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,. 
JELENTES 

A 2014. évi választásokra fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése -

Az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választására fordított pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzése 

,. 
BEVEZETES 

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2014. évi országgyűlési képviselők válasz
tását (OGY választás) április 6-ra tűzte ki. A 2014. évi országgyűlési választás 
1990 óta sorban a hetedik volt, amely - a korábbiakhoz képest - megújult jog
szabályi környezetben zajlott. 

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az Országgyűlés (OGY) részére készí
tett, a 2014. évi országgyűlési képviselők választásáról szóló május 6-i beszá
molója szerint „az országgyűlési választások 3176 településen 10 386 szavazókör
ben, valamint 9 7 külképviseleten történő lebonyolításában több mint húszezer válasz
tási irodai, és mintegy 7 6 OOO választási bizottsági tag vett részt". 

A 2012. január l-jén hatályba lépett Alaptörvény - Magyarország legmaga
sabb szintű jogi normája - alkotmányos szinten deklarálta a közjogi választá
sokra vonatkozó legfontosabb alapvetéseket és magával hozta az egyes alapve
tő jogok gyakorlására, valamint a legfontosabb közjogi intézményekre vonat
kozó szabályok megváltozását is. Ennek keretében sor került előbb a választási 
anyagi jog (az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
2011. évi CCIII. törvény), majd az eljárásjog (a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény, Ve.) előírásainak újraszabályozására. A Ve. 346. §
ában előírt OGY választással kapcsolatos végrehajtási rendeleteket a Közigaz
gatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a 2013. év második felében adta ki. 

A 2013. évben megújult a választások előkészítését és lebonyolítását végző in
tézményrendszer is. A 2013. május 24-én alakult, autonóm államigazgatási 
szervként működő NVI fejezeti jogosítványokkal felruházott központi költségve
tési szerv. A központi költségvetés szerkezeti rendjében I. Országgyűlés fejezet 
alatt önálló címet képez. Az NVI feladatai között szerepel többek között a köz
ponti névjegyzék vezetése, az OGY választás lebonyolításához szükséges közbe
szerzési eljárások lefolytatása, az informatikai rendszer kialakítása és biztonsá
gos működtetése, az OGY választás központi logisztikai feladatainak ellátása, 
az OGY választás pénzügyi lebonyolítása. 

Az NVI feladata volt elkészíteni az OGY választás pénzügyi feladat- és költség
tervét. A választási irodák vezetői feleltek az OGY választás pénzügyi tervezésé-
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ért, lebonyolításáért, elszámolásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználá
sáért és ellenőrzéséért. Az OGY választás céljára biztosított pénzeszközöket a 
többi választásra biztosított pénzeszközöktől elkülönítetten kellett kezelni (le
gyen az kapott támogatás vagy saját forrás) és felhasználásukról részletező 
nyilvántartást kellett vezetni, amely feladatok ellátását a választási irodák ré
szére a Ve. szerint az illetékes önkormányzatok hivatalai biztosították. A támo
gatásokról a részletező nyilvántartásokkal összhangban kellett elszámolni (fel
adattípusú elszámolás). Az NVI-nek az elszámolások alapján, a választás nap
ját követő kilencven napon belül összesítő elszámolást kellett készíteni. 

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 2300,0 M Ft-ot, a 2014. évi költség
vetési törvény 10 000,0 M Ft-ot irányzott elő. A költségvetési törvények válasz
tásonkénti bontást nem tartalmaztak, így a törvényekben megjelölt összegek a 
2014. évben lezajlott három választás lebonyolítását szolgálták. A választások 
zavartalan lebonyolítása érdekében a Kormány a 2014. évi választások lebo
nyolításához kapcsolódó kötelezettségvállalásról és forrás biztosításáról szóló 
1157/2014. (III. 20.) számú határozatában felkérte a nemzetgazdasági minisz
tert, hogy gondoskodjon a szükséges források rendelkezésre bocsátásáról. Az 
előirányzatokból az NVI a 2014. évi OGY választásra 2013-ban 299,5 M Ft-ot, 
2014-ben 7213,3 M Ft-ot-összesen 7512,8 M Ft-ot-használt fel. 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az országgyűlési képvise
lők 2014. évi választására fordított pénzeszközök tervezése, felhasználása, el
számolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e, valamint hasznosultak-e 
az előző ÁSZ ellenőrzés javaslatai. 

Ellenőrzésünk eredményeként átfogó képet kívánunk adni az OGY választás 
előkészítése és lebonyolítása során a választások lebonyolításában résztvevő 
szervezeteknél felhasznált pénzeszközök jogszabályokban előírtaknak megfele
lő tervezéséről, felhasználásáról, elszámolásáról és ellenőrzéséről. Az ellenőr
zéssel rámutathatunk a felhasznált pénzeszközökkel kapcsolatos esetleges sza
bályozási problémákra, így ellenőrzésünk hozzájárulhat az OGY választások 
előkészítése és lebonyolítása során felhasznált pénzeszközök feletti kontrollok 
erősítéséhez. Kapcsolódó megállapításainkkal elősegíthetjük, támogathatjuk a 
jogalkotói és a szabályozói munkát. Ellenőrzésünk elősegítheti a joggyakorlás
ban résztvevő szervezeteknél a választások előkészítésére és lebonyolítására 
fordított pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos tevékenységek esetleg hi
ányzó szabályossági feltételeinek megteremtését, a központi költségvetésből 
biztosított pénzeszközök hosszútávon való szabályos felhasználása érdekében 
foganatosítandó intézkedések meghozatalát. Az esetlegesen feltárt szabályozási 
és kontroll hiányosságok bemutatásával ellenőrzésünk hozzájárul azok kijaví
tásához, támogatva a jó kormányzást, valamint közvetetten a választások elő
készítése és lebonyolítása során a közpénzek felhasználásával kapcsolatos köz
bizalom erősítését. Az ellenőrzés szélesebb összefüggéseket bemutató általános 



BEVEZETÉS 

tájékozottságot adhat a társadalom részére az OGY választás előkészítése és le
bonyolítása során felhasznált közpénzek helyzetéről, amely hozzájárulhat a ci
vil kontroll erősítéséhez és javíthatja az átláthatóságot. 

Az utóellenőrzés tapasztalatai alapján bemutatjuk az ÁSZ által korábban java
solt intézkedések megvalósulását, amellyel alátámaszthatjuk, illetve elősegít
hetjük korábbi ellenőrzéseink hasznosulását. 

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 országgyűlési választá
sokat követő elszámolási időszak végéig terjed. 

Az ellenőrzött szervezetek felsorolását az 1. számú melléklettartalmazza. 

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

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

Az OGY választásra fordított pénzeszközök szabályszerű felhasználásának el
lenőrzése során a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának megfele
lőségét a személyi juttatásokkal, a dologi kiadásokkal, valamint a felhalmozási 
kiadásokkal kapcsolatos kifizetések esetében mintavétellel ellenőriztük'. Megfe
lelőnek értékeltük a jogkörök gyakorlását, amennyiben 95%-os megbízható
sággal a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék legalább 85%, részben 
megfelelőnek értékeltük, ha a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék al
só határa 60 és 85% között van, nem megfelelőnek pedig akkor, ha a mintavé
teli eredmények alapján a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék alsó 
határa 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: Budapest 
Főváros Főpolgármesteri Hivatal főjegyzője, a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal főigazgatója, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal cím
zetes főjegyzője, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hiva
tal jegyzője, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízott elnöke, Fejér 
Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője és a Nemzeti Választási Iroda 
elnöke. 

1 14 db ellenőrzött szervezetnél a kiadási tételek alacsony száma miatt teljes körű ellen
őrzést végeztünk. 
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A 2014. évi OGY választás pénzügyi tervezése, a választásra biztosított források 
elosztása és az előirányzatok kezelése a jogszabályokban foglalt előírásoknak 
megfelelően történt. A pénzeszközöket - a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök 
gyakorlásánál több választási szervet érintően is feltárt hiányosságok ellenére -
többségében célhoz kötötten használták fel. Az elszámolásokat a választási 
szervek elkészítették, azonban a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket 
és elszámolási határidőt nem minden esetben tartották be. A pénzeszközök fel
használásának és elszámolásának utólagos - szervezeten belüli - ellenőrzéséről 
a választási szervek többsége gondoskodott. Az előző ÁSZ ellenőrzés javaslatai
ból négy okafogyottá vált, egy javaslat hasznosult, egy javaslatot nem haszno
sítottak. 

Az NVI a 2014. évi OGY választás pénzügyi feladat- és költségtervét a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette, a 8922,9 M Ft tervezett ki
adáshoz képest az összes elszámolt kiadás 7512,8 M Ft, közel 16%-kal volt ala
csonyabb. 

AZ OGY VÁLASZTÁS ELSZÁMOLT KIADÁSAI 

li!I Dologi kiadások (informatikai kiadások nélkül} 
III Informatikai kiadások (felhalmozási és dologi) 
llil Személyi juttatások 
liiifi Munkaadót terhelő járulékok 

A Pvr. előírásai alapján az NVI elnöke a választás lebonyolítására rendelkezés
re álló összegből megállapodás alapján biztosította a KüM valamint az egyéb 
szervek (BÁH, KIH, KEKKH) részére a feladataik végrehajtásának pénzügyi fe
dezetét. Az ellenőrzött TVI-k, HVI-k és egyéb szervezetek ellátták a pénzügyi 
tervezéssel kapcsolatos feladatokat. 

Az NVI és a KEKKH a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szol
gáltatásvásárlások során a Kbt. előírásait betartotta. 

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. A választás kiadásainak teljesítésére rendelke
zésre álló normatívák szerinti összegeket az NVI a jogszabályi előírásnak meg-
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felelően előlegként átutalta a TVI-k részére. A KIH, a KEKKH és a BÁH intézmé
nyek részére a pénzügyi forrás a megállapodások alapján, az OGY választást 
követően került folyósításra, míg a KüM részére az OGY választásokat megelő
zően biztosították. Az előirányzat módosításokat az ellenőrzött szervezetek 
szabályszerűen végrehajtották. 

Az NVI, a KüM és az egyéb szervezetek - a KIH kivételével - a Pvr.-ben foglal
takra tekintettel kialakították a választás céljára biztosított pénzeszközök elkü
lönített számviteli kezelését és a tényleges pénzforgalomról a választási 
feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezettek. Az ellenőrzött 
TVI-k a választás céljára szolgáló pénzeszközök Pvr.-ben előírt elkülönített 
számviteli kezelését biztosították. A HVI-k 68,4%-a gondoskodott a választás 
céljára biztosított pénzeszközök elkülönített kezeléséről és a tényleges pénzfor
galomról az előírásoknak megfelelő részletező nyilvántartást vezettek. 

Az ellenőrzött szervezetek rendelkeztek a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök 
gyakorlását meghatározó szabályozással. Az OGY választáshoz kapcsolódó el
lenőrzött kiadások esetében a: gazdálkodási jogkörök gyakorlása az NVI
nél és a KEKKH-nál összességében megfelelt, a BÁH-nál részben felelt meg, a 
KüM-nél és a KIH-nél nem felelt meg az Áht.-ban és az Ávr.-ben, valamint a 
szervezetek belső szabályozóiban foglalt előírásoknak. A gazdálkodási jogkörök 
gyakorlása az ellenőrzött választási irodák 50%-ánál megfelelt, 34,6%-ánál 
részben felelt meg, 15,4%-ánál nem felelt meg a jogszabályok és a belső sza
bályzatok előírásainak. 

Az ellenőrzött szervezeteknél az OGY választás lebonyolítására rendelkezésre 
álló pénzeszközök felhasználása összességében célhoz kötötten történt. Az 
ellenőrzés összesen 9,3 M Ft összegben állapította meg, hogy annak felhaszná
lására nem az OGY választás lebonyolításával összefüggésben került sor. Az el
lenőrzött szervezetek az elszámolási kötelezettségüknek az előírt formában 
és tartalommal - hat HVI, kettő TV!, a BÁH, a KIH és a KüM kivételével - a jog
szabályban meghatározott határidőben eleget tettek. Az NVI a teljesítési ada
tokat tartalmazó összesítő elszámolást a Pvr.-ben rögzített határidőn túl készí
tette el. 

Az NVI a TVI-k elszámolásának elfogadásáról azok ellenőrzését követően 
döntött. A jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségének az NVI, a 
KEKKH, a KüM és valamennyi ellenőrzött TVI eleget tett. Az ellenőrzött 19 HVI 
közül a Pvr. előírásainak megfelelően 11 HVI vezetője adott megbízást az el
lenőrzés lefolytatására. 

A választási rendszer és jogszabályi környezetének teljes megújulása miatt az 
előző ÁSZ ellenőrzés által tett hat javaslatból négy okafogyottá vált, egy ja
vaslat hasznosult, egy javaslatot nem hasznosítottak. Hasznosult a HVI vezetők 
által készítendő tanúsítvány kötelező tartalmának előírására és a valótlan 
adatszolgáltatás szankcionálására vonatkozó javaslat. A pénzügyi tervezés 
egységes elveinek meghatározására vonatkozó javaslatot az új szabályozás ki
alakítása során sem hasznosították. 
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1.1. A választás pénzügyi tervezése 
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2014. március 3-án az NVI elkészítette a 2014. évi OGY választás feladat- és 
költségtervét. A költségterv a 2014. évi OGY választással kapcsolatban 
8922,9 M Ft várható kiadást tartalmazott, melyből 6503,2 M Ft volt központi 
kiadás, 2419,7 M Ft a helyi és területi kiadás összege. A 2014. évi országgyűlési 
képviselőválasztás feladatsoros költségterve részletesen tartalmazta a tervezett 
kiadásokat, illetve a normatívák alapján számított költségeket. Az NVI által 
készített feladatsoros költségterv adatait az alábbi ábra szemlélteti: 

AZ OGY VÁLASZTÁSRA TERVEZETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA 

Informatikai kiadások 
36,9% 

Projektmenedzsment 
kiadások 

0,1% 

35,9% 

Kili!(épvlseleti kicldésok 
3,0% 

Helyi települési 
kiadások 

20,7% 

Egyéni választó-kerületi 

kiadások 
1,1% 

~ 
[

Megyei ldadáso~ 
2,3% 

----·---·---

A 2014. évi OGY választás kiadásainak tervezését előíró végrehajtási rendelet 
(Pvr.) a 2013. év végén lépett hatályba. A Pvr. előkészítésében az NVI közremű
ködött, így a választás feladat- és költségtervét a normatívák és a választást 
érintő létszámadatok (szavazópolgárok várható száma, területi eloszlása) elő
zetes ismerete alapján készítették el. 

A Pvr. előírásai alapján az NVI elnöke a választás lebonyolítására rendelkezés
re álló összegből megállapodás alapján biztosítja a külpolitikáért felelős mi
niszter által kijelölt szerv, illetve az egyéb szerv részére feladatai végrehajtásá
nak pénzügyi fedezetét. 

A Pvr. nem tartalmaz előírást a megállapodások megkötésének ha
táridejére vonatkozóan. 

Az OGY választási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására az NVI megál
lapodásokat kötött a KüM-mel és a választás lebonyolításában résztvevő egyéb 
szervezetekkel (BÁH, KIH, KEKKH). 
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A megállapodások főbb adatait a következő táblázat mutatja be: 

Szerződött Megállapodás 
Megállapodás tárgya Megállapodás 

partner kelte összege (M Ft) 

Háromoldalú megállapodás fejezetek 
közötti átcsoportosításról a KEKKH által 

KIM- üzemeltetett Integrált Választási Info-
KEKKH 

2013. 08. 30. 
kommunikációs Rendszer bővítésével 45,5 

kapcsolatos kiadások fedezetének rende-
zése 

Keretszerződés a választásokkal kapcso-
KEKKH 2013. 11. 05. latos együttműködés részét képező fel-

adatok általános meghatározása 

A 2014. évi OGY választás külképviseleti 
KüM 2014. 03. 17. lebonyolításához kapcsolódó választás- 151,5 

szakmai feladatok meghatározása 

A 2014. évi OGY választás lebonyolító-
KIH 2014. május sóban való közreműködés céljából 20 fő 9,3 

kormánytisztviselő kirendelése 

A 2014. évi OGY választás előkészítésé-
KEKKH 2014. május ben és lebonyolításában való közremű- 417,6 

köd és 

A 2014. évi OGY választással kapcsolatos 
BÁH 2014. június feladatok ellátásához 25 fő kormány- 3,7 

tisztviselő kirendelése 

A pénzügyi teljesítés vonatkozásában a megállapodások különböző módon 
rendelkeztek, de az NVI a támogatás összegének utalását valamennyi esetben 
a megállapodások felek általi aláírásához kötötte. 

Az NVI a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakította a választás cél
jára biztosított pénzeszközök választásonkénti elkülönített kezelését és a válasz
tási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást. 

Az NVI elnöke a Számv. tv. 14. § (11) bekezdésében meghatározott 90 napos ha
táridőn túl, 2013. október l-jén határozta meg az NVI számviteli politikáját2• A 
választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei a feje
zeti kezelésű előirányzaton biztosított forrásokból - előirányzat-módosítással - az 
intézményi költségvetésbe kerültek átadásra. A személyi juttatások, a dologi és 
felhalmozási kiadások' kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosí
tott, ott TEA kódonként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre. 
A számviteli nyilvántartásban a TEA kódokon mutatták ki az OGY választáshoz 
kapcsolódó kiadásokat, biztosítva ezzel a választásonként elkülönített nyilvántar
tást. 

2 10/2013. számú (10. 01.) Elnöki Utasítás „a Nemzeti Választási Iroda Számviteli poli
tikája" 
3 NVB tagok tiszteletdíjai, céljuttatások, megbízási díjak, informatikai rendszerek fej
lesztése, üzemeltetése, szavazólapok, urnák és azok szállítási költsége 
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A 2014. évi OGY választáshoz kapcsolódóan a KEKKH ellátta a választás 
pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat, a választás pénzügyi tervét a 
jogszabályoknak megfelelően elkészítette. A pénzügyi terv fejlesztési és válasz
tási szakaszonként, jogcímenként, feladatsoros bontásban tartalmazta a kiadá
sokat. A KEKKH a költségvetésében nem tervezett az OGY választásra eredeti 
előirányzatot. 

Az NVI és KEKKH között létrejött megállapodásban foglaltak szerint az első uta
lást követően fennmaradó összeg pénzügyi rendezésére a tényleges költségel
számolás alapján, az elszámolás elfogadását követően kerül sor, azzal, hogy az 
esetlegesen felmerült többletigényt az NVI a KEKKH részére az Európai Parla
menti képviselők 2014. évi választása feladatellátásához megkötendő megál
lapodásban rendezi'. 

A BÁH és a KIH az OGY választásra fordított kiadásaival kapcsolatosan a 
Pvr. szerinti pénzügyi tervezési kötelezettségének eleget tett, a választás lebo
nyolításában kizárólag kormánytisztviselők kirendelésével vett részt. A kor
mánytisztviselők juttatásaival kapcsolatos részletes pénzügyi adatokat az NVI 
és a BÁH, illetve az NVI és a KIH között létrejött megállapodások tartalmazták. 
A KüM és az NVI a 2014. évi OGY választás lebonyolításában való közremű
ködés céljából megállapodást kötött, melynek melléklete tartalmazta az OGY 
választásra fordítható költségek jogcímkód szerinti tételes tervezését. A BÁH, a 
KIH és a KüM eredeti előirányzatokat nem tervezett. 

Az ellenőrzött FVI, a TVI-k és a HVI-k a Pvr.-ben foglaltaknak megfelelően 
végrehajtották a 2014. évi OGY választás lebonyolításának pénzügyi tervezésé
vel kapcsolatos feladatokat, elkészítették a választás pénzügyi tervét. 

Az OGY választással összefüggésben az FVI és négy HVI irányító szerve tervezett 
a 2014. évi költségvetésében eredeti előirányzatot. Nyolc HVI pénzügyi tervé
ben az Áht. 12 § (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétben a bevételeket nem 
teljes körűen tervezte meg. 

1.2. A választás informatikai rendszerének kialakítása, a 
közbeszerzései eljárások lebonyolítása 
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Az NVI a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet előírásainak megfelelően kialakítot
ta a választások informatikai rendszerét. 

A rendelet előírósai szerint a kormányhivatal a TV! illetve a HVI részére ren
delkezésre bocsátja a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges in
formatikai eszközöket, amelyek körének meghatározását az NVI és a kor
mányhivatal a szavazás napját megelőző hatvanadik napig írásos megállapo
dásban rögzíti. Az NVI a kormányhivatalokkal 2014. március 18-án - a válasz
tást megelőző tizenkilencedik napon - kötötte meg a megállapodásokat, 

4 A megállapodásban foglaltak alapján - a Pvr.-ben foglaltaknak megfelelően - a vá
lasztás céljára biztosított pénzeszközök választásonként elkülönített kezelése biztosított 
volt. 
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amellyel megsértette a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 7 / A. § (3) bekezdésében 
foglaltakat. 

A 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet előírásai szerint az NVI elnöke legkésőbb a 
választás kitűzését' követő otödik napon utasítást ad ki a választási irodák ré
szére, hogy a kormányhivataltól mely szolgáltatások vehetők igénybe. Az NVI 
elnöke az előírásoknak megfelelő határidőben az 1/2014. (I. 23.) NVI utasítás
ban határozta meg a kormányhivataloktól igénybe vehető szolgáltatások kö
rét. 

Az NVI az informatikai rendszer részeként a 2014. évi OGY választás során a 
Nemzeti Választási Rendszert, a Választási Ügyviteli Rendszert, valamint a vá
lasztási pénzügyi-logisztikai rendszert működtette. Az NVI az OGY választást 
megelőzően utasításokat adott ki a 2014. évi OGY választás kapcsán a vá
lasztási végpontok biztonságos működésére vonatkozó feladatokról valamint 
az informatikai incidens esetére kidolgozott eljárásrendről6• 

Az NVI gondoskodott az informatikai rendszerbe történt bejelentkezés, betekin
tés, adatlekérés, adatmódosítás naplózásáról és a napló adatainak öt évig tör
ténő megőrzéséről. A 17 /2013. (VII. 17 .) KIM rendelet előírásai szerint a KEKKH 
biztosítja az informatikai rendszer működtetési környezetének infrastrukturális 
hátterét és annak elérhetőségét a választási irodák részére a Ve.-ben foglalt fel
adatok végrehajtásához. Az informatikai rendszert biztonsági szempontból a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet a választásokat megelőzően ellenőrizte. 

Az NVI 2013. augusztus 30-án háromoldalú megállapodást kötött a KIM-mel és 
a KEKKH-val, a KEKKH által üzemeltetetett Integrált Választási Infokom
munikációs Rendszer bővítésével kapcsolatos - halaszthatatlan jellegére tekin
tettel elvégzett fejlesztési feladatok miatti - kiadások fedezetének rendezése ér
dekében. A megállapodás alapján 2013. január l-jétől 2013. december 31-ig 
tartó felhasználási időszak meghatározásával a KIM fejezeti általános tartalé
ka terhére összesen 45,5 M Ft (ebből működési kiadásokra 7,5 M Ft, felhalmo
zási jellegű kiadásokra 38,0 M Ft) előirányzatot csoportosított át a KIM KEKKH 
előirányzatai javára. A felek megállapodtak abban is, hogy az NVI a 2014. évi 
választások előkészítése előirányzata terhére és a KIM fejezeti általános tartalék 
előirányzata javára 45,5 M Ft-ot csoportosít át. A felhasználásról a KEKKH-nak 
elkülönített nyilvántartás vezetése mellett pénzügyi elszámolási kötelezettsége 
volt 2014. február 15-ei határidővel. Az elszámolást a KEKKH a megállapodás
nak megfelelően teljesítette. 

A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szolgáltatásvásárlások so
rán a Kbt. és a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet előírásait betartották. Az 
OGY választás lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzési értékhatárt elérő be
szerzési eljárásokat a 2. számú melléklet ismerteti. 

5 2014. január 18-án tűzte ki a Köztársasági elnök a választás napját 
6 8/2014. számú (IIl.28.) elnöki utasítás az informatikai incidensről, 11/2014. számú 
(IV. 04.) elnöki utasítás az országgyűlési képviselők 2014. évi választása kapcsán a vá
lasztási végpontok biztonságos működésére vonatkozó feladatokról 
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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. A költségvetési törvények választásonkénti bontást nem tartal
maztak, így a törvényekben megjelölt összegek a 2014. évben lezajlott három 
választás lebonyolítását szolgálták. A Pvr. előírásai szerinti, valamint a válasz
tási eljárásban részt vevő egyéb szervekkel kötött megállapodásokban rögzített 
határidőben a szükséges pénzügyi fedezet az NVI rendelkezésére állt. 

Az NVI meghatározta az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok fel
használásának részletes szabályait. 

Az NVI 2013-ban az OGY választás előkészítésével és lebonyolításával kapcso
latos kiadásaira eredeti előirányzatot nem tervezett.· 

- . . . 

Az NVI előirányzat-módosítással az intézmény dologi kiadásainak előirány
zatát 480,0 M Ft-tal, a felhalmozási kiadásainak előirányzatát 547,9 M Ft-tal, a 
személyi juttatások előirányzatát 4,7 M Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 
előirányzatát 1,2 M Ft-tal emelte meg a költségvetés terhére. A módosított, ösz
szesen 1033,7 M Ft kiadási előirányzat terhére 2013-ban 167,6 M Ft teljesítést 
számoltak el. A fejezeti kezelésű dologi kiadásainak előirányzatát az NVI 
1018,6 M Ft-tal, a felhalmozási kiadásainak előirányzatát 54,6 M Ft-tal emelte 
meg a költségvetési támogatás terhére. A módosított, összesen 1073,2 M Ft ki
adási előirányzat terhére 2013-ban 131,8 M Ft teljesítést számoltak el. 

2014-ben a fejezeti kezelésű előirányzaton az OGY választással kapcsolatos ösz
szes eredeti előirányzat 7238,1 M Ft, a módosított előirányzat 5700,8 M Ft, a 
teljesítés 2859,5 M Ft volt. Az intézményi előirányzatok között 2014-ben az 
OGY választással kapcsolatban az NVI eredeti előirányzatot nem tervezett, a 
módosított előirányzat és a teljesítés 4353,9 M Ft volt. A fejezeti kezelésű és in
tézményi előirányzatc,k módosításairól az NVI folyamatos, részletező nyil
vántartást vezetett. Az NVI a 2013-2014. években a főkönyvi könyvelésben és a 
részletező nyilvántartások adatai szerint 10 354,1 M Ft kiadást teljesített a 
2014. évi OGY választásokkal kapcsolatban. Az így kimutatott kiadási összeg
ben szerepeltek olyan tételek, amelyek ún. belső technikai utalásként tényleges 
pénzmozgással nem jártak, de megjelentek a fejezeti kezelésű előirányzatokról 
teljesített kiadások és az intézményi kiadások között is. A pénzeszközök átadása 
ezekben az esetekben nem jelentett tényleges kiadást, azok kizárólag az intéz
ményi kiadások teljesítésekor realizálódtak. 

Az NVI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az intézmény részére így átadott 
pénzeszközök a fejezeti kezelésű előirányzatok 941,4 M Ft összegű 2013. évi ma
radványából, 400,0 M Ft összegű póttámogatásból, valamint az intézmény likvi
ditásának fenntartása érdekében 1500,0 M Ft összegű pénzeszköz átadásból te
vődtek össze. Az átutalt 2841,4 M Ft-tal a könyvelésben kimutatott kiadási összeg 
csökkentendő. 
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Az NVI a 2014. évi OGY választással kapcsolatban - a tervezettnél közel 16%
kal alacsonyabb összegű- 7512,8 M Ft kiadást teljesített. 

Az NVI a választásban résztvevő szervezeteknek a megállapodásoknak megfe
lelően - a választásokat követően - biztosította a feladataik ellátásához szük
séges fedezetet. 

A nem normatív kiadások tekintetében az előleg utalásának határidejéről a 
Pvr. nem tartalmaz előírást, így a KIH, a KEKKH és a BÁH intézmények részére 
a pénzügyi forrás a megállapodások alapján, az OGY választást követően ke
rült folyósításra. A KIH számára 9,31 M Ft-ot, a KEKKH-nak 334,1 M Ft-ot, a 
BÁH részére 3,7 M Ft-ot utalt át a megállapodásoknak megfelelően előlegként 
az NVI. 

Az NVI-KüM megállapodás megkötésére 2014. marcms 17-én került sor, a 
megállapodásban rögzített összeg 151,5 M Ft átutalása az OGY választást meg
előzően, 2014. március 18-án megtörtént. 

A KEKKH a költségvetésében a választással kapcsolatban eredeti előirányzatot, 
illetve az OGY választás kiadásaira saját forrás felhasználást nem tervezett. A 
KIM-tői és az NVI-től kapott támogatási összegekkel a szervezet a bevételi elő
irányzatait megemelte és a kiadási előirányzatait módosította. 

Az NVI a Pvr. rendelkezéseinek megfelelően a választás napját megelőző har
mincadik napig valamennyi TVI részére határidőben folyósította a vá
lasztás kiadásainak pénzügyi fedezeteként a normatívák szerinti előlegeket, 
összesen 2108,3 M Ft-ot. Az átutalások 2014. március 6-án megtörténtek. Az el
lenőrzött TVI-k közül hat a választás pénzügyi fedezetének HVI-t megillető ré
szét a Pvr. előírásainak megfelelően a választás napját megelőző huszadik na
pig a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának fizetési számlájára 
folyósította. A Somogy megyei TVI a Pvr. 4. § (2) bekezdésében foglalt előírások 
ellenére - adminisztrációs hiba következtében - az ellenőrzött három település 
közül a Berzencei és a Kaposmérői HVI-k esetében a választást megelőző hu
szadik napig a HVI-ket megillető normatíva összegének 50,95%-át, illetve 
67,67%-át folyósította. A fennmaradó normatíva összegeket a Berzencei HVI 
számára három nappal a választást megelőzően, a Kaposmérői HVI számára a 
választás előtt 16 nappal utalta át. 

A TVI-k és HVI-k a választások előkészítésére és lebonyolítására biztosított köz
ponti költségvetési támogatások összegét, a támogatás beérkezését követően év 
közben, illetve legkésőbb a beszámoló elkészítését megelőzően beépítették az 
irányító szerv költségvetési rendeletébe. 

A TVI-k a Pvr. rendelkezéseinek megfelelően összesítették a saját, valamint a 
HVI-k többletkiadásait, majd továbbították a többlettámogatás iránti igényeket 
az NVI felé. A többlettámogatási igényeket az NVI elfogadta, a többletköltsége
ket a Pvr. szerinti határidőben megtérítette. 

13 
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3. A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉffEZ, LEBONYOLÍTÁSÁHOZ RENDELKE

ZÉSRE ÁLLÓ PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 

3.1. A választási pénzeszközök nyilvántartása, a felhasználás 
szabályozottsága 

14 

Az NVI a 2014. évi OGY választás pénzügyi forrásainak felhasználását a vo
natkozó jogszabályoknak megfelelően kialakított szabályozott rendszerben vé
gezte. Az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően a gazdálkodási szabályzat 
részletesen meghatározta a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét. 

A KüM a 2014. évi OGY választással kapcsolatos feladatokra vonatkozóan az 
általánosan érvényes belső szabályozók mellett, speciálisan a választási fel
adatra vonatkozó belső utasítást is hatályba helyezett. 

Az általános érvényű belső szabályozók körében a „Külügyminisztérium gazdál
kodásának egyes kérdéseiről szóló 22/2011. (X. 14.) KüM utasítás" - Kötelezettség
vállalási szabályzat -, valamint a „Külügyminisztérium pénzkezelési szabályzatá
ról szóló 3/2010. (I. 29.) KüM utasítás" az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásainak 
megfelelően rögzítette a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesí
tésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás eljárási és összeférhetetlenségi 
szabályait, illetve az Számv. tv. irányadó rendelkezéseire tekintettel a kész
pénzkezelés eljárási szabályait. 

A speciális belső szabályozó vonatkozásában a 2/2014. (III. 31.) KüM utasítás -
az Áht. és Ávr. előírásainak megfelelően - meghatározta a 2014. évi OGY vá
lasztással kapcsolatosan a KüM-re háruló gazdálkodási (pénzügyi tervezési, el
számolási) és logisztikai feladatokat, azok szabályszerű végrehajtásának előírá
sait. Az utasítás rögzítette a választás vonatkozásában a gazdálkodási jogkörök 
általánostól eltérő gyakorlásának rendjét és meghatározta, hogy a Kötelezett
ségvállalási szabályzatban foglaltakat ezen utasításban előírt eltérésekkel kell 
alkalmazni. Az utasítás előírta továbbá a választási kiadások tervezése, a vá
lasztás előkészítése és lebonyolítása feladatait, valamint a választáshoz fel
használt költségvetési források nyilvántartási és ellenőrzési kötelezettségeit. 

A KEKKH, a BÁH, és a KIH esetében a 2014. évi OGY választással kapcsola
tos gazdálkodási feladatok végrehajtásához szükséges szabályokat a szerveze
tek kötelezettségvállalási és pénzkezelési szabályzatai tartalmazták. A kötele
zettségvállalási szabályzatok az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően rögzí
tették a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának eljárási és összeférhetetlenségi 
szabályait. A pénzkezelési szabályzatok az Áht. és az Ávr. előírásainak megfe
lelően meghatározták a számlák feletti rendelkezési jogosultság, az előirányza
tok kezelése, felhasználása, valamint a Számv. tv. irányadó rendelkezéseire te
kintettel a készpénzkezelés eljárási szabályait. 

Az ellenőrzött FVI, TVI-k és HVI-k vezetői szabályozták a 2014. évi OGY vá
lasztás pénzeszközei feletti gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, figye
lemmel az Áht.-ban, az Ávr.-ben és a Pvr.-ben foglaltakra. Jellemző volt, hogy 
a választás pénzeszközei feletti gazdálkodási jogkörök gyakorlására a hivatalok 
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egyéb általánosan kialakított szabályozását alkalmazták a Pvr.-ben megfo
galmazott eltérésekkel. 

Több HVI belső szabályozásában az Ávr. rendelkezései szerinti kötelező tartal
mi elemek hiányoztak. Négy ellenőrzött HVI7 esetében belső szabályozásban 
lehetővé tették a 100 E Ft alatti kifizetések előzetes írásbeli kötelezettségvállalás 
nélküli teljesítését, azonban az Ávr. 53. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére az 
előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét belső sza
bályzatban nem rögzítették. Három HVl8 esetében az Ávr. 60. § (3) bekezdésben 
foglaltak ellenére a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosultak nyilvántar
tását nem vezették naprakészen. 

3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének sza
bályszerűsége 

Az NVI a választások pénzeszközeinek számviteli elkülönítését a COFOG kó
don belül TEA kódok alkalmazásával biztosította és a tényleges pénzforgalom
ról részletező nyilvántartást vezetett. A választásokkal összefüggésben felmerü
lő kötelezettségvállalások fedezetei - a jogszabályoknak és a belső szabályozá
sokban foglaltaknak megfelelően - fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított 
forrásokból a választások lebonyolításában közreműködő intézmények részére 
előirányzat-módosítással kerültek átadásra. A személyi juttatások, a dologi és 
felhalmozási kiadások9 az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, elkülöní
tetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre. 

Az NVI 13/2014. számú (IV. 11.) elnöki utasítása szabályozta az országgyűlési 
képviselők választása forrásainak pénzügyi elszámolási rendjét. 

A KEKKH, a BÁH és a KüM az OGY választás költségeit és bevételeit nem a 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. mellékletében kijelölt kormányzati funk
ciókód alkalmazásával tartotta nyilván, azonban a Pvr. rendelkezéseinek meg
felelő elkülönített számviteli nyilvántartással és a tényleges pénzforgalomról 
vezetett részletező nyilvántartással rendelkeztek. 

A KEKKH a nyilvántartások elkülönítését a TEA kódok alkalmazásával teljesítet
te. A BÁH szakfeladat kódon tartotta nyilván elkülönítetten a kirendelt kormány
tisztviselők személyi juttatásait. A KüM a tranzakciókat külön ügyletkódonként 
rögzítette, a főkönyvi számlák és a könyvelés részletes analitikus nyilvántartáson 
alapult. A pénzeszközök felhasználását a 2/2014. (III. 31.) KüM utasítás VII. feje
zet 1-2. pontja előírásai alapján a Forrás Költségvetési és Pénzügyi Nyilvántartó 
Programban, valamint az OrganP VPIR rendszerben jogcímenként - szakfeladat 
részletező kódon - elkülönítetten tartották nyilván a Pvr. előírásainak megfelelő
en. 

7 Bácsbokodi HVI, Nagyhegyesi HVI, Sárosdi HVI, Kalocsai HVI 
8 Berzencei HVI, Penci HVI, Sárosdi HVI 
9 NVB tagok tiszteletdíjai, céljuttatások, megbízási díjak, informatikai rendszerek fej
lesztése, üzemeltetése, szavazólapok, urnák és azok szállítási költségei 

15 
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A KIB a 2014. évi OGY választással összefüggésben a kirendelt kormánytisztvi
selők illetményének elszámolását és elkülönített számviteli kezelését önálló 
szakfeladat kódon a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 
1. mellékletében, a Pvr. 1. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint 6. § (1) bekez
désében foglaltakkal ellentétesen nem tartotta nyilván. Továbbá a Pvr. 6. § (2) 
bekezdésében foglaltakkal ellentétesen nem alakította ki a választási felada
tokra vonatkozó részletező nyilvántartás vezetésének feltételeit. 

Az FVI-nél a választások pénzeszközeinek kormányzati funkciók10 szerinti el
különítése a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 
1. mellékletében foglaltaknak megfelelően biztosított volt. A Pvr. rendelkezése
inek megfelelő elkülönített számviteli nyilvántartással és a tényleges pénzfor
galomról vezetett részletező nyilvántartással rendelkeztek, a PIR (Forrás) rend
szerben rögzített COFOG kóddal, illetve az ügylet-és pénzforrás kóddal biztosí
tották a választásonként és forrásonként előírt számviteli elkülönítést. A részle
tező nyilvántartást a Pvr. előírásainak megfelelően feladattípusonként vezették. 

A választás céljára szolgáló pénzeszközök jogszabályi előírásoknak megfelelő 
elkülönített kezelését valamennyi ellenőrzött TVI biztosította és az ezzel kapcso
latos részletező nyilvántartást kialakították. Hat ellenőrzött HVI esetében 11 a 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében, a 
Pvr. 1. § (2) bekezdés d) pontjában, illetve 6. § (1)-(2) bekezdésében rögzítettek
kel ellentétesen nem biztosították a pénzeszközök választásonkénti elkülönített 
számviteli kezelésének feltételeit, a részletező nyilvántartások vezetésének kö
rülményeit nem teremtették meg és önálló nyilvántartást sem vezettek. 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlása az ellenőrzött szerve
zetek 48,4%-nál megfelelt, 32,3%-nál részben megfelelt és 19,3%-nál nem felelt 
meg az Áht.-ban és az Ávr.-ben, valamint a szervezetek belső szabályozóiban 
foglalt előírásoknak. 

Az NVI-nél az OGY választás előkészítése, lebonyolítása érdekében felmerülő 
kiadások teljesítése során - az ellenőrzésre kiválasztott mintatételek alapján - a 
gazdálkodási jogkörök gyakorlása összességében megfelelt a jogszabályok és 
a belső szabályzatok előírásainak. Az NVI-nél egy kifizetés esetében - az Ávr. 
57. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak ellenére - nem készült teljesítésigazo
lás. Ennek hiányát az érvényesítő - az Ávr. 58. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 
ellenére - nem jelezte az utalványozónak. 

A KüM esetében a külképviseleti választásokkal kapcsolatos kiadások teljesíté
se során - az ellenőrzésre kiválasztott mintatételek alapján - a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlása összességében nem felelt meg a jogszabályok és a belső 
szabályzatok előírásainak. A KüM-nél a pénzügyi ellenjegyzéssel összefüg
gésben jellemző hiba volt, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumán - az 
Ávr. 55. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére - nem rögzítették a pénzügyi el
lenjegyzés tényére történő utalást, valamint annak dátumát, továbbá egyes 

10 A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkció száma 
megegyezik a COFOG kóddal 

"Bácsbokod, Berzence, Dég, Kalocsa, Penc, Sárosd 
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esetekben az ellenjegyzés keltezésére nem került sor és az ellenjegyző aláírása 
nem volt beazonosítható. A kötelezettségvállalás - négy eset kivételével -
megtörtént, de a kötelezettségvállaló személye nem minden esetben volt be
azonosítható, mert az Ávr. 60. § (3) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás 
(aláírás-minta) alapján nem volt megállapítható, hogy a keltezéssel ellátott 
aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult személytől származott. A teljesítés
igazolást nem az Ávr. 57. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
végezték, mert nem az arra jogosult személy, illetve nem szabályszerűen igazol
ta, mert a teljesítésigazolás dátumát nem tüntette fel. Az érvényesítés nem fe
lelt meg az Ávr. 58. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltaknak, mert kijelölés 
hiányában nem az arra jogosult személy hajtotta végre az érvényesítést, to
vábbá nem jelezte az utalványozónak a megelőző ügymenet hiányosságait és 
egyes esetekben nem került sor az érvényesítésre. Az utalványozásra az Ávr. 
59. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem minden esetben került sor, vala
mint az utalványozás során a keltezést az Ávr. 59. § (3) bekezdés g) pontjában 
foglaltak ellenére nem tüntették fel. 

A KEKKH-nál az OGY választás előkészítése, lebonyolítása érdekében felmerü
lő kiadások teljesítése során - az ellenőrzésre kiválasztott mintatételek alap
ján - a gazdálkodási jogkörök gyakorlása összességében megfelelt a jogszabá
lyok és a belső szabályzatok előírásainak. A KEKKH-nál a pénzügyi ellen
jegyzés egyes esetekben nem volt szabályszerű, mert - az Ávr. 
55. § (1) bekezdésének előírása ellenére - nem tartalmazta annak dátumát. A 
teljesítésigazolás dátuma több esetben nem került feltüntetésre, amely ellen
tétes volt az Ávr. 57. § (3) bekezdésében foglaltakkal. Az érvényesítés során az 
arra felhatalmazott személy a feladatát nem az Ávr. 58. § (1)-(2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően végezte, mert nem jelezte az utalványozónak a meg
előző ügymenet hiányosságait. 

Az OGY választás előkészítése, lebonyolítása érdekében felmerülő kiadások tel
jesítése során - az ellenőrzésre kiválasztott mintatételek alapján - a gazdálko
dási jogkörök gyakorlása a BÁH-nál összességében részben felelt meg, a 
KIH-nél nem felelt meg a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak. 
A BÁH-nál és a KIH-nél a kirendelt kormánytisztviselők személyi juttatásának 
kifizetése esetében - az Áht. 38. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére - nem ke
rült sor teljesítésigazolásra. A KIH-nél és a BÁH-nál az érvényesítő a fel
adatát - az Ávr. 58. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére - nem szabályszerűen 
végezte, mert nem jelezte az utalványozónak a megelőző ügymenet hiányossá
gait. 

Az ellenőrzött helyi és területi választási irodáknál a gazdálkodási jogkörök 
gyakorlása megfelelőségének minősítését, és a jogkörgyakorlás során feltárt jel
lemző hiányosságokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

Az ellenőrzött TVI-k esetében az alábbi hiányosságok fordultak elő: 

• a pénzügyi ellenjegyzés az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére 
nem előzte meg a kötelezettségvállalást; 

17 
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• a kötelezettségvállalási dokumentumokban az Ávr. 50. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltak ellenére a kötelezettségvállalás összegét nem tüntették 
fel; 

• a teljesítésigazolásra az Ávr. 57. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem 
minden esetben került sor; 

• az érvényesítés tekintetében nem érvényesültek maradéktalanul az 
Ávr. 60. § (1)-(2) bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi szabályok, va
lamint egyes esetekben az érvényesítésre - az Áht. 38. § (1) bekezdésében 
foglaltak ellenére - a kifizetést követően került sor; 

• az utalványozás egyes esetekben - az Áht. 38. § (1) bekezdésében foglaltak 
ellenére - nem történt meg, illetve az utalványozás a kifizetést követően va
lósult meg, valamint nem érvényesültek teljes körűen az 
Ávr. 60. § (2) bekezdésében rögzített összeférhetetlenség követelményei, mert 
az utalványozó saját maga javára utalványozott. 

A HVI-k eUenőrzése során a következő hiányosságokat tárta fel az ellenőrzés·:· 

• a pénzügyi ellenjegyzésre - az Ávr. 55. § (1) bekezdésében foglaltak ellené
re - nem vagy nem szabályszerűen került sor, mert a pénzügyi ellenjegyzés 
nem tartalmazta annak dátumát, továbbá a pénzügyi ellenjegyzés - az Áht. 
3 7. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére - nem előzte meg a kötelezettség
vállalást; 

• a kötelezettségvállalási dokumentumokban az Ávr. 50. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltak ellenére a kötelezettségvállalás összegét nem tüntették 
fel; 

• a teljesítésigazolást - az Ávr. 57. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak ellenére
nem vagy nem szabályszerűen végezték, mert a teljesítésigazolás nem tar
talmazta annak dátumát, továbbá az összeférhetetlenségi követelmények -
az Ávr. 60. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére - nem érvényesültek teljes 
körűen, mert a teljesítésigazoló feladatát saját maga javára látta el; 

• az érvényesítést az Ávr. 58. § (4) bekezdésében meghatározott kijelölés hiá
nyában nem az arra jogosult személy végezte, valamint az érvényesítő fel
adatát nem az Ávr. 58. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően látta el, 
mert nem ellenőrizte, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz., az 
Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályozókban foglaltakat betartották-e; 

• az utalványozást - az Ávr. 59. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak ellenére -
nem vagy nem szabályszerűen, továbbá az Ávr. 60. § (2) bekezdésében rögzí
tett összeférhetetlenségi követelményeket megsértve végezték, mert az utal
ványozó a maga javára utalványozott; 

• a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyekről és aláírás min
tájukról - az Ávr. 60. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére - nem vezettek 
naprakész nyilvántartást. 

Az ellenőrzött szervezeteknél az OGY választás lebonyolítására rendelkezésre 
álló pénzeszközök felhasználása összességében célhoz kötötten tör
tént. Az ellenőrzés összesen 9,3 M Ft összegben állapította meg, hogy annak 
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felhasználására nem a Pvr. rendelkezéseivel összhangban került sor. A benyúj
tott elszámolások ezeket a tételeket is tartalmazták, az elszámolások korrekció
jára nem került sor. 

Az NVI-nél az EP választással összefüggésben kifizetett tiszteletdíj kivételével a 
2014. évi OGY választásra biztosított pénzeszközök felhasználása célhoz kötöt
ten, a választás előkészítése és lebonyolítása érdekében, szabályszerűen történt. 

Egy fő, a Nemzeti Választási Bizottságban való részvétellel az EP választáshoz 
kapcsolódóan megbízott tag tiszteletdíját az OGY választás kiadásai között szá
molták el, megsértve ezzel a Pvr. 6. § (1) bekezdésében foglalt választásonkénti 
elkülönítés előírásait. A nem szabályszerű elszámolás összege 245,9 E Ft volt. 

A KüM-nél az elszámolt kiadások az NVI-KüM Megállapodásnak megfelelően 
- a napidíjak alapján elszámolt járulék különbözet kivételével - célhoz kötöttek 
voltak és az OGY választással összefüggésben merültek fel, tiszteletdíjakról, na
pidíjakról, szállás és utazási költségekről, továbbá irodaszerekről, valamint kis 
értékű tárgyi eszközökről - választási fülke, közlekedő rámpa, függöny stb. -
szóltak. Nem valósult meg a célhoz kötött felhasználás a külföldi napidíjak 
alapján elszámolt összesen 858,3 E Ft járulékkülönbözet esetében. 

A KüM helytelenül az Szja tv. 3. számú melléklet II. fejezet 7. b) pontjában, va
lamint a Tbj. 4. § k) pontjában előírt rendelkezésekkel ellentétesen az NVI felé a 
teljes napidíj utáni járulékkal, míg a Kincstár felé a vonatkozó jogszabályi előírá
soknak megfelelően a napidíjak 70%-a után felszámított járulékkal számolt el. 

A KE:KKH-nál a választással kapcsolatosan elszámolt egyes szoftverlicen
cek kivételével a 2014. évi OGY választásra biztosított pénzeszközök felhaszná
lása célhoz kötötten, szabályszerűen történt. 

Az érintett szoftverlicenceket az OGY választást követően szerezték be. A beszerzé
si szerződés megkötése 2014. április 22-én történt, a teljesítésigazolás dátuma -
egyezően a számlán feltüntetett teljesítés keltével - 2014. április 25. volt. Az 
üzembe helyezés 2014. április 25-én valósult meg. Az elszámolásban szabályta
lanul szereplő, nem célhoz kötött felhasználás összege 6,2 M Ft volt. 

A BÁH-nál az elszámolt kiadásokat a Pvr. előírásainak, illetve az NVI-BÁH 
Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően célhoz kötötten a 2014. évi OGY 
választás érdekében használták fel. 

A KIH-nél az ellenőrzés megállapította, hogy a 2014. évi OGY választás lebo
nyolításában való közreműködésre az NVI-től rendelkezésre bocsátott 9,3 M Ft 
pénzügyi forrásból, összesen 1,7 M Ft felhasználása nem felelt meg a Pvr. 
1. § (2) bekezdés b) pontjában és az NVI-KIH Megállapodás 1. pontjában fog
lalt rendelkezéseknek. 

Az NVI-KIH Megállapodás 1. pontja rögzíti, hogy az NVI által rendelkezésre bo
csátott pénzügyi forrás kizárólag az OGY választással összefüggő feladatellátásra 
használható fel. Az NVI és a KIH, valamint a 18 fő kirendelt kormánytisztviselő 
között létrejött - Megállapodás Kirendelés Módosításáról elnevezésű - a kirende
lés meghosszabbításáról szóló háromoldalú megállapodások 2. pontjában rögzí
tették, hogy a megállapodást az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választó-
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sához kapcsolódó egyes adminisztrációs feladatok ellátására figyelemmel hosz
szabbították meg. 

Az FVI-nél és az ellenőrzött TVI-knél a választáshoz kapcsolódó pénzeszközök 
felhasználása célhoz kötötten, a választás előkészítése és lebonyolítása érdeké
ben történt és nem számoltak el a választáshoz nem kapcsolódó kiadást. 

Az ellenőrzött HVI-k 68,4%-ánál megállapítottuk, hogy az OGY választás le
bonyolítására rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása a Pvr. előírásaival 
összhangban célhoz kötötten történt, a kifizetések elrendelése indokoltan és a 
választással összefüggésben valósult meg. Az érintett HVI-knél a kiadások jog
címei nyomon követhetőek és ellenőrizhetőek, analitikus nyilvántartással alá
támasztottak voltak, továbbá a kifizetéseket megalapozó számlákkal és egyéb 
dokumentumokkal egyezőek voltak. 

A Szentendrei HVI-nél hét esetben összesen 42,6 E Ft összegben nem a HVI szava
zásnapi működésével kapcsolatos reprezentációs költséget számoltak el. Gyakor
latuk nem felelt meg a Pvr. 1. mellékletében foglaltaknak, amely ilyen költség el
számolását a támogatás terhére nem teszi lehetővé. 

Öt HVI esetében12 megállapítottuk, hogy a kiküldetéseknél - 200,3 E Ft ösz
szegben - nem csak a választásnapi kiadásokat számolták el. Eljárásuk nem fe
lelt meg a Pvr. 1. mellékletében foglaltaknak, amely csak a HVI-k szavazásnapi 
működésével összefüggő gépkocsi használat elszámolását teszi lehetővé. 

A Csornai HVI-nél egy esetben előfordult, hogy a HVI tag részére történő 40 E Ft 
személyi juttatás kifizetése nem felelt meg az Ávr. 51. § (2) bekezdésében előír
taknak, mert a HVI tag munkaköri leírásában szerepelt az OGY választással kap
csolatos feladatok ellátása, ezért megbízási szerződés alapján díj ezen feladat el
látására nem volt kifizethető. 

4. A VÁLASZTÁSI FELADATOKRA FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK EL

SZÁMOLÁSA 
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Az NVI elnöke a 13/2014. számú (IV. 11.) elnöki utasításban határozta meg az 
országgyűlési képviselők választása forrásainak pénzügyi elszámolási rend
jét. 

Négy HVl13 esetében a pénzügyi elszámolás nem volt teljes körű, mert a TVI-k 
által befogadott elszámolások - a Pvr. 6. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére -
a saját forrás felhasználását nem tartalmazták. 

12 Bősárkány, Csorna, Dég, Kalocsa, Martonvásár 
13 Bácsbokod, Kalocsa, Sárosd, Szank 
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A Kalocsai HVI tévesen, személyi kiadás helyett dologi kiadásként számolta el a 
reprezentációs költségeket, megsértve ezzel az Áhsz. 15. mellékletében meghatá
rozott egységes rovatrend alkalmazására vonatkozó előírásokat14• A Kalocsai HVI 
a helytelenül elszámolt költségeket utólag, saját forrásból rendezte 97, 1 E Ft ér
tékben. A Bácsbokodi HVI 23 E Ft saját forrás felhasználását nem rögzítette az el
számolásában. A Szanki HVI 2575 Ft - szja-t és eho-t - nem mutatott ki az el
számolásában. A Sárosdi HVI 51 E Ft saját forrás felhasználásáról nem számolt 
be. 

Két HVI15 a Pvr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos határidőt 
meghaladva nyújtotta be elszámolását a TVI részére. Két HVI esetében keletke
zett visszafizetési kötelezettség, melynek határidőben eleget tettek. 

A Kalocsai HVI elszámolásban 22 E Ft visszafizetési kötelezettséget mutattak ki, 
amelyből 18 E Ft dologi és 4 E Ft munkaadót terhelő járulék maradványából 
adódott. A Kaposmérői HVI-nél 14 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. 

Az FVI és TVI vezetők a Pvr. előírásaival összhangban döntöttek a HVI el
számolások elfogadásáról. 

A TVI-k és a HVI-k a Pvr. alapján többlettámogatást igényelhettek. A Pvr.
ben meghatározott jogcímek vonatkozásában az összesített igényeket a TVI ter
jesztette fel az NVI felé. A többletigényeket az NVI elnöke bírálta el és fogadta 
el az abban megjelölt összegben, majd azokat a TVI-k útján a Pvr. szerinti ha
táridőben folyósították az érintett HVI-k részére. 

A TVI vezetők és tagok személyi juttatásai fedezetének biztosítása a Pvr.-ben 
foglaltaknak megfelelően történt. 

Az NVI elnöke 2014. május 22-én döntött a TV! vezetők, helyetteseik és a TV! ta
gok díjazásának módjáról és nem engedélyezte a TV! vezetők és tagok részére a 
Pvr. 1. melléklete TVI/HVI vezető díja jogcímen meghatározott normatíva össze
gét meghaladó díjazás kifizetését. 

A Somogy megyei TVI kivételével, a TVI-knél a választási iroda tagok díjainak 
kifizetésére a Pvr. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a pénzügyi elszámo
lás NVI általi jóváhagyását követően került sor. A HVI vezetők személyi jutta
tásainak kifizetésére - a Somogy megyei TVI kivételével - a Pvr. rendelkezései
vel összhangban került sor. 

A Somogy megyei TV! a Pvr. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéssel 
ellentétesen a HVI vezetők személyi juttatását 2014. május 19. és 23. között fizette 
ki, a HVI-k elszámolásainak elfogadását megelőzően. Ellentétesen járt el továbbá 
a Pvr. 4. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésekkel, mert a TV! vezető
jének, helyettesének, valamint a TV! tagok személyi juttatásainak kifizetésére 

14 K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton kell elszámolni az f) pontban foglaltak 
szerint az Szja tv. szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ide értve azt az ese
tet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de az Szja tv.
ben meghatározott értékhatárt meghaladják 
15 Budapest XII. kerület, Penc 
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2014. május 26-án, 29-én a TV! elszámolásának NVI általi elfogadását megelő
zően került sor. 

Az FVI és a TVI-k - a Fejér megyei és a Győr-Moson-Sopron megyei TV! kivéte
lével - a Pvr. előírásainak megfelelően elkészítették a pénzeszközök felhaszná
lásáról, ezen belül a többletköltségekről a feladatonkénti elszámolást, továbbá 
az összesítő elszámolást. Az NVI a TVI-k elszámolását elfogadta. 

A Fejér megyei TV1 vezetője nem tett eleget határidőben a feladattípusú elszámo
lási kötelezettségének, amely ellentétes volt a Pvr. 7. § (2) bekezdésében foglal
takkal. Az elszámolás az előírt ötvennapos határidőn túl, 2014. július 9-én ké
szült. Az NVI az elszámolást elfogadta. 

A Győr-Moson-Sopron megyei TV! elszámolása a Pvr. 6. § (2) bekezdésében fog
lalt előírásoknak nem felelt meg, mert az előleg vonatkozásában nem feladaton
ként (jogcímenként) számolt el. Az NVI az elszámolást elfogadta. 

A TVI-k feladattípusú elszámolásainak elfogadására 2014. július 9-én 
került sor. Ezt követően az NVI elnöke a többletigények utalásáról intézkedett. 
Az utalás a TVI-k részére határidőben 2014. július 11-én megtörtént. 

A KüM az elszámolását - a Pvr. 7. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére - az 
ötvennapos határidőt túllépve, 2014. június 24-én késedelmesen teljesítette és 
120,0 M Ft felhasználásáról számolt el. A késedelmesen benyújtott elszámolást 
az NVI elfogadta. 

Az NVI-KüM Megállapodásban rögzített előirányzatoktól a tényleges pénzügyi 
teljesítés eltért. Ennek alapján 31,5 M Ft egyéb működési célú kiadásokra fo
lyósított támogatás 2014. július 2-án visszafizetésre került. Az elszámolás
ban kimutatott 120,0 M Ft összes kiadásból, a tényleges felhasználás csak 
118,9 M Ft volt. Az 1,1 M Ft eltérés három tényezőre volt visszavezethető. 

Az elszámolás nem tartalmazta a 196,6 E Ft összegben keletkezett árfolyam
különbözetet. Nem rögzítette továbbá a 858,3 E Ft járulékkülönbözetet, amely 
külföldi kiküldetés napidíjának helytelen adóalapja miatt keletkezett. Az elszá
molás továbbá a dologi kiadások között nem mutatott ki egy 17,4 E Ft összegű ki 
nem fizetett számlát. · 

A Kl:KKH elszámolását 2014. május 26-án nyújtotta be és 390,8 M Ft összeg
ben mutatott ki kiadást, amelyet az NVI 381,1 M Ft végösszeggel fogadott el. Az 
el nem fogadott tételek esetében az NVI részletesen ismertette az elutasítás 
okát. A KI:KKH elszámolásából az NVI 9,7 M Ft kiadást nem fogadott el. 

Az NVI a megbízási díjak kifizetésével összefüggésben több esetben tapasztalt 
ugyanazon személy vonatkozásában ismételt költségelszámolást, továbbá több 
esetben a közüzemi díjak megosztását nem fogadta el. 

A BÁH és a KIH a Pvr. 7. § (4) bekezdésében foglaltak ellenére nem készített el
számolást az NVI részére. A BÁH-nál a 2014. évi OGY választás lebonyolításá
ban való közreműködésre az NVI-től kapott pénzügyi forrás tekintetében visz
szafizetési kötelezettség nem merült fel. A KIH a Pvr. 9. § (5) bekezdésének elő
írásával ellentétesen a fel nem használt 275,8 E Ft összegű pénzügyi forrást az 
NVl-nek nem fizette vissza. 
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A visszafizetési kötelezettség az NVI-hez kirendelt kormánytisztviselők cafetéria 
juttatásának, munkába járási költségtérítésének és munkaadói járulék kötelezett
ségének tervezettől történt kevesebb felhasználásából következett. 

Az NVI elnöke a Pvr.-ben foglaltakra tekintettel 2014. április 30-án benyújtotta 
az Országgyűlés számára készített beszámolóját az OGY választással 
kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról. A TVI-k, 
HVI-k és egyéb szervezetek kiadásait ekkor még nem összesítették, ezért a be
számoló az OGY választásra tervezett 8922,9 M Ft összeget tartalmazta. A telje
sített kiadást - 7512,8 M Ft- tartalmazó összesítő elszámolást a Pvr. 7. § (5) be
kezdésében meghatározott 90 napos határidőn túl, 2014. július 25-én készítette 
el az NVI. 

5. A VÁLASZTÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK 

"ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

Az NVI valamennyi TVI esetében ellenőrizte a folyósított támogatások 
felhasználásáról .szóló elszámolásokat, az NVI elnöke .az ellenőrzést követően 
döntött azok elfogadásáról. 

Az NVI a 2014. évi OGY választással kapcsolatban a Pvr. alapján 2014. július 
és augusztus hónapokban helyszíni ellenőrzéseket folytatott le, amelyekről 
jegyzőkönyvek készültek. Az ezek alapján összeállított összefoglaló jelentést az 
NVI elnöke jóváhagyta. 

Az összefoglaló szerint a NVI Gazdálkodási Főosztály a Pvr. alapján végezte el az 
előzetesen elfogadott ütemtervnek megfelelően a 2014. évi OGY választás ellen
őrzését az EP választás folyamatba épített ellenőrzése mellett. Az NVI helyszíni el
lenőrzések a bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során lényeges és jelentős 
hibát nem tártak fel. Megállapították, hogy a feladattípusú elszámolások elkészí
tésének alapjául szolgáló bizonylatok teljes körűek voltak, a bizonylatok megfe
leltek a kötelező tartalmi és formai előírásoknak és az elszámolások számviteli 
szempontból szabályosan történtek meg. Néhány esetben a jegyzőkönyvek javas
latokat fogalmaztak meg a további választások pénzügyi lebonyolításához kap
csolódóan. 

A KEKKH a 2014. évi OGY választással kapcsolatban a Pvr., az Áht. és a Bkr. 
előírásainak megfelelően, belső ellenőrzés útján teljesítette ellenőrzési kö
telezettségét. 

A belső ellenőrzési jelentés megállapította, hogy „a 2013. novemberben az NVI-vel 
megkötött keretszerződés csak általánosan tartalmazta a feladatokat, így a KEKKH rész
letes feladat meghatározás hiányában minden lehetséges feladat végrehajtására kényte
len volt felkészülni, ami jelentős többletterhelést okozott. A jelentés tartalmazta, hogy a 
KEKKH kizárólag olyan tevékenységeket finanszírozott az OGY választással kapcsolat
ban, amelyeket jogszabály a feladatai közé utalt". 

A KüM Ellenőrzési főosztály a 2/2014. (III. 31.) KüM utasítás VII. fejezet 6. 
pontjának megfelelően 2014. április 10. és június 30. között szabályszerűségi el
lenőrzést végzett a 2014. évi OGY választás külképviseleti lebonyolításának, va
lamint az átvett előirányzatok felhasználásának tárgyában. 
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A KüM ellenőrzése feltárta, hogy az NVI-KüM Megállapodásban a KüM részéről 
történt pénzügyi ellenjegyzés során nem tartották be a 22/2011. (X. 14.) KüM 
utasítás N. fejezet 13. pontjában az összeghatárokra vonatkozó előírást, vala
mint megállapította azt, hogy a Pvr. 7. § (3) bekezdésében foglaltakkal ellentéte
sen a KÜVI-nkénti, valamint az összesítő elszámolás nem készült el a választás 
napját követő ötven napon belül. A belső ellenőrzés megállapításai alapján a 
KüM intézkedett, és 2014. június 24-én eljuttatta - a 2014. évi OGY választásra 
felhasznált pénzügyi forrásokról szóló - elszámolását az NVI részére. 

A KIH elnöke és a BÁH főigazgatója a Pvr. 1. § (2) bekezdés b) pontjával ellen
tétesen a 2014. évi OGY választással kapcsolatos kifizetésekkel összefüggésben 
utólagos ellenőrzést a szervezeten belül nem rendelt el, a KIH, illetve a BÁH 
belső ellenőrzése vizsgálatot nem végzett. 

A hét ellenőrzött TVI közül hat TVI vezetője adott - a Pvr. előírásainak megfe
lelően - ellenőrzésre megbízást a TVI tagjának a 2014. évi OGY választással 
kapcsolatban. Mind a hét ellenőrzött TVI elvégezte az illetékességi területén 
működő HVI-k ellenőrzését. A Somogy megyei TV! esetében a 
Pvr. 8. § (3) bekezdésében foglaltakat figyelmen kívül hagyva az ellenőrzést írá
sos megbízás hiányában és a Pvr. 8. § (1) bekezdésében meghatározott határ
időn túl végezték el. 

Az ellenőrzött 19 HVI közül a Pvr. előírásainak megfelelően 11 HVI vezetője 
adott megbízást az ellenőrzés lefolytatására. Az ellenőrzéseket lefolytatták, az 
ellenőrzések során szabálytalanságot nem tártak fel. Négy HVI vezetője - Sá
rosd, Kaposvár, Kaposmérő és Szentendre - a Pvr. 8. § (3) bekezdésének előírá
saival ellentétesen nem adott megbízást a 2014. évi OGYválasztással kapcsola
tos ellenőrzés lefolytatására a HVI tagjának. Három HVI vezetője - Penc, Kalo
csa, Budapest XVII. kerület - esetében az ellenőrzéseket lefolytatták, de nem a 
Pvr. 8. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, mert az ellenőrzéseket 
nem a Pvr. rendelkezései szerinti HVI tag, hanem a belső ellenőr végezte. A 
Berzencei HVI esetében az ellenőrzéssel megbízott személy a megbízás időpont
jában a Pvr. 8. § (3) bekezdésétől eltérően még nem volt a választási iroda tagja 
és az ellenőrzési feladatot nem végezte el. 

6. A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KORÁBBI ÁSZ ELLEN

ŐRZÍS JAVASLATAINAK HASZNOSULÁSA 
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A 2010. évi országgyűlési, valamint önkormányzati és nemzeti, etnikai kisebb
ségi képviselő-választások lebonyolításához felhasznált pénzeszközök ellenőr
zéséről szóló 1272 számú ÁSZ jelentés megállapításai alapján az ÁSZ a Köz
igazgatási és Igazságügyi16 miniszternek összesen hat javaslatot fogalmazott 
meg. Három javaslat a miniszteri rendeletben foglaltak érvényre juttatására, 
három a szabályozás kiegészítésére vonatkozott. 

16 Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. tv. 1. § (2) bekez
dés e) pontja alapján 2014. június 6-ától a minisztérium elnevezése Igazságügyi Mi
nisztérium 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A javaslatok alapján a miniszter intézkedési tervet készített. Az intézkedési 
tervben konkrét határidők nem szerepeltek, a végrehajtási határidőt „az új vá
lasztási törvény elfogadását követően, a végrehajtási miniszteri rendeletek felülvizsgá
latával egyidejűleg" határozta meg. Az intézkedési tervben felelősként az OVI 
(Országos Választási Iroda) vezetőjét és a KEKKH elnökét jelölte meg a minisz
ter. A választás intézményrendszerének átalakulása (OVI megszűnése) és a 
KEKKH feladatkörének megváltozása miatt, az intézkedési tervben felelősként 
megjelölt személyek már nem rendelkeztek hatáskörrel a javaslatok végrehaj
tására. 

A választás intézményrendszerének és jogszabályi környezetének teljes körű 
megújulása miatt a korábbi szabályozásban foglaltak érvényre juttatására, és 
a szabályozás kiegészítésére vonatkozó következő négy javaslat okafogyot
tá vált: 

,,Szerezzen érvényt a miniszteri rendeletben előírtak megvalósulásának: 

• a megalapozott pénzügyi finanszírozás érdekében a pénzügyi feladat- és költség
terv jóváhagyásával; 

• a választások lebonyolításához tervezett pénzeszközök határidőben történő rendel
kezésre bocsátásával; 

• a választás lebonyolítására felhasznált pénzeszközök KIM által történő ellenőrzésé
vel 

Szabályozza a következő választásnál az összesítő elszámolás miniszteri elfogadásá
nak határidejét." 

Hasznosult a HVI vezetők által készítendő tanúsítvány kötelező tartalmának 
és a valótlan adatszolgáltatás szankcionálásának előírására vonatkozó javas
lat. A HVI vezetők által készítendő tanúsítvány kötelező tartalmát NVI utasí
tásban meghatározták, a valótlan adatszolgáltatás szankcionálását a költség
vetési támogatás ellenőrzésére vonatkozó szabályok alkalmazásának előírásá
val biztosították. 

Nem hasznosult a pénzügyi tervezés egységes elveinek meghatározására vo
natkozó javaslat, mivel ennek részletes szabályait a Pvr. sem tartalmazza. 

Budapest, 2015. jlL[;!,V:j 

Melléklet: 

Függelék: 

17 db 

2db 

hónap .)/. nap 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. 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 felhasználásának ellenőrzése: 

az országgyillési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök foJ. 

használásának ellenőrzése, 

az Enrópai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel

használásának ellenőrzése, 

a J1elyi önkormányzati képvi~clők 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. 

00/ ~ ·,t ... .;«.s • u; lÍt ....................... . 
Budapest,"' ....... év „ j ................. ho ·r .. . . p . ··, ... \ 

.~:': .... ~ ... (h,A.'.. ............. . 
""·""'"""''="'"""' }Elnök \ AJ,Ls\MI . 

'\ szf.MVEVÓSZHK 

A teljes jogkörű feljogosítást elfogadom. "',.. / · 
........ ELNÓt,.. 

Budapest/Of.1.. .. év .. jl+!-:'!.!-:.L .... hó ./f. nap 

................. ?PJ)f; .................... . 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

,, .. ,,. 
AZ ELLENORZOTT SZERVEZETEK JEGYZEKE 

Központi szervek 

Területi választási 
szervek (TVI) 

Helyi választási 
szervek (RVI) 

Nemzeti Választási Iroda 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta
tások Központi Hivatala 
Igazságügyi Minisztérium 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
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 
Csornai 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 

1 





3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
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, , , , , 
A 2014. E.VI OGY VALASZTASHOZ KAPCSOLODO .. ., ., ., , , ,, ., 

KOZBE.SZE.RZE.SI E.RTE.KHATART E.LE.RO BE.SZE.RZE.SI , , 
E.LJARASOK 

Közbeszerzési eljárás tárgya Eljárás 
fajtája 

! -----------------------------------"·-- ··-----·----- , _________________ ; 
i NVI által lefolytatott beszerzési eljárások 

NBB 
határo

zat 

Adatok M Ft-ban 

Szerződés 

OGYvá
lasztásra 
elszámolt 

összege 

Teljesí
tés ösz
szege 
2014. 

dec.31-
ig 

i t?E1~ti{*~:}:!~il~!:~!iit1~:- 1··-iirie~i~:;ti· ----------- - -~---4-~:~-i- ---~~:9 1 

· ' nélküli tár-i polgároknak a 2014. évi országgyű-
- 1 gyalásos ! lési választásokkal kapcsolatos köz-
i ponti névjegyzékbe vételére vonat-
j kozó tájékoztatás és névjegyzékbe i 
J vételi kérelem formanyomtatvány , 
l kiküldéséhez ----·--"' --·· ·--------·-···-- -···-···--··· ...... , ___ ------ _ _, __ ·- ----- . ·-··-··-- ---- ---- ······- . -""" ! -· ----·-·. -----I A 2014. évi országgyűlési képviselő 
I választás lebonyolításához szüksé-
l ges alkalmazások rendszertervezése, 
I a Nemzeti Választási Rendszer kifej
j lesztése, tesztelése, a meglévő háló-
i zathoz és a rendszerelemekhez tör-
i ténő illesztése, az alkalmazások 
! üzemeltetése és közvetlenül kapcso-

i 
! Kbt., közös-
: ségi, hirdet-
' mény nélküli 

tárgyalásos 

-!---------------- _______ j_ .. 

375,01 375,01 

l lódó szolgáltatások nyújtása 
! Vállalkozási szerződés a 2014. évi _- - -

. ··························--···--··----, ·--------------·-·--- . -~-------

i 19/2013. 250,4 250,4,0 
j_ országgyűlési képviselők választású- hirdetmény 

nélküli tár
[ nak és az Európai Parlament tagjai 
i választásának pénzügyi, logisztikai gyalásos 
l lebonyolításához és az ezzel össze-
! függésben a Nemzeti Választási 
I Iroda alapfeladatainak ellátásához 
! szükséges szoftverek továbbfejlesz-
I tése, valamint ezek működtetéséhez 
i szükséges, egyes szoftverkomponen
j sek és speciális szakértői tevékeny-

f (VII.2.) 

1 

! ~~~_l:>!~!ClSÍ!<Í_SCl --··- - - ---··· -------- ---- - -·······<"······------------·------
I VUR rendszer azonnali fejlesztése és 
j_ telepítése - hirdetmény 

nélküli tár-

I A névjegyzékbe vételi kérelmekkel 
I kapcsolatos azonnali feladatok ellá

_ gyalásos 

hirdetmény 
nélküli tár -

! 23/2013. 
J (VIl.15.) 

i 20/2013. 
1 (VU.2.) 

73,4 i 73,4 [ 

208,1 1 208,1 

l tása 
__ __ _ _ __ _ _________________________________________ ~~~lás~=-----' __ ___ , ___ -----·-··----·- __ ·--------· _ ___ l _ _ _ ___ _ 
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Közbeszerzési eljárás tárgya Eljárás NBB Szerződés Teljesí-
fajtája határo- OGYvá- tés ösz-

zat lasztásra szege 
elszámolt 2014. 

összege dec.31-
ig 

A 2014. évi választásokhoz adatla-
hirdetmény 25/2013. 116,0 116,0 pok és kapcsolódó termékek, to-

vábbá a Nemzeti Választási Irodá-
nélküli tár- (VII.15.) 

hoz beérkező levélszavazatok össze- gyalásos 

számlálásához optimális informati-
kai támogatás biztosítása a Nem-
zeti Választási Iroda számára. 
Nyomdai 

-- -- --- -- -e 

" 
'l; VC:.)L..c;.l L..C:.:JIC 

könnyített el- 37/2013. 899,1 899,1 
i járás (XI.5.) 

Adatmonitoring - kifejlesztése 
hirdetmény 24/2013. 100,0 100,0 

I nélküli tár- (VII.15.) 
gyalásos 

KEKKH által lefolytatott beszerzési eljárások 

A 2014. évi országgyűlési választó- könnyített el- saját hatás- 30,0 30,0 
sok kapcsán ellátandó informatikai járás körben mi-

szakmai támogató tevékenységek nősített 

ellátása 

A 2014. évi országgyűlési választás könnyített el- saját hatás- 30,0 30,0 
informatikai rendszerének minőség- járás körben mi-

biztosítása nősített 

A 2014. évi országgyűlési választási i könnyített el- saját hatás- 6,2 6,2 
nyomtatási feladatok ellátásához járás körben mi-

szükséges nyomdagépek működésé- nősített 

nek biztosítása 
: 
: 

Kiemelt rendelkezésre állású bérelt - Kbt., saját ha- - 12,7 12,7 
vonali internet-szolgáltatás létesí- ' táskörben le-
tése és üzemeltetése folytatott be-

szerzési eljá-
rás 

A 2014. évi választáshoz szükséges keret megálla- - 6,2 62
1 

, 
Microsoft vagy azzal egyenértékű podásos eljá-
szoftverlicencek beszerzése rás második 

részének a 
verseny újbóli 
megnyitásá-
val 
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A V-0779-465/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

, .,. .. .. , 
A GAZDALKODASI JOGKOROK GYAKORLASA ,, .. , .. , , 

AZ ELLENORZOTT HELYI ES ITRULETI VALASZTASI , , 
IRODAKNAL 

Agazdálko-
dási jogkörök Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

Megnevezés gyakorlásának teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt 
összesítő érté- jellemző, rendszerszerű hiányosságok 

kelése 
Bács-Kiskun Me-
gyei Önkor-
mányzat Hiva- megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
tala (TVI) 

Hat esetben a pénzügyi ellenjegyzés nem történt meg 
(Áht. 37. § (1) bekezdés, Ávr. 55. § (1) bekezdés), az elő-
zetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizeté-
sek rendjét b~lső szabályzatban nem rögzítették (39 ese-
tet érintett) (Avr. 53. § (2) bekezdés), 31 esetben nem tün-
tették fel a teljesítésigazolás dátumát (Ávr. 57. § (3) be-

Kalocsai Közös kezdés), 28 esetben a teljesítésigazolást nem a belső sza-

Önkormányzati nem megfelelő bályozásban meghatározott módon végezték (Gazdái-
kodási Szabályzat 1,2 IV. fejezet), 46 esetben az érvénye-Hivatal (HVI) 
sítés dátumát nem tüntették fel, illetve az érvényesítő a 
megelőző ügymenet szabályszerűségét nem ellenőrizte 
(Ávr. 58. § (1)-(3) bekezdés), 22 esetben az utalványozás 
dátumát nem tüntették fel (Á vr. 59. § (3) bek. g) pont, 
Gazd. Szab. 1.2 VI. fejezet), egy esetben az utalványozott 
számla keltezése az OGY választás időpontjánál korábbi 
volt (Ávr. 59. § (3) bek. a) oont). 
16 esetben a pénzügyi ellenjegyzés nem történt meg 
(Áht. 37. § (1) bek., Ávr. 55. § (1) bek.), 21 esetben nem 
készült teljesítésigazolás, illetve a teljesítésigazolás dátu-
mát nem tüntették fel (Áht. 38. § (1) bek., Ávr. 57. § 
(3) bek.), 24 esetben az érvényesítés nem történt meg, 

Bácsbokodi Pol- illetve az érvényesítő a megelőző ügymenet szabálysze-

gármesteri Hi- nem megfelelő rűségét nem ellenőrizte, továbbá az érvényesítés dátu-
mát nem tüntették fel (Áht. 38. § (1) bek., Ávr. 58. § (1)-vatal (HVI) 
(3) bek.), 23 esetben az utalványozás érvényesítés nélkül 
történt, illetve az utalványozás nem történt meg (Áht. 
38. § (1) bek., Ávr. 59. § (1) és (3) bek. g) pont), az előze-
tes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizeté-
sek rendjét belső szabályzatban nem rögzítették (Á vr. 
53. § (2) bekezdés). 

Szanki Polgár-
mesteri Hivatal megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
(HVI) 
Fejér Megyei 
Önkormányzati megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
Hivatal (TVI) 

1 
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Agazdálko-
dási jogkörök Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

Megnevezés gyakorlásának teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt 
összesítő érté-

kelése 
jellemző, rendszerszerű hiányosságok 

Martonvásár 
Város Polgár-

megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. mesteri Hiva-
tala (HVI) 

22 esetben a kifizetés a gazdálkodási jogkörök gyakor-
lása nélkül valósult meg, a pénzügyi ellenjegyzés, a kö-

Sárosdi Polgár- telezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés 
mesteri Hivatal nem megfelelő és az utalványozás nem történt meg (Áht. 37-38. §., Ávr. 
(HVI) 53-60. §.) az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem 

igénylő kifizetések rendjét belső szabályzatban nem rög-
zítették (Ávr. 53. § (2) bekezdés). 

Dégi Közös Ön-
kormányzati megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
Hivatal (HVI) 

Pest Megyei Ön-
kormányzati megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
Hivatal (TVI) 
Budapest Fővá-
ros Főpolgár-

megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. mesteri Hivatal 
(FVI) 

29 esetben a pénzügyi ellenjegyzés a kifizetési bizonyla-
ton és nem a kötelezettségvállalás dokumentumán ke-
rült feltüntetésre (Ávr. 55. § (1) bek.), 29 esetben a köte-
lezettségvállalás összegét nem tüntettek fel (Áht. 37. § 
(1) bek., Ávr. 55. § (1) bek.), 13 esetben a teljesítésigazo-
lás nem történt meg, illetve 15 esetben a teljesítésigazo-
lás a belső szabályzattól eltérően történt (Áht. 38. § (1) 

Budapest Fővá- bek és Ávr. 57. § (3) bek., Pénzkezelési-, pénzgazdálko-

ros XII. kerület dási és kötelezettségvállalási szabályzata III/A. fejezet e) 

Hegyvidéki Pol- részben pont), négy esetben az érvényesítést nem a kötelezett-

gár-mesteri Hi- megfelelő s~gvállalási szabályzatában kijelölt személy végezte 
(Aht. 37. § (1) bek., 13/2014. jegyzői utasítás), 29 eset-vatal (HVI) 
ben az érvényesítő a megelőző ügymenet szabályszerű-
ségét nem ellenőrizte (Ávr. 58. § (1) bek.). 35 esetben az 
utalványozási jogot eredetileg a Pvr. 1. § (2) bekezdés e) 
pontjában foglalt előírás ellenére nem a jegyző gyako-
rolta. A jegyzői aláírásra utólag, az FVI ellenőrzését kö-
vetően került sor, ezáltal a kifizetések elrendelése nem 
szabályszerű - az 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
meqfelelő - utalványozás alapján történt). 

Budapest Fővá-
50 esetben a teljesítésigazolást a jegyző végezte, a telje-ros XVII. kerü-

let Rákosmenti részben sítés igazolására jogosultak nyilvántartásában a jegyző 

Polgármesteri megfelelő nevét és aláírás-mintáját nem tüntették fel (Ávr. 57. § 

Hivatal (HVI) (3) bek., 60. § (3) bek., Gazd. Szab. 1. sz. melléklet). 

2 



Megnevezés 

Szentendrei Kö-
zös Önkormány-
zati Hivatal 
(HVI) 

Penci Közös Ön-
kormányzati 
Hivatal (HVI) 

Hajdú-Bihar 
Megyei Önkor-
mányzati Hiva-
tol (TVI} 
Biharkeresztesi 
Közös Önkor-
mányzati Hiva-
tol (HVI) 
Bagaméri Pol-
gármesteri Hi-
vatal (HVI) 

Nagyhegyesi 
Polgármesteri 
Hivatal (HVI) 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal (TVI) 

Csornai Polgár-
mesteri Hivatal 
(HVI) 

Agazdálko-
dási jogkörök 

gyakorlásának 
összesítő érté-

kelése 

megfelelő 

részben 
megfelelő 

megfelelő 

megfelelő 

megfelelő 

részben 
megfelelő 

megfelelő 

részben 
megfelelő 

4. SzAMú MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. szAMú JELENTÉSHEZ 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 
teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt 

jellemző, rendszerszerű hiányosságok 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

23 esetben az egyes jogkörök gyakorlói tekintetében 
nem vezették naprakészen az aláírás mintákról a nyil-
vántartást (Ávr. 60. § (3) bek.). 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

21 esetben a kötelezettségvállalást nem előzte meg a 
pénzügyi ellenjegyzés (Áht. 37. § (1) bek., Ávr. 55. § (1) 
bek.), 15 esetben az érvényesítés dátumát nem tüntették 
fel (Ávr. 58. § (3) bek.), az előzetes írásbeli kötelezettség-
vállalást nem igénylő kifizetések rendjét belső szabály-
zatban nem röqzítették (Ávr. 53. § (2) bekezdés). 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

22 esetben a pénzügyi ellenjegyzés dátumát nem tüntet-
ték fel, illetve a pénzügyi ellenjegyzés nem a kötelezett-
ségvállalás dokumentumán történt (Ávr. 55. § (1) bek.), 
15 esetben a kötelezettségvállaláson a kötelezettségvál-
lalás összegét nem tüntették fel, illetve 1 fő HVI tag 
munkaköri leírásában szerepelt az OGY választással 
kapcsolatos feladatok ellátása (Áht. 37. § (1) bek., Ávr. 
55. § (1)-(2) bek., továbbá Ávr. 51. § (2) be_k.), egy eset-
ben a teljesítésigazolás nem történt meg (Aht. 38. § (1) 
bek., Ávr. 57. §), 50 esetben az érvényesítés dátumát 
nem tüntették fel, illetve az érvényesítő a megelőző ügy-
menet szabályszerűségét nem ellenőrizte (Ávr. 58. § (1) 
és (3) bek.), 25 esetben az utalványozás a készpénzes ki-
fizetések során nem a pénztárbizonylaton történt (Ávr. 
59. § (2) bek.). 

3 
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Agazdálko-
dási jogkörök Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

Megnevezés gyakorlásának teljesítésigazolás, érvényesítés során feltárt 
összesítő érté- jellemző, rendszerszerű hiányosságok 

kelése 

Bősárkányi Kö- Három esetben a kifizetés a gazdálkodási jogkörök gya-

zös Önkormány- részben korlása nélkül valósult meg, a pénzügyi ellenjegyzés, a 
kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesí-zati Hivatal megfelelő tfts és az utalványozás nem történt meg (Áht. 37-38. §, 

(HVI) Avr. 53-60. §). 

Öttevényi Pol-
gármesteri Hi- megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
vatal (HVI) 

Kettő esetben a kötelezettségvállalás a pénzügyi ellen-
jegyzést megelőzően történt (Áht. 37:. §-(1) bek:), egy 
esetben a teljesítésigazolásra nem került sor (Áht. 38. § 
(1) bek.), 13 esetben az érvényesítés később történt, mint 
a kifizetés (Áht. 38. § (1) bek.), illetve az érvényesítő nem 

Somogy Megyei részben teljesítette az összeférhetetlenség követelményeit, mert a 
Önkormányzati 

megfelelő 
saját részére számfejtett járandóság kifizetését érvénye-

Hivatal (TVl) sítette (Ávr. 60. § (2) bek.), továbbá az érvényesítő a 
megelőző ügymenet szabályszerűségét nem ellenőrizte 
(Ávr. 58. § (1) bek.), egy esetben az utalványozó nem 
teljesítette az összeférhetetlenség követelményeit, mert 
az utalványozást a saját részére teljesítette (Ávr. 60. § (2) 
bek.). 

Kaposvár Me- 32 esetben a kötelezettségvállalásra a pénzügyi ellen-
jegyzés hiányában került sor (Áht. 37. § (1) bek., Ávr. gyei Jogú Város nem megfelelő 55. § (1) bek.), 49 esetben az érvényesítő a megelőző ügy-

Polgármesteri menet szabályszerµségét nem ellenőrizte (Ávr. 58. § (1) 
Hivatala (HVI) bek.). 

12 esetben a kötelezettségvállalásra pénzügyi ellenjegy-
zés hiányában került sor (Áht. 37. § (1) bek. Ávr. 55. § 
(1) bek.), egy esetben a teljesítést igazoló nem teljesítette 
az összeférhetetlenség követelményeit, mert a teljesítés-

Berzencei Pol- részben igazolást maga javára látta el (Ávr. 60. § (2) bek.), 12 
gármesteri Hi-

megfelelő 
esetben az érvényesítés nem történt meg (Áht. 38. § (1) 

vatal (HVI) bek.), illetve az érvényesítő nem ellenőrizte a megelőző 
ügymenet szabályszerűségét (Ávr. 58. § (1) bek.), négy 
esetben az utalványozó nem teljesítette az összeférhetet-
lenség követelményeit, mert az utalványozást a maga 
javára látta el (Ávr. 60. § (2) bek.). 

Kaposmérői Kö- 34 esetben a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegy-
zös Önkormány- részben zése nem történt meg (Áht. 37. § (1) bek., Ávr. 55. § (1) 
zati Hivatal megfelelő bek.), 34 esetben az érvényesítő nem ellenőrizte a meg-
(HVI) előző ügymenet szabályszerűségét (Ávr. 58. § (1) bek.). 
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Dr Elek .János Főtitkár Úr 
részére 
Álla1ni Sz,ín1vevőszék 
Budapest 
Apáczai Csere János u 10. 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

Tárgy: Észrevétel 1negküldése 
Ikt.sz:5086-4/2015 

FV1?;,:,. 
1015 JüN 17. 

D·(' ,/f. 

Köszönettel megkaptuk az országgyűlési képviselők, az Európai Parlan1ent tagjai és a helyi 
önkorn1ányzati képviselők és polgárn1esterek. valanlint a nen1zetiségi önkonnányniti 
képviselők vála'>Ztására fordított pénzeszKözök felhasználásának ellenőrzése tárgyában 
készült vizsgálali jelentések tervezeteit, n1elyre az alábbi észrevételt kfvát10111 tenni. 

Az országg_yűlési képviselők 2014. évi választására vonatkozó jelentés tervezetet elfogadjuk, 
ugyanakkor az Ew·ópai Padan1enti képviselők, valan1int a helyi önkornuinyzati képviselők és 
polgárn1esterek választásával összefliggésben önkon11ányzatunkra vonatkozóan tett 
1negállapításokat nen1 tudjuk elfogadni. 
Az Európ1ú Pada1nenti vúlaszlások esetében a jelentés 3. szárnú n1ellékietében a Bács-Kiskun 
Me!:,,yei Önkorn1ányzat 1-iivata!a gazdálkodásí jogkörök gyakorlásának rninösítése ne1n 
n1egfelelő, 1níg a helyi önkonnányzati képviselők választása esetében ez a 1ninösítés részben 
1negfelelő. 

Kére1n szíveskedjenek a tett 111egállapftásokat tételesen alátán1asztani, 111ive! a leírásból 
szátnunkra ne1n beazono.sithatóak a jelzett hiányosságok, e111ellett az általunk folytatott 
gazdálkodási gyakorlat ala.J~ján is teljességgel érthetetlen. hogy a 1ninösítés 111ílye11 tények 
alapján került 1negállapításra. 

I-livatatunk az érvényes szabályozás alapjíin egységes gazdálkodási gyakorlatot folytat., 
tuninek során kien1elt figyehnet fordítunk a szabáJyosság betartására. a111it tanúsít az a tény is, 
hogy az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan készült jelentés tervezet nen1 . 
tá11 fel rendszerszintű hiányosságot a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában. 
Az eltérő n1egítélés okát ini abban látjuk„ hob,Y az utóbbi két vizsgálatot végző revizor 
I-Iivatallal való együttinűködése ne1n volt 1negfelidő. 

Válasz.át előre is köszönün1. 

Kecsken1ét, 2015.jűnius 16. 

Tisztelettel: 
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Államí Szátnvevöszék 

Dr. Elek János 
P()citkár részére 

1052. Budapest 
Apáczai Csere János u. 10. 

Tárgy: Észrevétel 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

JF.GYZÖ.!f.. 

Ai.i ··:~ \i r SZ,\. \i \'EVÖSZ(K ·-, 
L'G\'VJTELI llWOA 
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l,1,·k., JUN 1 7 2015 
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IZÁKOSMENTI' 

Iktatószái11: 15-1/7/2015 
Hivatkozási szátn: V-0779-415/2015 

V-0780-276/201.1 
V-0781-182/2015 

ligyintéző: Néinethné Sád Irén 
Telefon, +36 1 253-3380 

1015 JúN 17. 
Tv R..z-i 

/12014. évi t1tí!as5(fásokra fardítoft pé11zeszköziik ji:!hasznd!dxrí11ak d/1111őrz!s!.rc 

- ~4z 01:rzá.,ggwilé.,i kipfll'selók 2014. b,i milaszJrísá,u .fonlff.l,tt pé11Zfszkiizjik fa!haszpá/ástí11ak 
11Ur:11órz/1't1; 

- Az E111ríp11i Parla1JJG11t tagiainnk 2014. é.vi 1,;f/,1Sz!dttfrt1 .fordftolt pi11ze.rzfaözök .folhaszpdldsti11ak. 
clicwÓl'Zfse; 

- .,,1. hc/yi 01Jl,()J1JNÍ~~11znri kJpvirdQk és pofgám:1c.1Jcn1k, m/avti111 11 ,,,,,11zetiségi iinkon»tii!yzati kipvisdők 
2014. /pj vd!tJSZfá.rraJórdlifJtt pl.nzc.szkii"z_ijk falbt1.fZJ1áhhtin1,1k cllcnőrz!re 

cÍlnn1el készített szán1vevői jclcntésk·.rvezeteket megkaptuk. 

Az Állami Szá.1nvevőszékr()l szóló 2011. évi LXVI. tÖtYény 29. § (2) bekezdése alapj,í.n az 
ellen6rzések inf'gállapítí.s:aira a Jegyző 15 napon belül írásban észrevételt tehet. 

Az cllcnőr.tésckról készült jelcntésterve.zeteket 1negisn1ertük, a V-0779-415/2015 és a V-0781-
182/2015 jelentésekben tett 1nehr.íllapításokk.al kapcsolatban észrevérelt oetn kív:í.nunk tenni . 

. A V-0780-276/2015 szán1ú jelentéstcrvezetben tett inq.,,iillapításokkal kapcsolatban két 
észrevételt teszek: 

1. A jelentéstervezet 18 oldalán tévesen az szerepel, ho!,ty ft A'Vll. kerület késedelmesen szá1nolt el 
a. választások lebonyolításához biztosított pénzeszközök felhasználásáról. 

llUDAPE$T !'ÓVÁROS XVII. Ki,RÜLt,T 
RÁJ{{}SMENTGÖNKűRMÁNYZATA 

ll73Budapest:, Pesti Út"J6S.;l.<.'Vélcín1: 1656Budapest, Pf..: 110.;Tel.: +36 1 253-3319; Fax: +36 1 253-3323; 
E-mail: gpkonn:inys'llj(~mknsnwnrc.hu 
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Mcllékclc1n a Fővárosi \! álasztási Iroda elszámolási-a vonatkozó levelét, mely szerint a kerület ki 
volt jelölve helyszíni cllenőxzésrc, a dokumentun1okat csak a 1nega<lott ídőben kellett a 'IVI-nek 
benyújtaní. 

Álláspontom szerint így a XVII. kerületi HVI netn számolt cl késedelmesen. 

2. A jelentéstervezet 3. szá111ú n1.cllél<leténck 3. oldalán Budapest. Főváros A'VII. keriilct 
Rikosm.enti Polgánnestcri I-Iivatalt érintéi összesítő megállapítások között álláspontom szerint 
tévesen szerepel a hivatkozott 36 esetbeli szc1nélyi juttatások kifizetésénél elmaradt írásbeli 
kötelezettségvállalás 6, ellenjegyzés, mivel a személyi jutt-1.tásokra kifizetett összeg egyik esetben 
sem érte el a 100.000 Ft-ot, igy az á1la1nháztattásról szóló tö1vény vé.grehajtásáról szóló 
368/2011 (XII.31.) J(or1n. rendelet 53.§ (1) bekezdés alapján nem szükséees írásbeli 
kötelezettségvállalás a kifizetéshez, így pénzüf,,yi ellenjegyzés setn. 

l(éreu1 észrevételeim elfogadását. 

Budapest, 2015. június 11. 

'fisztclett.el: 

IlUDAPESTFÚVÁROSXV!l. KERÜLET 
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 

1173 Budape,1~ Pesti út 165.; Lcvéló,n: 1656 Bud:qx~t; Pf.: 110.; Tel.: + 36 1 253-3319; Fax: + 36 1 253-3323; 
E-tnail: oni, nnn:1 i l ~';>~ r{i,.fu:;3k1 ,s))1ffilt'.WJ 
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dr. Elek János úr 
főtitkár 

Állami Számvevőszék 

Budapest 

Tisztelt Főtitkár Úri 

Fővarosi Választási Iroda 

ikt. szám: FPH071 /4 ~ 25 /2015 
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A 2014. évi választások számvevőszéki vizsgálatainak jelentéstervezeteít koszonettel megkaptuk. f 
Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordltott 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló V-0780-276/2015. szá1nú és 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzatí 
képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 
V-0781-18212015. számú jelentéstervezetekre észrevételt nem teszek. 

Az. országgyű!ésí képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásáról 
készült V-0779-415/2015. számú jelentéstervezet esetében az alábbiak 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 foglaltak ellenére nem 
biztosította" 

Pontosítva: ,,Az FV! a választások pénzeszközeinek konnányzati funkciók szerinti elkülönítését a 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3.§ (1) bekezdésében és 1. mellékletének meqfelelöen 
biztosltotta" 

Indoklás: A Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgárrnesteri Hivatal számviteli rendszerében 
kiállított valamennyi utalványon szerepel a kormányzatí funkció száma és elnevezése, ami 
lehetővé teszi a választások pénzeszközeinek kormányzati funkciók szerinti elkülön!tését. 
A bizonylatokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátottuk, továbbá elektronikus fonnában átadtuk 
részükre. (A levélhez 3 db bizonylat másolatot csatoltunk.) 

1 



7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

2 

Pontosltásl kérésünket alátámasztja az is, hogy az Európai Parlament tagjainak 2014.évi 
v-alasztása és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2014. évi választása idején is ugyanezt a számviteli rendszert 
használtuk (PIR - Forrás), s ezekben az esetekben a kód használatával kapcsolatos észrevétel 

nem fogalmazódott meg. 

Budapest, 2015. június ,,./k .:· 

Melléklet: 3 db kiadási utalvány másolata 

2 I 2 

Tisztelettel 

-= "'""'"<)' . . :_,t '?'. ~~; . tÍ.PJ<fe?U,"} ' 

él;~ ~ árádi Kálmánné dr. 
~ <)il. t~ :;; főjegyző 
-";, i' 

2
_ _éf? 'városi Választási Iroda 

-.J!.... :J * --4 vezetője· · 
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;i} Budapest Főváros Önkormanyiatanak Fópolgár!steri Hivatala • 
,,,.J~~b 1052 Budapest Városh}:lz u. 9-1'1. 
"""'""'' KIADÁSI UTALVÁNY 
A 11784009-15735636-00000000 elnevezésG számlája terhere a mellékelt dokumentum.ok alapján a kiadást 
a következők. szerint érvényesítem / utalványozorn: 

Kiadási kötelezettségvállalás és számla adatok 

Partner megnevezése: CKC Vendéglátóipari és Rendezvény Szolgáltató Bt. (101441) 

Partner címe: 1076 Budapest Garay tér 12. 1/12 
(Adólg.sz.: 28303275-2-42) 

Part.ner bankszámlája: 11707024-20309820-00000000 
Partner bevételi ERA kódja: 
Köt.váll.nyilvántartási száma: 
Pénzeszköz számla: 3311___ Közbesz.tfp · 

Csoportos bizonylat szám : 

Fizetési mód: 
Külsőbiz. száma: 
Nyilvántartás] száma: 
Fizetés! határideje: 
Köt.váll. szarna: 
Banki kiegyenlítés dátuma: 
Költségvetési év: 

101, JúN. 0 4. A~-· 

( 
f:;.l1,, 

1014 JüN 1 7-

1/1.oldal \ 

Pénzügyí!eg nem rendezendő 
UK1SA6872953 
SBVL4-00011 
2014.04.07 

2014 

F6könyvi sz.ám ERAkód Pénzfotráskód Ügyletkód Szerve2::etl Egyedi gyUjtö Keretgazda Szakfeladat összeg liUF Áfa 
(megnevezéssel) egység.,. J::nvedi nyű'tö 2 részletezö {%) 

5493 __ 17 ___ K123 t/ 853509/ 713401 ,./ H306 v K12308 v"'° a41114V J6 000 
Egyéb külsö személyi Egyéb külsö Közig.és Országgyülés! lgazgatilsi és Reprezentációs Ogy·i 
juttatások költségei személyi juUatások lgazságúgyr képviselők Hatósági Főosztály képviselóválaszlilsl 

84331 __ J ·---
K351 853509 H306" K12308 8411141 9 720 N27,.-713401 

Előzetesen falszámitott, le MOködésl célű Közig.és Orsxággyülési Igazgatási és Reprezentációs Ogy·i 27% 
nem vonható ÁFA miatli e!özetesen lgazságügyí k~pvlse!ó~ Halósátjl FPosztáty képviselöválaszlásl 

Reprezentáció· OGy képviselők választás Kormány.zati funkció; 016010 Orszgy·i,őnkorm-i, eu parl-i képV.vál: Szakfeladat: 9990001 Bruttó összeg: 45 720 

Összesen HUF Nettó: 36 OOO ÁFA: 
.. ... -- .•. 

·-·~ _ __()r-
tes ~-;;;~~;;;·j;5··········· 
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'·Budapest Főváros Önkórmányzatának Főpolgárm'lt(éri Hivatala ·~- 1íl11 Júl n IQ'fu / Íi 
JV~ 
~~~ 

1052 Budapest Vérosház ~'.. 9«11. 

KIADÁSI UTALVÁNY 
A 11784009~15735636-00000000 KÖLTSÉGVETÉSI ELSZ.SZÁMLA ( elnevezésÖ számlája terhére a me!!ékettdokumentumok alapján~ kiadást 
a következők szerint érvényesfte.m I utalványozom: · 

Kiadási kötelezettségvállalás és számla adatok 

Partner megnevezése: OTP Csoportos átutalás K~({ 06897) 

Partner címe: Budapest 
{Adöig.sz..: ) 

Partner bankszámlája: 11769006-00198\!'/ 
Partner bevételi ERA kódja: 
Köt.váll.nyilvántartási száma: 
Pénzeszköz számla: 3311___ Közbesz.típ.: 

Főkönyvi szám ERAkód Pénz.forráskód Űgyletkód 
(megnevezéssel) , / 

36514 __ lv> 3K3651 .,.,- 853509 "" 713401 v 

Foglalkoztatottaknak adott Adott e101egek Közlg„és Orszilggy(ilesi 
előlegek !gazság ügyi képviselők 

Csoportos bjzonylat szám : 

Fizetési mód: 
Külsöbiz. száma: 
Nyilvántartasi száma; 
Fizetési h"atárideje: 
Köt.váll. száma: 
Banki kieQyenlités dátuma: 
Költségv~tésl év: 

Csoportosytalás 

SEVK+00793 
2014.o,:;;s 

2014 
Szervezeti Egyed[ gyüjtö Keretgazda Szakfeladat 

egység _ Edvedi gvüit~-2 részletezö 

H306 v 3K3~5104 v 8411141 v 
tgazgalásl és Fog!alkoztatottak.nak Ogy--i 
Hatóság! Főosztály 8-201407/ . képv!se!övélaszlásl 

OGY választás KIM rendelet szerint Fogla/koi!:tatottaknak ad Kormányzati funkció: 016010 Orszgy·i,önkorm,-1, eu pari-! képv.vál; 52:.akfeladat: 9990001 Bruttó összeg: 

Összesen HUF Nettó: 2100 200 ÁFA: 0 (ataz KettömlUió-egY$záZezer-kettöszáz) 

;,, 

. összeg HUF 

21.,9ll'200 
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:r, Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgárme.,,,eri Hivatal 

.~,i!i~. ,,.,~""'" KIADÁSI UTALVÁNY 
1052 Budapest Városház u. 9-11. 

A Pénztár terhére a mellékelt dokumentumok alapján a kiadást a.következök szerint érvényesltem 
a következők szerint érvényesítem! utalványozom: 

1011 í,,?R 11. /ÍO s_}"/ 

Kiadasi köteJez:ettséqvá!!alas és számla adatok 

Partner megnevezése: Készpénzes szállítók O 04345) ,/ 
Csoportos bb:onylat sziim : ELVL4-00001 

/ 
l<észpénz V 

Partner elme: 
(Adóig.sz.: ) 

Partner bankszámlája: 
Partner bevételi ERA kódja: 
Köt váll.nyilvántartási száma: 
Pénzeszköz számla: 3211 

Fökönyv! szám ERAkód 
{megnevezéssel} 

~4!:13 17 
gyéb külső sz~ 

K123 
Egyéb külső 

juttatások költségei személyi jutla\.isok 
1"fe4331 __ f '"'"·-·· K351 

„ E16z.etesen lelszám!tott, le Működési célú 
ne-m vonható AFA miatti előzetesen 

Repre:zentáció • OGy képviselők viilasztas 

'. ,.9239 __ / 6410 
„ l<üiönféle egyéb e/be11ételek Egyéb müködiisl 

bevételek 

Ke.rekílésböl adódó Ft nyereség 
; .5493 __ 17 ____ K123 
/ Egyéb külső szemelyi E'.gyéb külső 

~~sok költségei személy\ juttatások 

31 f . K351 
,, Elöze!eSeiifelstiimitott, !e • Müködési célü 

nem vonható ÁFA miatU előzetesen 

Rep;e:zentáció • OGy képviselők v.ílasxtás 

ti!z'1Uisi m6d: 
KUlsőbiz. szarna~ 
Nyilvántartási száma: 
Fizetési határideje; 
Kötváll. száma: 

SBVL4-00003 
2014.04.30 

Banki kiegyenlítés dátuma: 
Közbesz.tip.: Költségvetési év: 2014 

Pénzforrás kód O,gyle.tkód 
1 

Szervezeti Egyedi gyújtó Keretgazda Szakfeladat 
egység Egyedi gvüjtó 2 részletezö 

853509 713401 JH306 K12308 8411141 
Közig.és Országgyülésí lgazga!asi és Reprezentációs Ogy·l 
lgazsiigügyl képviselők jHatósági Föosztaly képviselöválasztásl 
853509 7134Ö1 jH306 K12308 8411141 
Közig.és Országgyü\éisl \gazgatásl és Re.prezentációs Ogy-i 
)Q3ZSá~_ügyi k~pvlse!ö~ JHalóságí FOosztály képv[selöválasztásl 

Kormányzati funkció: 016010 Orsz.gy-i,önkorm~I, eu parl·i képv.vari Szakfeladat: 9990001 Bruttó összeg: 
853509 713401 JH306 84109906 8411141 ..1 Közig.és Országgyülésl Igazgatási és Egyéb ld:l)önféle Ogy-l 
Igazságügyi képviselők IHatóségi Föosztály ké.pvise\öVálasztést1 

Kormányzati funkció: 016010 Ors1.gy-i,önkorm-i, eu parl·l kipv.vál: Szakfeladat: 9990001 Bruttó összeg: 
853509 713401 IH306 K12308 8411141 .1 Közig.és Orszilggyülésl lgazgatils1 és ReprezentElciós Ogy-i 
lgazsé.gügyl képviselők !Hatóság\ Föos:ztály képvisef5vi11asztast -

8411141' .1 853509 713401 jH306 K12308 
Közig.és Országgyülési Igazgatási es Reprez,ent-dciós Ogy-i 
!~~ágügyl képvise/ők !Hatósági Föoszta!y képviselőváíasztá.stl 

Kormányzat! funkció: 016010 Orszgy·i,Ör'Jkorm-i, eu pari·! kllpv.vál: S:zakfeladat: 9990001 Bruttó öss:zeg: 

S/ 1. o!dal 

ÖsszegHUF Áfa 
(%) 

4430 1/ 
' , 

1196 m7 
~ 27% 

5 626 . 
_, 

-1 ,/ 

2 837 v . 
511 ~18 . 18% 
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Budapest Föváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 

?:-,:"~"'-"" 
"'"""''"' 

1052 BudapestVárosházu. 9-11. 

F6könyvi szám ERAkód 
(megnevezéssel) 

8437 / K355 
/ '1«ifónfóle egyéb rJfordítások Egyéb dologi 

kiadások 

Kerekitesból adódó Ft veszteség 
,;493 ___ 17 ____ Ki23 

..,. Egyéb kűlsö személyi Egyéb kO!s5 
ji.;ttatások költsége! személyi juttatasok 

?4331 __ / K351 
• 11özetesen felszámítot1., le Müködési célú 

nem vonható ÁFA miatti e!özet.esen 

Reprezentáció· OGy képviselók választás 

5493 17 K123 
• -Égyr§bküÍsa személyi Egyéb külső 

juttatások költségei személYi juttatások 
34331 __ , K351 
t:lözetesen felszárnítoü, le Müködési célü 

..,. nem vonható ÁFA miatti e!özetesen 

Reprezentáci6 • OGy képviselök vá.tasztás 

9_23$ __ 1 8410 
.,. -Különféle egyéb eJbevéterek Egyéb működési 

bevételek 

K~rekítésböl adódó Ft nyereség 

,!,., S493 __ t7 ______ K123 
Egyéb külső személyi Egyéb külső 
ju_tta!ások költségei személyi juttatások 

~ 84331 __ / . K351 
Előzetesen felszámított, le Működési célú 
nem vonható A;:A miatti elözelesen 

Reprezentáció· OGy képviselők választás 

Csoportos bizonylat szám : ELVL4.00001 
Számla száma: 

Számla n:Yilvántartási száma: 
Jogosult !Xlegneve.:tese: 

SBVL4-00003 

Készpénzes szállítók 

Pénzforrás kód Ügyletk.ód Szervezeti . Egyedi gyűjtő Keretgazda Szakfeladat 
egység E=cdi gyüjtö 2 részletező 

853509 713401 H306 K35508 8411141 
Közig.és Országgyú!ési Igazgatási és Egyéb kü!öníé,le Ogy·i 
!~azsá~ilgyi k~pvise!ö~ Hatösé.gl FOos:i:taty képvlselöválasztásl 

Korrmin~ati funkció; 016010 Orszgy•i,önkorm-i, eu parl-í képv.va1, Szakfeh1dat 9990001 Bruttó összeg: 
853509 71340i 1-1306 K12308 8411141 
Közig.és OrsZággyOlési Igazgatási és Reprezentációs Ogy-l 
!gazs2~ügyi képviselő~ Hatósági Főosztály 

··-· ~épvis~!övá!asztast 
Hao6·- K"l23oa -------853509 713401 8411141 

Közig.és Országgyülésí Igazgatási és Reprezentációs Ogy-i 
Igazságügyi képviselők Hatóság! Főosztaly képvíselőválaszt.:is 1 

Kormányzati funkció: 016010 Orszgy·i,önkonn·i, eu parl-i képv.vá!; Szakfeladat: 9990001 Bruttó összeg: 
853509 713401 H306 K"1;2308 8411141 
Közig.és Országgyülési Igazgatási es Re"prezentációs Ogy·! 
)~~zs.j.~[lgyí k~pvise!ö~ Hatóság[ Föosz.iály ~épvlselöviilasztasl 
853509 713401 H306 K12308 8411141 
Közíg.es Országgyüliisi Igazgatási ós Reprezentációs Ogy-i 
Igazságügyi képvlselök HatóS8gi Főosztály képviselővalasztás! 

Kormányzati funkció! 016010 Orszgy.i,önkorm-i, eu pa~!-[ képv.vát; Suikfeladat: 9990001 Bruttó összeg: 
853509 713401 H306 64109906 8411141 
Közig.és Orszaggyíllésl lgazgatii.sl és Egyéb kEilönféle Ogy-1 
Igazságügyi képviselők Hatósági Főosztály kr§pviselöválasztást 

Korrnányzatl funkció: 016010 Orszay·i,önkorm-i, eu parl·i kópv.váh Szakfeladat: 9990001 Bruttó összeg: 

853509 713401 H306 K12308 8411141 
KöZig.és Orsziiggyü!ésl Igazgatási és Reprezentácíós Ogy..J 
lgazsá~Ugyi · képviselök Hatósági Föoszt:ály képvlsel6viilasztasl 
853509- ···--· H306 -- K;2~08 ··--------- ·-·· •.. 713401 84,11141 
Közig.és Orszaggyülésl Igazgatási és Reprezentációs Ogy-1 
lgai:ságUgyi képviselők Hal6sági Főosztály képvlselöválasztásl 

Kormányzati funkció: 016010 Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.váll Szakfeladat 9990001 Bruttó összeg~ 

3/ 2. oldal 

Összeg HUF Áfa 
(%) 

2/ 
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}:;, Budapest Főváros Önkormányzat8 Föpolgárme-,eri Hívatal 

J~ 
,~~'t~ ... 1052 Budapest Városház u. 9-11. i,;..,,.,, .. ,, 

3/ 3. oldal 

Csoportos bizonylat szám: ELVL4-0D001 

Számla száma: 
S:z:ámla nyilvántartási száma: SBVL4-00003 
Jogosult megnevezése: Készpénzes szállítók 

Fök.önyvi szám ERAkód Pénzforrás kód Ügyletkód Szervezeti Egyedi gyüjtö Keretgazda Szakfeladat ÖsszegHUf Áfa 
(megnevezéssel) egység Egyedi gyüjtö 2 részletező (%) 

fc" 1 
K355 853509 713401 H30G K3550a 8411141 ;,-

úlönféle egyé~s'ok Egyéb dolog! KDzig.és Országgyűlés! Igazgatási és Egyéb kU!önféle Ogy-i 
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ÁLLAM! 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Sárádi Kálmánné dr. úrhölgy 
főjegyző 

Budapest Főváros Főpolgám1esteri Hivatal 

Budapest 

Tisztelt Főjegyző Úrhölgy! 

FŐTITKÁR 

Ikt.szám: V~0779-422/2015. 

I(öszönettel n1egkaptan1 .,.Az országgyülési képvíselők 2014. évi választására .(Ordítolt 
pénzeszközök.felhasználásának ellenőrzése" cín1ű jelentéstervezet 1negállapításaira tett észrevé
telét. 

Az ellenőrzési megállapításokra vonatkozó észrevételét az Állan1i Száinvevőszékről szóló 
201 1. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott tizenöt napos határidőn belül 
küldte n1eg. Az Állami Szá1nvevöszék észrevétellel kapcsolatos ál1áspon~ját a n1ellékletként csa
tolt, a felilgyeleti vezető által készített indokolás ta1ialmazza. 

Budapest, 20 l 5. CG. hó.50. nap 

'riszteleUel: 

,11t1i•ll!lill//.'/,'J/1., 
~\\\\,. ,,;?'l'. 

(~:i=) 
Melléklet: l~szrevélelre adott válasz J: Ó il 'f \\. ~~ 

az elnök nevében ~ljárva 

1052 BUD.A.PEST, APACZAI CSERE JÁNOS UTCA lO. 1364 Budapest 4. PL 5~ lelelon: 484 9104 fax, 4114 9213 



7. SzAMú MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

t. számú melléklet 
a V-0779-422/2015. számú levélhez 

Az országgyűlési képviselőh: 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá
sának ellenörzésér61 szóló jelentéstcrvezetre tett észrevételre adott válasz 

Eszrevétel: Jelentéstervezel 3.2, A választással kapcsolalos kiadások te(jesítésének szabálysze-
rűsége (16. oldal 2. bekezdésében szereplő ,negállapíiás): 

,,Az FVI a választások pénzeszközeinek kor1nányzati ji111kci6k szerinti e/külön[-
tését a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 
1. 1nellékletéhen.foglaltak ellenére nem biztosította, azonban a Pvr. rendelkezé-
seinek 1negfelelő elkülőnftett számviteli nyilvántartással és a tényleges pénzfor-
galon1ról vezefett részletező nyilvántartással rendelkezett, a PIR (Forrás) rend-
szerben ügylet-és pén;;,forrás kóddal biztosították a választásonk.ént és /orrá-
~onként előírt szán1viteli elkülönítést. A részletező nyilvántartást a Pvr. előírá-
sainak 'n-1egfelelően feladat típusonként ·v~~et~ék. :• 

Az észrevétel szerint a Fővárosi Önko1mányzat és a Föpolgá11nesteri Hivatal 
száinviteli rendszerében kialakított valamennyi utalványon szerepel a kor-
1nányzati funkció szánta és elnevezése~ an1i lehetővé teszi a választások pénz-
eszközeinek korn1ányzati funkciók szerinti elkülönítését. 

Válasz: Az Átlami Szá1nvevöszék az észrevételt elfogadja. 
Indoklás: Az észrevéte.I 1nellékleteként átadott dokumentumok alapján 1negállapíthat6) 

hogy az egyes kiadási tételekhez kapcsolódóan a nyilvántartásokban inegjele-
nik a 6812013. (XII. 29.) NGM rendelet l. melléklete s,.erinti (016010 Omzg-
gyűlési, önkormányzati és európai parlrunenti képviselöválasztásokhoz kapcso-
lódó tevékenységek) korn1ányzati funkciókód. A jelcntéstervezetben lévő 1neg-
állapítás ennek 1negfelelően inódosításra került. 

Tájékoztato1n Főjegyző úrhölgyet, hogy a szá1nvevöszéki jelentés n1ellékleteként szerepelte~jü.k 
a jelentéstervczethcz tett észrevételét, valainint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. OG. 

9 





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 Úr! 
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! ÁLLAMI SZAMVEVŐSZÚC··:1 
i ÜGYVITELI IRODA 
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I 
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1 

l.~:;;::;:t.::=:::?:~:!::f ::~J-
Tárgy: Észrevétel az ÁSZ jelentés 

megállapításaira 

f,ft/1~1 

,,[:r,1~;:J)'-.J-.}L,'\. vJ.-

oc. JJ. 

A 2014. évi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése 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 G-yór, Vámsház tér 3. 
t'-mail fojC'gyzo@gymsmo.hu 

telefon +3ó (96} 522 204 
fax +36 (96) 522 221 
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BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
HIVATAL 

Szám: 106-Ti-1364/ f /2015. 

Do1nokos László részére 
elnök 

ÁHa1ni Szán1vevőszék 

Budapest 

Tisztelt Elnök Úr! 

9. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. SZÁMÚ [ELENTÉSHEZ 

ÁLLAMI SZÁYíV,RVŐSZ~ ;e;)_ i~I 7JJ I J 
Érk,w<: 2015 J(JN S 0, f 
Jkw(,s:cún;,..\/..::.9':f'!.'.J'..:::.Ji/~ ,0 /[ 

Melléklet· .................. :;:;:: ............. , ... 

A „2014. évi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése w Az országgyűlési 
képviselők 2014. évi választására fordított pénz<!szközök felhasználásának ellenőrzése" cín1ű jelentés 
tervezetével kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszein. 

Az összegző megállapítások (7. oldal), illetve részletező 1negá1lapítások (17. oldal) szerint a 
,,gazdálkodási jogkörök gyakorlása0 a Bcvándodás és ÁllampoJgársági llivatalnál (a továbbiakban: 
BÁH} részben felelt meg, n1ert nem került sor teljesítés igazolásra. 
Az országgyűlési választásokkal kapcsolatban a BÁlI kizárólag sze1nélyi juttatást és bért szárnolt el. 
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 62/B.§ (3) bekezdése szerint „A tényleges munkateljesítés szerint járó személyi 
juttatások a tárgyhónapot követő hónapban teljesített távollétjelentés figyelen1bevételével utólag 
kerülnek elszámolásra.'' Ebből következően 1'l bérekhez kapcsolódóan a kifizetés nen1 a teljesítés 
igazolásához kapcsolódik,. hane1n a távolléteket kell jelenteni. Tekintettel arra, hogy a választások 
ideje alatt a dolgozókra vonatkozóan távoJlét jelentés ne1n került 1negktildésre, a dolgozók teljesítése 
ezzel került igazolásra, illetve szá1nfejtésre. Véle1nényünk szerint e72cJ n BÁH az Ávr. clöírásait 
1naradéktalanul betartotta. 

Az összegző megállapítások (7. oldal), illetve a részletező megállapítások (23. oldal) szerint, az 
„eiszáinolási köteiezettség1

• kapcsán „a BÁfl a Pvr. 7. § (4) bekezdésében foglaltak cUenére nem 
készített elszán1olást az N\TJ részére". 

Az országgyűlési választásokkal összefüggésben a dolgozók kirendelésére 2014. április 04. és 2014. 
április 25. között került sor. A dolgozók kiválasztása a tervezet időpont előtt időben nen1 sokkal 
történt, n1indenki vállalta az adott időszakban a nn1nkavégzést, a költségek ez alapján kerültek 
tervezésre. A BÁH és az NVJ között a 1negállrpodás a pénzügyi fedezet biztosítására 2014. júníus 
végén kerillt n1egkötésre. (Mint ahogy ezt a jelentés is tartahnazza) Ekkor 1nár a tényleges kifizetések 
adatai is is1nertek voltak, a BÁH nent előleget.~ amivel utólag el kellene szá1nol11ia - kapott, hane1n a 
ténylegesen kifizetett bérek alapján került sor a pénzügyi fedezet biztosítására. Fentiek alapján nem 
értek egyet azz.al a n1eg.állapitással) n1iszcrint a BÁif az clszán1olásí kötelezettségének ncn:t tett 
eleget. 

BudaJ)Cst, 2015. június ./ ~ . 

Készült: l pld·ban 
Kapja: l pld.· címzett, utána irattár 

Üdvözlettel 

/1 Jefj, (0 
Dr. Végit Zsuzsanna 

főigazgató 

1 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. ''égh Zsuzsanna úrhölgy 
főigazgató 

Bevándorlási és Állampolgársági I1ivatal 

Budapest 

Tisztelt Főigazgató Úrhölgy! 

FÖTITKÁR 

Ikt.szátn:V-0779-426/2015. 

Köszönettel n1egkaptan1 „Az országgyűlési képvisel.ők 2014. évi választására .fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" chnü jelentéstervezet 111egállapításaira tett észrevé
telét. 

Az ellenőrzési n1egál1apításokra vonatkozó észrevételét az Állami Száinvevőszékről szóló 
2011. évi LXVJ.. törvény 29. § (2) bekezdésében 111eghatározott tizenöt napos határidőn belül 
küldte 1neg. Az ÁllanU Számvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a 1nellékletként csa
tolt., a felügyeleti vezető által készített indokolás tartah11azza. 

Budapest, 2015. o'í. hóOt. nap 

Tisztelettel: 

J\1elléklet: Észrevételre adott válas.z (l darab) 

1052 SUDAFEST, APACZAl CSERE JÁNOS UTCA 10, 136~ Budapest 4. Pl. 5cq telefon: 484 !11114 fa(: 4M !1213 



9. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. SZÁMÚ fELENTÉSHEZ 

1. számú melléklet 
a V-0779·42612015. s1..ámú levélhez 

Az országg)1úlési képviselők 2014. évi választásál'a fordított pénzeszközök felhasználá
sának elleuörzése cín1ű jeJentéstervezetre tett ész1·evételre adott válasz 

Észrevétel: .Jelentéstervezet 3.2 A választással kapcsolatos kiadások te{iesitésének szabá{)>sze-
rűsége (az összegző 1negállapítások 7. oldal 2. bekezdésében és a részletes 111egál-
lapít ások J Z oldal 3. bekezdésében és szereplő 1negállaJ)Ítás): 

Az OGY választás előkészítése, lebonyolítása érdekében feln1erülő kiadások te!-
jesftése során - az ellenörzésre kiválasztott rninratételek alapján - a gazdálko-
dási jogkörök gyakorlása a BÁH-nál összességében részben felelt 111eg. A BÁH-
nál a kirendelt konnánvfitiZtviselők sze,nélyi juttatásának kifizetése esetében -
az Áht. 38. § (1) bekezdésébenfoglaltakel/e1;é,-e - nem került sor teljesítésiga-
zolásra. A BÁH-nál az érvényesítő a feladatát- az Áw·. 58. § (2) bekezdésében 
foglaltak ellenére -· ne,n szabá(vszer{Jen végezte, inert ne,n jelezte az uraivá-
nyozónak a megelőző ilgyn1enet hiányosságait. 

Az észrevétel szerint Az országgyűlési választásokkal kapcsolatban a BÁH ki-
zárólag sze111élyi juttatást és bért szán1olt el. Az államháztartási törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011. (Xll:31.) KonnányTendelet (a továbbiakban: Ávr) 
62/B. § (3) bekezdése szerint„ A tényleges munkateljesítés szerint járó szemé-
lyi juttatások a tárgyhónapot ktivetö hónapban teljesített távollétje!entés figye-
lembevételével utólag kerüJnek elszámolásra.'' Ebből következően a bérekhez 
kapcsolódóan a kifizetés nen1 a teljesítés igazolásához kapcsolódik, hane1n a 
távolléteket kell jelenteni. Tekintettel arra, hogy a választások ideje alatt a do}-
gozókra vonatkozóan távollét jelentés ne111 került 1negk:üldésre, a dolgozók tel-

1 

jesítése ezzel került igazolásra, illetve számfejtésre. \'éle1nényünk szerint ezzel 
a BÁH az Á vr. elöfrásait n1aradéktalanul betartotta. 

Válasz: Az Állan1i Szán1vcvőszék az észrevételt ncn1 fogadja el. 

Indoklás: Az észrevételben hivatkozott Ávr.-beli szabályozás a központosított illetmény-
szánü:ejtés lebonyolításának rendjére vonatkozik, an1ely a nlintatételek ellenőr-
zése során a teljesítés igazolás és az érvényesítés vonatkozásában 1negállapítot1 
hiányosságok tekint~tében irreleváns. 

Az országgyűlési válásztásokkal összefüggésben a BÁH dolgozók kirendelésé-
re 2014. április.04. és 2014. április 25. között került sor. A kirendelt dolgozók 
vonatkozásában a BÁH ne1n bocs~tott az ellenőrzés részére a dolgozók n1unka-
teljesítményének teljesítés igazolására alkaln1as doku1nentumot Gelenléti íve1, 
erre alapozottan nemleges távollétjelentést). Így - az Áht. 38. § (!) bekezdése 
és az Ávr. 57. § (1) ellenére - nem volt biztosítható, hogy a teljesítés igazolása, 
a kíadások teljesítésének jogossága és összegszerűség~ tekintetében ellenőriz-
hetö olonányok alapján történjen. Az érvényesítő - az Avr. 58. § (2) ellenére az 
nem jelezte a megelőző ügymenetben feltárt hiányosságot. 

3 
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Eszrevétel: Jelentéstervezet 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszá,nolása 
(összegző 1negál/apf1ások 7. oldal 3. bekezdésében és a részletes ,negállapftások 
23. oldal 1. bekezdésében szereplő ,negállapitás). 

A BÁH a Pvr. 7. § (4) bekezdésében.foglaltak ellenére ne111 késziteff elszá111olást 
az NVJ részére. 

Az Cszrevétel szerint: 

Az országgyűlési választásokkal összefüggésben a dolgozók kirendelésére 
2014. április 04. és 2014. április 25. között.. ketült sor. A dolgozók kiválasztása 
a tervezett időpont előtt időben ne1n sokkal történt, 1nindenki váilalta az adott 
időszakban a munkavégzést, a költségek ez alapján kerültek tervezésre. A BÁH 
és az NVI között kötött 111egállapodás a pénzügyi fedezet biztosítására 2014. 
jűnius végén ke1ült 1negkötésre. (Mint ahogy a jelentés is !artabnazza) Ekkor 
már a tényleges kifizetések adatai is is1nc1iek voltak, a BAH nen1 előleget -
amivel utólag el kellene szátnolnia - kapott, hanen1 a ténylegesen kifizetett bé-
rek alapján került sor a pénzügyi fedezet hiztosí,tására. Fentiek alapján nem ér~ 
tek egyet azzal a 1negállapítással, 1niszerínt a BAH az elszán1olási kötelezettsé-
gének ne1n tett eleget. 

Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Indoklás: A 38/ 2013. (XII. 30.) KJM rendelet (továbbiakban Pvr.) 7. § (4) bekezdése té-
telesen rendelkezik a választásokban közreműködő szervezet vezetőjének fel-
adattípusú elszá1nolásí kötelezettségéről. Eszerint az egyéb szerv vezetője el-
számolást készít az NVl elnöke részére a választás napját követő ötven napon 
belül. A Pvr.-ben foglalt elszámolás készítés kötelezettségét nen1 befolyásolja 
az a tény, hogy a BÁH és az NVI között kötött megállapodás n1egkötésére utó-
Jagosan, a tenylegesen feln1erillö kiadások isn1eretében, nem előleg jelleggel 

került sor. 

1'ájékoztatom Főigazgató Úrhölgyet, hogy a s7..án1vevöszéki jelentés n1ellékleteként szerepeltet
jük ajelentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. Ot· 
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Budapest 
Pt'. 54. 
1364 

Tisztelt Főtitkár Úrl 
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\ ~~=-~J!ik!ct: ................... ., .................. _ ..... '.J ~ 

V-0779-4l5i2015. 
V-0780-27612015. 
V-0781-182/2015. 

T4jékoztato1n, hogy az Állan1i Szá1nvevőszéknek az országgyűlési képviselők, az Európai 
Parla111ent tagjainak és a helyi önkorn1ányzati képviselők és polgánnesterek, vala1nint a 
ne111zetiségi önkonnányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök 
fClhasználásának ellenőrzésével kapcsolatban érkezett jclentéstervezetek alapján az ellenörzés 
,negállapítására nctn kívánok észrevételt tenni. 

Dég, 2015.június 22. 

Tisztelettel: 
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Kaposvár M:egyei:Jogú·Viµ-os Ütnzetes Foj~?J; . 
.. • . . ;,, Y.,~;J1.;-"'~~V! J. '•, 

• 7400 Kaposvár, Kossuth tér1, Télefon: (36) WSOI-508: Fax: (36) ~21501-500 
E·mail; j~1z_o@kaposvar.hu 

Ügyiratszám: T/236/2015,_. · 

Anaini SzámYevószék 
Elek János tőtirt,ár Ú)' résiére 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

. ' ;:;.!,.(.. 
1015 JúN H 
'Ft! R:;t,1. 

AL ,A!\1 :7,A;'\·iVEVOSZ.EK 
GGYV1TELJ 1H.ODA 
!::,-'3,/114 / 20 1 S-i 

\!',"·' JUN 2 5 20-15 
1

1· '"'"'"''"' ... Y.::: .. Qf!...9..: .. t2.!./L 4J 
. ~~!~.~l·f,:t· ,, ................. -,.-. ______ __.J 

. Az Állami Szá.invevősz.éknek a 2014. évi' valasztásokra fordított pénz~zközök. felhasználásának 
éUenörzéséröl szóló hátofu jelentéstervezethez (9rszággyfilési~ európai. parlalnenü. önkormányza:ti 
választások) a következő. ész.i:eVét~lt teSzem: 

Az Asi jeler1téstervezetei K.a~osvár yoiJ%1-tlcozásában nem tartalmi1 h~eru fonnai előírások vélt 
hiá.JJ,yosságait tartahnazzák. · 

Kaposvár. Mégyei. J~gú. Város Polginnesteri Hivatalában az ÁSZ jelentésekb~n kifogásolt 
kötelezettségvállalások a fe-ihasznált választási ::µénzek kis hányadát ériiltették. a'zok kizárólag·a 
százezer forint alatti kifi~tésekre· Vonatkoztak, am~lyek az ál1amh~a11ásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. .(XII .. 31.) Korm. rendelet. 53. § (l) beke,.dés a) pontja alapján 
előzetes. írá.<ibeli Icötele~ttség'vállalást neril. igényelnek. A százezer forint alatti kifizetésekre 
vonatk?zó észrevété-lek ?, pQlgánne~ii hivatal belső szabAf:yzatára hivatkoznak. ugymiakk:or a 
vizsgált idős~ban a polganü.esteri hivatal kötelezettségvállalási szabályzata ·a százezer furint alatti 
kifizetésekre vónatkozó eJöze~· ji:ásbeii kötelezettséiváHalásra elöfrást nem tartalrnazott. 

Az orsi:{tggyülési képvi...i;;etök:· választ~Sa, valamint ·az Európai Parlarnent tagjainak választása 
költségCi.nek nonnatíváiról, ·1éte1eiról~ elszám.olásj és bels& éllenőrzés.i' rendjér.öl. val~mint egyes 
Választási tárgyú ntlniszt~ ren:deletek·Inódosításá:ról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § 
(1) bekezdése sze1int a HVI és az: OEVÍ tekintetében a tán1ogatás felhasználását a TVI ellenőrzi a 
válas-.aás napját köyető negyvenöt ruipo.Q. beliil. A helyi önkormányzaii képviselők és 
polgárn1esterek választásán .a megisinételt szavazás; a helyi önkomi.ányzatl ·.képviseJöl( és a 
polgárn.1esterek időkQzi választ.á'sa, a ue1nzetiségi önkor.mányz!J.ti képviselők választásán a 
1negisméte1t szavazás és a·riemzeiiségi' önkonnányz.ati képvise'lők idő.közi Választása költségeinek 
nonnatíváiról, tételeiről. elszámolási és 'belső eUenőr,zési .rendjéről sz6ló 7/2014. cxr 6.) IM 
rendelet 8. §. (2) bekezdé9"e 1:1lapján ·a HVI.tekintetében az elszárnolások .p1egalapozottságát a.TVI 
eIIenörzi a szavazás napját követő hus2onöt·napo~ belűl: A TVI ellenőrzések _1ní,':g.történtek, azok 
problémát nem tártak fel. 

'összességében a megállapításokkal ilem értünk egyet,·hiszen Kaposvái- lvlegyei J~gú Város 
Polgármesteri Hivatalában az .·_ÁSZ . ellenőrzés olyan hiányosságot nem la11 fe!1 amely a 
jélentéstervezétekben szefeplő IDíhősitéseket ind,okolná. Kéren1, sz;iveskedjene.k ajelentéstervezetek. 
megállapításait a. rendelkezésekre álló d.oknmenttuupk alapján korrigálni. 

Kaposvár. 2015.június 24. 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Kéki Zoltán úr 
cí1nzetes főjegyző 

Kaposvár t\1egyei Jogú Város Polgánnesteii Hivatala 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 

FfiTITKiR 

lkt.szám:V-0779-433/2015, 
V-0780-292/2015, 

V-0781-194/2015. 

Köszönettel 1negk:aptam „Az országgyűlési képviselők 2014. évi választ.ására.fordított pénzeszM 
k6zök .felhasználásának ellenőrzése, Az Európai Parlan1ent tagjainak 2014. évi választására 
.fordf1ott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése és a A helyi önkor,nányzati képviselők és 
polgárn1esterek, valmnint a ne1nzeliségi önkonnányzati képviselők 2014. évi választására fordí
tott pénzeszközök.felhasználásának ellenőrzése" cín1ű jelentéstervezetek 1negál1apításaira tett 
észrevételét. 

Az ellenőrzési n1egállapításokra vonatkozó észrevételét az Állami Szán1vevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott tizenöt napos határidőn belül 
küldte n1eg. Az Állami Számvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a 1nellékletként csaN 
tolt, a felügyeleti vezető által készített indokolás tartalmazza. 

Budapest, 2015. O{. hódt. nap 

Melléklet: Észrevételre adot1 válasz. ( 1 darab) 

1052 BUDAPEST, APACZAI CSERt JÁNOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pl. 54 telefon: 484 9104 fa~i 484 9213 
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l. w..ámú melléklet 
a V..0779·433/2015. szÍlmú, 
a V·OiS0-29212015. számú, 
n \l.0781-194/1015. szá1m1 

levélhez. 

,,Az ors7,ággyűJési képviselők 201.4. évi választás.ára fotdítoft péuzeszkiizök felhasz
nálásának eUeuö-rzése, 

Az Európai Parlan1ent tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel
haszni'ilásának ellenőrzése) 

A helyi önkormányzati képviseUík és polgárn1estcrek, valamint a nc1nzetiségi önkor
mányz.1ti képviselők 2014. évi választására fo1·dított pénzeszközök felhasználásána)< 

ellenőrzése" 

Észrevétel: 

című jelentéstervezetekre tett 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. szá111ú 1nelléklet n1egállapítása: 

A gazdálkodásijogkőrök gyakorlásának összesítő értékelése: nent 111egfelelő 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés során 
feltárt jellen1ZŐ, rendszerszerű hiányosságok: 

32 esetben a kötelezettségvállalásra a pénziJgyi ellenjegyzés hiányában ke
rüli sor (Áhl. 37. §(!}bek.. Ávr. 55, §(!}bek.}, 49 esetben az érvényesilő a 
111egelőzó ügyn1enet szabálysze111ségét nen1 ellenőrizte (Ávr. 58. § (!) bek.) 

Az Európai Parla1nent tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzése chnű jelentéstervezet 3.2. A választással kapcsolatos 
kiadások teljesítésének szabályszerűsége, 3. szátnú mel1éklet n1egállapítása: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: ne1n 111egfelelő 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesftés során 
.feltárt je!le,nzó, rendszerszerr'I hiányosságok: 

A kötelezettségvállalás dolaunenttuna az Áht. 37. §(])bekezdésének előírá
sát n1egsértve 27 esetben nen1 tartabnazott pénzügyi ellenjegyzést. A 100 E 
Ft alatti k{flzetésekné/ 17 esetben nem tartották be a belső szabályzatban elő~ 
írtakat. 

A helyj 6nkor1nfinyzati képviselők és polgánnesterek) valan1int a nemzetiségi ön
kormányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá~ 
sának ellenőrzése 3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabály
szerűs~ge. 3, számú n1elléklet n1egáUapítása: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: részben 1negfelelő 

Kőtelezettségvállalás, pénzügyi elle,y'egyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés során ! 
feltárt jelle,nző, rendszerszerz1 hiányosságok: 

A 100,0 E Ft a/alti kifizetésekre (23 ese1ben} az Áhl. 37. § (}) be/rezdé,,elö
írása ellenére el6zetes irásbeli kötelezettségvállalás, illetve a belső szabály
zatban előírt engedély nélkül került sor. Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) b'e
kezdés előírása ellenére ne111 jelezte az utalványozónak, hogy a 111egelőzó 
ügynienetben ne1n tartották be a jogszabályi előírásokat. 
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1 Az észrevétel szeriut: ' 1 
Az ÁSZ jelentéstervezetei Kaposvár vonatkozásában 11en1 tartalmi. hanen1 for-
tnai előírásnak vélt hiányosságait tartahnazzák. 

Kaposvár lvfegyei Jogú \láros Polgái111esteri I-livatalában az ÁSZ jelentésekben 
kifogásolt kötelezettségvállalások a felhasznált választási pénzek kis hányadát 
érintették, azok kizárólag a százezer forint alatti kifizetésekre vonatkoztak, an1e-
lyek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

! 
31.) Korm. rendelet 53. § (l) bekezdés a) pontja alapján előzetes írásbeli kötele-
zettségvállalást ne1n igényelnek. A százezer forint alatti kifizetésekre vonatkozó 
észrevételek a polgánnesteri hivatal belső szabályzatára hivatkoznak, ugyanak-
kor a vizsgált időszakban a polgármesteri hivatal kötelezettségvállalási szabály-
zata a százezer forint alatti kifizetésekre vonatkozó előzetes írásbeli kötelezett-
ségvállalásra el~írást ne1n tartalinazott. 

A 38/3013. (XII: 30.) KIM rendelet 8. §(!)bekezdése, a 7/2014. IM rendelet 8. 
§. (2) bekezdésében előírt TV! ellenőrzések megtörténtek, azok problémát nem 
tártak fel. 

Összességében a 1negállapításokkal nem értünk egyet, hiszen I(aposvár 1v1egyei 
Jogú Vái:os Polgá1niesterl Hivatalában az Á_SZ ellenőrzés olyan hiányOsságot 
11en1 táii fel, an1ely a jelentéstervezetekben szereplő minősítéseket indokolná. 
Kérem, szíveskedjenek a jelentéstervezetek megállapításait a rendelkezésre álló 
dokun1entumok alapján ko1Tigálni. -

Válasz: Az Állami Számvevőszék a.z észrevételt nem fogadja el. 

Indoklás: Az indoklásban hivatkozott 368/2011. (XII. 31.) Konn. rendelet 53. § (1) bekez-
dése mellett az 53. § (2) bekezdése elöírja, hogy az (1) bekezdés szerinti kifize-
tésre e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalvá-
nyozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait a1kahnazni kell. Az előzetes 
írásbeJi kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a kötelezettséget 
vállaló szerv belső szabályzatában rögzíti. A polgáimesteri hivatal 2013. július 
l-től hatályos kötelezettségvállalási szabályzatának 2. pon~ja szerint: ,.A gazda-
sági esen1é11yekhez bruttó 100.000 Ft-ot el neni érő kifizetések esetében nen1 szük-
séges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás. Ezen gazdasági események vonat-
kozásában n1egrendelést 1negelőzően a pénzügyí,fedezetet biztosító költségvetési 
előirányzat .felett kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli engedélye szükséges, 
melynek 1 példányát az aláírást követően át kell adni a Gazdasági Igazgatóság 
részére, 1 példányát pedig a pénzügyi bizonylatlwz kell csatolni. Az írásbeli en~ 
ged.élynek tartabnazn.ia kell a terhelt előirányzat 1negnevezésél és az előirányzat 
.felett érvényesítési jogosultsággal rendelkező gazdasági ügyintéző által igazolt 
kötelezettségvállalással ne111 terhelt szabad keret összegét." 

A polgárn1esteri hivatalnál a fentiekben előírt írásbeli engedélyt az ellenőrdst 
végzők részére ne1n 1TIU.tatták be. Írásbeli nyilatkozatot tettek arról, hogy a sza-

i bályzat szerint írásbeli engedélyek ne1n készültek, a kis összegü beszerzésekre 
1 előzetes szóbeli egyeztetést követően került sor. i 

A választásokkal kapcsolatos kiadások te~jesítésének szabályszerűségének nli-
nősítésére - az egyes ellenőrzésekhez kijelölt n1intatételek esetében feltárt kil-
lönböző hiányosságokból n1atematikai, statisztikai 1nódszerrel szá111itottan - a 
hatályos jogszabályi előírások és a polgám1esteri hivatal belső szabályzatainak 
való megfelelés együttes n1egítélése alapján került sor. 

2 
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Az ASZ ellenör.Zés megállapításaira a TVI által lefolytatott ellenőrzések nincse
nek befolyással. 

Mindezek alapján a jelentéstervezetekben a gazdálkodási jogkörök összesítő ér
tékelésének 111ódosítására nincs lehetőség. 

Tájékoztaton1 Cí1nzetes Főjegyző Urat, hogy a számvevőszéki jelentés 111ellékleteként szerepelíet
jük a jelentéstcrvezethez tett észrevételét, valan1ínt az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 0+ hóOf.nap 
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!!I ni SZÁMVEVŐSZÉK 
1364 Budapest 4. 
Pf.54 
Dr. Elek János 
főtitkár részére 

Tárgy: Jelentéstervczetckkel 
kapcsolatos észrevételek 
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Budapest Főváros XII. kerület Hegvidéki 
Polgármesteri Hivatal 

JEGVZÖ 

... ., .. v'-c'l-+')~J1~J.{,01.r. 
·;ic:!c• ...... . 

1126 Budapest, Böszörmény! út23-25. 

ügyintéző: 

Telefonszám: 224 5900 
Faxszám:2245951 

Iktatási s,ámclV- .J. 4 0 41 / 2_ 
f' l ~ 

,t:.'J,.A,-. ki. . -....jt• 1' 1,: .... V\A.,,<."--

0::-- :e:; 
Tisztelt Főtitkár Úr! 

Köszönettel megkaptuk: a 2014. évi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának 
ellenőrzése tárgyú ,.Jelentés_ek" tervezetét. 

Elsőként köszönetemet fejezem ki a vizsgálatban részt vevő számvevők segítő együttműködéséért 
és hasznos szakmai útmutatásaikért. 

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 XII. 
kerületi HVI nem számolt el időben az állami feladat.finanszírozással. 

Ezzel kapcsolatban azt az észrevételt teszem, hogy mindhárom vá1asztás 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 mellékietei"ben a „gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő 
értékelése" szerint HVI-nk az országgyűlési képviselők és a helyi önkormányzati képviselők és 
polgánnesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására 
vonatkozó értékelése „részben megfelelt" volt, az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása 
esetében ~,nem megfelelő~' minősítést kapott. 

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

Országgyűlési képviselő választások: 

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

. .\., 

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 Országgyűlési 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 2014. 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 valósuJt meg." 

Észrevétel: 

Feltételezésünk szerint ebben az előző pontban említett 29 tétel is szerepel. Ezzel kapcsolatosan 
általánosságban jelezzük, hogy a bérszámfejtési dokumentumokon szereplő dátumok és a tényleges 
banki utalás dátuma minden személyi juttatás esetében eltérő volt, ugyanis a bérszámfejtés a 
választások időpontjában a Gazdasági Ellátó Swlgálatnál 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 utalványrendeletek és a banki 
kivonatok is alátámasztanak. A további 6 kifogásolt esetet nem tudtuk beazonosítani. 

t) 15 esetben a teljesítésigazolás a belső szabályzattól eltérően történt 

Észrevétel: 

A 13/2014. számú jegyzői utasítás szerint a személyi juttatások teljesítésének igazolására a Jegyző 
jogosult. A hivatkozott 15 fö 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 tagjaiuak választása 

a.) ,,A jegyzőkönyvvezetők jutalmának (12 tétel) és az SZSZB tagok tiszteletdíjának (15 
tétel) kiítzetésére írásbeli kötelezettségvállalás nélkül került sor. Az érvényesítő nem 
ellenőrizte a megelőző ügymenetben a jogszabályokban és a belső szabályzatokban 
foglaltak betartását." 

Észrevétel: 

A jegyzökönyvvezetök jutalmának kötelezettségvállalási dokumentuma a Dok:umentumjegyzék 18. 
pontjában szereplő „Jutalomlista a 2014. május 25-i EP választásokon nyújtott teljesítményekért" 
2014. június 3-án a Jegyző által aláírt és ugyanezen a napon pénzügyileg ellenjegyzett táblázatos 
dokumentum volt. Az SZSZB tagok tis.ztelctdíjának kötelezettségvállalási dokumentuma a 
Dokumentumjegyzék 17. pontjában szerepelő „SzSzB tagok tiszteletdíja szavazókörönként'' 2014. 
június 11-én a Jegyző által aláírt és ugyanezen a napon pénzügyileg ellenjegyzett táblázatos 
dokumentum volt. 

Az érvényesítő ezen dokumentumok. alapján végezte az érvényesítést~ amit a kapcsolódó 
utalványrendeleteken 2014. június 12-én aláírásával igazoll 

b.) ,,Az utalványozást nem a heL'>Ö 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 
Európai parlamenti választások Fővárosi Választási Irodán történt ellenőrzése során 
(Dokumentumjegyzék 6. pont) kiderült, hogy a szabályzatban helytelenül szerepelt a hatáskör 
átruházás, mivel a 38/2013.(X!l.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 
kézjegyernmeJ is elláttam. 

Önkormányzati választások 

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

Észrevétel: 

Nem tudtuk beazonosítani a tételeket, mivel jutalom jogcímen 12 fő egy közös listán, tiszteletdíj 
jogcímen pedig 15 fü ugyancsak közös listán kapott juttatást, 3 fó megbízási díjához pedig egyedi 
megbízási szerződések kapcsolódtak. 

3 
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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 mintatétclt 
érintett. 

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

Budapest Hegyvidék, 2015. június 22. 

Tisztelettel: 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Gottfricdné dr. Tusor Gabriella úrhölgy 
jegyző 

FÖTIIKÁR 

lki.szám:V-0779-43612015. 
V-0780-29412015. 
V-0781-l 95/2015. 

Budapest Főváros Xll. kerület Hegyvidéki Polgármeste.ri Hivatal 

Budapest 

Tisztelt Jegyző Úrhölgy! 

Köszönettel megkaptam „Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzesz
közökfelhaszná/ásának ellenőrzése", ,,Az Európai Parlament tagiainak 2014. évi választására 
fordítoll pénzeszközökfelhasználásánokellenőrzése", valamint „ A helyi önkormányzati képvi
selők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi vá/asztá
sárafordítotl pénzeszközőkfelhasználásának ellenőrzése" címűjelentéstervezetek megállapítá
saira tett észrevételét. 

Az ellenőrzési megállapításokra vouatkozó észrevételét az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVl. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott észrevételként kezeljük. Az Ál
lami Számvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a mellékletként csatolt, a felügyeleti 
vezető által készített indokolás tartalmazza. 

~· 
Budapest, 2015. ('.,-{ . 

l\1elléklet: Észrevételre adott válasz ( l darab) 

Hl52 BUD.4.PEST, APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA lO. 136~ 8ildapes! 4. Pf, 54 t;;lefon:•fü4 9104 far, 484 !!213 
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1. S'támú melléklet 
a V-0779-436!2015. számú, 
a v.0780-294/2015. számú, 
a V-0781-195/2015. snimű 

kvélhei 

uAz orll.-zággyűlési képvise-lők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzése, 

Az Európai J>arlan1ent tagjainak 2014. évi választására fo.rdított pénzeszközök fel
használásának eUenőr.f.ése, 

A helyi Onkor1nányzati képviselők és polgármesterek, valan1int a ncm_zetiségi önkor
mányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszköWk felhasználásának 

ellenőrzése" 
cimű Jelentéstervezetekre tett észrevételre adott válasz 

Eszrevétel:,-1 ~z országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzes~közök felhasz-1 
, nálásának ellenőrzése című jelentéstervezet I 
\ ·1 A 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszámolása fejezet 21. oldal 

'1 3
• bek•;;s~;;;;2:'.L s;:.~:~:;;::;.::e:~~;::,::;:,ásban szere~lő Budapest '\ 

I XII. keriiler} a Pvr. 7. §(!)bekezdésében meghatározott 15 napos határidőt 
! ; meghaladva nyújtotta be elsz6niolását a 1'Vl részére. 1 

\ '\
1 

Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök\ 
, felhasználásának ellenőrzése című jelentéstervezet l 

\ 'I A 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszámolása fejezet 18. oldal' 1 

! 8. bekezdés, illetve a 22. számú lábjegyzet megállapítása: 

\ 'I l'légy HVI (köztük a 22. szán1ú lábjegyzetbeli hivatkozásban szereplő Buda~ 
1
1 

I pesl ~\'11. kerület) a Pvr. 7, § (1) bekezdésében ,negltatározott 15 napos ha-
\ ! táridőn túl, J-8 napos késedelennnel készítette el az elszá111olását. 1 

! \ A helyi önkormányzaH képviselők és polgármesterek1 valamint á nemzetiségi ön~ 

1

1 ! kormányzati képviselők 2014. évi választására fOrdított pénzeszközök felhasznalá~ :

1

. 

I 
sának. ellenőrzése 

\ , A 4. A választási feladatokra felhasznált péozeszközök elszámolása fejezet 19. oldal, •

1 
1 13. bekezdés, illetve a 20. szán1ú lábjegyzet megáJlapítása: 

\ Az ellenlJrzötJ HVI-k 52,6o/v-a határidőre elszámolt a válasz/ások lebonyolí~ ! 

1 
\ tiísához biztositoff pénzeszközök felhasználásáról, kilenc választási .iroda I 

1 
1 {köztük a 20. szánni lábjegyzetbelí hívaikozásban szereplő: Budapest XJL ke-
ll rület) a 3/2014. (VIL 24.) IM rendelet 7. § (!) bekzdésében előírt 15 napos 1

1 '1· határidőt 1-1 a nappal túllépve készítette el és továbbiJotta a TV/ vezetője felé 
· az elszá,nolását l 

1
. \ Az észrevétel szerint: \ 

1 ' 
1 '\ A Budapest Főváros XU. kerületi HVI tevékenységével kapcsolatosan mindháron1 ;I 

\ , Jelentés szöveges részében csupán a 4. pont alatt taglalt, a „választási feladatokra 

1 1· fClhasznált pénzes7.közök elszámolása" keretében sz.crepel n1egá1lapitás amiatt, 1 
' hogy a XIL kerületi HVI nen1 számolt el idöben az állami feiadatfinanszírozással. 

'i Ezzel kapcsolatban azt az észrevételt teszik, hogy mindhárom választás esetén az 
L ___ J:Y.!_ által adott ha~_?őt betartva készítették el és nyújtott_á~ be az elszámolást, ~ 
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,------re-zze-~! ~ka_p_c_s_o~la-to_s_d7 o~k-w_n_e __ ntációt mhldháro1n esetben rendelkezésre bocsátották, így-1 

ezt a megállapítást llem tartják indokoltnak. 
lc;c~---+--c--------------·--·---·--·------·-···-·----·-· 

Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Indoklá;: Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak I 
váiasztá.c:;a költségeinek nonna1.íváiról, tételeiről, elszán1olási és belsö ellenőrzési ' 

1

, rendjérőlt valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek 1uódosításáról szóló 
, 38/2013. CXIL 30.) KIM rendelet (továbbiakban: Pvr) 7. § (l) bekezdése, valrunint a 
I helyi önkonnányzati képviselők és a polgármesterek választás~ valamint a neruze~ 
tiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek norrnatíváiról, tételeiről~ 
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VII. 24.) számú IM rendelet 
7. §(!)bekezdése tételesen rendelkezik arról, hogy a HVI vezetője feladattípusú 
elszán1olást készít a TVI vezetője részére a választás napját követő tízenöt napon 
belül. Az elszámolás készítés kötelezettségének hivatkozott jogs,,abál1i előírások
ban foglalt határidejét a TV! (az Önök esetében az FVJ) elszámolást érintő, ettől 

h---~ 1 eltérő eljárása nem befolyásolja. 
EszrevéteJ 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasz-
1 nálásának ellenőrzése című jelentéstervezei 

3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűsége fejezethez , 
kapcsolódóao a 3. számú melléklet megállapítása: 1 

A gatdálkndásijogkörök gyalwrlásának összesítő értékelése: részben megfe-
1 lelő • 

Köte!ezetlségvá!la/ás, pén:zúgyi ellerifegyzés, teljesftésigazolá.\~ érvényesítés 
során ,feltárt je/le111ző, rendszerszerll hiányosságok: 
"29 esetben a pénzügyi elle11iegyzés a Aijizetési bizonylaton és ne1n a kötele
zettsé&,vá/la/ás doku1nen/u1nán került .feltünletésn: (Ávr. 55. § (1) bek.), 
29 esetben a kótelezettségvállalás összegét nem liintettek jel (Áht. 37. § 
(!) bek., Ávr. 55. §(])bek.), 13 esetben a teljesítésigazolás nem történt meg, 
illptve J 5 esetben a le/jesítés.igt12olás a belső szabá~vzcutól eltérően történt 
(,4ht. 38. § (1) bek és Avr. 57. § (3) bek., Pénzkezelési-, pénzgazdálkndásí és 
kőtelezettségvállalásí szabályzata Ill!A. fejezet e) pont), négy esetben az ér
vényesítési ne1n a kőtelezettsét,"Vállalási szabályzatában kijelölt szenuJly vé
gezte (Áht. 37. § (l) bek., 13/2014.jegyzőí utasítás). 29 esetben az érvénye
sítő a n1egelőző iig)!menet s2ahályszerúségér ne,n el!enőri.zte (Ávr. 58, § 
(JJ bek.j, 35 esetben az utalványozás a k{fizetések urán valósult 1neg 
(Aht. 38. § (1) bek.). " 

Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök 
felhasználásának eUenőrzése cín1ü jelentéstervezet 

3.2. A választással kapcsolatos kiadások te-ljesítésének szabályszerűsége fejez.ethez 
kapcsolódóan a 3. számú melléklet megállapítása: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: ne111 ,neg/e/elő 
Kötelezetlsé1,,,7vállalás, pénzügyi elle1y'egyzés_. te(iesUés;gazolás, érvényesítés 
során felrárljelleniző, rendszerszerű hiányosst.ignk: 

i „ .4 jegyzőkönyvvezetők jutalmának (12 té1ci) és az SZSZB tagok tis2teletdijá-
!,, ': nak (l 5 tétel) kijizetésé~'e az Áht. 37. § (1) beke:.:désének előfrását »'!egséttve j 

írásbeli kötelezettségvállalás né/lrül kt•riih sor. Az érvé,~vesítő az Avr. 58. § 1 

L.___ _____ _1 __ ~(=]) 'f.!ek~zdésének előírása ellenére n!nl ellenőrizte a ntegelőz!í ügy,?_~(!_netb(_!n J 

2 
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Válasz 

a jogszabályokban és a be/s(f szabályzatokban foglaltak betartásár. Az utal
ványozást az .Avr. 59, § (1) bekezdésének előlrásával ellentélesen netn a belső 
szabályzatban 1neghatározou személy végezte. " 

i A helyi önkormányzati kép,·iscJök és polgármesterek, valarnint a nemzetiségi ön~ i 
konnányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá~ ! 
sá11ak ellenőrzése 
3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűsége fejezethez 
kapcsolódóan a 3. számú.melléklet megállapítása: 

A gazdálkodásijogk!!rök gyakorlásának összesit6 értékelése: ré.13ben megfe- [ 
lelő . 

Kötelezettségvállalás, pénz-ügyi ellenjegyzés, teljesftésigazolás, érvényesítés 
során feltárt jellemző, rendszerszerü hiányosságok: 
,A 9 HVI tag személyi juttatása ldfizetésére az ÁhL 37. § (1) bekezdés előírá- i 
sáf m.egsértve, írásbeli kötelezettségvállalás nélkül került sor. A pénzügyi el- ; 
lenjegyzésre 3 tétel esetében az Áht. 37. §(])bekezdés előírása ellenére kiJ. 
telezettségvállalás után kerüll sor. Az érvényesltö az Ávr. 58. § (2) bekezdés 

I 
előírása e.llenére a 12 szen1élyi juttatási. tétel esetében nem jelezte az utalvá
nyozónak, hogy a 111egelőző ügymenetben a jogszabályokban és a belső sza- ! 
bál:;.wlokbanfoglaltakat nem tartották be. " ! 

Az észrevétel szerint: 1 

A jelentések 3. száinú mellékleteiben a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának össze- 1 
sítő értékelése az országgyűlési, illetve a helyi önkonnányzati képviselők és polgár-1 

·11nesterek 1 valamint a nemzetiségi önkonnányzati képviselők 2014, évi választásai 
vonatkozásában 1,részben megfelelt" voJt, az Európai Parlan1ent tagjainak 2014. évi I 
választása esetében nem megfelelő minősítést kapott. A.z észrevételek a 3. számú ! 

'! n1ellékletben hivatkozott ellenörz.és alá vont mintatételek beazonosításához, illetve! 
a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának bizony1atonkénti áttekintéséhez kapcsolód-1 
nak. Az egyes bizonylatokat érintő észrevételek alapján a kapcsolódó értékelés. mi-

' nősítés lehetőség szerinti kedvezőbb elbírálását kérték. 1 

Az Állanti 87.ámvevőszék az észrevételeket részben elfogadja. i' 
Indoklás • 

'I Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására forditott pénzeszközök ellen- 1 
őrzésénél az utalványozást végző személy vonatkozásában tett észrevételét elfoga-1 
dom, a megállapításokat ennek megfelelően módosítom. Az utalványozás során nem 

I 
a belső szabályzatban foglalt előírást sértették meg,_mivel az utalványozást az ész
revételben hh1atkozott belső szabályzatban megjelölt gazdasági vezető végezte. Ez a I 

; gyakorlat azonban nem felelt meg a Pvr. l. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt elő· ·1 

I írásnak, mely szerint a helyi választási iroda vez.etője (a jegyző) gyakorolja a válasz
tás pénzeszközei feletti köteJezettségváUalási és utalványozási jogot. i 

1
1 Az utalványozási jog nem megfelelő gyakorlására tett megállapítást az országgyü-1 

lési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök ellenőrzéséről szóló 
l jelentés 3. szAn1ú mellékletében pontosítom. Az itt szereplő megállapítás szerint i 
i 35 esetben az utalványozás a kifizetések után történt rneg. l\1inderre azért került sor. l 
\ mert eredetileg az utalványozási jogot a Pvr. l. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 
1 elöfrás ellenére ne1n a jegyző gyakorolta. A jegyzői aláírásra utólag, a Fővárosi Vá- 1 

1 1
. lasztásl Iroda ellenörz.ését köve. tően került sor. ezáltal a kifizet6sek elrendelése nem I 
szabályszerű - az államháztartásról szóló 2011,th,i CXC\7• törvény (továbbiakban: 

l ! Áht,) 38. § (l) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - utalványo?.ás alapján történt. : 
L~-----·-.,-·'-· -·---·-·1 

3 
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I A fentieken túl az észrevételben foglaltakat nem fogadom el. 

1 - Az ellenőrzés megállapította, hogy a személyi juttatások tekintetében a kötele· 
I 

zettségvállalás ajelentéstervezctekben megjelölt esetszámban nem felelt meg az 
Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak. A belső szabályzat llVA. a) Kő· 
telezettségvállalás pont 2. szán1ú alpontjában m.eghatározott 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 Önkonnányzatnál ezáltal nem I 
rögzítették az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3681201 L ; 
(XII. 3 !.) Komi. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 53. § (2) bekezdésének megfele· 
lően ezen kifizetések rendjét, így a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának 
minősítése során az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak való meg
felelés vehető alapul. Egyebekben a 2014. évi választások helyi előkészítésére 
és Iebonyolításám felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalás i 
rendjéről 2014. február l-jén kiadott 1312014. számújegyzöí utasítás a Pvr. J, § i 
(2) bekezdés .e) pontjában foglalt előírással ellentétes rendelkezést tartalmazott. 
A hivatkozott jogszabály szerint a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) gya
korolja a vála<;ztás pénzeszközei feletti kötelezettc;égvállalási jogot~ ennek elle
nére a jegyzői utasításban az aljegyző. illetve a Fenntartási Iroda vezetője rés7kre 
e jogkör gyakorlásám felhatalmazást adtak. A jegyzői utasítás jogszabályi elő- i 
írásnak megfelelő módoshására csak 2014.júníus 20-án került sor. 

Az elJenőrzés során a kötelezettségvállalás dokumentumaként a HVI tagok ese~ 
tében a HVJ vezető által kiadott megbízást, az SZSZB tagok esetében a megbí
zóJevelei mutatták be, amelyek nem tartalmazták a kötelezettségvállalás összegét 
és az Ávr. 55.§ (!) bekez.désének rendelkezésétől eltérően a pénzílgyi ellenjegy
zést. Az érvényesítés ebből kifolyóan azért nem volt teljes köriien n1egfe1elő~ 
n1ert a megelőző Ugyn1enetet netn ellenőrizte az érvényesítő és a szabálytalansá
got nen1 jelezte az utalványozó felé. Az ész.revételben hivalkoz-0tt jutalom listák, 
tiszteletdíjról készített táblázatokon a választás lebonyolítása napját követő dá
tumn1al szerepel a jegyző (kötelezettségvállaló) és a pénzügyi ellenjegyző alá
írása. 

- A 15 fő szavazatszámláló bizottsági tag részére történt kifizetés esetében a telje
sítés igazolása a 2008 óta hatályos Pénzkezelési-, pénzgazdálkodási és kötele
zettségvállalási szabályzat UVA. fejezet e) pont 3. alpont előírásaitól eltérően 
nem a számlán vagy az utalványrendelkez.ésen történt, az ellenörzés erre való 
tekintettel állapította n1eg, hogy az a belső szabályozásnak nem felelt me-g. 

- A helyi önkormányzati képviselők és polgánnesterek, valamint a nen1zetiségi 
önkonnány,.ati képviselők 2014. évi választása tekintetében 9 HVI tag személyi 
juttatása (jutalma) tekintetében- a belső szabályzatban meghatározott értékhatár 
túllépése ellenére - az Áht. 37. § (]) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelő. 
előzetes írásbeli kötelezettségvállalásra nen1 került sor, mivel a kérdéses sze1néM 
lyek vonatkozás"iiban kiállított dokumentumokban (megbízólevelekben) a dija
zás összege nem szerepelt. Ezen túl az észrevételben Önök is eliSJnerik az ellen
őrzés által feltárt további hibát, mely szerint a dokun1entumok alapján a pénzügyi 

L_ ___ J_ .. _ -e-1-le-nJ-·e_g_yz_é_,r_e_a_k_ó_'te-l-ez-e-tt-se-·gvállulá:t~~ke:ilt sor. 

4 
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10 

A választásokkal kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűségének minősí
tésére - az egyes ellenőrzésekhez külön-külön kijelölt mintatételek esetében feltárt 
különböző hiányosságokból n1ate1natikai, statisztikai n1ódszerrel számítottan- a haw 

'1 tályos jogszabályi előírások és a polgárn1esterí hivatal belső szabályzatainak való 

1 
n1egfelelés együttes n1egítélése alapján ker(ilt sor. 1 

• 1 
il Mindezek alapján ajelentéstervezetekben a gazdálkodási jogkörök összesítő értéke- JJ 

lésének 1nódosítása nem indokolt. 
·····----···-----------J 

Tájékoztaton1 Jegyzö úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük a 
jelentéstervezethez tett észrevételét~ valainint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 

5 
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Domokos László 
e1nök 

Állanli Számvevőszék 
Budapest 4. 
Pf.54. 
1364. 

Tisztelt Elnök Úr! 

lkt.sz.: <A ·y'é,/ t, é-f'<?>_ ?/. ·•' - .. 1-r./ .<-~ í '/ .. ,-.. /\A .. .,r 

Tárgy: 2014. évi választásokJ"a 
fordított 
felhasználásának 
jelentéstervezet 

pénzeszközök 
ellenőrzése e. 

Az Állami Számvevőszék 2015. június 8-án kelt és 2015. június 1 l-én kézhez vett V-0779-
415/2015, iktatószámú levelével 1negküldött, a 2014. évi választásokra fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzése - Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése cín1ű jelentéstervezetre az alábbi észrevételt 
teszein: 

Jelentéstervezet 17. oldal 3. bek 
..... a KIH-nél a kirendelt kom1ánytisztviselők szen1élyi juttatásának kifizetése esetében - az 
Áht. 38. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére- nem került sor teljesítésigazolásra." 

A megállapításhoz 111egjegyze1n, hogy a kirendelt konnánytisztviselők foglalkoztatója a 
kirendelés időta1tan1ára a Nen1zeti \lálasztási Iroda volt így~ a tnunkavégzés teljesítésének 
igazolására a Netnzeti Választási Iroda által vezetett és a KIH részére megküldött hiteles 
nyilvántartás szolgált. Ebből kifolyólag külön teljesítés igazolás kiállítása ne111 volt indokolt. 

19. oldal 4.bek 
"A KII-I-nél az ellenőrzés 1negállapította~ hogy a 2014. évi OGY választás lebonyolításában 
való közre1nűködésre az NVJ-töl rendelkezésre bocsátott 9,3 MFt pénzügyi forrásból, összesen 
1,7 MFt felhasználása 11e111 felelt n1eg a Pvr. 1. § (2) bekezdés b) pontjában és az NVI-KIH 
Megállapodás l. pon\jában foglalt rendelkezéseknek." 

A 1negállapításhoz 1negjegyzen1, hogy a hivatkozott, az NVI-KIH Megállapodás utólag, a 
feladatok elvégzését követően került aláírásra, azaz a felek között létrejött Megállapodás 
tévesen ne1n a tényleges állapotot lekövetve került 111egkötésre, azaz nem került rögzítésre az 
Európai Parlm11ent tagjainak 2014. éví választásához kapcsolódó ad1ninisztrációs feladatok 
elvégzése, tniközben a kirendelés n1ódosításáróI szóló n1egállapodás 111ódosítások rendre 
taitahnazzák azt. 

1 
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Ez egyrészről annak is betudható, hogy a re]eváus info1mációk késve jutotiak el az NVI-tö} a 
J(IH felé, illetve a Megállapodás egyeztetése, véglegesítése ís késedehnet szenvedett. Fentiek 
111iattjavaslo1n.~na~ a Í:énynek a rögzítését, hOf,'Y nein kizárólagosan a KJH hibájából tér el a 
forrásfelhasZnálás a hivatkozott megállapodás 1. pontjában foglalt rendelkezésektől. 

Kéte111 észrevételehn szíves elfogadását. 

Budapest, 2015. június 

Tisztelettel: 

1 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Tóth László úr 
1negbizott elnök 

Közigazgatási és Igazságügyi l-Iivatal 

Budapest 

Tisztelt Megbízott Elnök Úrf 

FÜTITKAR 

lkt.szilln: V --0779·443/20 J 5. 

Köszönettel 111egkaptam „Az országgyülési képviselők 2014. évi választására .fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" cú11ű jelentéstervezet 1negállapításaira tett észrevé
teléL 

Az ellenőrzési 1negállapításokra vonatkozó észrevételét az Állan'.l.i Szátnvevöszék.ről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében n1eghatározoU tizenöt napos határidőn belül 
küldte n1eg. Az Állan1i Számvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a 1ueUékle1ként csa
tolt, a felügyeleti vezető által készített indokolás taitahnazza. 

Budapest, 2015. o'::f. hó()'\ ,nap 

MellCklet: Észrevételre adott válasz{l darab) 
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1. számÍI melléklet 
a V-0779-443/2015. s1 ... 1mú levélhez. 

Az országt,.,yűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök fC.Ihaszuálá
sának ellenőrzése chnű jelcntésten1ezetre tett észrevételre adott válasz 

E é 1.szrev te: Jelentéstervezet 3.2. A választással kapcsol{Jfos kiadások te(iesíiésének szabálysze- t 

r11sége.fejezet 17. oldal 3. bekezdésében szerepló 1negállapitás szerint: 

Az OGY választás előkészítése, lebo1{volítása érdekében .fehnerülő kiadások te(jesí-
tése torán - az ellenőrzésre kiválasztoll 1nintatételek alapján - a gazdálkodási.fog-

I 
körök gyakorlása a KI/1-nél 11e111 felelt nieg a jogszabályok és a belső szabályzatok 
előírásainak. A Kll-1-nél a kirendelt konnánvtiszlviselo'7c sze1nélyi juttatásának kifi-
zetése esetében- azAht. 38. § (!) bekezdésibenfog!altak ellenére -- nem került ,;or 
te{iesítés;gazolásra. 

Az észrevétel szerint: 

Megjegyezni kívánják, hogy a kirendelt konnánytisztviselök foglalkoztatója a kiren-
del és időtaitamára a Ne1nzeti Választásí Iroda volt, így a 1nunkavégzés teljesítésének 
igazolására a Nen1zeti Választási Iroda által vezetett és a KIH részére megküldött 
hiteles nyilvántartás szolgált Ebből kifolyólag külön teljesítés igazolás kiállítását i 
ne111 ta1t0Uák indokoltnak. 

Válasz; Az ÁIJan1i Számvevőszék az észre,1éte)t nen1 fogadja el. 

Indoklás: A kirendelt KIH kon11á11ytisztviselők vonatkozásában a Nen1zeti Választási Iroda 
által kiállított - észrevételben hivatkozott - dokumentumok biltokában a KIH fel-
adatát képezte volna annak biztosítása, hogy az Á vr. 57. § (]) bekezdésében foglal-
tak szerint a teljesítés igazolása során ellenőrizzék és igazolják a kiadások teljesíté-
sénekjogosságát és összegszerűségét Ennek hiányában az Áht. 38. § (l) bekezdé-
sében foglalt előírást 111egsértve a kiadási előirányzatok terhére történő uta1ványo-
zásra a teljesítés igazolása nélkül került sor. Erre való tekintettel a tnegá1lapítás mó-
dosítása nem indokolt. 

Eszrevétel: Jelentéstervezet 4, A választásife/adatola·a.felhasznált pénzeszközőkelszán10/ása_fe-
jezet 19. oldal 8. bekezdésében szereplő 1negá/lqJítás: 

A Klll~nél az ellenőrzés ,negállapította, hOf,T)' a 2014. évi OGY választás /ebonyolí-
tásában való kőzre111űködésre az J\TVJ-töl rendelkezésre bocsátott 9,3 M Ft pénzügyi 

J.rorrásbó!, összesen 1, 7 M Ft felhasználása nem felelt meg a Pvr. 1. § (2) bekezdés 
b) pon(iában és az NVI-KIH Megállapodás 1. pontjában foglalt rendelkezéseknek. 

Az NVI-KIH Megállapodás l. pontja rögzifi, hogy az NVJ által rendelkezésre 
bocsátott pénzügyi forrás kízárólag az OGYválasztássa/ őssze,.függő feladat-
ellátásra használható fel. Az NVJ és a KII{, vala1nint a 18.fő kirendeli kor-

' n1ánytisztviselő közőtt létrejött-Megállapodás Kirendelés .A1ódosÍlásáról el-
1 nevezésü - a kirendelés 111eghosszabbftásáról szóló háro,nolda/ú n1egállapo~ 

dá.sok 2. pontjában rögzítették, hogy a n1egállapodást az Európai Parlmnenf t 

tagjainak 2014. évi válasz(ásához kapcsolódó egyes ad,ninisztrációsf'élada- ! 
tok e/látásáta.flgyelennnel hosszabbították 1neg, J 
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Az észrevétel szerint: 

A hivatlcozott NVI-KIH Megállapodást utólag, a feladatok elvégzését követően írták 
alá. A felek között létrejött Megállapodás tévesen ne1n a tényleges állapotot lekö-
vetve került 111egkötésre, n1ivel 11e1n rögzítették bem1e az Európai Parlan1ent tagjai-

1 

nak 2014. évi választásához kapcsolódó ad111inisztráci6s feladatok elvégzését, n1i-
közben a kirendelés módosításáról szóló megállapodás 1nódosítások rendre tartal~ 
n1azták azt. Ez egyfelől annak is betudható, hogy a releváns infon11ációk késve ju~ 
!attak el az NVl-!öl a KIH felé, illetve a Megállapodás egyeztetése, véglegesítése is 
késedelmet szenvedett. Fentiek n1iattjavasolják am1ak rögzítését, hogy ne1n kiz.áró-
lagosan a KIH hibájából tér el a fonásfelhasználás a hivatkozott megállapodás 
1. pontjában foglalt rendelkezésektől. --

Válasz: Az Állami Számvevőszék az észre,,ételt nem fogadja el. 

Indoklás: Az NVI és a választásban közre1nűködő szervezetek között létrejött Megállapodá~ 
sokkal kapcsolatos hiányosságokat~ kietnelten azok 1negkötésének késedeln1ét a je-
lentésterveze1 valan1em1yi érintett ellenőrzött szervezet vonatkozásában tartal;nazta .. 
A n1egkötötrMegállapodások tar~abriának val(ldiságá~rt_· az érintett Jelek .egya~árit 
felelőSek. Kellő.körültekintés n1ellett a KII-I-nekjeleznie kell"ett volnf4 hogy a Meg-
á11apodásban az Európai Parlrunent tagjainak 2014. évi választásához kapcsolódó 
adn1inisztrációs feladatok ne1n a tényleges állapotot lekövetve kerültek rögzítésre. 
E jelzés eln1ulasztása hozz~iárult ahhoz. hogy nen1 érvényesült a Pvr. 1. § (2) bekez-
dés b) pontjában és az NVI-KIH Megállapodás l. pontjában foglalt előírás. Erre való 
tekintettel a xnegállapítás Lnódosítása ne111 indokolt. 

Tájékoztato111 1'1egbízott elnök urat., hogy a szán1vevöszékj jelentés n1e1lékleteként szerepeltetjük 
ajclentéstervezethez tett észrevételé1, valainint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 

2 

5 





14. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0779-465/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

FEJÉR MEGYE JEGYZŐJE 

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
131 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
li? (+36-22) 312-144 
@ dr.kovacs.zoltan@fejer.hu 

i.- ÁLL,}Ml S7,ÁM\'EVŐSZÍ1K·1 
1 ÜGYVITELI IRODA 

j 'J~i?S21201::,-
; ú,k., JllM 2 9 2015 1 

' 1 l fktifüíszfím: ........................................... 1 
\ !-.-kl!~!,:-~ct: .... :_. .............. :···· .... ··:, ... ., ...... _.~ 

Szám: 25-26/2015. 
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Tárgy: észrevétel ellenőrzés megállapításaira 

Dr. Elek János 
főtitkár 

Állami Számvevőszék 

Budapest 
Apáczai Csere János u. 10 
1364 

Tisztelt Főtitkár Úri 

'íJ ·J e' CÍ · 'L_ ~). ' 

1015 JúN 3 Q 

VOt'r€1 ~L,"(O p.01.r-: 

Hivatkozva a 2014. évi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának 
ellenőrzése kapcsán részemre megküldött jelentéstervezetekre, ,,Az országgyűlési 
képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának 
ellenőrzése" című jelentéstervezet kapcsán az alábbi észrevételt teszem. 

A jelentéstervezet 20. oldalán az alábbi szövegrész szerepel. 

„Az FVl-nél és az ellenőrzött TVl-knél - a Fejér megyei TV! kivételével - a 
választáshoz kapcsolódó pénzeszközök célhoz kötötten, a választás előkészítése és 
lebonyolítása érdekében történt és nem számoltak el a választáshoz nem 
kapcsolódó kiadást. 

A Fejér megyei TVl-nél két esetben összesen 37,5 E Ft összegben a kiküldetéseknél 
nem csak választásnapi költségeket számoltak el. A Fejér megyei TV! eljárása nem 
felelt meg a Pvr. 1. mellékletében foglaltaknak, amely a szavazásnapi működéssel 
összefüggő gépkocsi használat elszámolását teszi lehetővé." 

A jelentéstervezetben szereplő fent idézett, a Fejér megyei TVl-re vonatkozó 
megállapítással nem értünk egyet az alábbiak miatt. 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordltott pénzeszközök 
felhasználása során a Fejér megyei TV! is csak a választáshoz kapcsolódó kiadást 
számolt el. Az idézetben szereplő, pontosan 37.503 forint összegű költség a 2014. 
évi országgyűlési választások iratanyagainak helyi választási irodák részére történő 
kiszállítása kapcsán felmerült költséget jelenti. 

1 
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A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tulajdonában és üzemeltetésében lévő MOX-
001 forgalmi rendszámú gépkocsival történt a választási iratanyagok (hirdetmények, 
plakátok, választási egységcsomagok, szavazólapok, jegyzőkönyvek, umazáró 
címkék stb.) helyi választási irodák részére történő kíszállltása. A hivatal 
fenntartásában lévő gépkocsik üzemanyaggal való folyamatos efüatása Mol kártyák 
használatával történik, így ilyen jellegű közvetlen költség elszámolása a választás 
lebonyolítása kapcsán nem állt módunkban. Ugyanakkor a Fejér megyei TVI a 
személygépkocsi menetleveleiben rögzített, kizárólag csak a választási feladatok, 
fent említett iratanyag szállítási feladatai kapcsán felmerült km-re jutó, a mellékelt 
feljegyzésben rögzltett, közvetett módon számított költség elszámolás lehetőségével 
élve, elszámolta a feladat elvégzése kapcsán felmerült választási költségeket. 

A jelentéstervezetben szereplő azon megállapítással sem értünk egyet, miszerint a 
Pvr. 1. mellékletében foglaltak a szavazásnapi működéssel összefüggő gépkocsi 
használat elszámolását teszi lehetővé, ugyanis ilyen megállapítást a Pvr. 1. 
melléklete a TVl-kre vonatkozóan nem tesz. 

Fentiekben rögzítettek alapján kérem, hogy a levelemben idézett, a Fejér megyei 
TVl-re tett megállapítást szíveskedjenek a végleges jelentésből törölni. 

Székesfehérvár, 2015. június 23. 

Tisztelettel: 

• 

. Kovács Zoltán 
"' megyei jegyző 
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Feljegyzés a 2014. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán 
elszámolandó üzemanyag-költségről 

A MOX-001 rendszámú gépkocsi 

BC 0297025 és BC 0297026 sorszámú menetlevelei alapján 464 km 
figyelembevételével 426 FVI üzemanyagárral, 7,6 1/100 km fogyasztási 
normával, 9 FVkm amortizációs költséggel számolva bruttó 19.198 Ft 
összegű üzemeltetési költség; 

BC 0297033 és BC 0297034 sorszámú menetlevelei alapján 436 km 
figyelembevételével 434 FVI üzemanyagárral, 7,6 1/100 km fogyasztási 
normával, 9 FVkm amortizációs költséggel számolva bruttó 18.305 Ft 
összegű üzemeltetési költség, 

a választási iratanyagok szállítása kapcsán a 2014. évi országgyűlési képviselők 
választására biztosított központi támogatás terhére számolandó el. 

Székesfehérvár, 2014. május 5. 

u {, .. ---------/~-·---~-. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . ;(."!;,., 1 iAI.Asz, 
Dr. Molnár Krisztiá1y~,:_c;---~ 1'ó!;,. 
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Személygépkocsi menetlevél 
Rendszám: IGy~y;d. I S~!Jftható személyek sorozat sorszám 
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Személygépkocsi menetlevél 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Kovács' Zoltán úr 
n1eg.yei jegyző 

Fejér Megyei Önkonnányzati 1-Iivata:l 

Székesfehérvár 

Tisztelt l\1egyei Jegyző Úr! 

fDTITKÁR 

lkt.szám: V-0779-441/201:5. 

Köszönettel megkapta1n „Az országgytilési képviselők 2014. évi választására fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" című jelentéstervezet megállapításaira tett észrevéw 
telét. 

Az ellenőrzési megállapításokra vonatkozó észre.vételét az Állami Számvevőszékről szóló 
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. 

Budapes~ 2015. 0 \~ . hó 13_ nap 

l\1elléklet: Észrevételre adott vala.sz 

10&2 BUD~.?rS!. ?.PACZfll CSERE 3AfiOS UTCA ifl. 1364 B11dape~l 4. PL 54 tc!~fon, 464 !1104 !a~. 4tl4 9113 
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J. számú melléklet 
a V~0779-44Jí20! 5. :,zámú levélhez 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá~ 
sán:ak ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetrc tett észrevételre adott válasz 

r&mvétel: Jelentéstervezet 3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabálysze
nísége J~iezet 20. oldal 2-3. bekezdé!;eiben szereplő rtJegállapitás: 

~,riz FV'l-nél és az ellenőrzött Tl1/-knél - a Fejér 1negyeí TV! kivételével - a vá
lasztáshoz kapcsolódó pénzeszközök felhasználása célhoz kötötten, a választás 
előkészüése és lebonyolftása érdekében történt és nen1 szán10Itak el a választás
hoz 11e1n kapcsolódó kiadást. 

A Fejér n1egyei TVI-nél kél esetben összesen 37,5 E F1 összegben a kikülde
téseknél ne,n csak választásnapi költségeket szá,noltak el A Fejér rnegyei TV! 
eljárása ne111felelt n1eg a Pvr. J, n1ellékletéhr{i1fo!fla.ltahiak, ·amiily á-.szava
zásnapi 1nűködéssel összefüggő gé1>kocsí haszrlá/at elszámolását teszi !ehe
tővé." 

Az észrevétel szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordí
tott pénzeszközök felhasználása során a Fejér Megyei 17Vl is csak a választáshoz 
kapcsolódó kiadást számolt el. A megállapításban szereplö 37503 forint összegű 
költség a 201.4. évi országgyűlési válasziások iratanyagainak helyi választási iro
dák részére történő kimillítása kapcsán merült fel, 

A F~jér J\1egyei Önkom1ányzaii tiivatal tulajdonában és üze1neltetésében lévő 
·gépkocsival történt a választási iratanyagok helyi választási irodák részére tör
ténő kiszállítása. A hivatal fenntartásában lévő gépkocsik üzemanyaggal való fo
lyamatos ellátása MOL kártyák használatával történik, így ilyen jellegű közvet- i 
len költség elszá1nolására a választás lebonyolítása kapcsán nem áHt módjukban. 
Ugyanakkor a Fejér n1egyei TVI a szen1élygépkocsi menetleveJeiben rögzített, 
kizárólag a választási feladatok) fent említett iratanyag szállítási feladatai kap~ 
csán feln1erült k1n-re jutó, az észrevételhez 1nellékletként csatolt feljegyzésben 
rögzített, közvetett módon számított köl1ség elszán1olás 1ehétöségéve1 élve) el~ 
számolta a felmerült választási költségeket. 

Nen1 értenek egyet a jelenté:.'tervezet hivatkozott megállapításával) mely szerint 
a Pvr. 1. szá1nú mel[é.kletében foglaltak a szavazásnapi n1üködéssel összefüggő 
gépkocsi használat elszámolását teszik lehetővé, mivel a TVI-k vonatkozásában 
a Pvr. 1. számú n1eUéklete ilyen előírást nen1 tartalmaz. 

l-=cc----l---c-
V á I a sz; Az Álla1ni Számvevőszék az észrevételt elfogadja. . 

! Indoklás: Az észrevételbe~ hivatkozott - és az armak tneilékletekéut átadott dok~~·1entu- j 
mok alapján elszátnolt - gépjánnűhasznalat költségét az országgyűlési képvise
lők választása. valamint az Európaí Parlan1ent tagjainak választása költségeinek 
nom1atíváiról, !ételeiről, elszámolási és. belső ellenőrzési rendjéről, valamint 
egyes választási tárgyú 1niníszteri rendeletek n1ódosításáról szóló 38/2013. (Xll. 
30.) K.IM rendelet 1. száinú n1el1éklet Megyei kiadások1 azon belül a dologi ki- 1 

adások 131 TVl választások előkészítésével és folyan1atos 1nűködésével össze- 1 

függő kiadási jogcbnek körébe tartozóként elfogado1n. A jelentéstervezetbcn 
lévő megállapítás ennek megfelelően 1nódositásra került 

'-----'---
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Tájékoztatom Megyei jegyző urat, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük a 
jelentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra ad.ott válaszunkat.. 

Budapest, 2015. hó /'.', .nap 

2 
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l-IAJDÚ-BIHAR MEGYE! (>NKORMÁNYZAT KözoYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐJE / 

10 4024 Debrecen, Piac u. 54., W:52/507-524, ?-maii: kgw@lhbmo.hu 

Dr. Elek .János úr 
titkár 

Állatni Szánrvevőszék 

Budapest 
Apáczai Csere János utca 10. 

Tisztelt 'fitkár Úr! 

lkt.szám: ÖH: 80-11/2015 
Hivatkozási szám: V-0779-415/2015 

V-0780-276/2015 

{\tz V-0781-182/2015 
/ I . ' 

i-ÁLLAMI SÚ\l\'EVÖSZ&K 1· 
2015 JúN 3 0. : ÜGYVlTGLl IRODA ' _ . . . J ···-- S4Rs,-1201c,-

\; - o:n~1 ~ t1Y:i /J.Ofl 1 "''··· JuN 2 s 2015 . _ 

1 '"""''"'"' .. 1/.-::;.Q:/:."!:9..=!.(!::P./;f("' . 
i M,·ik\ldc1: ....................... ::::-:: ..... ,~:.·.:::~:d 

A 2014. évi választásokra fördított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről készített V-
0779-415/2015, V-0780-276/2015, V-078 J-I 82/2015 szá1nú szún1vevöí ellenőrzési jelentés
tervezet I-Taj<lú-Bihar Megyei Önkonnányzati Hivatalt érintő 1negállapitásaira észrevételt ne111 
kívánok tenni. · 

Debrecen, 2015.júnhis 17. 

1 
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Ikt.sz.: NVI/1!.':,Y •' /2015 

Dr. Elek János 
főtitkár 

Állami Számvevőszék 
1052 Budapest 
Apáczai Csere János utca 10. 

1 . 

. 

' . 

Nemzeti Választási Iroda 
elnök 

Tárgy: Észrevételek a megküldött jelentéstervezetekhez 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

1015 JúN 3 0. 

U-01.1':i - ~"'2/.101 r 

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 

1. A tervezet 4. oldalán a 4. bekezdésben ,Az el/enőrzés célja annak megállapítása volt. 
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2014. évi választására fordltott pénzeszközök 
teJVezésére .... 'f szövegrész helyett: ,,Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt 
hogy a 2014. évi országgyűlési képviselővá!asztására 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-ei alapítását követően a gazdálkodás 
szervezeti egysége 2014. október !~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 hatálidőt. 

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

1 
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II. Az Európai Parlament tagjainak 2014, évi választására fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése - V-0780-276/2015, számú 
jelentéstervezet 

1. A tervezet 7. oldal 5. 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. oldal 1. bekezdésében a „010201 TEA kódon" szöveg helyett „1010201 
TEA kódon" szöveg a helyes. 

3. A tervezet 18. oldal utolsó bekezdéséhez megjegyezni kívánom, hogy á 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.) NVI utasítás formanyomtatványa rendelkezett ennek kezeléséről. 
Amennyiben mlnden HVI esetében minden kiadásnem vonatkozásában a 
jogcímenkénti részletező kimutatást kértük volna be, az rendkívüli adatmennyiséget 
keletkeztetett volna, és jelentős munkaterhet jelentett volna a HVI-kre és TVI-kre 
nézve. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi 

önkonmányzatl 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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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 könywite!i 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 Tisztelt Főtitkár Urat, hogy az NVI részéről tett észrevételeket és kért módosításokat a 
végleges jelentésekben elfogadni és érvényesíteni szíveskedjenek. 

Budapest, 2015. június ,) <;; 

Üdvözlettel: 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Pálffy Ilona úrhölgy 
elnök 

Nen1zeti Választási Iroda 

Budapest 

Tisztelt Elnök Úrhölgy! 

FŐTITKÁR 

lkt.szám:V-0779-445/2015. 

V-0780-297í2015, 
V-0781-l96í2015, 

l(öszönettel n1egkaptan1 „Az országgyt1lési képviselők 2014. évi választására fordított pénzesz
közök felhasználásának ellenőrzése", ,,k Európai Parkunent tagjainak 2014. évi választására 
.fordúott pénzeszközök.felhasználásának ellenőrzése", valantint " A helyi önkormányzati képvi
selők és polgár,neslerek, vala,nint a nenrzetiségi önkor,nányzati képviselők 2014. évi választá
sára fordirort pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése'' című jelentéstervezetek megállapítá
saira tett észrevételét. 

Az ellenőrzési 1negállapitásokra vonatkozó észrevételét az ÁllanU Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében tneghatározott észrevételként kezeljük. A.z Ál
lami Számvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a mellékletként csatolt, a felügyeleti 
vezető által készített indokolás tartaln1azza. 

\., 

Budapest, 2015. e.-:! hó J_?, nap 

Tisztelettel: 

Melléklet: Ésuevételre adott válasz (3 darob) 

1052 BUDAPEST, APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA 10, 1364 BvdaJ)esl 4. Pf. 54 !el~fon, 484 91114 laí: 484 9113 
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1. számú melléklet 
a V-0779~445:'2015. s7.ám6 kvélht-z 

,,Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzésen című jelentéstervezetre tett észrevételre adott válasz 

. ' Eszrevétel: J A jelentéstervezet Bevezetés fejezet 4. oldal 4. bekezdése szel111t az ellenőrzés célja: , 

r i „Az ellenőrzés célja annak ,negállap[tása volt, hogy a helyi önkormányzati J 

j i képviselők és polgárniesterek, vala,nini a ne,nzetiségi önkortnányzati képvi- ! 
1 1 selők 2014. évi választásárafordftott pénzeszközöktervezése,felhasználása, 1 

]

11

. ! elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e, valan1int hasznosul- !' 

' tak-e az előző ÁSZ ellenőrzés ja\,aslatai." ! 

A..z észrevétel szerint: 1 

! 1 r\ jelentéstervezetben az ellenőrzés célja tévesen szerepel. r:~-1 Az .4.Uami Számvevöszé~ az észrevételt elfogadja. 

j Indoklás: j Az .~llenőrLés célját tartalnuizó beke7..dés a téves n1egfogalmazás n1iatt tnódosításra 

I kerul. 

• 

Észrevétel: j A jelentéstervezet Részletes megállapítások l.1 A választás pénzügyi tervezése fe
i jezet 9. oldal 3. bekezdés megállapítása: 
1 

~ .. -,-
Indoklás: 

Észrevétel: 

_I ___ _ 

1 „Azl'lVI elnöke a Szárnv. tv. 14. § (11) bekezdésébenn1eghatározott 90 napos 
I határidőn túl, 2013. október l-jén határozta n1eg az NVJ számviteli politiká-i ját ... 

! Az észrevétel s?.erint: 
1 
! A 1negállapításhoz megjegye7.ni kívánják, hogy a jogszabályban előírt 90 napos ha
! táridöt azért nen1 tudták tartani, mert az NVI 2013. május 24-i alapítását követően a 
! gazdálkodás szervezeti egysége 2014. ol'tóber l-jén került felállításra, a gazdasági 
i vezető kinevezése is ekkor történt meg. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

! Az Állami Számveviíszék az észrevételt nem fogadja el. 

·1 Az észrevételben a megállapítás megalapozottságát nem vitatják:, a kése-delem kö- l 
rilln1ényeinek magyarázata alapján a 1negáll.apítas n1ódosítása nen1 indokolt, __ J 
A jelentéstervezet Részletes n1egál1apítások 2. A költségvetésből biztosított finan
szírozási források elosztása, az e]öirányzatok kezelése fejezet 13. oldal 3. bekezdés 
megállap[tása: 

„A ne1n non11a1[v kiadások tekintetében az előleg utalásának határidejéről a 
Pvr. nen1 tartabnaz előírást, így a KIH, a KEKKH és a B.4H intézmények 
részére a pénzúgyffOrrás a 111egállapodások alapján, az OGYválasztást kö-
1•etően került folyósításra. A KIH számára 9,31 111 Ft-ot, a KEKKH-nak 
334, 1 AJ Ft-Ól, a BÁR részére 3, 7]111 fi-ot utalt át a niegállapodásoknak 1neg
felelően előlegként az íVVI" 

Az észrevétel szerint: 

A megállapításhoz n1egjegyzik) hogy az országgyűlési képviselők választása, vala
mint az Európai Parfan1en~jainak választása költségeinek normatíváiról, tételei-

5 
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rölt elszán1olási és belső ellenőr.tési rendjéről, valnmint egyes választási tárgyú mi
niszteri rendeletek módosításáról szóló 3812013. (Xll. 30.) KIM rendelet (Pvr.) a 

, nem. normatív kiadások tekintetében azért nein tartalmaz előírást az előlegek utalá-
I sának. határidejére vonatkozólag, mert azok minden esetben az ellátandó feladatok 
jellegét, a résztvevő szervezetek tevékenységét meghatározó megállapodásban ke
rülnek rögzítésre, és erre vonatkozólag a korábbi választások végrehajtási rendeleteí i 

--~-- ! 
Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Indoklás: 1 Az észrevétellel érintett megállapítás nem szabálytalanság feltárá'>ára vonatkoiik, 
! tényként került rögzítésre, hogy a választás lebonyolításában résztvevő- a választási 
· írodákon kívilli - egyéb szervezetek esetében a feladatellátás érdekében felmerült 
kiadások finanszírozására szolgáló előleg biztosításáról a jogszabály nem rendelke
zik. A N'e1nzeti Választási Iroda az érintett szervez.etek részére a választás napját 
követően iblyósította a megállapodásban szereplő támogatási összegeket. 

! Az észrevételben ezen 1negállapítás megalapozottságát nem vitatják, erre tekintettel 
! annak módosítása nem indokolt, 

Az ellenőrzés a választási eljárás lebonyolításában résztvevő szervezeteknél működő . 
eltérő finannírozási gyakorlatra ltivta fel a figyelmet. A Pvr. 4. § (2) bekezdése alap- ' 
ján ugyanis garantált volt. hogy a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló 
nonnatívák szerint n1eghatározott összegek a területi választási irodák számára a vá-

J lasztás napját megelöz-0 hanuincadik, a helyi választási irodák részére a választás 
I napját megelőző huszadik napig folyósításra kerüljenek. í\ .. választási irodáknál ez

által „előfinanszírozás", 1níg az egyéb szervezetek tekintetében az ellenőrzés meg
állapításai szerint utófinanszírozás működött. Az NVI - a KüM kivételével - az 
egyéb szervezetekkel a választás napját követően kötött 1negállapodást, illetve a vá- 1 
lasztást követően biztosította a feladatellátás kiadásaihöz szükséges fedezetet. A ! 

! költségvetési fedezet biztosítása tnódjában kialakult fenti gyakorlat indokoltsága, 
! megfelelősége kérdéseket vet fel (például az egyéb szervezetek tekintetében a 1neg-

állapodás megkötését megelőzően a választási feladatok előkészítése és lebonyoli~ 

I 
tása céljából szükséges kötelezettségvállalások szabályszerűsége~ a fi7..etöképesség 
biztosítása tekintetében). 

És;revétel: A jelentéstervezet Részletes n1egállapítások 3.2 A választással kapcsolatos kiadások I 
! teljesítésének szabályszerűsége fejezet 15. oldal 5. bekezdés megállapítása: i 
i .. A pénzeszközök felhasználását a 2/2014. (JJL 31.) KiíM utasítás VII. fejezet 
J 1-2. pontja előírásai alapján a Forrás Költségvetési és Pénzügyi N)'ilván~ 

tartó Programban, valamint a KEKKH pénzügyi nyilvántartó rendszerében 
jogcímenként -- szakfeladat részletező Mdon -- elkúlönítetten rartották riyíl
ván a Pvr. előírásainak megfelelően." 

Az észrevétel szerint: 

, A hivatkozott bekezdés utolsó mondatában a KEKKH pénzügyi nyilvántartó rend- ! 
, 1 szerében helyett az OrganP VPIR rendszerében megnevezés a helyes. 1 f-----------1-~~-- ... ____ _, 
I V~ílasz: i Az Állami Számvevőszék az észrevételt elfogadja. ! 
t---- . 1 
1 Jndoklás: 1 A= ·11 ! ' · ' 1 · · 'd 'á k l ... ii ! ~-:_~a ap tas a téves meg1oga ma7..as n~-~att mo osit sra rerü . -· 
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Észrevétel: 

Válasz: 

Indoklás: 

A jelentéstervezet Részletes megállapítások 3 .2. A v~;asztással kapcsolatos kiadás;1 
teljesítésének szabályszerűsége fejezet 19. oldal 2-3. bekezdéseinek megállapítása: 1 

,,Az 1VVl-nél az EP választással összefüggésben kifizet,ett tiszteletd(I kivételé- ! 
vel a 2014. évi OGY választásra biztosított pénzeszközök.felhasználása cél~ 1 

hoz kötötten, a választás előkészítése és lebonyolítása érdekében, szahálys:::e- ! 
rűen történt." 1 

".Egy fő, a 1Ve1nzeti Választási .Bizottságban való részvéteilel ll$ EP válasz
táshoz knJJCsolódóan 1negbízott tag tiszteletdíját az OGYválasztás kiadásai 
között szá1nolták el, 1negsértve ezzel a Pvr. 6, §(!)bekezdésében foglalt vá-

I lasztásonkéntf elkülönftés elifirásait. A nem szabályszerű elszá1nolás összege 
1 245,9 E Ft volt" 

! Az észrevétel szerint 

I Az NVI által nem a n1egfelelő választás kiadásai terhére elszámolt tételek-· a háron1 
jelentésterve7,etbéll számosságát tekintve öt darab - na1,ryságrendje é's összege is el
enyésző volt a négy ors7.á&os választás vonatkoiásábail. Az érintett tételek mind
egyike a választások érdekében fehnerült, szabályszerűen, a megfelelő kiadásnemen 
elszámolt kiadást jelentett. Az N'VI jelenleg és a jövőben is kie1nelt figyelmet fordít 
a feladattípusú elszámolás során a pén7.eszközök felhasználásának pontos kimutatá-

! sára. 

] Az Állami Sz;'in1vevőszék az észrevételt nem fogadja cl. 

1\:z észrevételben tbglaltak. a 1negállapítás megalapozottságát nem érintik. Az ellen
őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságot a jelentéstervezetben összességében a 
kifizetések célhoz kötött, indokolt voltát emelte ki, és ezzel egyidejűleg kivételként 

j__·----·-··-~· -~-ke_r_. ü_lt_e_m_I_ít_é_sr_e_a_t_é_v_es_e_n_, _ne_m_a_n_,_eg_fi_e_Ie_Iő_' _v_ál_as_z_t_ás_í_f_e_Ia_d_am __ a_e_ls_zam_' _o_lt_e_g;_' _té_te_I_. ~ 

Tájékoztatom Elnök úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés 1nellékleteként szerepeltetjük aje
lentéstervezethez tett észrevételét, vala1nint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. o:C. 

3 
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2. számú melléklet 
a Vh0780-297i2015, számti levélhez 

,,Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszkiizök fel
használásának ellenőrzése" című jelenféstervezetre tett észrevételre adott válasz 

Észrevétel; Aje1entéstervezet Összegző 1negállapitások. következtetések fejezet 7. oldal 5. be-
kezdés megállapítása: 

,,Az NVI a választási irodák és az egyéb szervezetek e?fógadott elszán1olásai 
alapján a Pvr. -ben előírt haráridőn túl elkészltetle a választási kiadások ősz-
szesftő elszá1nolását." 

A jelentéstervezet Részletes megállapítások 4. A választási feladatokra felhaszJlált 
pénzes7.közök elszán10Jása fejezet 22. oldal 5. bekezdés inegállapitása~ illetve a kapN I 
csolódó 27. számű lábjegyzet I 

,,A helyi és területi választást irodák,_ valaniint a választásban részt \levő I 
egyéb szervek elszámolásai alapjJ.n az lVV! az összesítő elszá,nolást a Pvr. 
7. § (5) hekezdésében··:etőfrt határidő'!, a válas:ucis _napjál követő kilencven I 
napon túl készítette el. " ! 
„Az ellenőrzé11· rendelkezésére bocsátott végleges elszámolás dátuma 2015. 1 

1nárcius 12. " 

Az észrevétel szerint: 

A 1negállapítást nem fogadják el, mivel az NVI az országgyűlési képviselők válasz-
tása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek norn1atíváiról_. 
tételeiről~ elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tár-
gyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3812013. (XII. 30.) KIM rendeletben 
(továbbiakban: Pvr) előírt határidőn belül, 2014. augusztus 22. napján készítette el 
összesítő beszámolóját (Beszán1oló a 2014. évi Európai Parlan1ent tagjainak válasz-
tásáról). A 27. számú lábjegyzetben feltüntetett végleges elszá1noláson szereplő 
2015. március 12-i dátum a dokun1entun1 nyomtatásának a napja. 

Válasz: Az Állan1i Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Indoklás: Az észrevételben foglaltak a megállapítás megalapozottságát nem érintík. Az ellen-
őrzés során bemutatták az észrevételben hivatkozott~ 2014. augusztus 22-én kelt be-
számolót~ illetve az annak 2014. dece1nber 2-án n1ódosított példányát. A Pvr. 7. § 
(5) bekezdése szerinti összesítő elszámolás elkészítésére a Netnzeti Választási Iroda 
a helyi és terilleti választási irodák, a Kü.\1. illetve a választásban résztvevő egyéb 
szent(ek) elszámolásai alapján a választás napját követő 90 napon belül kötelezett, 
an1ely esetiliJ,k:be1~ _2014 .. augl!sztus 23-ig történő elszfu:nolást jelent. Az ellenőrzés 
során rendelkezésre bocsátott dokumentun1ok szerint a területi választási irodák el-
szárnolásainak elfogadásáról szóló döntést a 2014. augusztus 25. és 2014. szepte1n-

I ber 1. közötti keltezésű levelezés igazolja. A KEKKH elszámolását 20 J 4. augusztus 
1 29-én nyújtotta bei melynek NV.I általi elfogadásáról a 2014. október .9-én kelt levél 
I tanűskodik. A KüM eiszá1nol.ását az NVJ 2014. október 21-én kelt dokmnentum 

alapján fogadta el. Mindezekre tekintettel a 2014. augusztus 22-én kelt előzetes be-
számoló nem felel meg a hivatkozott jogszabályi előírásnak n1egfeleJö összesítő el-
számoláskénti mivel a választás lebonyolításában résztvevő választási irodák és 
egyéb szervek elszá.molásai 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 aláírt és az aláírás J!!ellett 



Észrevétel: 

Válasz: 

· Indoklás: 

Észrevétel: 

1 
1 

Válasz: 

Indoklás: 

1 
1 
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kézzel írt keltezést tartalmazó összesítő elszámolások alapján (2015. március 9-én 
kelt összesítő elszámolás az NVI központi kiadásai nélkül, 2015. március 12-én kelt 
összesítő eb-zámolás a .mindösszesen kiadásokról) az ellenőrzés megállapításainak 
módosítása nem indokolt 

A jelentéstervezet 3, 1. A választási pénzeszkö7.ök nyilvántartása, a felhasználás sza-
bályozottságafejezet 14. oldal 1. bekezdés megállapítása: 

.,~ NVJ kialakította a választások céljára bíztositott pénzeszközök elkúlőní-
tett számviteli kezelését. A jökőnyvi könyvelésben, a jogszabályban előírt 
016010 COFOG kódon belül a választásonként elkülöniteít kezelést külön 
tervezési és elszá1nolásí 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 észrevételt elfogadja. 

A megállaÍ>itáS a· TE1\ kódban történt elírás miatt móáosításra került. 

A jelentéstervezet 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszáinolása 
fejezet 18. oldal 9. bekezdés n1egállapítása: 

„ A Pvr. 7. § (1) bekezdése a IJVI vezetlJk szá»tára feladattipusú elszán10/ás 
készítését írta elő_ Az elszá1nolásokat a 19/2014. (VI 04.) NVI utasításnak 
1negfelelően készítették el, azonban az előlrt és alkabnazottforn1anyo11ttatvá-
nyok ne,n teljes kört1enfeleltek ,neg a Pvr. 6. § (2) bekezdésében előfrtaknak, 
1nivel a kiadás nen1eken belüli jogcitn kód szerinti részletezést ne111 fartal-

1 
111azták. jogcirnenként csak a többletköltséget és feladatelmaradás miatti 
visszafizetési kötelezettséget kérte részletezni." 

Az észrevétel szerint: 

A Pvr. 6. § (2) bekezdésében a HVI-k részére előírt feladattíp11sú elszá1nolás jogcí-
rnenkénti részletezése a jogalkotói S7..ándék szerint kizárólag a többletkölt~gckre és 
a feladate]maradásra vonatkozott volna. Az elszámolások elkészítésére vonatkozó 
19/2014. (VI. 04.) 't-i."VI utasítás formanyomtatványa rendelkezett ennek kezeléséről. 
Amennyiben 1ninden 1-IVI esetében minden kiadásnen1 vonatkozásában ajogcí1ncn-
kénti részletező khnutatást kérték volna be, az rendkívüli adatmennyiséget keletkez-
tetett volna a HVI-kre és TVI-kre nézve. 
r\ helyi önkormányzati képviselők és po!gárn1esterek, továbbá a nemzetiségi ön.kor-
1nányzati képviselők választásáról szóló 3/2014, (VII. 24.) L\1 rendeletben már pon~ 
tosításra került ajogcín1enkénti rés7Jetező kimutatásra vonatkozó előírás. 

' 
1\z Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. __ j 
Az észrevételben foglaltak a 1negállapítás megalapozottságát nen1 érintik. A'z Euró-
pai Parlament tagjainak 2014. évi választása tekintetében a Pvr. 6. § (2) bekezdése a 
pénzeszközök felha<;ználásáról ~ ezen belül a többletköltségekről és a feladatehna-
radásról -feladatonkénti Qogcírnenkénti) elszátnolás készítését írta elő. Ajogchnen-
kénti részletezés az összes pénzeszköz felhasználásra-· ne1n csupán a többletköltsé-
gekre és feladatehnaradásra -· vonatkozott, ezáltal az észrevételben szereplő NVI 
ut.1Sítás a hivatkozott jogszabályi előírásnak nen1 felelt meg. --

2 
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éte~- A jelentCstervezet Részletes megállapítások 3.2. A választással kapcsolatos kiadások I 
teljesítésének szabályszerűsége fejezet 16. oldal 3-4. beke7..dése1nek inegállapítása: 

.,Az iVVI-né.l az ellenörzott kiadások esetében a pén::eszkdzOk felhasználása ' 
-egy tétel kivé.telével -a Pvr.-benfoglaltaknak 111eg{elelöen, az EP vá/.asztás 

J előkészítése és lebanyolitása érdekében, célhoz kötotten tortint " 

1 

,,A dologi kiadások között egyéb szakmai szolgáltatások te?jesítéseként egy, 
az őnkor1nányzati választások előkészüéséhe:z kapcsol6dó üzletviteli tanács
adást tartabnazó, 6,5 lvf Ft összegű szárnlái a Pvr. 6. § (1) bekezdésébenfog
lallak ellenére az b1' választás l 010201 tervezési és elszániolási alapegység 
kódon szá1noltak el. " 

I Az észrevétel S'Lerint: 

I Az NVI által nem a 1negfe]elő választás kiadásai terhére elszámolt tételek - a háro1n 
Í jelentéstervezctben szárnosságát tekintve öt darab - nar.,,yságrendje és összege ís el
! enyésző volt a négy országos választás vonatkozásában. Az érintett tételek mlmlI egyike a választások érdekében felmerült, szabályszerűen, a megfelelő kiadásnemen 
I elszán1olt ldadást jelentett Az NVIjelenleg és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít I 

a ,tCladattlpusú elszán10Jás során a pénzeszközök felhasználásának pontos kirnutatá-1 
sara. 

j Válasz: AzÁlla1ni Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

r Indoklás: l'\z észrevételben foglaltak a megállapítás megala-p-oz-_o._tt_s_á_ga_'t-,-,e-n-, -ér-in-t-ik ___ Az_e_l-le-n--;-1 

l 
őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságot a jelentéstervezetben összességében a j 
kifizetések célhoz kötött, indokolt voltát emelte ki, és ezzel egyidejűleg kivételként I 

·------~-k_eru_··_11_e_m_lít_é_sr_e_a_t_é_v_es_e_n_,_n_em_a_1_n_eg_,f._e_le_Iö_' _v_ál_a_sz_m_·s_i_fi_el_a_da_t_ra_e_I_szam_'_o_l_te_g,_·t_é_te_t.~1 

T~jékoztatom Elnök úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés 1uellékleteként szerepeltetjük aje
lentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015, 

----------------------
3 
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3. számú melléklet 
a V-0781· l96i20! 5. szfümí levélhez. 

,,A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nenizefuégi ön
kormányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök feJhasznáJásá~ 

nak ellenőFLése'' című Je1entésterveze1te tett észrevételre adott válasz 

Észrevétel: A jelentéstervezet Bevezetés fejezet 3. oldal l. bekezdés megá1Japítása: 

,.Magyarország Köztársasági Elnöke a 2014. évi helyi ónkorntányzati képvi
selők és polgánnesterek, vala1nint a nernzetiségi önkormányzati képviselők I 

I választását október 12-re tilzte /d," 
1
1 Az észrevétel szerint: J 

A 1negfogaln1azás pontosítása indokolt. mivel a nemzetiségi önkonnányzati képvi
selők választását nem Magyarország Köztársasági Elnöke, hanen1 a Nemzeti Válasz
tási Bizottság tűzte ki. 

Válasz: 1 Az Állami Számvevőszék az észrevételt elfogadja. 

Indoklás: A megállapítás a téves megfogalmazás miatt~ a Nemzeti Választási Bizottság 
I l 128/2014. szá1nú határozatában fo Jaltak ala ~án módosításra került. 

Észre,1étel: A jelentéstervezet Részletes tnegállapítások 2. A költségvetésből biztosított finan
szírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése fejezet 12. oldal 7. bekezdés 

I 
megállapítása: 

,,Az }lVJ az önkonnányzati és a ne,nzetiségi választásokra a választás évé
ben, a 2014. évi költségvetésében eredeti előirányzatot nent terve2ett, a költ-
ségvetés tervezése során az .1Íht. 12. § ( I) bekezdése szerintí közgazdaságilag 
n1egalapozo!T tervezés ne111 érvényesillt. Az önkonnányzati választásokkal 
kapcsolatban a 1nódositott előirányzat az intéz111ényi költségvetésben 
2 952, 7 }vf Ft, a fejezeti kezelésű előirányzaton 3 578,6 111 Ft, összesen ·1· 

6 531,3 J.1 Ft volt. ( A kapcsolódó lábjegyzet szerint a véglegespénzügyi terv , 
szerinti kiadások összesen 101,2 _A,,f Ft-tal meghaladták a módosított elő-1 
irányzatok összegét.) A 1nódosftol1 előirányzat 1,2%-át (77, 4 M Ft) a szemé
lyi juttatások és járulé1«11; 36,3%-át (2369,3 M Ft) a dologi kiadások, 7,9%
át (516.0 M Ft) a beruházások, 54,6%-át (3568,6 M Ft) a milkődési célú I 
pénzeszközátadások tették ki. ! 
A nen1zetiségi választások esetében a módosított előirányzat az i11tézn1ényi ! 
költségvetésben 47,3 A-1 Ft, a fejezeti kezelésű előirányzaton 409,4 l,,1 Ft, ösz- i 
szesen 456, 7 M Ft volt, {A kapcsolódó lábjegyzet szerint a módosított elő- j 
irányzatok összege 4,3 Ji.1 Ft-tal több volt mint a jóváhagyott pénzügyi ten, ! 
szerinti kiadások összege.) A ne,nzetiségi választások ntódosítolt előírányza- 1 

tá11ak 10,4%-át (47,3 M Ft) a dologi kiadások, 89,6'Y~át (409.4 M Ft) a rn1í- ! 
ködési célú pénzeszközátadások tették ki. A.fejezeti kezelést'i előirányzaton aj 
2014. évi 1negjsmételt önkor111ányzaii választásokkal kapcsolatban a! 
12,0 lvf F't 1nódosftott előirányzat .vzerepelt." 

1

! 

Az észrevétel szerint: 

.A. hivatkozott bekezdésbeli rnegállapitáshoz n1egJegyezni kívánják, hogy az NVI a 
2014. éví költségvetésében az önkonnányzat.i és nemzetíségi választásokra azért 
nc1n tervezett eredeti előirányzatot, mert összhangban a jelentéstervezet 11. oldal 2. 
ponf ának első bekezdésében leírtakkal - az eredeti előirányzat az önkormányzati és.., 

11 
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Válasz: 

I 
Észrevétel: 

I nen1zetiségi választásokra már nem biztosított fedezetet. A közgazdaságilag megala
pozott tervezés biztosított volt az NVI által 2014. március 3-án elkészített, majd a 
forrás biztosítását követő módosított előirányzat könyvviteli rendszerben történő 
rögzítésével. 

M ,\,,,,; "'•-""" ~ ~--"" "'""' • 1 
I Az ésr.revételben foglaltak a megállapítás megalapozottságát nem befolyásolják. Az 

észrevételben leírtak azt támasztják alá, hogy az eredeti előirányzatok megállapítá
sakor nem, csupán utólag érvényesült a közgazdaságilag 1negalapozott tervezés el~ 

A jelentéstervezet Részletes megállapítások 4. A választási tCladatokra felhasznált ! 
_pénzeszközök elszámolása fejezet 17. oldal 6. bekezdés megállapítása, valatnint a 
kapcsolódó 18. számű lábjegyzet: 

,,Az NVI a 3/2014. (Vll 24.) IM rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak el
lenére a szavazás napját követő kilencven napon túl készítette el a TVI-k, va- 1 

!amint a KEKK!{ elszániolása alapján az ÖIJkormányzatl és a nemzetiségi ' 
választások összesítő e/számolását." 

,, A ne,nzeliségí választások összesítő elszámolása 2015. tnárclus 9-én, az ön
konnányzari választásoké 2015. n1árcius 20-án készült el." 

Az észrevétel szerint: 

! A hivatkozott megállapításhoz megjegyezni kívánják, hogy a választások összesítő 
elszámolása 2015. február 12-én készült el, a jelentéstervezetben megjelöl:t 2015. 
március 9-e a dokumentum nyomtatásának napját jelenti. A jogszabály által meg~ 
adott 90 napos elszámolási határidő ebben az esetben két országos választás teljes ! 

I körű ~l.le~őr~ét és .adatainak !eldo.lgozására \'onatkozott, vagyis ezzeJ indokolható i 
í a hat:andon tuh elszamolás elkeszítése. 1 

Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

[ndoklás: 1 Az észrevételben foglaltak nem befolyásolják az ellenőrzés megállapítását, mely 
I szerint a helyi önkotmányzati képviselők és a polgánuesterek választása, valan1int a 
! nemzetiségi önkom1ány7..ati képviselők választása költségeinek normatíváiról, téte- 1 
Jeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 312014. (VII. 24.) számú l!vf 
rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti határidőt követően készült e] az öss7_.esit6 elszá
molás. 

Az észrevételben hivatkozott. dátummal készült elszárnolást az ellenőrzést végzők 
! szán1ára nem adtak át A rendelkezésre bocsátott dokwnentun1ok közül az önkor-
i mányzati képviselők és polgármesterek választása összesítő dokumenttunán az alá
írás mellett a kézzel rájegyzett dátum: 2014. március 20. volt. Az ellenőrzés során 
átadott ne1nzetiségi választások NVI kiadásai nélküli összesítő elszámoláson az NVI 
gazdasági elnökhelyettese aláírása n1cllett kézzel rájegyzett dátutn 2014. február 16. 
volt. ,Az NVI kiadásait is tartalmazó, a nemz.ctiségi választások kiadásai összegzését 
tartahnazó elszámoláson kézzel írt dátumozás nem található_, a gé_pileg 11yo1ntatott 
dátum 2014. n1árcius 9. volt. Az NVI elnökhelyettese a 2015. tnárcius 20-áI1 kelt 
nyilatkozatában az ellenőrzést végzők részére azt a Hijékoztatást adta, hogy a nem
zetiségi választások esetében a 2015. február l 6-án készült PVO 11 KIS. valan1int a 
2015. március 9-én készült PV037 _KIS nevü adatállon1ányok tartalinazzák a végle- i 
ges összesítő adatokat. Mindezekre tekintettel az észrevételben jelzett dátun1 helyes- 1 

bítését nem fogadon1 el. 

2 
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I Észrevétel: 
1 

Válasz: 

Indoklás: 

-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~, 

A jelentéstervezet Részletes megállapítások 3.2. A választással kapcsolatos kiadások I 
teljesítésének szabályszerűsége fejezet 16. oldal 2-3. bekezdéseinek megállapítása: 1 

1 
„Az ellenőrzött kifizetések·-·· háro1n, összesen 33,2 J1 Ft összeg11 kifizetés ki-1 
vételével - a 2014. évi önkonnányzati és ne,nzetiségi választások előkészítése I 
és lebonyolítása érdekében 111erúltek fel, célhoz kötöttek és indokoltak vol- j 
tak." 1 

„A 312014. (VIL 24.) IM rendelet. 6. § (1) bekezdésébenfoglaltakellenél'e az I 
önkonnányzati választások .fejezeti kezelésű előirányzata terhére utalták ár ·1 

1
1 és szárno/Jákel a KEKKHrészére 2014. decen1ber 15-énfoly6sított, az OGY 

I 
választásokkal kapc..r;olatbanfebnerült 31,0 M Ft-ot. valanlint a n1egisn1ételt 
önkonnányzati választások érdekében feln1erült 2,2 M F't kiadás(, " 

1 Az észrevétel szerint: 

\ Az. NVI által nem a megfelelő választás kiadásai terhére elszán1olt tételek - a három. 
jelentéstervezetben számpsságát tekintve öt darab - nagyságrendje és összege is e1-
enyés7.Ö volt a négy országos választás vonatkozásában. Az érintett tételek mind
egyike a választások érdekében feln1eriilt, szabáÍyszerűen, a megfelelő kiadásnenlen 
elszámolt kiadást jelentett. Az NVI jelenleg és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít · 
a feladattípusú elszá1u0Jás során a pénzeszközök felhasználásának pontos kimutatá-1 
s ára. ! 

! Az Állanti Szátnvevőszék az észrevételt nem fogadja cL I 
-e- ' I Az észrevételben foglaltak a megállapítás n1egalapozottságát nem érintik. Az ellen~ J 

! őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságokat a jelentéstervezetben összességében ] 
a kifizetések célhoz kötött> indokolt voltát emelte ki, és ezzel egyidej üleg kivételként .

1 
kerültek en1lítésre a tévesen, nem a megfelelő választási feladatra elszán1olt tételek .. 

Tájékoztatom Elnök úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként sz.erepeltetjük a je
lentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 
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Tisztelt Főtitkár Úr! 

A része111re tnegküldött.. ,.A 2014. évi 1'álasztásokra .fordítotr pénzeszközök felhasználásának 
ellenőrzése -

Az országgyűlés( képviselők 2014. évi választására .f'órdított pénzeszközök 
.felhasználásnak ellenőrzése; 

A helyi önkor11uínyzati képviselők és polgánnesterek, vula111int a nemzensé&ri 

önkonnányzali képviselők 2014. év; válaszlására fordítoff pénzeszközök 
.felhasználásának el/enö1·zése" cíinű jelentéstervezeteket tisztelettel 1negkaptmn. 

AjeJenésteJ·vezetekbeu foglaltakhoz észrevételt nein teszek. 

Budapest, 2015. júníus ,/ .. -0 ,,. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

Törvények 
Alaptörvény 
Áht. 
ÁSZ tv. 

EHOtv. 

Kbt. 
Számv. tv. 
Szja tv. 

Tbj. 

Ve. 
2013. évi költségvetési 
törvény 
2014. évi költségvetési 
törvény 
Kormányrendeletek 
Áhsz. 

Ávr. 

Bkr. 

218/2011. (X. 19.) 
Korm. rendelet 

Miniszteri rendele
tek 
17 /2013. (VII. 17 .) 
KIM rendelet 
28/2013. (XI. 15.) 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 személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör
vény 
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedeze
téről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 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. (I. 11.) 
Korm. rendelet 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, 
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges 
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos sza
bályairól 

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási 
nyilvántartások vezetéséről 
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 

1 
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Pvr. 

68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 
Közjogi szervezet
szabályozó eszkö
zök 
1157 /2014. (III. 20.) 
Korm. határozat 
3/2010. (!. 29.) KüM 
utasítás 
22/2011. (X. 14.) KüM 
utasítás 
2/2014. (III. 31.) KüM 
utasítás 

Szó rövidítések 
1/2014. (I. 23.) NVI 
utasítás 
13/2014. számú (IV. 
11.) elnöki utasítás 
ÁSZ 
BÁH 
COFOG 

eho 
EP választás 
FVI 
HVI 

KEKKH 

KIH 
KIM/IM 

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 
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfelada
tok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

a 2014. évi választások lebonyolításához kapcsolódó 
kötelezettségvállalásról és forrásbiztosításról 
Külügyminisztérium pénzkezelési szabályzatáról 

Külügyminisztérjum gazdálkodásának egyes kérdése
iről 

Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2014. 
évi országgyűlési választás pénzügyi tervezésének, le
bonyolításának, valamint elszámolásának rendjéről, 
valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás 
lebonyolításának speciális feladatairól 

a kormányhivataloktól igénybe vehető szolgáltatá
sokról 
az országgyűlési képviselők választása forrásainak 
pénzügyi elszámolási rendjéről 
Állami Számvevőszék 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
Classification of the Functions of Government (kor
mányzati funkciók besorolása) 
egészségügyi hozzájárulás 
az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása 
Fővárosi Választási Iroda 
Helyi Választási Iroda (beleértve az országgyűlési 
egyéni választókerület székhely településén működő 
választási irodát) 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz
ponti Hivatala 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium / Igazság
ügyi Minisztérium (Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2014. évi XX. tv. 1 § (2) bekezdés 
e) pontja alapján 2014. június 6-ától a minisztérium 
elnevezése Igazságügyi Minisztérium) 



KKM/KüM 

KÜVI 
NBB 
NVB 

NVI 

NVR 

OGY 
OGY választás 
PIR 
szja 
TEA kód 
TV! 

VLOG 
VPIR 
VÜR 
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Külgazdasági és Külügyminisztérium / Külügyminisz
térium (Magyarország minisztériumainak felsorolásá
ról szóló 2014. évi XX. tv. 1 § (2) bekezdés f) pontja 
alapján 2014. június 6-ától a minisztérium elnevezése 
Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
Külképviseleti Választási Iroda 
Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága 
Nemzeti Választási Bizottság 
Nemzeti Választási Iroda 
Nemzeti Választási Rendszer 
Országgyűlés 

az Országgyűlési képviselők 2014. évi választása 
Pénzügyi Információs Rendszer 
személyi jövedelemadó 
tervezési és elszámolási alapegység kód 
Területi Választási Iroda 
Választási Logisztikai Rendszer 
Választási Pénzügyi Információs Rendszer 
Választási Ügyviteli Rendszer 
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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 6. kormányzat á1tal 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. (forrás: Budapest Intézet) A Nemzeti és Re
gionális 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 Ve.-ben meghatáro
zott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és 
azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informa
tikai infrastruktúra és alkalmazói rendszerelemek összes
sége. A választási informatikai infrastruktúra elemei le
hetnek különösen: az anyakönyvi szolgáltató rendszer, a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási hivata
laik, kiemelten az okmányirodák, a helyi önkormányza
tok és a külképviseletek informatikai eszközei, valamint 
a választási célú dedikált informatikai eszközök. A vá
lasztási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különö
sen: a névjegyzékek vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, je
löltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a szavazatösz
szesítést, az eredmény-megállapítást, a logisztikai lebo
nyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek. (for
rás: 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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NVR 

TEA kód 

VLOG 

VPIR 

VÜR 
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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.) 
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
költségszámítása alapját képező kalkulációs egységeket 
is. A TEA kódok segítségével a költségek a gazdálkodás 
bármelyik fázisában elkülöníthetőek. (forrás: KEKKH 
Önköltségszámítási Szabályzat) 
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 ösz
szefoglaló az általuk üzemeltete.tt informatikai rendsze
rekről, 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 
üzemeltetett informatikai rendszerekről, 2015. február 
20.) 


