrák a ,n.ódosíroll elő--
irányzatok összegét.) A módosítotl előirányzat 1,2%-át (77,4 M J,f) a szemé-

11 lyijutlatások és járuléka,; 36,3%-át (2369.3 M Ft) a dologi kiadások, 7,9%-
át (516,0 M Ft) a ben,házások, 54,6%-át (3568,6 M Ft) a mi1ködési célú 
pénzeszközátadások tették ki. 
A nen1zetiségi választások esetében a ,nódosított előirányzut áz intézményi j 
költségvetésben 47,3 A1 Ft, a fejezeti kezelésű előirányzaton 409,4 Af Ft, ösz- ! 
szesen 456, 7 M Ft volt. (.-4 kapcsolódó láf?.fegyzet szerint a n1ódosft_ott elő- ! 
irányzatok összege 4,3 ,\1 Ft-tal több volt, mint a jóváhagyott pénzii.gyi terv I 
szerinti kiadások összege,) A nenizetiségi választások1u6dosított előirányza-1 
tának 10,4%-át (47,3 M Ft) a dologi kiadások, 89,6%-át (409.4 M Ft) a míí-1 
ködési célú pénzeszközátadások tet!ék ki, A_fe-jezetí ke::.elési1 előirányzaton a i 
2014. évi 1negismére!t önkonnányzati választásokkal kapcsolatban a ! 
l 2,0 „if P't mód~sított előirányzat szerepelt. " j 

Az észrevétel szerint: 

A hivatkozott bekezdésbeli n1egállapításhoz megjegyezni kívánják, hogy az NVI a 
2014. éví költségvetésében az önkormányzati és nemzetiségi választásokra azért 
nem tervezett eredeti előirányzatot, inert összhangban a jelentéstervezet 11. oldal 2.1 
pont' ának első bekezdésében leírtakkal ~~redeti elöirányzat az önkormányzati és , 

11 



13. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

12 

Válasz: 

Indoklás: 

l nemzetiségi választásokra már nem biztosított fedezetet. A közgazdasá&rilag megala
l pozott tervezés biztosított volt az NVI által 2014. március 3-án elkészített, majd a 

forrás biztosítását követő n1ódosított előirányzat könyvviteli rend5zerben történő 
rögzítésével. 1 

Az Állami Számvevőszék az é.1,7.r(.,>vétclt nem fogadja cl. 

' Az észrevételben foglaltak amegállapltás megalapozottságát nem befolyásolják. Az 
észrevételben leírtak azt támasztják alá, hogy az eredeti előirányzatok megállapítá
sakor nem, csupán utólag érvényesült a közgazdaságilag 1negalapozott tervezés elve. 

Észrevétel: 1\. jelentéstervezet Részletes megállapítások 4. A választási feladatokra felhasznált ! 
l _pénzeszközök elszámolása fejezet 17. oldal 6. bekezdés megállapítása, valamint a 

V:ílasz: 

Indoklás: 

kapcsolódó 18. számú lábjegyzet: 

,,Az NVJ a 312014. (VIL 24.) IM rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak el
lenére a szavazds napját köve1ő kilencven napon túl készüette el a Tií/-k, va- 1 
!amint a KEKK!{ elszá;,io_lása alapján az· önhJrmányzati és a ne1nzetiségi 
választások ősszesítő elszániolását." 

,,A nemzetiségi választások összesítő elszán1olása 2015. 1nárclus 9-én, az ön
kormányzati választásoké 2015, 1nárcius 20-án készült eL -'' 

Az észrevétel szerint: 

i A hivatkozott megállapításhoz megiegyezni kívánják, hogy a választások összesítő 
els1..án1olása 2015. február 12-én készült el, a jelentésterveze.tben megjelölt 2015. 
március 9-e a dokumentum nyomtatásának napját jelenti. A jogszabály által meg" 
adott 90 napos elszámolási határidő ebben az esetben két ors7..ágos választás teljes , 

!I kÖrű ellenőrzését és adatainak feldolgozására vonatkozott, vagyis eu.e.1 indokolható ! 
a határidőn túli elszámolás elkészítése. ! 
Az Álhtmi Számvevős:,.ék az észrevételt nem fogadja cl. 

Az észrevételben foglaltak nem befolyásolják az ellenőrzés megállapítását, n1ely 
. szerint a helyi önkorm.ányzati képviselők és a polgánnesterek választása., valan1int a 
l nemzetíségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, téte- ! 
leiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VIL 24.) szán-1ú IJ\1 !I 

rendelet 7. § ( 4) bekezdése szerintí határidőt követően készült el az összesítő elszá-
1nolás. 

Az észrevételben hivatkozott dátumn1al készült elszámolást az ellenőrzést végzők 
szán1ára nen1 adtak át. A rendelkez-.ésre bocsátott doku1nentun1ok közül az önkor

. n1ányzati képviselők és polgárn1esterek választása összesítő dokumentun1án az alá-
írás mellett a kézzel ráje.gyzett dátum: 2014. március 20. volt. .Í\Z ellenőrzés során ! 
átadott nemzetiségi választások NVf kiadásai nélküli összesítő elszá1no[áson az NVI ' 
gazdasági elnökhelyettese aláírása mellett kézzel rájegyzett dátt.un 2014. február 16. 
volt . .-1\z NVI kiadásait is tartaln1azó, a nemzetiségi választások kiadásai összegzését 
tartalmazó elszámoláson kézzel írt dátumozás nem található. a gépileg nyomtatott 

, dátum 2014. március 9. volt, Az NVI elnökhelyettese a 2015. március 20-án kelt 
I nyilatkozatában az ellenőr7..ést végzők részére azt a tájékoztatást adta, hogy a nem-
I zetiségi választások esetében a 2015. február 16~án készillt PVOl 1 _KIS~ valan1int a I 
2015. március 9-én készült PV037_KIS nevü adatállományok tartal.inazzák a végle- ! 
ges összesítö adatokat. Ivlindezekre tekintettel az észrevételben jelzett dátuin helves- 1 

bítését nem fogado111 eL ~ 1 
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Észrevétel: 

Válasz: 

Indoklás: 

A jelentéstervezet.Részletes megállapítások 3.2. A választással kapcsolatos kiadások I 
teljesítésének szabályszerűsége fejezet 16. oldal 2-3. bekezdéseh1ek megállapítása; 

1 

,,Az ellenőrzött lqfizetések-háro,n, összesen 33,2 lvf Ft összegll kifizetés h.i- ! 
vételével - a 2014. évi önkormányzati és ne,nzetiségi választások előkészítése ! 
és lebonyolítása érdekében rnerültek fel, célhoz kölőt!ek és indoko!Jak vol- ! 
tak" 1 

i 
„A 3/2014. (VJL 24.) IM rendelet. 6. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére az j 
önkonnányzati választások fejezeti kezelésű előirányzata terhére utalták ár l 
és szá1noltákel a KEKKHrészére 2014. december 15-.dnfolyósftott, az DGY I 

I 
választásokkal kapcsolatban.felnzeriilt 31,0 1,1 Ft-.ol, valanU11t a megisn1ételt 
önkonnányzati választások érdekében febnerült 2.2 AJ F't kiadást, " 

J Az észrevétel szerint; 

I Az NVI által ne1n a megfelelő választás kiadásai terhére elszán1olt tételek- a háro1n 
jelentéstervezetben számosságát tekintve öt darab - nagyságrendje és összege is el
enyésző volt a négy országos választás vonatkozásában. Az érintett tételek mind
egyike a választások érdekében feln1erült, szabályszerűen; a megfelelő kiadásilen1en 
elszámolt kiadást jelentett Az NVI jelenleg és a jövőben is kiemelt figyeln1et fordít 
a feladattípusú clszáinolás során a pénzeszközök felhasználásának pontos kimutatá
sára. 

Az Állami Számvevőszék az észrevételt nen1 fogadja cl. 
-'-~~~~~~~~~---' 

, Az észrevételben fOglaltak a megállapítás n1egalapozottságát nem érintik. Az ellen
i őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságokat a jelentéstervezetben összességében 
I a kiítzetések célhoz kötött. indokolt voltát emelte ki, és ezzel egyidej üteg kivételként 
! kerilltek említésre a tévesen. nem a megfelelő választási feladatra els7.ámolt tételek. 

Tájékoztaton1 Elnök úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés tnellékleteként szerepeltetjükaje
lentéstervezetbez tett észrevételét, valrunint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. o+. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

Törvények 
Alaptörvény 
Áht. 
ÁSZ tv. 

EHOtv. 

Kbt. 
Sztv. 
Ve. 
Szja tv. 

Tbj. 

1993. évi LV. törvény 

2003. évi CXIII. tör
vény 
2013. évi költségvetési 
törvény 
2014. évi költségvetési 
törvény 
Korm. rendeletek 
Áhsz. 

Ávr. 

Bkr. 

288/2010. (XII. 21.) 
Korm. rendelet 
218/2011. (X. 19.) 
Korm. rendelet 

Miniszteri rendele
tek 
17/2013. (VII. 17.) 
KIM rendelet 

Magyarország Alaptörvénye 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tör
vény 
az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. 
törvény 
a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör
vény 
a társadalombiztosítás ellátásaira és a nyugdíjra jogo
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tör
vény 
az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 
2003. évi CXIII. törvény 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (!. 11.) 
Korm. rendelet 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a 
belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, 
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges 
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos sza
bályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási 
nyilvántartások vezetéséről szóló 17 /2013. (VII. 17 .) 
KIM rendelet 

1 
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28/2013. (XL 15.) KIM 
rendelet 

Pvr. 

13/2014. (III. 10.) KIM 
rendelet 

68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 

Közjogi szervezet
szabályozó eszkö
zök 
1157 /2014. (III. 20.) 
Korm. határozat 

1316/2014. (V. 22.) 
Korm. határozat 

6/2014. (IV. 30.) KüM 
utasítás 

Szó rövidítések 
1/2014. (L 23.) NVI 
utasítás 

19/2014. (VI. 4.) NVI 
utasítás 

ÁSZ 
COFOG 

EP választás 

az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament 
tagjainak választásán a választási irodák hatáskö
rébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes sza
bályairól, a választási eljárásban használandó nyom
tatványokról, valamint a választási eredmény orszá
gosan összesített adatai körének megállapításáról 
szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 
az országgyűlési képviselők választása, valamint az 
Európai Parlament tagjainak választása költségeinek 
normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőr
zési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú mi
niszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. 
(XII. 30.) KIM rendelet 
az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. nap
jára kitűzött választása eljárási határidőinek és határ-· 
napjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III. 10.) 
KIM rendelet 
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfelada
tok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 

a 2014. évi választások lebonyolításához kapcsolódó 
kötelezettségvállalásról és forrásbiztosításról szóló 
1157 /2014. (III. 20.) Korm. határozat 
a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költ
ségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 
szóló 1316/2014. (V. 22.) Korm. határozat 
a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2014. 
évi EP választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításá
nak, valamint elszámolásának rendjéről, valamint a 
külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolí
tásának speciális feladatairól szóló 6/2014. (IV. 30.) 
KüM utasítás 

Az NVI Elnökének 1/2014. (L 23.) számú utasítása a 
kormányhivataloktól igénybe vehető szolgáltatások
ról 
Az NVI Elnökének 19/2014. (VI. 4.) számú utasítása az 
EP képviselők 2014. évi választása pénzügyi elszámo
lási rendjéről 
Állami Számvevőszék 
Classification of the Functions of Govemment (kor
mányzati funkciók besorolása) 
Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása 
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Helyi Választási Iroda (beleértve az országgyűlési 

egyéni választókerület székhely településén működő 
választási irodát) 
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz
ponti Hivatala 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Külügyminisztérium (2014. június 6-ától Külgazda
sági és Külügyminisztérium) 
Külképviseleti Választási Iroda 
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
Országgyűlés 

Az Országgyűlési képviselők 2014. évi választása 
Nemzeti Választási Iroda 
Nemzeti Választási Rendszer 
tervezési és elszámolási alapegység kód 
Területi Választási Iroda 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Választási Logisztikai Rendszer 
Választási Pénzügyi Információs Rendszer 
Választási Ügyviteli Rendszer 
Választási Pénzügyi Információs Rendszer 
Választási Ügyviteli Rendszer 
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ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

COFOGkód 

informatikai rendszer 

külképviselet 

2. SZÁMÚ FÜGGELÉK 
A V-0780-300/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

A kormányzati funkciók mérésére több nemzetközi intéz
mény az ún. COFOG (Classification of the Functions of 
Government) szabványt alkalmazza, amely összehason
líthatóvá teszi különböző országok kormányzati szekto
rának terjedelmét és összetételét. A funkcionális osztályo
zás négy kategóriát különböztet meg. (1) Az állami mű
ködési funkciók csoportjába az igazgatás, a külügyek, a 
védelem, a rend- és jogbiztonság, az igazságszolgáltatás 
tartoznak. (2) A jóléti funkciók körébe a kormányzat által 
szervezett vagy támogatott oktatási, egészségügyi, társa
dalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások, a la
kásügyek és egyéb szolgáltatások tartoznak, (3) a gazda
sági funkciókba pedig a kormányzat által szervezett és 
támogatott gazdasági tevékenységek, és azok fejlesztése 
(például energiaellátás, mezőgazdaság, közlekedés, táv
közlés). (4) Az államadósság kezelés kategóriába az ál
lamadósság finanszírozásához kapcsolódó kamatkiadá
sok tartoznak (Budapest Intézet). A Nemzeti és Regionális 
Számlák Európai Rendszere (European System of 
Accounts, ESA95) alkalmazza a kormányzati tevékenysé
gek osztályozását (COFOG), amely használata kötelező a 
tagállamok számára. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rende
letben meghatározott kormányzati funkció kódok meg
egyeznek az ESA95 osztályozási rendszerében alkalma
zott COFOG kódokkal. 
A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: in
formatikai rendszer) a Ve.-ben meghatározott választási 
feladatok végrehajtásában résztvevő és azokat kiszolgáló 
szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra 
és alkalmazói rendszerelemek összessége. A választási in
formatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen: az 
anyakönyvi szolgáltató rendszer, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok és járási hivatalaik, kiemelten az ok
mányirodák, a helyi önkormányzatok és a külképvisele
tek informatikai eszközei, valamint a választási célú de
dikált informatikai eszközök. A választási alkalmazói 
rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek 
vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, jelöltek és jelölő szerve
zetek nyilvántartását, a szavazatösszesítést, az ered
mény-megállapítást, a logisztikai lebonyolítást támogató 
alkalmazói szoftverrendszerek (forrás: 28/2013. (XI. 15.) 
KIM rendelet 2. §). 

Magyarországnak a Kormány döntése alapján létreho
zott, külföldön működő diplomáciai és konzuli képvise
lete (forrás: Ve. 3. § Sa. pontja). 
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Nemzeti Választási Rendszer. A választások előkészítésé
vel és lebonyolításával kapcsolatos alkalmazások össze
tett informatikai rendszere. Egyes moduljai a Ve.-ben fog
lalt alapfeladatok - pl. névjegyzék vezetése, szavazatösz
szesítés, jogorvoslatok kezelése - ellátását biztosítják (for
rás: NVI összefoglaló az általuk üzemeltetett informatikai 
rendszerekről, 2015. február 20.). 
Választási Logisztikai Rendszer. A választások előkészítési 
szakaszában a választáshoz szükséges nyomtatványok, 
egyéb kellékanyagok felmérését, a költségek tervezését, a 
közbeszerzések előkészítését, a választások lebonyolítása
kor és azok ellenőrzésének időszakában a szállítások, 
megrendelések koordinálását, nyomon követését, a szál
lítmányok logisztikai kezelését és az információszolgálta
tást biztosító rendszer (forrás: NVI összefoglaló az általuk 
üzemeltetett informatikai rendszerekről, 2015. február 
20.). 
Választási Pénzügyi Információs Rendszer. A választások
kal összefüggő költségvetési gazdálkodást - költségvetési 
tervezés, kötelezettségvállalás, pénzügyi, számviteli el
számolások -, valamint a választási szervek adatainak 
kezelését, támogatásaik tervezését, finanszírozását, pénz
ügyi elszámoltatását biztosító rendszer (forrás: NVI össze
foglaló az általuk üzemeltetett informatikai rendszerek
ről, 2015. február 20.). 

Választási Ügyviteli Rendszer. Zárt rendszerben biztosítja 
a választási szervek egymás közötti kommunikációját és 
információközvetítését, eljárásrendek, értesítések, tájé
koztatók küldését (forrás: NVI összefoglaló az általuk üze
meltetett informatikai rendszerekről, 2015. február 20.). 

A Tervezési és Elszámolási Alapegység (a továbbiakban: 
TEA) a Hivatal bevételeinek és kiadásainak gyűjtésére, 
valamint rendszerezésére szolgáló, a Hivatal teljes tevé
kenységét átfogó kódrendszer, egyben tartalmazza az ön
költségszámítás alapját képező kalkulációs egységeket is. 
A TEA kódok segítségével a költségek a gazdálkodás bár
melyik fázisában elkülöníthetőek (forrás: KEKKH 
Önköltségszámítási Szabályzat). 


