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, 
JELENTES 

A 2014. évi választásokra fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése -

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2014. évi 
választására fordított pénzeszközök felhaszná

lásának ellenőrzése 

BEVEZETÉS 

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános választását, valamint a Nemzeti Választási Bizott
ság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014, évi általános választását 
október 12-re tűzte ki. 

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 (a 2010. évi L. törvény, valamint a 2011. évi CLXXIX. törvény), 
majd az eljárásjog (a Ve.) előírásainak újraszabályozására. A Ve. 346. §-ában 
előírt önkormányzati választásokkal kapcsolatos végrehajtási rendeleteket az 
Igazságügyi Minisztérium 2014. július 24-én adta ki. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának (helyi ön
kormányzati választások) anyagi jogi szabályai már 2010-ben átalakultak, 
azokat az OGY újrakodifikálta, és megalkotta a helyi önkormányzati képvise
lők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényt, így az már a 
2010. évi általános helyhatósági választáskor alkalmazásra került. 

Szintén az Alaptörvény hívta életre a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának (nemzetiségi választások) anyagi jogi szabályait tartalmazó 
2011. évi CLXXIX. törvényt', amely - a korábbiakhoz képest - a nemzetiségi 
önkormányzati választási rendszert gyökeresen új alapokra helyezte. 

'Korábban erről két törvény rendelkezett: a kisebbségi önkormányzati képviselők vá
lasztásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2005. évi CXN. törvény, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény. 
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A Ve. 12. §-a alapján a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcso
latos állami feladatok végrehajtásának költségeit, valamint a választási szer
vek tevékenységével összefüggő egyéb költségeket - az Országgyűlés által meg
állapított mértékben - a központi költségvetésből kell biztosítani. E pénzeszkö
zök felhasználásáról az Állami Számvevőszék tájékoztatja az Országgyűlést. 

A 2014. évi választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi 
fedezetéül a 2013. évi költségvetési törvény 2300 M Ft-ot, a 2014. évi költségve
tési törvény 10 OOO M Ft-ot irányzott elő. A költségvetési törvények az előirány
zott összegek tekintetében nem tartalmaztak választásonkénti megbontást. A 
választások zavartalan lebonyolítása érdekében a Kormány a 
1157/2014. (III. 20.) számú Korm. határozatában felkérte a nemzetgazdasági 
minisztert, hogy gondoskodjon a szükséges források rendelkezésre bocsátásáról. 
A költségvetési törvények által biztosított 12 300 M Ft a 2014. évi önkormány
zati és nemzetiségi választásra nem nyújtott fedezetet. A Kormány az 
1426/2014. (VII. 28.) számú Korm. határozatában döntött arról, hogy a rendkí
vüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 7000,0 M Ft-ot biztosít az . 
önkormányzati és nemzetiségi választás tebonyolítása érdekében. Az NVI a 
2014. évi önkormányzati és nemzetiségi választásokra 2014-ben 5429,8 M Ft
ot, 2015-ben 444,5 M Ft-ot használt fel. 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 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 önkormányzati 
választások előkészítése és lebonyolítása során a választások lebonyolításában 
résztvevő szervezeteknél felhasznált pénzeszközök jogszabályokban előírtaknak 
megfelelő tervezéséről, felhasmálásáról, elszámolásáról és ellenőrzéséről. Az el
lenőrzéssel rámutathatunk a felhasznált pénzeszközökkel kapcsolatos esetleges 
szabályozási problémákra, így ellenőrzésünk hozzájárulhat az önkormányzati 
választások előkészítése és lebonyolítása során felhasznált pénzeszközök feletti 
kontrollok erősítéséhez. Kapcsolódó megállapításainkkal elősegíthetjük, támo
gathatjuk a jogalkotói és a szabályozói munkát. Ellenőrzésünk elősegítheti a 
joggyakorlásban résztvevő szervezeteknél a választások előkészítésére és lebo
nyolítására fordított pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos tevékenységek 
esetleg hiányzó szabályossági feltételeinek megteremtését, a központi költség
vetésből biztosított pénzeszközök hosszútávon való szabályos felhasználása ér
dekében foganatosítandó intézkedések meghozatalát. Az esetlegesen feltárt 
szabályozási és kontroll hiányosságok bemutatásával ellenőrzésünk hozzájárul 
azok kijavításához, támogatva a jó kormányzást, valamint közvetetten a vá
lasztások előkészítése és lebonyolítása során a közpénzek felhasználásával 
kapcsolatos közbizalom erősítését. Az ellenőrzés szélesebb összefüggéseket be
mutató általános tájékozottságot adhat a társadalom részére az önkormányza
ti választások előkészítése és lebonyolítása során felhasznált közpénzek helyze
téről, amely hozzájárulhat a civil kontroll erősítéséhez és javíthatja az átlátha
tóságot. 



BEVEZETÉS 

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, a sza
bályszerűségi ellenőrzés módszerével, a vonatkozó nemzetközi standardok 
figyelembevételével végeztük. 

Az ellenőrzött időszak a választások előkészítésére jóváhagyott költségvetési 
előirányzat 2013. június 21-i rendelkezésre állásától az önkormányzati válasz
tásokat követő elszámolási időszak végéig terjedt. 

Az ellenőrzött szervezetek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

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

A választásra fordított pénzeszközök szabályszerű felhasználásának ellenőrzése 
során a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának megfelelőségét a 
személyi juttatásokkal, a dologi kiadásokkal, valamint a felhalmozási kiadá
sokkal kapcsolatos kifizetések esetében mintavétellel ellenőriztük.2 Megfelelő
nek értékeltük a jogkörök gyakorlását, amennyiben 95%-os megbízhatósággal 
a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék legalább 85%, részben megfe
lelőnek értékeltük, ha a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék alsó ha
tára 60 és 85% között volt, nem megfelelőnek pedig akkor, ha a mintavételi 
eredmények alapján a sokaságban az átlagos megfelelőségi százalék alsó hatá
ra 60% vagy kisebb volt. 

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

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

2 Tíz ellenőrzött helyi választási irodánál a kiadási tételek alacsony száma miatt teljes 
körű ellenőrzést végeztünk. 
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1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 

A 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi választások pénzügyi tervezése, 
a választásra biztosított források elosztása, az előirányzatok kezelése szabály
szerűen történt. A pénzeszközök felhasználása - a gazdálkodási és ellenőrzési 
jogkörök gyakorlásánál feltárt hiányosságok ellenére - döntőrészt célhoz kötöt
ten történt. Az elszámolásokat az ellenőrzött szervezetek az előírt tartalommal 
elkészítették, a jogszabályban előírt elszámolási határidőt azonban nem min
den esetben tartották be. A pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának 
utólagos ellenőrzéséről a választási szervek többsége gondoskodott. Az előző 
ÁSZ ellenőrzés javaslataiból négy okafogyottá vált, egy javaslat hasznosult, 
egy javaslatot nem hasznosítottak. 

Az önkormányzati és a nemzetiségi választás pénzügyi feladat- és költség
tervét az NVI a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette, a választá
sokra összesen 7084,9 M Ft kiadást tervezett, melynek 93,6%-át, 6632,5 M Ft-ot 
az önkormányzati, 6,4%-át, 452,4 M Ft-ot a nemzetiségi választásokra tervezett 
összeg tette ki. A önkormányzati választásokra a tervezettnél közel 20%-kal ke
vesebbet, 5532,1 M Ft-ot, a nemzetiségi választásokra közel negyedével keve
sebbet, 342,2 M Ft-ot, összesen 5874,3 M Ft-ot fordítottak. 

AZ ÖNKORMANYZATI VALASZTASOKRA 
ELSzAMOLT KIADASOK (M Ft) 

t-cdologi kiadások 
{informatikai kiadások 
nélkül) 

tat személyi juttatások 

rA n1unkaadót terhelő 
kötelezettség 

M informatikai kiadások 
(dologi és felhahnozási 

A NEMZETISÉGI VALASZTAsOKRA 
ELSzAMOLTKIADAsOK (M Ft) 

Az NVI a választással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KEKKH-val, 
az előzetesen egyeztetett pénzügyi terv alapján, 195, 1 M Ft összegben megálla
podást kötött. Az ellenőrzött választási irodák - egy kivételével - elkészítették a 
választások pénzügyi terveit. 

Az NVI és a KEKKH a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szolgálta
tásvásárlások során a jogszabályi előírásokat betartotta. Az ellenőrzött válasz
tási irodák közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést, szolgáltatásvásárlást nem 
hajtottak végre. 

A központi költségvetésből biztosított finanszírozási források elosztása, az 
előirányzatok kezelése szabályszerű volt. A Kormány döntése alapján a vá-
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lasztások pénzügyi fedezetének biztosítására az NVI 7000,0 M Ft-ot kapott a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból. Az NVI az indokolt 
előirányzat módosításokat a jogszabályi előírások szerint végrehajtotta. Az NVI 
a választásban részt vevő szervezeteknek - a KEKKH kivételével - a választáso
kat megelőzően biztosította a feladataik ellátáshoz szükséges fedezetet. 
A HVI-ket megillető támogatáselőleget a TVI-k - egy kivételével - a jogszabály
ban előírt határidőben folyósították. A választásokra biztosított költségvetési 
támogatás alapján indokolt előirányzat módosításokat az ellenőrzött szer
vezetek szabályszerűen végrehajtották. 

Az NVI és a KEKKH kialakította a választások céljára biztosított pénzeszközök 
elkülönített számviteli kezelését, a tényleges pénzforgalomról megfelelő 
tartalommal vezették az előírt részletező nyilvántartást. Az ellenőrzött vá
lasztási irodák 69,2%-a biztosította a választási pénzeszközök elkülönített 
számviteli kezelését, a tényleges pénzforgalomról a választási irodák 5 7, 7%-a 
megfelelő tartalmú részletező nyilvántartást vezetett. 

Az ellenőrzött szervek rendelkeztek a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök 'gya
korlását meghatározó szabályozással. Az önkormányzati választások előkészí
tése, lebonyolítása érdekében felmerülő kiadások teljesítése során a gazdál
kodási jogkörök gyakorlása az NVl-nél összességében megfelelt, a 
KEKKH-nál részben felelt meg a jogszabályok előírásainak. A KEKKH-nál a 
pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés során tárt fel az ellenőrzésünk hiá
nyosságokat. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása az ellenőrzött választási iro
dák 34,6%-ánál megfelelt, 34,6%-ánál részben felelt meg, 30,8%-ánál nem fe
lelt meg a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásainak. 

A választásra biztosított pénzeszközök-felhasználása-az NVI-nél három té
tel kivételével, a KEKKH-nál minden esetben célhoz kötötten történt. Az NVI 
összesen 33,2 M Ft összegű, az OGY választás és a megismételt önkormányzati 
választás érdekében felmerült kiadást tévesen az általános önkormányzati vá
lasztások kiadásaként számolt el. Az ellenőrzött választási irodák 96,2%-ánál 
az önkormányzati és nemzetiségi választáshoz biztosított támogatás felhaszná
lása célhoz kötött volt. Két HVI teljesített összesen 316,4 E Ft összegben olyan 
kiadást, amely esetében, a cél szerinti felhasználást dokumentumokkal nem 
támasztották alá. 

Az ellenőrzött szervezetek az elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, 
azonban kilenc HVI és két TVI határidőn túl készítette el az elszámolását. 
A többlettámogatási igények felülvizsgálatánál és érvényesítésénél, valamint a 
HVI-k elszámolásainak elfogadása, a szükséges pénzügyi rendezés és a HVI ve
zetők személyi juttatásainak kifizetése során az ellenőrzött TVI-k szabályszerű
en jártak el. Az NVI elnöke - felülvizsgálat és egyeztetés után - döntött a TVI-k 
és a KEKKH elszámolásainak, és az azokban érvényesített többletköltségek elfo
gadásáról. Az elfogadott elszámolások alapján az NVI - a jogszabályban előírt 
határidőn túl - elkészítette a választások összesítő elszámolásait. 

A jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségnek az NVI, a KEKKH, va
lamennyi TV! és a HVI-k 78,9%-a szabályszerűen eleget tett, négy HVI-nél a 
támogatás felhasználásának és elszámolásának ellenőrzését nem végezték el. 
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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. A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉ

GES PÉNZESZKÖZÖK TERVEZÉSE 

1.1. A választás pénzügyi tervezése 

Az NVI elnöke az önkormányzati, valamint a nemzetiségi választások végre
hajtásához 2014. március 3-án hagyta jóvá az első költségtervet. A terv készíté
sénél figyelembe vették a szavazópolgárok és a szavazókörök várható számát, 
valamint - a rendeletalkotás előkészítési munkáiban való NVI közreműködés 
miatt - már a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet normatíváit is. A kiadások tervezett 
összege az első költségterv szerint az önkormányzati választások esetében 
5663,3 M Ft, a nemzetiségi választások vonatkozásában 755,2 M Ft volt. Az el
ső jóváhagyott költségterv készítése során a várható kiadások pontos felada
tonkénti számbavétele még nem történt meg, az a kiadásokat kiemelt előirány
zatonként tartalmazta. 

Az NVI a költségterveket az önkormányzati és a nemzetiségi választásokat sza
bályozó rendeletek hatályba lépése és részletes értelmezése után, a feladatok 
pontos megismerését követően, továbbá a feladatok ellátása érdekében folya
matosan megkötésre kerülő szerződések ismeretében, többször módosította. 
Az NVI a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet előírásának megfelelően 2014. október 
l-jén elkészítette az önkormányzati és a nemzetiségi választások végleges 
pénzügyi feladat- és költségterveit. A választási feladatok kiadásainak 
tervezésekor a jogszabályok által meghatározott feladatok és normatívák, a 
nem normatív kiadások tervezésekor az érvényes szolgáltatási szerződések, 
megrendelések figyelembe vételével határozták meg a várható kiadásokat. 
A pénzügyi feladat- és költségterveket területi bontásban3 kiemelt előirányza
tonként, azon belül feladatonkénti részletezésben készítették el. 

PJ. ÖNKORMÁNYZATI ÉS NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOKRA TERVEZETT KIADÁSOK 

!ldyitdeplilti>i 
k;iHl,i;ok Jldyi td~plMsl 

ki;idAwk 
65,3% 

3 Helyi települési kiadások, megyei kiadások, központi kiadások. 
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Az önkormányzati választások kiadásainak tervezett összege 6632,5 M Ft volt, 
amelyből a központi kiadásokra (az NVI-re háruló központi lebonyolítási, in
formatikai és finanszírozási feladatokra, valamint a KEKKH tervezett kiadásai
ra) 3934,8 M Ft-ot, a helyi települési kiadásokra 2451,3 M Ft-ot, a megyei ki
adásokra 246,4 M Ft-ot terveztek. A nemzetiségi választások kiadásainak terve
zett összege 452,4 M Ft volt, amelyből 157,0 M Ft az NVI, 295,4 M Ft a helyi te
lepülési kiadásokat jelentette. 

Az önkormányzati választások pénzügyi feladat- és költségtervében a központi 
kiadások között 100,0 M Ft, a nemzetiségi választásokéban 10,0 M Ft tartalékot 
képeztek a vészhelyzeti működés biztosítására. 

Az NVI az önkormányzati és a nemzetiségi választások lebonyolítása érdeké
ben a KEKKH-val kötött megállapodást4

. A megállapodást - a feladatok 
ütemezéséről és a finanszírozás mértékéről történő egyeztetések elhúzódása mi
att - a választásokat követően, 2014. november 25-én írták alá. A megállapo
dás válásztásokat követő megkötése jogszabályba nem ütközött, mivel a meg
állapodás megkötésének határidejére a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 
nem tartalmaz előírást. A megállapodásban rögzítették, hogy az I. részlet 
(a támogatás 50%-a) folyósítására a megállapodás aláírását követő 8 munka
napon belül, míg a fennmaradó rész folyósítására az elszámolás - amelynek 
határidejét december 1-jében határozták meg - elfogadását követően kerül sor. 

A KEKKH elkészítette az önkormányzati és nemzetiségi választások költ
ségtervét, amelyet az NVI-vel folytatott egyeztetések során véglegezett. A köl
csönösen elfogadott „költségvetés" az NVI-vel kötött megállapodás mellékletét 
képezte, amelyben a KEKKH által ellátandó feladatok kiadásainak összege 
195,1 M Ft volt. A költségvetés szerinti kiadások 79,2%-át (154,5 M Ft) a dologi, 
18,1 %-át (35,4 M Ft) a személyi, 2,7%-át (5,2 M Ft) pedig az egyéb ráosztott ki
adások ( általános költségek) tették ki. 

A megállapodás szerinti költségvetés a személyi kiadások között az informatikai 
fejlesztés, a kormányzati ügyfélvonal, az informatikai üzemeltetés- és szolgálta
tásmenedzsment, a minőségirányítás és a hatósági feladatok személyi költségei
nek részletezését tartalmazta. Dologi kiadásként többek között helpdesk szolgál
tatás, kiemelt rendelkezésre állás, megerősített portaszolgálat, IT szakmai támo
gatás, 5 GB internet szolgáltatás tervezett költségeivel számoltak. 

A KEKKH ellátmánnyal, étkezéssel, valamint segédmunkaerő biztosításával kap
csolatban felmerült 2,4 M Ft összegű számlát nem tudott a megállapodásban ér
vényesíteni, amelyeket a saját forrása terhére számolta el. 

A 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet előírásainak megfelelően, az ellenőrzött 26 vá
lasztási iroda közül 25 elkészítette az önkormányzati és nemzetiségi 
választások pénzügyi terveit. Kaposmérő HVI vezetője a 3/2014. (VII. 24.) 
IM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontján alapuló pénzügyi tervezési kötelezett
ségének nem tett eleget. A pénzügyi terv elkészítésének határidejét, és a terve
zéssel szemben támasztott követelményeket (pénzügyi terv tartalma, fel-

4 A megállapodás iktatószáma: NVl/1756-1/2014. 
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építése) a jogszabályban nem határozták meg, ezért a tervezés az ellenőr
zött választási irodáknál nem egységes elvek mentén történt. 

A pénzügyi terv elkészítéséhez a választási irodák számára gyakorlati segítséget 
jelentett az NVI által - a VPIR integrált rendszer adatai (a települések választó
polgárainak és szavazóköreinek száma) alapján - elkészített támogatáselőleg 
közlő, amely tartalmazta a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcso
latos feladatokat és az azokhoz kapcsolódó normatív támogatás összegét. 

A 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet által biztosított jogszabályi lehetőség alapján 
az ellenőrzött választási irodák 34,6%-a (9 választási iroda5

) a választási fel
adatok előkészítésére és végrehajtására biztosított központi támogatáson felül -
eltérő mértékben - saját forrás igénybevételt is tervezett". 

A pénzügyi tervet készítő választási irodák 44,0%-a (11 választási iroda) a 
pénzügyi tervét módosította. A pénzügyi tervek módosítása elsősorban a 
többletköltségek kimutatására irányult, illetve az egyes kiemelt .kiadási elő-
irányzatok közötti átcsoportosításokat tartaimazta. · 

1.2. A választás informatikai rendszerének kialakítása, a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

Az NVI gondoskodott az önkormányzati és a nemzetiségi választások előké
szítését és lebonyolítását segítő informatikai rendszerek, az NVR, a VÜR, a 
VPIR, valamint VLOG folyamatos működtetéséről, és a szükséges fej
lesztések végrehajtásáról. 

A KEKKH biztosította a választási informatikai rendszer működésének infra
strukturális hátterét és annak elérhetőségét a választási irodák részére. A 
KEKKH - az informatikai rendszer üzemeltetőjeként - keretszerződés7 alapján 
gondoskodott az informatikai rendszerekbe történő bejelentkezés, betekintés, 
adatlekérés, adatmódosítás naplózásáról, a napló adatainak megőrzéséről. Az 
informatikai rendszert biztonsági szempontból a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
a választásokat megelőzően ellenőrizte. 

Az NVI az önkormányzati és nemzetiségi választást megelőzően, 2014. október 
8-ai hatályba lépéssel utasításokat adott ki a választási végpontok biztonságos 
működésére vonatkozó feladatokról valamint az esetleges internetes támadá
sok, az informatikai incidens esetére alkalmazandó eljárásrendről.8 A választá
si végpontok biztonságos működésére vonatkozó utasítás hatálya kiterjedt a 

5 Budapest XII. kerület, Bácsbokod, Bagamér, Csorna, Fejér megye, Hajdú-Bihar megye, 
Martonvásár, Szank, Szentendre 
6 A saját források igénybevétele elsősorban a személyi juttatásokra biztosított normatív 
összegek kiegészítését célozta. 
7 Az NVI a KEKKH-val 2013. november 5-én kötött keret-szerződést. 
8 Az NVI Elnökének 30. és 31. számú utasítása. 
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választások előkészítése, lebonyolítása, elszámolása során használt valameny
nyi alkalmazásra9

• 

Az NVI az informatikai rendszerek használatának választási szervekkel történő 
megismertetéséről, a VÜR rendszerben az utasítások közzétételéről gondosko
dott. 

A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, szolgáltatásvásárlások so
rán a Kbt., illetve a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet előírásait be
tartották. Az önkormányzati és nemzetiségi választások lebonyolításához 
kapcsolódó, közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzési eljárásokat a 2. számú 
melléklet ismerteti. 

Az NVI az önkormányzati és a nemzetiségi választás előkészítéséhez és lebo
nyolításához kapcsolódó informatikai fejlesztések, a meglévő rendszerek üze
meltetése, továbbá nyomdai szolgáltatások beszerzése - összesen öt beszerzési 
eljárás - esetében a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 
kérte az NBl:\-től á Kbt. hatálya alóli mentesítést, amelyet a Kbt. 9. § (1) bekez- · 
dés a) pontja alapján minden esetben megkapott. Az egy Kbt. és az öt, a 
218/2011. (X. 19 .) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárást az NVI 
szabályszerűen folytatta le. A 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó beszerzéseknél 1586,3 M Ft nettó összegű, a Kbt. hatálya alá tartozó be
szerzés során 282,5 M Ft nettó összegű szerződést kötöttek. 

Az NVI adatszolgáltatása alapján az informatikai fejlesztések céljára megkötött 
szerződések nettó értéke összesen 1076,0 M Ft, a pénzügyi teljesítése 2014. dec
ember 31-éig 624,4 M Ft volt. Az informatikai fejlesztések alapvetően a VÜR, az 
NVR, a SzeNvi rendszer és az adat monitoring további - az önkormányzati és 
nemzetiségi választások igényeihez igazodó - fejlesztésére irányultak. A nyom
dai szolgáltatások beszerzésére 792,8 M Ft nettó összegű szerződés alapján a 
pénzügyi teljesítés 2014. december 31-ig nettó 735,8 M Ft volt. 

A KEKKH az önkormányzati választások lebonyolításához kapcsolódóan egy 
könnyített beszerzési eljárást folytatott le. A beszerzés - a KEKKH elnöke 
döntésének megfelelően - a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
alapján mentesült a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól. A 
keretszerződés nettó összege 30,0 M Ft, a pénzügyi teljesítés 10,0 M Ft volt. 

A beszerzés tárgya az önkormányzati választáshoz kapcsolódóan műszaki

szakmai támogató tevékenység ellátása volt, ezen belül rendszerkomponensek 
tesztelése, valamint annak eredményeként a feltárt hiányosságok javítása. 

Az ellenőrzött helyi és területi választási irodák az önkormányzati és a nemze
tiségi választások előkészítése és lebonyolítása érdekében közbeszerzési értékha
tárt elérő beszerzést, szolgáltatásvásárlást, beruházást, felújítást nem hajtottak 
végre. 

9 NVR, VÜR, VPIR, VLOG informatikai rendszerek. 
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2. A KÖLTSÍ.GTITÉSBŐL BIZTOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK 

ELOSZTÁSA, AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE 

A 2013. és a 2014. évi költségvetési törvényben a 2014. évi választások előkészí
tésére és lebonyolítására biztosított, összesen 12 300 M Ft az önkormányzati és 
a nemzetiségi választásokra már nem biztosított fedezetet. Az NVI az önkor
mányzati és a nemzetiségi választásokra tervezett összeg biztosítása érdekében 
2014. június 24-én az NGM-hez fordult, és egyeztetést folytatott az NGM köz
igazgatási államtitkárával. Július 4-én tájékoztatta a közigazgatási államtit
kárt a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges pénzeszközök 
ütemezéséről. A Kormány az 1426/2014. (VII. 28.) számú Korm. határozatában 
döntött arról, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék
ból 7 000,0 M Ft-ot biztosít az intézményi költségvetés javára. A Kormány az 
1457/2014. (VIII. 14.) számú Korm. határozatában további döntést hozott, 
amely szerint a 7 000,0 M Ft-ot a fejezeti kezelésű előirányzatok alcím „2014. 
évi választások előkészítése" jogcímcsoport terhére kell felhasználni és elszámol
ni. 

A Kormány a 2014 második féléves keretösszegből a Rendkívüli Kormányzati 
Tartalék terhére egy összegben biztosította az önkormányzati és nemzetiségi 
választások forrásigényét, az NVI a részére jóváhagyott 7 000,0 M Ft összeget az 
előirányzat-felhasználási terv szerint, a szerződések pénzügyi teljesítéséhez iga
zodva hívta le. 

Az NVI a „2014. évi választások előkészítése" fejezeti kezelésű előirányzat fel
használásának szabályait meghatározta. 

Az NVI elnöke a 9/2013. (X. 1) számú és a 12/2013. (X. 1.) számú Elnöki utasí
tásban, valamint a gazdálkodási szabályzatban és a számviteli politikában sza
bályozta a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását és a számviteli elszámo
lási szabályait. 

Az NVI az önkormányzati és a nemzetiségi választások forrásainak biztosítása 
érdekében a szükséges előirányzat módosításokat végrehajtotta. Az előirány
zatok módosítása, átcsoportosítása, valamint azok dokumentálása a jog
szabályi előírásoknak megfelelt, az előirányzat nyilvántartáson az elő
irányzat változásokat átvezették. 

Az NVI az 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozatnak megfelelően az intézményi 
költségvetés kiemelt előirányzatait 7 000,0 M Ft-tal megemelte. A Kormány 
1457/2014. (VIII. 14.) számú határozatát végrehajtva 7 000,0 M Ft előirányzat 
átcsoportosítást hajtott végre a „2014. évi választások előkészítése" fejezeti kezelésű 
előirányzatra. A választások előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges elő
irányzat biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítást hajtott végre saját ha
táskörben az önkormányzati választások előirányzatára 6 590,6 M Ft, a nemzeti
ségi választások előirányzatra 409,4 M Ft nagyságrendben. Az NVI továbbá saját 
hatáskörben végrehajtotta az előirányzat visszarendezését az OGY és az EP vá
lasztások előirányzatai javára 16,9 M Ft, illetve 23,2 M Ft összegben, mivel a 
Kormány döntését megelőzően az önkormányzati és a nemzetiségi választások 
lebonyolításához az OGY és az EP választások szabad előirányzatainak terhére 
vállalt kötelezettséget. 

13 
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Az NVI az önkormányzati és a nemzetiségi választásokra a választás évében, a 
2014. évi költségvetésében eredeti előirányzatot nem tervezett, a költségvetés 
tervezése során az Áht. 12. § (1) bekezdése10 szerinti közgazdaságilag megala
pozott tervezés nem érvényesült. Az önkormányzati választásokkal kapcsolat
ban a módosított előirányzat az intézményi költségvetésben 2 952,7 M Ft, a fe
jezeti kezelésű előirányzaton 3 578,6 M Ft, összesen 6 531,3 M Ft volt.11 A mó
dosított előirányzat 1,2%-át (77,4 M Ft) a személyi juttatások és járulékai, 
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 működési célú pénzeszközátadások tették ki. A nem
zetiségi választások esetében a módosított előirányzat az intézményi költségve
tésben 47,3 M Ft, a fejezeti kezelésű előirányzaton 409,4 M Ft, összesen 
456,7 M Ft volt.12 A nemzetiségi választások módosított előirányzatának 10,4%
át (47,3 M Ft) a dologi kiadások, 89,6%-át (409,4 M Ft) a működési célú pénz
eszközátadások tették ki. A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2014. évi megismé
telt önkormányzati választásokkal kapcsolatban a 12,0 M Ft módosított elő
irányzat szerepelt. 

Az NVI - a közöttük létrejött megállapodás alapján - biztosította a 
Kl:KKH részére a feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét. Az NVI a meg
állapodás szerinti összeg felét, 97,6 M Ft-ot, 2014. december 2-án utalta a 
KEKKH részére, valamint az elszámolás elfogadását követően 2015. február 
3-án további 92,6 M Ft-ot. Mivel az NVI a KEKKH által ellátott feladatok kiadá
sait csak a választásokat követően térítette meg, a KEKKH az önkormányzati és 
a nemzetiségi választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos fel
adataihoz szükséges forrást megelőlegezte, azt saját forrásból fedezte. 

Az NVI az önkormányzati és a nemzetiségi választások kiadásainak fedezetére 
a 3/2014. (VII. 24.) IM rendeletben rögzített normatív tételek szerinti ösz
szeget az önkormányzati választásokra kettő ütemben - 2014. szeptember 
12-én és október 2-án, - a nemzetiségi választások vonatkozásában 2014. ok
tóber 2-án utalta át a TVI-k részére. Az önkormányzati választásokra össze
sen 2593,4 M Ft-ot, a nemzetiségi választásokra 304,0 M Ft-ot utaltak át előleg
ként. 

Az ellenőrzött TVI-k - egy kivételével - az önkormányzati és nemzetiségi válasz
tás pénzügyi fedezetének HVI-ket megillető részét az önkormányzati hivatalok 
pénzforgalmi számláira határidőben továbbutalták. 

A Somogy Megyei TV! a nemzetiségi választásra az NVI által 2014. október 2-án 
utalt fedezetet 2014. október 15-én, a 3/2014. (VIl.24.) IM rendelet 4. § (5) bekez
désében előírt határidőt egy nappal meghaladva utalta tovább a HVI-k részére. A 
68 HVI-t érintően az összeg 20,2 M Ft volt. 

10 2015. január l-jétől az Áht. 4. § (2) bekezdése 
11 A végleges pénzügyi terv szerinti kiadások összesen 101,2 M Ft-tal meghaladták a 
módosított előirányzatok összegét. 
12 A módosított előirányzatok összege 4,3 M Ft-tal több volt, mint a jóváhagyott pénz
ügyi terv szerinti kiadások összege. 
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Az ellenőrzött választási irodák irányítószerveinek 11,5%-a (3 db) tervezett a 
2014. évi költségvetésében az önkormányzati és nemzetiségi választásokkal 
összefüggésben eredeti előirányzatokat. A választások előkészítésére és lebonyo
lítására biztosított központi költségvetési támogatások összegét, a támogatás 
beérkezését követően év közben, illetve legkésőbb a beszámoló elkészítését 
megelőzően beépítették a költségvetési rendeletükbe. 

3. A VÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ, LEBONYOLÍTÁSÁHOZ RENDELKE

ZÉSRE ÁLLÓ PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 

3.1. A választási pénzeszközök nyilvántartása, a felhasználás 
szabályozottsága 

Az NVI kialakította a választás céljára rendelkezésre álló pénzeszközök 
elkülönített kezelését.· A·. számviteli· nyilvántartásában biztosította. az ön
kormányzati és a nemzetiségi választások bevételeinek és kiadásainak a megfe
lelő kormányzati funkción, a 016010 COFOG kódon való elszámolását. A 
2014. évi választásokra biztosított pénzeszközök választásonként elkülönített 
kezelése érdekében - az NVI Igazgatáson és az NVI Fejezeti kezelésű előirányza
tokon belül - külön TEA kódokat alkalmaztak.13 

Az NVI megfelelően kialakította az önkormányzati és a nemzetiségi válasz
tások pénzforgalmának részletező nyilvántartását. Az önkormányzati és a 
nemzetiségi választások pénzforgalmáról olyan részletező nyilvántartást vezet
tek, amely TEA kódonként és tervsoronként részletezve mutatta be a pénzfor
galmi bevételeket és kiadásokat. 

A KEKKH és az NVI között létrejött megállapodás tartalmazta a KEKKH által 
átvett pénzeszköz nyilvántartására vonatkozó szabályokat. A megállapodás
ban és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. számú mellékletében foglaltaktól 
eltérően a KEKKH az önkormányzati és nemzetiségi választási pénzeszközöket 
nem a 016010, hanem.a 011120 (Kormányzati Igazgatási tevékenység) COFOG 
kódon tartotta nyilván. Ugyanakkor a kialakított TEA kódok biztosítot
ták a főkönyvi rendszerben az önkormányzati és a nemzetiségi választáshoz 
kapcsolódó, a saját, illetve központi forrásból finanszírozott kiadások elkü
lönített kezelését.14 

A KEKKH a tényleges pénzforgalomról - az alkalmazott TEA kódok alap
ján - részletező nyilvántartást vezetett. A részletező nyilvántartás az NVI 
felé benyújtott elszámolás összesítő táblájával azonos szerkezetben készült, tar
talmazta a tételek azonosító adatait, a terv-tény eltérést, a kötelezettségvállalás 
összegét, és a pénzügyi teljesítés időpontját. 

13 Az önkormányzati választás kiadásait a 1010301, a nemzetiségi választásét a 
1010401 TEA kódon különítették el. 
14 A 1011913 kódon a kapott támogatást és abból teljesített kiadásokat, a 1011914 kó
don a saját forrásból teljesített kiadásokat különítették el. 

15 
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A választási irodák 69,2%-a (18 választási iroda) biztosította a választá
sok céljára biztosított pénzeszközök választásonkénti elkülönített keze
lését. A választási pénzeszközöket az előírt kormányzati funkciókódon (a 
016010 COFOG kódon) tartották nyilván, az önkormányzati és a nemzetiségi 
választás pénzeszközeinek a többi 2014. évi választástól való elkülönítésére to
vábbi szervezeti, vagy ügylet kódokat, illetve tervezési alapegységeket alkal
maztak. Nyolc választási iroda az önkormányzati és a nemzetiségi választással 
kapcsolatos pénzeszközök elkülönített kezelését a 3/2014. (VII.24.) IM rendelet 
1. § (2) bekezdés d) pontjában előírtak ellenére nem, illetve csak részben biztosí
totta. 

A Bács-Kiskun Megyei TVI, és a Martonvásári HVI az OGY és EP választás
ra biztosított pénzeszközöktől elkülönítve, de az önkormányzati és a nemzetiségi 
választás céljára biztosított pénzeszközöket együtt kezelte. 

A Berzencei, Bősárkányi, Kalocsai, Kaposmérői és Penci HVI a 2014. évi 
(EP, OGY, önkormányzQti és nemzetiségi) választás pénzeszközeinek választáson-
kénti elkülönítését nem biztosította. · · 

A Szentendrei HVI az önkormányzati és a nemzetiségi választások esetében a 
választásonkénti elkülönítést csak a dologi kiadások esetében biztosította. 

A választásokkal kapcsolatban teljesített tényleges pénzforgalomról a jogszabá
lyi előírásnak megfelelő részletező nyilvántartást az ellenőrzött választási iro
dák 57,7%-a (15 választási iroda) vezetett. 

Kaposmérő, Berzence, Martonvásár, Nagyhegyes, Penc, Sárosd, Szent
endre, Dég, és Kalocsa helyi választási irodái a tényleges pénzforgalomról a 
3/2014. (VII.24.) IM rendelet 6. § (2) bekezdésében előírt részletező nyilvántartást 
nem vezettek. A Bősárkányi és Öttevényi HVI részletező nyilvántartása nem 
felelt meg a jogszabályi előírásnak, mert abban - a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 
6. § (2) bekezdés előírása ellenére - a kapott támogatásokat nem jelenítették meg. 

Az NVI - az Ávr. és a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet előírásaival összhangban -
megalkotta a gazdálkodására és a választások előkészítéséhez és lebonyo
lításához rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználására vonatkozó 
belső szabályzatokat. 

A KEKKH az Ávr. és a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet előírásainak megfelelő
en elkészítette a gazdálkodásra - köztük a gazdálkodási jogkörök gyakor
lására - vonatkozó szabályzatait, a választásokra az általánostól eltérő, 
speciális szabályozást nem készítettek. A kötelezettségvállalási szabályzat tar
talmazta az egyes jogkörökhöz kapcsolódó értékhatárokat, a kijelöléseket, va
lamint az aláírás mintákat tartalmazó nyilvántartásokat. 

Az ellenőrzött választási irodák rendelkeztek a gazdálkodási és ellen
őrzési jogkörök gyakorlásának rendjét meghatározó belső szabály
zattal. Az ellenőrzött választási irodák vezetői a választási pénzeszközök feletti 
gazdálkodási (kötelezettségvállalás, utalványozás) és ellenőrzési (pénzügyi el
lenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés) jogkörök gyakorlásának rendjét a 
jogszabályok előírásainak figyelembe vételével szabályozták. A választási iro
dák 65,4%-a (17 választási iroda) külön - választási - szabályzatot alkotott, 
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míg 9 választási iroda az önkormányzati-, illetve a polgármesteri hivatal hatá
lyos gazdálkodási szabályzatát alkalmazta a választásokkal kapcsolatos pénz
ügyi feladatok ellátása során. A szabályozás és a kijelölések során biztosították 
az összeférhetetlenség követelményeinek betartását. 

Penc HVI-nél, és Berzence HVI-nél az aláírás nyilvántartás - az érvényesítés
re jogosult személyek aláírás-mintájának hiánya miatt - nem felelt meg az Ávr. 
60. § (3) bekezdése előírásának. 

Az ellenőrzött választási irodák gazdálkodási szabályzatai a választásokkal 
kapcsolatos kiadások tekintetében a kötelezettségvállalási és utalványozási 
jogkört - egy kivétellel - a jogszabályi előírásnak megfelelően, a választási iro
da vezetőjének jogkörébe utalták. 

Sárosd HVI vezetője az utalványozási jog gyakorlására más személynek felha
talmazást adott, mely nem felel meg a 3/2014. (VII.24.) IM rendelet 1. § (2) be
kezdés e) pontjában előírtaknak. 

Az önkormányzati és nemzetiségi. választásokkal összefüggésben ci választási 
irodáknál felmerült kiadások egyedi összege jellemzően nem érte el a · 
100,0 E Ft-ot. Az ellenőrzött HVI-k 26,3%-ánál (5 választási irodánál15) tapasz
talt hiányosság volt, hogy az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti - kisösz
szegű - kifizetések rendjét az Ávr. 53. § (2) bekezdés előírása ellenére nem sza
bályozták, annak ellenére, hogy a belső szabályzatukban foglaltak szerint éltek 
az írásbeli kötelezettségvállalás mellőzésével. 

3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének sza
bályszerűsége 

Az önkormányzati választások előkészítése, lebonyolítása érdekében felmerülő 
kiadások teljesítése során az NVI-nél a gazdálkodási jogkörök gyakorlá
sa összességében megfelelt a jogszabályok és a belső szabályzatok előírása
inak. Kötelezettségvállalásra minden esetben az arra jogosult által írásban, 
pénzügyi ellenjegyzést követően került sor. A kifizetések két tétel kivételével -
amelyeknél a teljesítésigazolás és az érvényesítés végrehajtásánál tártunk fel az 
Ávr. 57. § (1) illetve az Ávr. 58. § (1)-(2) bekezdéseibe ütköző eseti hiányosságot 
-, szabályszerű teljesítésigazoláson alapuló érvényesítést és utalványozást köve
tően történtek. 

Az ellenőrzött kifizetések - három, összesen 33,2 M Ft összegű kifizetés kivéte
lével - a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi választások előkészítése és le
bonyolítása érdekében merültek fel, célhoz kötöttek és indokoltak voltak. 

15 Bácsbokod HVI, Kalocsa HVI, Martonvásár HVI, Penc HVI, Sárosd HVI 

17 
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A 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet. 6. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére az ön
kormányzati választások fejezeti kezelésű előirányzata terhére utalták át és szá
molták el a KEKKH részére 2014. december 15-én folyósított, az OGY választások
kal kapcsolatban felmerült 31,0 M Ft-ot, valamint a megismételt önkormányzati 
választások érdekében felmerült 2,2 M Ft kiadást16• 

A KEKKH-nál az önkormányzati és nemzetiségi választások előkészítése, le
bonyolítása érdekében felmerülő kiadások teljesítése során - az ellenőrzésre ki
választott mintatételek alapján - a gazdálkodási jogkörök gyakorlása 
összességében részben felelt meg a jogszabályok és a belső szabályzatok 
előírásainak. 

Valamennyi kifizetésre az arra jogosult által vállalt, írásbeli kötelezettségvállalás 
alapján került sor. A pénzügyi ellenjegyzés azonban nem volt szabályszerű, mi
vel - az Ávr. 55. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére - a kötelezettségvállalás 
dokumentumán nem tüntették fel a pénzügyi ellenjegyzés dátumát, továbbá a 
személyi juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket megelőzően a pénzügyi ellen
jegyzést nem a kötelezettségvállalás dokumentumán igazolták. Az érvényesítő a 
kifizetést megelőzően~ az Ávr. 58. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére~ nem el
lenőrizte, hogy a megelőző ügymenetben a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó 
előírásokat betartották-e. A teljesítésigazolás és az utalványozás szabályszerűen, 
az arra jogosult által minden esetben megtörtént. 

A választás céljára biztosított pénzeszközöket a KEKKH - a gazdálko
dási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásánál feltárt hiányosságok ellenére - az 
önkormányzati és a nemzetiségi választások előkészítése és lebonyolítása érde
kében, célhoz kötötten használta fel 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlása - az ellenőrzött ki
adások alapján - a TVI-k 71,4%-ánál (5 TVI-nél) összességében megfelelt, két 
TVI esetében részben felelt meg a jogszabályok és a belső szabályzatok előírása
inak. 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlása - az ellenőrzött kiadások 
alapján - az ellenőrzött HVI-k 21,1%-ánál (4 HVI-nél) összességében megfelelő 
volt, 36,8%-ánál (7 HVI-nél) részben felelt meg, 42,1%-ánál (8 HVI-nél) nem fe
lelt meg a jogszabályokban és a belső szabályzatokban előírt követelmények
nek. A legtöbb hiányosság az egyedileg 100,0 E Ft alatti kifizetések rendjére vo
natkozó, az Ávr. 53. § (2) bekezdésben előírt szabályozás elmulasztásából eredt. 
A leggyakrabban előforduló hiányosság a 100,0 E Ft összeget el nem érő szemé
lyi jellegű kiadásoknál17 az volt, hogy az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírását 
megsértve elmaradt az írásbeli kötelezettségvállalás, annak ellenére, hogy az 
értékhatárt el nem érő kifizetések rendjét az Ávr. 53. § (2) bekezdésben előírtak 
ellenére belső szabályzatban nem rögzítették, illetve az írásba foglalt kötelezett
ségvállalásokra pénzügyi ellenjegyzés nélkül került sor. További hiányosság
ként megállapítottuk, hogy több esetben az Ávr. 50. § (1) bekezdés b) pontjá
ban foglaltak ellenére a megbízási szerződésekben nem rögzítették a megbízási 
díj összegét, ezért e megbízási szerződések nem tekinthetőek az Áht. 37. § (1) 

16 szavazóköri dobozok szállítása, postai szolgáltatás 
17 SZSZB tagok tiszteletdíja, jegyzőkönyvvezetők díja, HVI tagok díja 
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bekezdés előírásának megfelelő, szabályszerű kötelezettségvállalásnak. Ezen 
esetekben az érvényesítő - az Ávr. 58. § (2) bekezdésének előírása ellenére -
nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
Ávr., és a belső szabályzatok előírásait nem tartották be. Az ellenőrzött helyi és 
területi választási irodáknál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelősé
gének minősítését, és a jogkörgyakorlás során feltárt jellemző hiányosságokat a 
3. számú melléklet tartalmazza. 

Az ellenőrzött választási irodáknál - kettő kivételével - a pénzeszközök 
felhasználása - a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásánál feltárt 
hiányosságok ellenére - az önkormányzati és nemzetiségi választás előkészítése 
és lebonyolítása érdekében, célhoz kötötten történt. Kettő HVI teljesített 
olyan kiadásokat, amelyek esetében a - 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 1. § 
(2) bekezdés b) pontjában előírt - cél szerinti felhasználást az Sztv. 165. § (2) 
bekezdésének megfelelő, szabályszerű bizonylatokkal nem támasztották alá. 

Kalocsa és Nagyhegyes HVI a megosztott költségek {286,1 E Ft, illetve 33,3 E Ft) 
elszámolását számításokkal, költségmegosztásokkal nem dokumentálta, az el
lenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok a pénzeszközök választás céljá
ra történt felhasználását nem támasztják alá. 

4. A VÁLASZTÁSI FELADATOKRA FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK EL

SZÁMOLÁSA 

Az NVI a választási irodák számára az önkormányzati és nemzetiségi választás 
pénzügyi elszámolását segítő informatikai alkalmazás igénybevételéről kiadta 
a 33/2014. (X. 20.) NVI utasítást, amelyet a VÜR-ben közzétett. 

Az utasítás és mellékletei tartalmazták a választási irodák és egyéb szervek ál
tal a VPIR-ben elkészítendő feladattípusú elszámolás során alkalmazandó 
nyomtatványokat, tanúsítványokat, iránymutatást azok kitöltéséhez, és a VPIR 
használatához. 

Az NVI a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak ellenére 
a szavazás napját követő kilencven napon túl18 készítette el a TVI-k, va
lamint a KEKKH elszámolása alapján az önkormányzati és a nemzetiségi vá
lasztások összesítő elszámolását. 19 

A feladattípusú elszámolás országosan összesített adatai szerint az önkor
mányzati választásokra 5 532,1 M Ft kiadást teljesítettek. A tényleges 
kiadás közel 20 %-kal (1100,4 M Ft-tal) kevesebb a pénzügyi feladat és költség
tervben jóváhagyott kiadásokhoz képest. 

18 A nemzetiségi választások összesítő elszámolása 2015. március 9-én, az önkormány
zati választásoké 2015. márdus 20-án készült el. 
19 Az NVI Gazdasági Főosztályvezetőjének 2015. március 23-án tett nyilatkozata értel
mében az összesítő elszámolások elkészítésének határideje a kezelendő adatállomány 
nagyságrendje miatt nem volt tartható. 

19 
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A 2014. évben az önkormányzati és a nemzetiségi választásokra a 2014. évi in
tézményi költségvetésben rendelkezésre állt előirányzati keret 79,3%-át, illetve 
74,3,%-át, a fejezeti kezelésű előirányzat 77,0%-át, illetve 64,9%-át használták 
fel. A 2015. évre áthúzódó pénzügyi teljesítés az önkormányzati választások 
esetében 437,0 M Ft, a nemzetiségi választások vonatkozásában 7,5 M Ft volt. 

Az NVI az önkormányzati választásokra a 2014. évben a főkönyvi nyilvántartás 
adatai szerint az intézményi költségvetésből 2 341,1 M Ft-ot, a fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 2 754,0 M Ft-ot, összesen 5 095,1 M Ft-ot fordított. Az intéz
ményi kiadások 76,9%-át dologi kiadásokra, 19,9%-át felhalmozási kiadásokra, 
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3,2%-át személyi juttatásokra és járulékaira használták fel. A nemzetiségi válasz
tásokra a főkönyv adatai szerint a 2014. évben az intézményi költségvetésből do
logi kiadásokra 30,7 M Ft-ot (9,2%), a fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb mű
ködési célú pénzeszköz átadásra 304,0 M Ft-ot, (90,8%), összesen 334,7 M Ft-ot 
fordítottak. 

Az ellenőrzött választási irodák a jogszabályi előírásnak és a 33/2014. NVI uta
sításnak megfelelően elkészítették az önkormányzati és nemzetiségi választás 
pénzeszközeinek felhasználásáról az elszámolásokat. Az ellenőrzött HVI-k 
52,6%-a határidőre elszámolt a választások lebonyolításához biztosított 
pénzeszközök felhasználásáról, kilenc választási iroda20 a 3/2014. (VII. 24.) IM 
rendelet 7. § (1) bekezdésében előírt 15 napos határidőt 1-10 nappal túllépve 
készítette el és továbbította a TVI vezetője felé az elszámolását. 

Az NVI a VPIR rendszer integrációs eredményére alapozva előkészített, és rész
ben adatokkal (a választási szerv alapadataival, a főbb normatíva tételekkel és 
a támogatás összegével) feltöltött elszámolásokkal segítette a választási irodák 
elszámolással kapcsolatos feladatait. 

Az elszámolásokban az ellenőrzött HVI-k 42, 1 %-a (8 választási iroda) jelzett 
többletköltség-igényt. A többletköltség-igények jogszerűek voltak, jellemzően a 
szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok, és a választási bizottsági tagok 
munkáltatói által megtéríteni kért átlagbérigény miatt merültek fel. 

Az ellenőrzött TVI-k az önkormányzati és nemzetiségi választás során a HVI
knél felmerült többlettámogatási igények felülvizsgálatánál és érvényesítésénél 
szabályszerűen jártak el. A többletköltség-igények fedezetét a TVI-k az elszámo
lások elfogadását és a többletköltségek NVI általi megtérítését követően, - egy 
kivétellel - a jogszabályban foglalt 8 munkanapos határidőn belül átutalták az 
érintett választási irodák részére. 

A Pest Megyei TVI-hez tartozó HVI-k többletköltségeinek fedezetét az NVI 2014. 
december 18-án átutalta, a jogosult 93 HVI számlájára történő utalás a 3/2014. 
(VII. 24.) IM rendelet 9. § (3) bekezdés előírása ellenére a beérkezéstől számított 
nyolc munkanapon belül nem valósult meg, a 2014. december 21 - 2015. janu-
ár 6. között elrendelt igazgatási szünet miatt. · 

Feladatelmaradásról (és az ezzel járó visszafizetési kötelezettségről) három el
lenőrzött HVI számolt be. 

Kaposmérő HVI a nemzetiségi választással kapcsolatban - dokumentumokkal 
alátámasztott - kiadást nem teljesített, ezért a TV! az elszámolást O E Ft teljesítés
sel fogadta el, és a nemzetiségi választásra kapott támogatás visszafizetését írta 
elő. Nagyhegyes HVI esetében az S HVB tagra a nemzetiségi választáshoz ka
pott normatívából 2 fő után járó támogatás összeget (mivel nem kellett mozgó
urnás szavazást bonyolítani) visszafizették. Martonvásár HVI-nél a nemzetisé
gi választás során a HVB létszáma 3 választott taggal és a megbízott tagokkal el
érte az S főt, így az S főre biztosított normatívából 2 fő után járó támogatást visz
szafizették. 

20Bagamér HVI, Biharkeresztes HVI, Bősárkány HVI, BP XII HVI, Csoma HVI, Nagyhe
gyes HVI, Öttevény HVI, Penc HVI, Szank HVI 
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Az ÁSZ ellenőrzés megállapításai szerint a HVI-k által készített és a TVI-k által 
elfogadott elszámolások nem minden esetben feleltek meg a 3/2014. (VII. 24.) 
IM rendelet 6. § (2)-(3) bekezdés előírásainak. 

Nagyhegyes és Kalocsa HVI 33,3 E Ft, illetve 286, 1 E Ft megosztott költséget 
számolt el dologi kiadásként, melynek meghatározását számításokkal, költség
megosztásokkal, az Sztv. 165. § (2) bekezdésének megfelelő, szabályszerű bizony
lattal nem dokumentálták. 

Kalocsa HVI-nél bruttó 175,2 E Ft összegű személyi juttatást - a 3/2014. (VII. 
24.) IM rendelet 1-2. melléklete, és az Áhsz. 15. mellékletében foglaltakkal ellen
tétesen - a dologi kiadások között számoltak el, e kiadások után munkaadót ter
helő adó- és járulékfizetési kötelezettséget nem állapítottak meg. 

Az ellenőrzött TVI-k vezetői - egy kivételével - a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően döntöttek a HVI-k által benyújtott elszámolások elfoga
dásáról. 

A Somogy"°Megyéi TV! a 3/2014. (VIl.24.) IM rendelet K § (2) előírása ellenére a 
választást követő 45. napot meghaladóan ellenőrizte és fogadta el a Berzencei, 
valamint Kaposmérői HVI elszámolását. 

A HVI vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, az elszámolások elfogadását követően került sor. 

Az ellenőrzött TVI-k a jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítették a 
választási pénzeszközök felhasználásáról kiadás-nemenként, ezen belül a több
letköltségekről és a feladatelmaradásokról feladatonként az elszámolásai
kat, továbbá az összesítő elszámolásokat. Az elszámolási kötelezettségüknek -
kettő TV! kivételével - a jogszabályban előírt határidőre tettek eleget. 

A 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésben előírt 50 napos határidőt túl
lépve, a Pest Megyei TVI vezetője a HVI-k elszámolásának ellenőrzését követő
en a 61. napon, a Somogy Megyei TVI az önkormányzati választásokról az 54. 
napon, a nemzetiségi választásokról az 53. napon készítette el a feladattipusú el
számolást. 

Az önkormányzati és a nemzetiségi választások során a TV! vezetők a jogszerű
en igényelhető többlettámogatási igényeket a feladatsoros elszámolásban sze
repeltették. Az önkormányzati választásokkal kapcsolatban az NVI - az adat
szolgáltatása szerint - összesen 65,8 M Ft, a nemzetiségi választásokkal kapcso
latban 7,3 M Ft többlettámogatást ismert el, és folyósított a TVI-k részére. 

Az önkormányzati választással kapcsolatban a szavazatszámláló bizottságba be
vont póttagok tiszteletdíja 30, 6 M Ft, a választási bizottság tagjainak távolléti dí
ja 33, 7 M Ft, a nem állami és önkormányzati tulajdonú szavazó helyiségek bérle
ti díja 1,5 M Ft volt. 

A nemzetiségi választásokkal kapcsolatban a legjelentősebb összegű többletkölt
ség-igény a választási bizottság tagjainak távolléti díja (2,2 M Ft), valamint a 
HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek ( 4,5 M Ft) miatt merült fel. 
További három jogcímmel összefüggésben (értesítőkkel kapcsolatos feladatok, 
határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek, munkaadókat ter
helő fizetési kötelezettségek) összesen 0,6 M Ft többlettámogatást folyósítottak. 
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A Somogy Megyei TVI-nél a nemzetiségi választásra vonatkozó összesítő elszámo
lásban a feladatelmaradás miatti visszafizetési kötelezettség összege meghaladta 
a többletköltség-igényt, így összességében 61,8 E Ft visszautalási kötelezettsége ke
letkezett. 21 

A TVI-k által a VÜR-ben benyújtott elszámolásokat az NVI felülvizsgálta, a 
többletköltségek fedezetét az önkormányzati és a nemzetiségi választások ese
tében egyaránt határidőben, az elszámolás elfogadását követő nyolc munka
napon belül átutalta a TVI-k részére. 

Az NVI elnöke - a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet előírásának megfelelően - a 
TVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről az önkormányzati és a nemze
tiségi választások elszámolásának elfogadásával együtt döntött. A TVI vezetők 
személyi juttatásaira az NVI az önkormányzati és a nemzetiségi választásokra 
összesen 10,0 M Ft-ot fizetett ki. 

A KEKKH az előírásoknak megfelelően elkészítette a feladattípusú el
számolását és a választásokat követő 50. napon, 2014. december l-jén meg, 
küldte az NVI részérei A KÉKKH által készített elszámolás tartalmazta az alap
bizonylatok másolatát is. Az elszámolásban a személyi juttatások a várható 
összeggel szerepeltek, mert a számfejtés az elszámoláskor még folyamatban 
volt. 2014. december 1. után hiánypótlások keretében megküldték az NVI ré
szére a hiányzó tételek dokumentumait. 

Az NVI 2015. január 26-án levélben tájékoztatta a KEKKH-t, hogy 190,2 M Ft 
összegben fogadta el az elszámolását, amely személyi juttatásra 27,8 M Ft-ot, 
munkaadókat terhelő járulékra 7,6 M Ft-ot, dologi kiadásra 149,7 M Ft-ot, va
lamint egyéb ráosztott kiadásként 5,1 M Ft-ot tartalmazott. Az NVI az elszámo
lás és a december 2-án kiutalt előleg közötti különbözetet, 92,6 M Ft-ot 2015. 
február 3-án átutalta a KEKKH részére. 

A KEKKH a megállapodás melléklete szerinti költségvetésben foglaltakhoz képest 
4,1 M Ft-tal kevesebb összegre nyújtotta be elszámolását. Az NVI a személyi ki
adások és járulékok vonatkozásában a megállapodásnál alacsonyabb összeget, a 
dologi kiadásoknál a KEKKH által benyújtott elszámolás szerinti összeget fogadta 
el. Az egyéb ráosztott kiadásokból 1,3 M Ft-tal kevesebbet fogadott el a megálla
podásban foglaltaknál, a dologi kiadások alacsonyabb összegben teljesülése mi
att. 

Az NVI elnöke - az elszámolások felülvizsgálatát követően - a jogszabályi elő
írásnak megfelelően döntött az önkormányzati és a nemzetiségi választások 
TVI elszámolásainak, valamint a KEKKH elszámolásának elfogadásáról. 

Az önkormányzati választások esetében az ellenőrzésre kiválasztott hét TV! ese
tében a benyújtott elszámolások felülvizsgálatának megállapításairól az NVI 
2014. december 14-én tételes tájékoztatást küldött a 1VI-k részére. A KEKKH-t az 
elszámolásának elfogadásáról 2015. január 26-án tájékoztatták22• 

21 A visszafizetési kötelezettséget a Kaposmérő HVI nemzetiségi választással kapcsolatos 
elszámolásának O Ft-tal történő elfogadása okozta. 
22 Az NVI 1756-3/2014. iktatószámú levél. 
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A nemzetiségi választások elszámolásainak felülvizsgálatát az NVI-vel létrejött 
szerződés alapján megbízott gazdasági társaság. végezte. A felülvizsgálat megál
lapításairól 2015. január 19-én tájékoztatták az ellenőrzött TVI-k vezetőit, az NVI 
elnöke az elszámolások elfogadásáról szóló döntéséről 2015. február 2-án a tájé
koztatta a szervezeteket23 • 

5. A VÁLASZTÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK 

ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

24 

Az NVI a jogszabályban foglalt ellenőrzési kötelezettségének eleget tett. 
Az önkormányzati és a nemzetiségi választásokra biztosított támogatás fel
használását, és az elszámolások megalapozottságát - az elszámolások doku
mentum alapú ellenőrzésén felül - tíz település esetében - a Bkr. előírásait is fi
gyelembe véve - helyszínen ellenőrizte. 

Az ellenőrzési feladattervet az NVI elnöke 2015. január 10-én fogadta el. Az el
lenőrzés tíz település24 választási szerveinek ellenőrzését ütémezte elő 2015. f~b
ruár 23-a és március 6-a között. Az ellenőrzések lefolytatásához ellenőrzési terv 
készült. Az ellenőrzések kiterjedtek többek között a gazdálkodási és ellenőrzési 
jogkörök szabályozására és működésére, az elkülönített nyilvántartás biztosítá
sára, a személyi kifizetésekre, a többletköltségekre, a feladattípusú elszámolás 
bizonylati szintű ellenőrzésére. 

Hiányosságot három szervezet25 vonatkozásában tártak fel. Egy esetben az ellen
őrzött választási szerv nem biztosította a főkönyvi nyilvántartásban a választá
sok elkülönített kezelését, kettő esetben az ellenőrzés a költségek szabálytalan el
számolását tárta fel. 

A KEKKH vezetője - a 3/2014. (VII.24.) IM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont
ja előírásának megfelelően - gondoskodott a támogatás felhasználásá
nak utólagos ellenőrzéséről. A KEKKH elnöke 2014. november 29-én adott 
megbízást a Belső Ellenőrzési Főosztálynak a jóváhagyott vizsgálati program 
lefolytatására. Az ellenőrzési jelentés 2015. január 20-án készült el. 

A belső ellenőrzési jelentés az alábbi főbb megállapításokat tette: a KEKKH fel
adatait az elvárt szolgáltatási szinteken maradéktalanul ellátta. Költségek csak 
célszerűen és a szükséges feladatok kapcsán kerültek elszámolásra. A nyilvántar
tások tételesen és összegszerűen is egyezőséget mutattak. A beszerzések indokol
tak voltak. Két javaslatot tett a jelentés, ezek a célfeladat szabályzatban kontrol
lok előírására, valamint iratsablonok alkalmazására vonatkozó kontroll tevé
kenység előírására vonatkoztak. A KEKKH elnöke 2015. január 21-én intézkedési 
javaslatot készített az ellenőrzés megállapításaira. 

Az ellenőrzött választási irodák a jogszabályi előírás szerint az önkormányzati 
és nemzetiségi választás pénzügyi ellenőrzését a választási iroda egy tagjának 
adott megbízása útján voltak kötelesek teljesíteni. 

23 Az NVI elnökének 86-1/2015. iktatószámú levele. 
24 Tatabánya, Szentendre, Dunakeszi, Gödöllő, Martonvásár, Kecskemét, Dunaújváros, 
Esztergom, Rétság, Dunaharaszti. 
25 Komárom-Esztergom megyei TV!, Szentendrei, Esztergomi HVI 
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Az ellenőrzött TVI-k vezetői - a TV! tagjának adott megbízással- gondos
kodtak az ellenőrzési kötelezettség teljesítéséről. A TVI-k ellenőrzési kö
telezettsége egyrészt saját részre megállapított támogatás felhasználásának el
lenőrzésére, másrészt a HVI-k elszámolásainak megalapozottságára, és a több
letköltség-igények indokoltságának tételes ellenőrzésére vonatkozott. 

Az ellenőrzött TVI-k a HVI többletköltség-igények tételes ellenőrzését bekért do
kumentumok alapján, a HVI elszámolások megalapozottságát nagyobbrészt a 
bekért dokumentumok alapján, illetve 39 HVI-nél helyszíni ellenőrzés kereté
ben végezték el. 

A HVI elszámolások ellenőrzése során az SZSZB, illetve a HVB tagok részére kifi
zetett díjakkal, valamint a reprezentációs kiadások és járulékaik könyvelésével 
kapcsolatban tettek megállapításokat. 

Az ellenőrzött HVI-k 68,4%-a (13 választási iroda) az ellenőrzési kötele
zettségének megfelelően eleget tett. A választási irodák 21,1%-a (4 HVI) 
az ellenőrzési kötelezettségének a 3/2014. (VII.24.) IM rendelet 1. § (2) bekezdés 
b) pontjában, és a 8. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem tett eleget. 

Kaposmérő, Sárosd és Kaposvár HVI vezetője ellenőrzés végrehajtására a HVI 
tagjának megbízást nem adott, és ellenőrzést nem hajtottak végre. Szentendre 
HVI vezetője megbízást adott az ellenőrzési feladat végrehajtására, de azt a meg
bízás ellenére nem végezték el. 

A választási irodák tagjai által végzett ellenőrzések a pénzeszközök nyilvántar
tását, felhasználását, elszámolását jellemzően megfelelőnek ítélték, nem tárták 
fel a választások pénzügyi tervezésével, a pénzeszközök elkülönített kezelésével, 
a részletező nyilvántartás vezetésével, a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök 
gyakorlásával, a támogatás elszámolásával kapcsolatos, jelen ÁSZ ellenőrzés 
által megállapított hiányosságokat. 

6. A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KORÁBBI ÁSZ ELLEN

ŐRZÉS JAVASLATAINAK HASZNOSULÁSA 

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 Igazságügyi26 miniszternek összesen hat javaslatot fogalmazott 
meg. Három javaslat a miniszteri rendeletben foglaltak érvényre juttatására, 
három a szabályozás kiegészítésére vonatkozott. 

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-

26 Az utóellenőrzés időpontjában - Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szó
ló 2014. évi XX. törvény alapján - a jogutód szervezet az Igazságügyi Minisztérium 

25 
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26 

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. Az önkormányzati és nemzetiségi választás költségeinek 
normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről alkotott új 
jogszabály (3/2014. (VII.24.) IM rendelet) a pénzügyi tervezés egységes elveit 
nem tartalmazza. 

Budapest, 2015. ~ L~l.,t0,. hónap c!-Á. nap 

az elnök nevében eljárva 

Melléklet: 14 db 

Függelék: 2 db 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0781-200/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 

Iktatószám: ETI0-0!47-002/2014. 

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 országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel· 

használásának ellenőrzése, 

az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel

használásának ellenőrzése, 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi ön

kormányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felbaszná· 

Iásának ellenőrzése, valamint 

az ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása tekintetében 

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

korlására fcljogosítom. 

no1' . r ' 11' .............. . 
B d t "' ., • <.C"'-'"'-' h. "' _,,.., ··-u apes, ......... ev •. , ................. 0 ··r··· mp .,_ Á "\ 

.~l .... ~ ... (b.,&.'.. ............. . 
,,...,,.,.,.~-"""""-7}1nök AJ,\,f\MI . 

\\ s:r.t\MVE.VÓSZliK 

A teljes jogkörű feljogosítást elfogadom. ',.. . 
..... EtNÓ~ 

Budapest,f.~/.'! .... év . .j.J~·f\.L .... hó ./f. nap 

................ .2w1h ..................... . 
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,, .. , 
AZ ELLENORZOTT SZERVEZETEK JEGYZEKE 

Központi szervek 

Területi választási 
szervek (TVI) 

Helyi választási 
szervek (HVI) 

Nemzeti Választási Iroda 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta
tások Központi Hivatala 
Igazságügyi Minisztérium 

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 
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, .. , , , 
A 2014. EVI ONKORMANYZATI ES NEMZETISEGI , , ,, , .. , 

VALASZTASOKHOZ KAPCSOLODO, KOZBESZERZESI , , , ,,. ,,., , , , 
ERTEKHATART ELERO BESZERZESI ELJARASOK 

Beszerzési eljárás tárgya Eljárás 
fajtája 

NVI által lefolytatott beszerzési eljárások 

,,Az Európai Parlciment tagjai 2014. ,.h. d t , 
, . 'l zt' , k, h 1 ... k lf e meny ev1 va as asana es a e yi on or- 'lk .. 1. t' , tik' . l"k , 1 , ne u 1 ar-manyza epv1se o es po garmes-

1
, r , 

terek, valamint a nemzetiségi ön- gya asos e Ja-
rás 

kormányzati képviselők 2014. évi 
választásának lebonyolításához 
szükséges alkalmazások rendszer
tervezése, a Nemzeti Választási 
Rendszer továbbfejlesztése, teszte-
lése, a meglévő rendszerelemekhez 
történő illesztése, az alkalmazások 
üzemeltetése és a közvetlenül kap-
csolódó · ... .. · .. .. 
,,SzeNvi rendszer fA'1Mo<"' tc'imog,~
tása, szükség szerinti módosítása, 
továbbfejlesztése, üzemeltetése és a 
rendszerhez közvetlenül kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások nyújtása." 

. hirdetmény 
nélküli tár
gyalásos eljá-
rás 

- ' „A Választás Ugyviteli Rendszer to- hirdetmény 
vábbfejlesztése, üzemeltetése és a nélküli tár
rendszerhez közvetlenül kapcsolódó gyalásos eljá-
egyéb szolgáltatások nyújtása" , rás 

,,Adatmonitoring egység fejlesztése : könnyített el
és egyéb szolgáltatás nyújtása a i járás 
2014. évi helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek általános 
választásához" 

Nyomdai szolgáltatások beszerzése 

NBB 
határo

zat 

21/2013. 
(VII. 2.) 

5/2014 . 
(VII. 2.) 

23/2013. 
(VII.15.) 

6/2014. 
(VII. 2.) 

37/2013. 
(XL 5.) 

Adatok M Ft-ban 

Szerződés 

önkor
mányzati 

válasz
tásra el-

Teljesí
tés ösz
szege 
2014. 

dec.31-
számolt ig 
összege 

272,8 243,1 

433,1 96,7 

43,7 

39,0 39 0 i 
' 

792,8 735,8 könnyített el
' járás 

'-·-·---··-·····---··--··-··--·----·------·---·-~--e-~~-------·-·----~··----················-·····'···································································'············-··············-·-··--·· 
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Beszerzési eljárás tárgya Eljárás 
fajtája 

NBB 
határo

zat 

' 

Szerződés 

önkor
mányzati 

válasz
tásra el-
számolt 

Teljesí
tés ösz
szege 
2014. 

dec.31-
ig 

! _______________________ ,, _____________ _ 
j „2014. évi helyi önkormányzati kép
i viselők és polgármesterek, valamint 
! a helyi nemzetiségi önkormányzati 
I képviselők választása pénzügyi, lo
j gisztikai lebonyolításához, és az 
i NVR szoftver teszteléséhez, országos 
I próbáihoz szükséges alkalmazások, 
I illetve az ezek működéséhez szüksé-

Kbt., hirdet- i 
mény nélküli ! 
tárgyalásos el- i 
járás l 

'""""""·········-··--·-·--·-··--j ___ ö-~~~~-~-~---·······!---··--·----,--) 

! ges, velük funkcionális, adatbázis és 
i technológiai ·szinten integrált, az 
j NVI folyamatos ügyviteli és gazdái- , 
I kodási tevékenységéhez hasmált a!- ! 
I kalmazások továbbfejlesztése, mó- : 
i dosítása, forráskód ismeretét és mó- l 
i dosítását is igénylő támogatása, spe- : 
! ciális szakértői tevékenység" · 

1 

t-----~---·--'""""" --·-·----------------~- . --,-·--------~- ··········-·---· '··---~---------,.--! ---
I KEKKH által lefolytatott beszerzési eljárás 

282,5 ! 
' 

I Az önkormányzati választások le- f könnyített el- j 
. ' . __ ,. _____ _ 

J bonyolításához szükséges műszaki- , 
.: járás I szakmai támogató tevékenység, 

l rendszerkomponensek tesztelése, 
I feltárt hiányosságok 1avítása. 

2 

·-·~·-··-------------L- ····················-·-··----l _______ _ 

30,0 ! 

201,9 I 
! 

···--~-~ 

10,0 ! 
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, , .. .. , 
A GAZDALKODASI JOGKOROK GYAKORLASA ,, .. , .. ,,. , 

AZ ELLENORZOTT HELYI ES TERULETI VALASZTASI , , 
IRODAKNAL 

A gazdálkodási 
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, tel-

Megnevezés jogkörök gya-
jesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-korlásának ösz-

szesítő értékelése lemző, rendszerszerű hiányosságok 

A kötelezettségvállalás 9 esetben nem volt szabályszerű: 
7 esetben az Áht. 37. § (1) bekezdés előírása ellenére a 
pénzügyi teljesítés esedékességét követően, utólag történt; 
1 esetben az Ávr. 52. § (1) előírása ellenére nem történt 
meg; 1 esetben az Áht. 37. § (1) előírása ellenére pénzügyi 
ellenjegyzés nélkül történt. A pénzügyi ellenjegyzés 9 eset-
bennem volt szabályszerű: 2 esetben az Áht. 37:-§ (1) és 
Ávr. 55. § (1) ellenére nem történt meg a pénzügyi ellen-

Bács-Kiskun jegyzés; 7 esetben arra az Áht. 37. § (1) előírása ellenére a 
Megyei Önkor- részben pénzügyi teljesítés esedékessége után került sor. 
mányzat Hiva- megfelelő A teljesítésigazolást 17 esetben Ávr. 57. § (3)-(4) bekezdés 
tala előírása ellenére nem az arra jogosult személy látta el. 

Az érvényesítő 17 esetben az Ávr. 58. § (2) bekezdés elő-
írása ellenére nem jelezte az utalványozónak, hogy a 
megelőző ügymenetben a jogszabályokban és a belső sza-
bályzatokban foglaltakat nem tartották be. 
A kifizetés elrendelésére 8 esetben érvényesített okmány 
hiányában került sor az Ávr. 59. § (1) bekezdés előírása 
ellenére. 

Az Ávr. 53. § (2) bekezdés előírása ellenére a 100,0 E Ft 
alatti kifizetések rendjét nem szabályozták, annak elle-
nére, hogy lehetővé tették azt. Ennek hiányában az Áht. 
37. § (1) bekezdés előírását megsértve 17 esetben (tisztelet-
díjak, jutalmak) nem volt írásbeli kötelezettségvállalás. 
A teljesítésigazolásra 49 esetben a saját szabályozás elle-
nére nem az eredeti dokumentumon, hanem külön bi-
zonylaton került sor. 

Kalocsai Közös Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
Önkormány- nem megfelelő nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
zati Hivatal netben a kötelezettségvállalás és a teljesítésigazolás során 

a jogszabályok és a belső szabályzat előírásait nem tartot-
ták be. 
10 esetben az érvényesítés időpontja az Ávr. 59. § (3) be-
kezdés h) pontja előírása ellenére nem szerepelt az utalvá-
nyon. Az utalványon 9 esetben az Ávr. 59. § (3) bekezdés 
g) pontja előírása ellenére nem tüntették fel az utalványo-
zás dátumát. 

1 
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A gazdálkodási 
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, tel-

Megnevezés jogkörök gya-
jesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-korlásának ösz-

szesítő értékelése lemző, rendszerszerű hiányosságok 

Az Ávr. 53. § (2) bekezdés előírása ellenére a 100,0 E Ft 
alatti kifizetések rendjét nem szabályozták, annak elle-
nére, hogy lehetővé tették azt. Ennek hiányában, az Áht. 
37. § (1) bekezdés előírását megsértve előzetes írásbeli kö-
telezettségvállalás a személyi juttatások kivételével nem 
volt. 

Bácsbokod Pol- Az írásba foglalt megbízási szerződések közül 27 esetben 
gármesteri Hi- nem megfelelő az Áht. 37. § (1) bekezdés ellenére elmaradt a pénzügyi 
vatal ellenjegyzés. 

Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozónak, hogy a személyi juttató-
sok esetében a megelőző ügymenetben megsértették az 
Áht. előírását. A reprezentációs és a dologi kiadások ese-
tében - egy kivételével - az Ávr. 58. § (1) és (3) bekezdés 
előírásai ellenére nem történt mea az érvénvesítés. 

Szanki Polgár-
megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. mesteri Hivatal 

Fejér Megyei 
Önkormány- megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
zati Hivatal 

Az Ávr. 53. § (2) bekezdés előírása ellenére a 100,0 E Ft 
alatti kifizetések rendjét nem szabályozták, annak elle-
nére, hogy lehetővé tették azt. 
Kötelezettségvállalásra 2 esetben az Áht. 37. § (1) bekezdés 

Martonvásár előírása ellenére pénzügyi ellenjegyzés nélkül került sor. 
Város Polgár- részben A kötelezettségvállalás dokumentumán 12 esetben az 
mesteri Hiva- megfelelő Ávr. 55. § (1) bekezdés és a saját szabályzat előírása elle-
tala nére nem szerepelt a pénzügyi ellenjegyzés dátuma. 

Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
netben a jogszabályokban és a belső szabályzatokban fog-
laltakat nem tartották be. 
Az Ávr. 53. § (2) bekezdés előírása ellenére a 100,0 E Ft 
alatti kifizetések rendjét nem szabályozták, annak elle-
nére, hogy lehetővé tették azt. 
A személyi juttatások esetében az Áht. 37. § (1) bekezdés 
előírása ellenére nem volt kötelezettségvállalás. A HVI ta-
gok és a Jegyzőkönyvvezetők megbízásáról és díjazásáról 

Sárosdi Polgár-
nem megfelelő kötelezettségvállalás (szerződés) nem állt rendelkezésre. 

mesteri Hivatal Az írásbeli kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése 
az Áht. 37. § (1) bekezdés előírása ellenére nem történt 
meg. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
netben a jogszabályokban és a belső szabályzatokban fog-
laltakat nem tartották be. 
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A gazdálkodási 
jogkörök gya-Megnevezés 

korlásának ösz-
szesítő értékelése 

Dégi Közös Ön-
részben kormányzati 
megfelelő Hivatal 

Pest Megyei 
Önkormány- megfelelő 
zati Hivatal 
Budapest Fővá-
ros Főpolgár- megfelelő 

mesteri Hivatal 

Budapest Fővá-
ros XII. kerület 

részben Hegyvidéki Pol-
megfelelő gármesteri Hi-

vatal 

Budapest Fővá-
ros XVII. kerü-
let Rákosmenti megfelelő 
Polgármesteri 
Hivatal 

Szentendrei Kö-
zös Önkor- részben 
mányzati Hiva- megfelelő 
tol 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0781-200/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, tel-
jesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-

lemző, rendszerszerű hiányosságok 

A saját szabályzat alapján a kötelezettségvállalásra csak 
írásban kerülhet sor, ennek ellenére a dologi kiadások 
pénzügyi teljesítésére az Áht. 37. § (1) bekezdés előírását 
megsértve írásbeli kötelezettségvállalás nélkül került sor. 
A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalá-
sokra az Áht. 37. § (1) bekezdés előírását megsértve pénz-
ügyi ellenjegyzés nélkül került sor. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
netben a jogszabályokban és a belső szabályzatokban fog-
laltakat nem tartották be. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

A 9 HVI tag személyi juttatása kifizetésére az Áht. 37. § 
(1) bekezdés előírását megsértve, írásbeli kötelezettségvál-
lalás nélkül került sor. 
A pénzügyi ellenjegyzésre 3 tétel esetében az Áht. 37. § 
(1) bekezdés előírása ellenére kötelezettségvállalás után 
került sor. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
a 12 személyi juttatási tétel esetében nem jelezte az utal-
ványozónak, hogy a megelőző ügymenetben a jogszabá-
lyokban és a belső szabályzatokban foglaltakat nem tar-
tották be. 

Rendszerszerű hiányosság nem volt. 

Egy 100 E Ft feletti kiadás és a 10 hivatali dolgozó személyi 
juttatása esetében - az Áht. 37. § (1) bekezdés előírása el-
lenére - nem volt kötelezettségvállalás. 
Az SZSZB és HVB tagok megbízására az Áht. 37. § (1) be-
kezdés előírása ellenére pénzügyi ellenjegyzés nélkül ke-
rült sor. 
24 személyi juttatási tétel esetében az Áht. 38. § (1) bekez-
dés és az Ávr. 57. § (1) bekezdésben előírt teljesítésigazolás 
nem történt meg. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
netben nem tartották be a jogszabályok és a belső sza-
bályzat előírásait. 
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A gazdálkodási 
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, tel-

Megnevezés 
jogkörök gya-

jesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-korlásának ösz-
szesítő értékelése Iemző, rendszerszerű hiányosságok 

Az Ávr. 53. § (2) bekezdés előírása ellenére a 100,0 E Ft 
alatti kifizetések rendjét n~m szabályozták. 
A dologi kiadásoknál az Aht. 37. § (1) bekezdés előírása 
ellenére nem volt előzetes írásbeli kötelezettségvállalás. 
Az írásba foglalt megbízási szerződéseknél (16 db) az Áht. 

Penci Közös 37. § (1) bekezdés előírása ellenére a pénzügyi ellenjegyzés 

Önkormány-
részben nem történt meg. 
megfelelő Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére zati Hivatal 

nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
netben nem tartották be az Áht. 37. § (1) bekezdésének 
előírását. 

A kifizetés ·elrendelése során 3 tétel esetében nem tartották 
be az Ávr. 60. § (2) bekezdésben előírt összeférhetetlenségi 
szabálvokat. 

Hajdú-Bihar 
Megyei Önkor-

megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. mányzati Híva-
tal 
Biharkeresztesi 
Közös Önkor-

megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
mányzati Híva-
tal 
Bagaméri Pol-
gármest.eri Hi- megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. 
vatal 

A Gazdálkodási szabályzat alapján kötelezettségválla-
lásra csak írásban kerülhetett sor, ami 8 esetben az Áht. 

Nagyhegyesi 37. § (1) bekezdés előírása ellenére elmaradt. 
25 esetben a pénzügyi ellenjegyzést az Áht. 37. § (1) be-Polgármesteri nem megfelelő 
kezdés előírása ellenére a kötelezettségvállalást követően 

Hivatal 
végezték el. Az érvényesítést - az Ávr. 58. § (4) bekezdés 
előírása ellenére - a feladatra felhatalmazással nem ren-
delkező személv véaezte el. 

Győr-Moson-

Sopron Megyei 
megfelelő Rendszerszerű hiányosság nem volt. Önkormány-

zati Hivatal 
Az SZSZB tagok megbízásai (14 db) nem tekinthetőek az 
Áht. 37. § (1) bekezdés előírásának megfelelő, szabály-
szerű kötelezettségvállalásnak, mivel az Ávr. 50. § (1) be-
kezdés b) pontja ellenére nem tartalmazták a díjazás ösz-
szegét. 

Csornai Polgár-
nem megfelelő A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése 13 eset-

mesteri Hivatal ben - az Ávr. 55. § (1) bekezdés előírása ellenére - nem 
tartalmazta a pénzügyi ellenjegyzés dátumát. 
Az Áht. 38. § (1) bekezdés és az Ávr. 57. § (1) bekezdésben 
előírt teljesítésigazolás 13 esetben nem történt meg. 
32 tétel esetében az érvényesítés - az Ávr. 58. § (3) bekez-
dés előírása ellenére - nem tartalmazta a .dátumot. 
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A gazdálkodási 

Megnevezés jogkörök gya-
korlásának ösz-
szesítő értékelése 

Bősárkányi Kö-
zös Önkor- nem megfelelő 
mányzati Híva-
tal 

Öttevényi Pol· 
gármesteri Hi- nem megfelelő 
vatal 

Somogy Megyei 
részben Önkormány-
megfelelő zati Hivatal 

Kaposvár Me-
gyei Jogú Város részben 
Polgármesteri megfelelő 

Hivatala 

Berzencei Pol-
gármesteri Hi- részben 

megfelelő vatal 

Kaposmérői 

Közös Önkor- nem megfelelő 
mányzati Hiva-
tal 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
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Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, tel-
jesítésigazolás, érvényesítés során feltárt jel-

lemző, rendszerszerű hiányosságok 

A HVI tagok jutalmának,Pénzügyi teljesítését megalapozó 
kötelezettségvállalás az Aht. 37. § (1) bekezdés előírása el-
lenére nem volt. 
Az SZSZB tagok megbízásai nem tekinthetőek az Áht. 37. § 
(1) bekezdés előírásának megfelelő, szabályszerű kötele-
zettségvállalásnak, mivel azÁvr. 50. § (1) bekezdés b) pont 
ellenére nem tartalmazták a tiszteletdíj összegét. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
netben nem tartották be az Áht. és Ávr. előírását. 
A személyi jellegű kiadások pénzügyi teljesítését megala-
pozó kötelezettségvállalások az Áht. 37. § (1) bekezdés elő-
írása ellenére pénzügyi ellenjegyzés mellőzésével történ-
tek. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozón_ak, hogy a megelőző ügyme-
netben nem tartották be az Aht. előírását. 

A kötelezettségvállalásra egy esetben - az Áht. 37. § (1) 
bekezdés előírása ellenére - a pénzügyi teljesítés esedékes-
sége után került sor. A pénzügyi ellenjegyző 7 esetben az 
Áht. 37. § (1) bekezdés előírása ellenére nem győződött 
meg a szabad előirányzat rendelkezésre állásáról, mivel a 
támogatás megérkezése, és az ez alapján indokolt elő-
irányzat módosítás előtt igazolta az előirányzat rendelke-
zésre állását. Az Ávr. 58. § (3) bekezdés előírása ellenére 
3 esetben az érvényesítés nem előzte meg a kifizetés elren-
delését, 3 esetben az érvényesítésre a pénzügyi teljesítés 
után került sor. 

A 100,0 E Ft alatti kifizetésekre (23 esetben) az Áht. 37. § 
(1) bekezdés előírása ellenére előzetes írásbeli kötelezett-
ségvállalás, illetve a belső szabályzatban előírt engedély 
nélkül került sor. 
Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása ellenére 
nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző ügyme-
netben nem tartották be a ioaszabálvi előírásokat. 

A személyi jellegű kiadások pénzügyi teljesítését megala-
pozó kötelezettségvállalásokra az Áht. 37. § (1) bekezdés 
és a belső szabályzat előírása ellenére pénzügyi ellenjegy-
zés nélkül került sor. 

A személyi juttatások kötelezettségvállalásaira az Áht. 
37. § (1) bekezdés ellenére pénzügyi ellenjegyzés nélkül ke-
rült sor. Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) bekezdés előírása 
ellenére nem jelezte az utalványozónak, hogy a megelőző 
ügymenetben megsértették az Áht. előírását és a belső sza-
bályzatban foglaltakat. 
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BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
Főjegyző 

6000 Kecske1nét, Deák F. tér 3. 
. il 76/513-832 ; Fax: 76/513-831; e-mail: fojegyz.o@bacskiskun.hu 

@;,~ 

Dr Elek János Főtitkár Úr 
részére 
Állan1i Számvcvős7...ék 
Budapest 
Apáczai Csere János u 10. 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

Tárgy: Észrevétel n1egküldése 
Ikt.sz:5086-4/2015 

"fv f?:i:, . 
1015 JúN 1 7, 

Köszönettel megkaptllk ,az otszá:gg')Íülési .képviSeiök,· ~ Európ_aí Parlanl~ril "tagjai éS a· hf:lyi 
önkorn1ányz.:'ltí képviselők és polgánnesterek, valanlint a nen1zetiségi önkonnányzati 
képviselők választására fordított pénzeszközök felhasználásának e11enőrzése tárgyában 
készült vizsgálati jelentések tervezeteit, 1nelyre az alábbi észrevételt kívánon1 tenni. 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására vonatkozó jelentés tervezetet elfogadjuk. 
ugyanakkor az Európai Parla111enli képvíselők, vala1nint a helyi önkorn1ányzati képviselők és 
polgárn1esterek választásával összefüggésben önkorn1ányzatunkra vonatkozóan tett 
111egállapításokat nein tudjuk elfogadni. 
Az Európai Parlrunenti vála~ztások esetében ti jelentés 3. szá1nú 1netlékietébe11 a Bács-Kiskun 
Megyei Önkonnányzat J-livataia gazdálkodási jogkörök gyakorlásának 1ninősitése nen.1 
1negfelelő, 1níg a helyi önko1n1ányzati képviselők választása esetében ez a 111inősítés részben 
n1egfelclö. 
Kére1n szíveskedjenek a tett n1cgállapításokat tételesen alátán1asztaní, 1nivel a leírásból 
számunkra ne111 beazonosíthatóak a jelzett hiányosságok, en1ellett az általunk fOlytatott 
gazdálkodási gyakorlat alapján is teljességgel érthetetlen, hogy a 111inösítés n1ilyen tények 
alapján került megállapításra. 

Hivatalunk az érvényes szabályozás alapj{m egységes gazdálkodási gyakorlatot folytat, 
anlinek során kie1nelt fi!:,iyehnet fordítunk a szabályosság betartására, an1J.t tanűsft az a tény is, 
hogy az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan készüll jele.ntés tervezet ne1n 
tá1t fel rendszerszintű hiányosságot a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában. 
Az ehérő n1.egítélés okát n1i abban látjuk, hogy az utóbbi két vizsgálatot végző revizor 
1--Hvatallal való együt1Jnűködése nen1 volt n1egfelelő. 

Válaszát előre is köszönön1. 

Kecsken1ét, 2015. június 16. 

Tisztelettel: '\-, ~)'-
~z~László 

• 
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Xi:LAwri 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Szigeti László úr 
főjegyző 

Bács-Kiskun Megyei Önkonnányzat Hivatala 

Kecskeinét 

Tisztelt Főjegyző Úr! 

FŐTITK>íl 

Iklszám: V -0780-283/2015. 

V-0781-189/2015. 

I(öszönettel n1egkaptam ,,.4z Európai Parla1nent tagjainak 2014. évi választására .fordított 
pénzeszkiizők .felhasználásának ellenőrzése", illetve ,.A helyi önkonnányzati képviselők és 
polgárn1esterek, valmnint a nen1zetiségi önkonnányzati képviselők 2014. évi választására 
.fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" cÍlnű jelentéstervezetek 111egállapításaira 
tett észrevételét. 

Az ellenőrzési megállapításokra vonatkoz.ó észrevételét az Államí Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározo1t tizenöt napos határidön belül 
küldte n1eg. Az Állan1i SzáJnvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a1nellékletként csa
tol1, a felügyeleti vezető által készí1ett indokolás tartalmazza. 

Budapest, 2015. ü'f. · hóÜ{. nap 

Melléklet: Észrevételre adott válasz 

1052 BUDAPEST, APACZA1 CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Budapest 4. Pl. 54 tclefon: 4:84 9\04 fax, 411'1 9213 



Eszrevétel: 

Válasz: 

Indoklás: 

S. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0781-200/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

Az észrevételre adott válasz 

1. szám1i meiléldet 
a V-0780-283/201:S. számú levélhez 
a V-0781-lS9/20J5, számú Jevé\he-L 

Az Európai Parlmnent tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök fel-
használásának ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet 3. szái11ú 111ellékletében szereplő 
1negállapítás szerint: 

,,Bács-Kiskun lvlegyei Önkorn1ányzat 1-Iivaraláná/ a gazdálkodásijogkörők gya-
korlásának összesítő értékelése ne1n 1negfelelő. 

A sajál szabá/yzarban foglaltak ellenére 13 esetben a kifizetést köve1ően történt 
a beszerzések engedélyezése, és_ a pénzügyi elle11fegyzé;. Az érvényesítő az Ávr, 
58. § (1) bekezdésében e/őfrtafellenére ne"n1 ellenőrizte a ,negelőző ügy,nenet-
ben a jogszabá{vokban és a belső szabályzalokhan .foglaltak betartását, illetve 
26 esetben az érvényesftés az Ávr. 58. § (3) bekezdésének előírása ellenére ne111 

előzte 1neg az utalványozást." 
A helyi önk:011nányzati képviselők és polgárn1esterek:, vala1nint a nen1zetiségi ön-
k:orn1ányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá-
sának eIJenőrzéséről szóló jelentéstervezet 3. szfunű n1el1ékletében szereplő megál-
lapítás szerint: 

.. Bács-Kiskw1 Megyei Önkonnányzat H;vatalánál a gazdálkodási jogk.örök gya-
korlásának összesítő értékelése részben 1negfelelő. 

A kötelezettsé!,..1vállalás 9 esetben neni volt szabályszert'J.: 7 esetben az Áht. 3? § 
(!) bekezdés előírása ellenére a pénzügyi teljesítés esedékességét követően, utó-
lag tört.ént; l esetben az Ávr. 52. § (1) előírása ellenére ne111 történt n1eg; 1 eset~ 
ben az Áht. 37. § (1) előírása ellenére pénzügyi e/le1y"egyzés nélkül t!}rténl. A 
pénzügyi ellenjegyzés 9 esetben 11-em volt szabályszerű: 2 esetben az Aht. 37. § 
(1) és Ávr. 55. § (J) ellenére ne111 tőrtént 1neg a pénzügyi ellenjegyzés; 7 esetben 
arra az Áht. 37. § (J) előírása ellenére a pénzagyi teljesítés esedékessége után 
került sor. A teljesítésigazolást 17 esetben Ávr. 57. § (3)-(4) bekezdés előírása 
ellenére ne111. az arra jogosult sze1nély látta el. Az érvényesítő 17 esetben az Ávr. 
58. § (2) bekezdés előírása ellenére nenifelezte az utalványozónak, hogy a 1neg-
előző ügynienetben a jogsza:bályokban és a belső szabályzatokban .foglaltakat 
nen1 tartották be. #4 kifizetés elrendelésére 8 esetben érvényesített okn?ány hfá-
nyában került sor az Ávr. 59. § (1) bekezdés előfrása ellenére. " 

Az észrevétel szerint a megállapítások alátán1asztását, a jelzett hiányosságok 
beazonosítását kifogásolják. A gazdálkodási gyakorlatuk alapján nem értik, hogy 
a n1inősítés 1nilyen tények alapján került megállapításra. Az észrevétel szerint a 
J-Iivatal az érvényes szabályozás alapján egységes gazdálkodási gyakorlatot foly-
tatott, ennek ellenére a háron1jelentéstervezetben szereplő 111egitélés eltér, am1ak 
oka n.en1 tisztázott. 

Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

A 2014. évi választások lebonyolftásához kapcsolódó kiadási tételek vonatkozá-
sában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának értékelése vá1asztásonkén1 külön-
külön elvégzett mintavétel alapján került értékelésre. Az elszán10It kiadási téte~ 
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lekből választásonként 50-50 rnintatétel kiértékelésére kerillt sor. Mivel a 111in
tákban szereplő tételek különbö1J1ek, ezért azok kiéitékelése nen1 feltétlenül 
ered1nényez hasonló 1ninősítést. Önök az ellenőrzési progran1 részeként megkap
ták a gazdálkodási jogkörök értékelési szen1po11tjait tartahnazó 111unkalapot, va
lainint a n1intavételi eljárás leírását. Ezen túl a jelentéstervezet bevezetője ezzel 
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást tartaln1azza: ;,A választásrafordftott pénz
eszközök szabályszerű felhasználásának ellenőrzése során a gazdálkodási és el
lenőrzésijogkőrökgyakorlá.,;;ának 1negfelelőségél a szenuUyifuJta1ásokkt1/, a do
logi kiadásokkal, val.andnt a .felhabnozási kiadásokkal kapcsolatos kffizefések 
esetében 111intavétellel ellenőriztük. li.1egfelelőnek értékeltük ajogkiJrök gyakor
lását, a111ennyihen 95%-os megbízhatósággal a sokaságban az átlagos 1negfele
lőségi szfilalék legalább 85%, részben ,negfelelönek értékeltük, ha a sokaságban 
az átlagos 111egfelelőségi százalék als6 határa 60 és 85% között volt, ne1n 111egfe
/előnek pedig akk(}r, ha a ,nintavételi eredntények alaP.;án a sokaságban az átla
gos 1negfelelifségi száza/ék a!S."q JuJtára 60% 1:agy ki~ebb volt.'~ 
A gazdálkodási j~gkörök gyakorlásánák szabályszerűségét az Önök által rendel
kezésre bocsátott doku1nentun1ok, így a 1ni11tához tartozó kiadási tételek bizony
latai, a kapcsolódó belső szabályzat alapján ellenőriztük. 
A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, vala1nintaz 
érvényesítés jogkörök gyakorlása tekintetében a statisztikai 1nódszerrel kiértékelt 
1ninták alapján öss1..egzö minősítés került megfogalinazásra az egyes jelentéster
vezetekben. A feltárt hibák elöfordu1ási gyakoriságát alapul véve - a n1egsértett 
jogszabályi előírások feltüntetése n1ellett - a rendszerszerű hiányosságokra hív
tuk fel a figyeln)et. A nem n1egfelelö n1inősítést kapott miilta esetében ennek 
n1egfe1e1ően kien1elésre került, hogy az 50 tételből az érvényesítésnél és az utal
ványozásnál 26~26, a pénzügyi eUenjegyzésnél (és: így akötelezettségvállalásnál) 
13 esetben az ellenőrzés hjányosságot tárt fel. 

Tájékoztato1nFöjegyző urat, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük ajelen
téstervezethez tett észrevételét, val.anünt az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 
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Állami Számvevőszék 

Dr. Elek János 
fticitkár részére 

1052. Budapest 
Ap:í.c:z11iCscrcJánosu. tO. 

Tárgyi Észrev~t.el 

T'isztclt Főtitkár (Jrl 

J L'G\'VJTLLI 1RODA 

1 5002c;;204'5"' 
lcÁKOSMENTE 

! f...l.i.,;~'.fif Si',iÍ.i\?\'EVÖSZJ::r(·~

1

, 

J 1:,·k.: JUN 1 7 2015 1 

JEGYZŐJE: I lktm6szf>m: •• \!.::.!!.:JJ .. ?.;: ... >!J:J.f{. _ 
_ ML'lll:-k1ct· "' .. " •.•• .A, .1-1.{_ .................... ~..:~Íú 

Iktatószán1: 15~ 1 /7 /2015 
Hivatkozási szám: V-0779-415/2015 

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

llgylntézO: Némethné Sárj Irén 
Tclefun; +361 253-3380 

_,..7 /i 
.l·),/1!t.,?. ,,·:;-:./}"· t.-1 \ .. ~,)..._ 

;:):.," !+._ 

1015 Júll 17. 
TVf<.Z,j. 

..,--1 2014. évi v1ílosZftÍsokrr1 fordított pé11z.cszközjik Ji:lht?J'Zj1tíldsá11ak tl!m1őrzfs!.rc 
- ~4z országgy,i/é.ri képtiise/lik 2014. é1d PtÍkJSZftÍStÍJ"tl .ford/tott pb1zgszköz!Jk j~/hasZf1tíl.ÓStÍllak 

(1/lt111őrz!.1'(!," 

- ./1z 1?.nrópai Par/4111t11t lagiaü,nk 2014. éri Vfílasz!dsdrd .fordíl.o/1 pinzcszkiizi!k .felhr1SZfJrílá.rrí11ak 
d/N1Ől'ZfS;J," 

- .. 4. fiebii iI11kr1n11d1!.)rz;1/i képvirr:lők i.r polgdm1r.1tcn1k, va/0111i11f a ltf!!JJZ,e!iségi ii11konn,i1fyz..t1ti kfjwisd!ik 
2014. f.pj Pá/a.rzJ.á.rra j'orr/ífl1/t plnzt•szkiizpk filhnsználásdn,ak cllc11őrz/.rc 

c.únn1el készített szán1vcvói jelentéstervezeteket megknptuk. 

Az Allami Szá1nvevőszékr6l szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az 
cllen6rzések inegálhipícisaira a Jegyz6 15 napon belül írásban észrevételt tehet 

Az cllcnói:zésekról készült jclentéstervezetcket 1negisme1:tük, a V-0779-415/2015 és a V-0781-
182/2015 jcll:!ntésekben tctt. lneh}";lllapításokkal kapcsolatban észrevételt nem kívánunk tenni. 

1\ V-0780-276/2015 száu1ú jelentéstervezctbcn tett 1negáll.apításokkal kapcsolatban két 
észrevételt teszek: 

1. A jelentéstervezet 18 oldalán. tévesen az szerepel, ho1:,ry a XVII. kerület késedelmesen számolt cl 
a választások lcbonyolításáho:i: biztosított pénzeszközök felhasználásáról. 

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET 
RÁKOSMENTE ONKORMÁNYZA TA 

1173 Budapest, Pesti Út'J65.; Levéld1n: 1656 Bu<lapcst, J}f..: 110.; Tel.: +36 1 253-3319; Fax; + 36 1 253-33:23; 
E-1nail: onko1ll].flll\'7.f!J..@i::akn~Ul0![C'.hu 
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Mellékclctn a Fővárosi Választási Iroda clszámoL'l.sra vonatkozó levelét, 1nely szeiint a kerület ki 
volt jelölve helyszíni ellenőrzésre, a dokumentutnokat csak a 1negadott ídőbcn kellett a 'fVI-nek 
benyújtani. 

Álláspontom szetint így a XVII. kerületi HVI ne1n számolt el késedehnesen. 

2. A jelentéstervezet 3. szá111ú 111.clléklctének 3. oldalán Budapest Főváros A'VIL kei:ület 
Rákosn1enci Polgármesteri I-Iívatalt érint6 összesítő n1.eg.illapítások között állásponto111 szerint 
tévesen szerepel a hivatkozott 36 esetbeli szetnély:i juttatások kifizetésénél ehnaradt frásbeli 
kötelczctt.ségvállalás 6, ellenjegyzés, mivel a személyi juttatásokra kifizetett összeg egyik esetben 
sem érte el a 100.000 Ft-ot, .így az áila1nházta1tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 {XII.31.) J(orin. rendelet 53.§ (1) bekezdés alapján nem szükséges írásbeli 
kdtelczettsé,gvállalás a kifizeté.'lhe'.!. így pénzügyi ellenjegyzés sem. 

J(é-rem észrevételeim elfogadását. 

Budapest, 2015. jlulllls 11. 

'fisztelett.cl: 

BUDAPEST FŐVÁROS XVll, KERÜLET 
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 

1173 Budapest~ Pesti út 165.;LcvéJciin: 1656 Budapest, Pf.: 110.;TcL: +36 1 253-3319; Pax: +36 1 253-332.1; 
E-1nail: onkrJnn:invza1{a}r:IB-JlliDF8t,hU 
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Fővárosi Választási Iroda 

llll!IIIIWl~llll~I WI 11111!1111111111!11 
ikt. szám: FPH071 /4 - 25 /2015 

dr. Elek János úr 
főtitkár 

-ÁLLA,11 szAMVEvűsi6Z-\ 
ÜGYVíTELi IRODA 

5"012lt/2.D1S \ 

Állami Számvevőszék Érk.: JUH l 7 2015 \ 

Budapest ''""'"só"'' .\/.:g~:3;?..: .. IJ .. J::.1]01} 
~ ~''!~~'!; !G! : .•.• , -.,,), ,t:-Í.b. ..... , ....... ,,. .. ,. "::·._.: 

--:;::-,; -~K.c-tti~ ,;i5l.<-.::1S(.:;~"--'·•-<L 

Tisztelt Főtitkár Úrt 
(, 

;!,.e a; !<l .f · 
TV 1011 JúN 1 8. 

A 2014. évi választások számvevőszéki vizsgélatainak je!entéstervezete1t köszonettel megkaptuk. , 

Téjékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választéisára forditott 
pénzeszközök felhasználásának el!enörzéséröl szóló V-0780-276/2015. számú és 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkorn1ányzatí 
képviselők 2014. évi választáséra forditott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 
V-0781-182/2015. számú jelentéstervezetekre észrevételt nem teszek. 

Az. országgyülésí képviselők 2014, évi választására fordított pénzeszközök felhasználásáról 
készült V-0779-415/2015. számú jelentéstervezet esetében az alábbiak szerinti pontosítást 
szlveskedjenek elfogadni. 

A je[entés tervezet 3.2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének 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 foglallak ellenére nem 
biztosította" 

Pontosltva: .,Az FVI a választások pénzeszközeinek kormányzati funkciók szerinti elkülönítését a 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3.§ (1) bekezdésében és 1. mellékletének megfelelően 
biztosltotta" 

Indoklás: A Fővárosi Önkormányzat és a Föpolgánnesteri Hivatal számviteli rendszerében 
kiállított valamennyi utalványon szerepel a kormányzati funkcíó száma és elnevezése, ami 
lehetővé teszi a választások pénzeszközeinek kormányzati funkciók szerinti elkü!önitését. 
A bizonylatokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátottuk, továbbá elektronikus fonnában átadtuk 
reszükre. (A levélhez 3 db bizonylat másolatot csatoltunk.) 
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Pontosltási kérésünket alátámasztja az is, hogy az Európai Parlament tagjainak 2014.évi 
választása és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2014. évi választása idején is ugyanezt a számviteli rendszert 
használtuk (P!R - Forrás), s ezekben az esetekben a kód használatával kapcsolatos észrevétel 
nem fogalmazódott meg. 

Budapest, 2015. június,.. jf.. . ." 

Melléklet 3 db kiadási utalvány másolata 

212 

llsztelettel 

;tu.,, . b ~L«~-, ' 

árádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

városi Választási Iroda 
vezetője 



8. szAMú MELLÉKLET 
A V-0781-200/2015. szAMú JELENTÉSHEZ 

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. 

Tísztelt Főtitkár úri 

;;'.,/;. 
1015 JüN 2 3. 

'!1!1,;a. 

Tárgy: Észrevétel az ÁSZ jelentés 

megállapításaira 

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. 

Gy ő r, 2015. június 15. 

9021 Győr, VMmháztfr3. telefon +3ó (96) 522 201 
c-m11il fojrgyro@_gymsrno.Jm fax +36 (96) 522121 
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Dégi l(özös Önkorn1ányza.ti Hivatal .Jegyzője 
8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17. 
Tel: 25/505-250*137 

J;,,/... 
1015 j(JN 2 5. 
'f(/ R,tJ.. 

Szám: D/108-10/2015. Hív.szám: 

Állami Szá111vevőszék 
Dr. Elek .János főtitkár úr rés7.kre 

Budapest 
PC 54. 
1364 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

Ai~i,:\ \iI SZ:\.i\·!\'EVŐSZ11K '") 
, t~CYVJ'J'EL! lRODA , 

1 53421/201!,- i 
! É,k, JIJM 2 5 2015 ), 

l lkt,n<lsz,lm: .•. .Y.'.:::.9..ft.$..: .. ~.~-M tr.' 
\.~~.'.:'!l~_kic1: .. ,.. .... , .............................. '.'.:::.'.J 

V-0779-415/2015. 
V-0780-276/2015. 
V-0781-182/2015. 

Tájékoztato1n, hogy az Állan1i Szán1vevöszéknek az országgyűlési képviselők, az Európai 
Parlmnent tagjainak és a helyi önkonnányzati képviselők és polgánnesterek, vala111int a 
nen1zetiségí ö1tkorn1ányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök 
t'elhas7..nálásának ellenőrzésével kapcsolatban érkezett jele-ntéstervezetek alapján az ellenőrzés 
1negállapítására nen1 kívánok észrevételt tenni. 

Dég, 2015.június 22. 

Tisztelettel: 
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Kaposvár Megyef Jogtí.'V4ros Clmzetes Foj~?J~ . 
. ·. . . . . ff~ P.Ji:( /~~/;1, (,. 

•· 7400 Kaposvár, Kossuth térl, Télefon: (36) 82/501-508.· Fax: (36) 821501-500 
E·maih jegyro@kaposvarlm 

(](',;.... j 

Ügyíratszáin: T/23612015.:. · 

· Állan\i Szám~evösi:ék 
Elek .János f<Ítltkár ót résiére 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

;:;-~. 
1015 JúN 2 5. 

'1"<! R.;t.,. 

ALLA. ·1 SZ.A;\ VE\'OSZEK 
ÜG YVJ'fELJ íRODA 

., S-31111/201 S-
' . 
\"''·' JUN 2 5 2015 I 
i '"'"'''"m, ... Y.:::..9."±.'J..9.:::. .. ~.2.:!/L J, 
1 :~·!lék!et: .................. ., ... :::::: .. ,,!'.'.::;.:;~J 

. Az Állami S7.á1n,,evőszéknek a 2014. évi' választázokra fordít0:tt pénz~szközök. telhasználásának 
eUenörzésél'ől szóló három jelentéstervezethez (~rszággyűlési. európai parla1nenti. önkormányzati 
, 1álasztások) a következő. ész:reVét~lt teSzem: 

A2 AsZ jelentéstervezetei KaP·o~ái yoiJAtkozásában nem. tartalmi, ha~em fonnai előírások vélt 
hiányosságaít tartahnazi:ák. · · 

Kaposvár. Megyei JOgú Város PolgáUllested · Hivatalában az ÁSZ J~lent~sekb~ri kifogásóit 
kötelezettségvállalások a_ fe1h.as~ált választási pénzek kis hány3.dát érlntették, a"zok kizárólag· a 
százezer foril'l.t alatti kiliiet-ésekre· ,1onatkoztak, amÍ3lyek .az államhá:µartásról szóló tör\•ény 
végrehajtásar6l szóló 368/2(111. .(XII .. 31.) Ko1m. rendel~t. 53. § (1) b.ekezdés a) pontja alapján 
előzetes. fr·ásbeli kötelez~ttségVállalást neri1 igényelnek. A szá7..ezer forint alatti kifizetésekre 
vonatkozó é$7.revételek a pólgru:mesteii hivatal belső szabályzatára hivatkoznak. ugvmakk.or a 
vizsgáli idös~ban a polgármesteri hivatal kötelezettségvállalási szabályzata ·a száze2er.fori11t alatti 
kifizetésekre vOnatkozó e_Jőzetl?~- írásbeli kötelezettségvállalásra elöirást f!-Cm tartnlnu12ott. 

Az orsz;iggyüle.Si képvi..~lök" választ~Sa, valamint ·az Európai Parlarnent tagjainak választ--ísa 
'költségeinek nonnatíváiról, ·1ételeiról, elszámolás.í és belső élleuörzési · rendjét~L valamint egyes 
választási tárgyú nüniszt~ rendeletelc·n'l.ódosii.ásáról szóló 38/2013, (XII. 30.) KIM rendelet 8. § 
(1) bekezdese szerint a. HVI és az OEVt tekintetében a támogatás felhasználMát a TVI ellenőrzi a 
választás napját köyető negyvenöt ruipo4 belül. A helyi Bnkonnányzati képviselők és 
polgármesterek választásán a n1egismételt szavatá~, a helyi önkom1.ányzati ·.képviselők és a 
polgárD;1esterek idökQz·í választás~ a nemzetiségi önkonnányzirti képviselői< választásán a 
1negisméteit szavazás és a ·rtemzeüségi' önkonuányz_ati képviselők idölwzi "választása költségeinek 
nonnatíváiróI, tételeirő4 eJSzimolá~i és "belső cllenór.zési .rendjéről szóló 7/2014. (XJ.. 6.) I.M 
rendelet S. § (2) bekezd.é~e ~lapján ·a HVI.tekintetében az elszámolások p1egalapozottságát a.TV! 
ellenőrzi a szavaz.is napját köve~ö huszonat·napoJ.1 belül: A TV! ellenőrzések _n1~gtö1téntek, azok 
problémát nem tártak fel. 

· Összessé:g;ében a megállapttásokkal ilem értünk egyet,· -hiszen Kaposvár !\-1egyei J~gú Város 
Polgármesteri Hivatalában az "'.ÁSZ . ellenőrzés olyan hiá.nyosságot nem tárt fel, amely a 
jélentéstervezetekben szereplő il'iinősitéseke:t :indokolná. Kérem 1 szíveskedjenek a jdentéstervezetek 
n1egállapításait a_ rendelkezésekre álló dpkrunenttU'l.\Ok alapján korrigálni. · · · 

Kaposvár. 2015.június 24. 

1 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Kéki Zoltán úr 
cÍlnzetes fójegyzö 

I(aposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hh1atala 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 

Ffil!TK!R 

Jktszám; V-0779-433/201 S. 

V-0780-292/2015. 

V-0781-194/2015. 

Köszönettel 1negkaptmn „Az országgyűlés; képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszM 
közök felhasználásának ellenőrzése, Az Európai Parlanient tagjainak 2014. évi választására 
.fordított pénzeszközők felhasználásának ellenőrzése és a A helyi őnkorniányzati képviselők és 
polgárnresterek, valandnt a ne1nzefiségi önkonnányzati képviselők 2014. Jvi válaszlásárafordf
tott pénzeszközök .felhas~nálásának ellenőrzése" című jelentéstervezetek 1negállapításaira tett 
észrevételét. 

Az ellenönésí 1negállapításokra vonatkozó észrevételét az Állami Szfu11vevőszékröl szóló 
2011. évi LXVL törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott tizenöt napos határidőn belül 
küldte meg. Az ÁUan1i S2á1nvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a n1ellékletként csa
tolt, a felügyeleti vezető által készített indokolás tartalmazza. 

Budapest, 2015. o+. hóo'f. nap 

Melléklet: Észrevételre adott válasz (1 darab) 

1052 BUDAf'EST, Al'ÁCIAI CSERE JÁNOS UTCA 10. 1364 Budapc'SI 4. N. 54 telefon, 484 !1104 fax: 484 !1213 
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1. S?..ámú melléklet 
a Y·0-779·433/2015. szinnú, 
a V·0/80-292/2015. számú, 
n v.o/81-194/2015. számú 

levélhez. 

,,Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzése, 

Az Eutópai Parlament tagjainak 2014. é,,i választására fordított pénzeszközök feJ
basználásának ellenőrzése, 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkor
u1ányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának 

ellenőrzése" 

Eszrevétel: 

ch11űjele11téstervezetekre tett észrevételre adott válasz 

Az országgyűlési képviselt'Jk 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzése cfmíl jelentéstervezet 3.2. A választással kapcsolatos kiadások 
teljesítésének szabályszerűsége. 3. szán1ú 1ne1léklet n1egállapítása: 

A gazdálkodásijogkőrők gyakorlásának összesítő érté.kelése: nent 1negfeleló 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés során 
.feltárt jelle111Ző, rendszerszerű hiányosságok: 

32 esetben a kötelezettségvállalásra a pénzügyi ellenfegyzés hiányában ke
rül! sor (Áhr. 37. § (1) bek., Ávr. 55. § (1) bek.), 49 eselben az érvényesílő a 
n1egelőző úgyn1enet szabá()lszerüségét nen1 ellenőrizte (Ávr. 58. § (1) bek.) 

Az Európai Parlament tagjainak 2014, évi választására fordított péni.eszközök I 
felhasználásának ellenőrzése cünű jelentéstervezet 3.2. A váJasztással kapcsolatos I 
kiadások teljesítésének szabályszerűsége. 3. szán1ű n1elléklet n1egállapítása: ' 

A gazdálkodási jogkörök g;1akorlásának összesítő értékelése: ne,n niegfelelő 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés során. 
feltárt jelle1nző, rendszerszerz'J. hiányosságok: 

A kötelezettségvállalás doku1nentu1na az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírá
sát 111egsértve 27 esetben 11en1 tartabnazoff pénzügyi ellenjegyzést. A 100 E 
Ft alatti k{flzetéseknél 17 esetben 11e111 tartották be a belső szabályzatban elő
írtakat 

A helyi önkor1nányzati képviselők és polgármesterek, valrunint a nemzetiségi ön
konnányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá~ 
sának ellenőrzése 3.2. A választással .kapcsolatos kiadások teljesítésének szabály
szerűs~ge; 3. szárnú 111elléklet megállapítása: 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: részben megfelelő 

Kötelezettségvállalás, pénziJg;,i ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés so,-án 
feltárt jelle111ző, rendszerszerz1 hiányosságok: 

A 100, 0 E Ft alafli kifizetésekre (23 esetben) az Áh!. 3 7. § (J) bekezdés elő
írása ellenére előzetes írásbeli kötelezettségvállalás, illetve a bel.ső szabál)l
zatban előírt engedély nélkül került sor. Az érvényesítő az Ávr. 58. § (2) b·e
kezdés előírása ellenére ne,n jelezte az utalványoz6nak, hogy a megelőző 
ügynien.etben ne1n tartották be a jogszabályi előírásokat. 
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Az észrevétel szerint: 1 

Az ÁBZ jelentéstervezeteí Kaposvár vonatkozásában 11e1n tartalmi, hanent for-
n1ai előírásnak vélt hiányosságait ta1tahnazzák. 

Kaposvár J\1egyei Jogú \l áros Polgám1esteri I-iivatalában az ÁSZ jelentésekben 
kifogásolt kötelezettségvállalások a felhasznált választási pénzek kis hányadát 
érintették, azok kizárólag a százezer forint alatti kifizetésekre vonatkoztak, rune-
lyek az államháztaitásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 53. §(!)bekezdés a) pontja alapján előzetes írásbeli kötele-
zettségvállalást ne1n igényelnek. A százezer forint alatti kifizetésekre vonatkozó 
észrevételek a polgánnesteri hivatal belső szabályzatára hivatkoznak, ugyanak-
kor a vizsgált időszakban a polgánuesieri hivatal kötelezettségvállalási szabály-
zata a százezer forint alatti kifizetésekre vonatkozó előzetes írásbeli kötelezett-
ségvállalásra el~írást ne111 tartahnazott. 

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

Összességében a n1egállapításokkal nen1 értünk egyet, hiszen Kaposvár Megyei 
Jogú Város P0Jgátn1esieri Hivatalában az ÁSZ ellenőrzés olyan hiányosságot 
nem tált fel, amely a jelentéstervezetekben szereplő nünösítéseket indokolná. , 
Kérem, szíveskedjenek a jelentéstervezetek megállapításait a rendelkezésre álló 

I 

dokun1entumok alapján ko1Tigálni. 

Válasz: Az. ÁHan1i Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Indoklás: Az indoklásban hivatkozott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. § (!) bekez-
dése mellett az 53. § (2) bekezdése előírja, hogy az(!) bekezdés szerinti kifize. 
tésre e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesitésére ( érvényesítés, utalvá-
nyozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkahnazni kell. Az előzetes 
írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a kötelezettséget 
vállaló szerv belső szabályzatában rögzíti. A polgáin1esteri hivatal 2013. július 
l~t-ől hatályos kötelezettségvállalási szabályzatának 2. pontja szerint:.~ gazda-
sági ese111ényekhez bruttó 100.000 Ft-ot el ne,n érő kifizetések esetében nen1 szűk-
séges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás. Ezen gazdasági ese111é11yek vonat-
kozásában n1egrendelést ,negelőzően a pénzügyi fedezetet biztosító költségvetési 
előirányzat .felett kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli engedélye szükséges, 
rnelynek 1 példányát az aláírást követően áf kell adni a Gazdasági Igazgatóság 
részére, 1 példányát pedig a pénzűgyi bizonylathoz kell csatolni. Az írásbeli en ... 
gedélynek tartabnaznia kell a terhelt előirányzat 111-egnevezését é.v az előirányzat 
felet~ én1énye!Ífési jog9sultsággal rendelkező gazdasági ügyintéző által igazolt 
kötelezettségvállalással 11en1 terhelt szabad keret összegét. n 

A polgárn1esteri hivatalnál a fentiekben előírt írásbeli engedélyt az ellenőrL:ést 
végzők részére nem mutatták be. Írásbeli nyilatkozatot tettek arról~ hogy a szaM 

1 
bályzat szerint írásbeli engedélyek nen1 készültek, a kis összegi.\ beszerzésekre 
előzetes szóbeli egyeztetést követően került sor. 

A választásokkal kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerliségének n1i-
nősítésére - az egyes ellenőrzésekhez kijelölt n1intatételek esetében feltárt kü-
lönböző hiányosságokból n1atematikai, statisztikai n1ódszerrel szán1ítottan - a 
hatályos jogszabályi előírások és a polgám1esteri hivatal belső szabályzatainak 
való megfelelés együttes 1negítélése alaP.ián került sor. 

2 
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Az ASZ ellenőrzés 1negá.llapításaira a TVI által lefolytatott ellenőrzések nincse
nek befolyással. 

Mindezek alapján ajelentéstervezetekben a gazdálkodási jogkörök összesítő ér
tékelésének n1ódosítására nincs lehetőség. 

T~jékoztaton1 Cftnzetes Főjegyző Urat, hogy a szátnvevőszékijelentés n1ellékleteként szerepeltet
jük a jelentéstervezethez tett észrevételét, valan1int az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. hóO'f'..nap 
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Budapest Főváros XII. kerület Hegvidéld 
Polgárntesteri Hivatal 

JEGVZÖ 
~I SZÁMVEVŐSZÉK 
1364 Budapest 4. 
Pf.54 

. \,'-C'/'+0.:_:_JJ~Jrk!S: 

Dt. Elek János 
főtitkár részére 

Tárgy: Jelentéstervczctekkel 
kapcsolatos észrevételek 

·;t:\c• 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 

Ogytntéző: 

Telefonszám: 224 5900 
Faxszám:2245951 

Iktatási szám:IV-

d I. ~ 
/"-i_'.,//tl /,_,;,; . .....jt,•.ef.'1,~'I. V\J'\...,<.,,___ 

o:-- :r.:; 

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

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

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

A Jelentések 3. számú me1lékleteiben a "gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő 

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

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

Országgyűlési képviselő választások: 

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

' 
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Észrevétel: 

Feltételezésünk szerint ezek a kifogások a személyi juttatások mintatételeivel kapcsolatosak. A 30 
f6s 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 dátumma1 szerepel a 
kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés is. A tiszteletdíjak kötelezettségvállalási 
dokumentuma a ,tSzavaz.atszámlá16 Bizottság tagjainak tiszteletdfja~' cúnű 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. 
ellenjeg~és is ez.en a napon t~rt~t. · 

Az érvényesítő ezen dokumentumok alapján végezte el munkáját. 

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

Észrevétel: 

Feltételezésilnk szerint ebben az előző pontban említett 29 tétel is szerepel. Ezzel kapcsolatosan 
általánosságban jelezzük, hogy a bérszámfejtési dokumentumokon szereplő dátum.ok és a tényleges 
banki utalás dátuma minden személyi juttatás esetében eltérő volt, ugyanis a bérszámfejtés a 
választások időpontjában a Gazdasági Ellátó Swlgálatuál történt, és a belső ügymenet szerint ehhez 
képest a tényleges kifizetés egy-két nappal ezt követően valósu1t meg. Az utalványozás minden 
esetben megelőzte a pénzügyi kifizetést, amit az általunk bemutatott uta1ványrendeletek és a banki 
kivonatok is alátámasztanak. A további 6 kifogásolt esetet nem tudtuk beazonosítani. 

e) 15 esetben a te]jesítésigazolás a belső szabályzattól eltérően történt 

Észrevétel: 

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

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

Észrevétel: 

A jegyzőkönyvvezetők jutalmának kötelezettségvállalási dokumentuma a Dokumentumjegyzék 18. 
pontjában szereplő „Jutalomlista a 2014. május 25-i EP választásokon nyújtott teljesítményekérf' 
2014. június 3-án a Jegyző által aláírt és ugyanezen _a napon pénzügyileg ellenjegyzett táblázatos 
dokumentum volt. Az SZSZB tagok fuzteletdijának kötelezettségvállalási dokumentuma a 
Dokumentumjegyzék 17. pontjában szerepelő „SzSzB tagok tiszteletdíja szavazókörönként" 2014. 
június 11-én a Jegyző által aláírt és ugyanezen a napon pénzügyileg ellenjegy-,ett táblázatos 
dokumentum volt. 

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

b.) "Az utalványo7,ást nem a heL~ő 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 parlaménti választások Fővárosi Választási Irodán történt ellenőrzése során 
(Dokumentumjegyzék 6. pont) kiderült, hogy a szabályzatban helytelenül szerepelt a hatáskör 
átruházás, mivel a 38/2013.(XII.30) KIM rendelet 1.§ e) pontja szerint a Jegyző jogosult az 
utalványozásra. Erre tekintettel a Dokumentumjegyzék 8. pontj8.ban szereplő „Jegyzői intézkedés 
ellenőrzés után" alapján bekértem az összes hibásan utalványozott dokumentumot, és azokat saját 
kéz.jegyemmel is elláttam. 

Önkormányzati választások 

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

Észrevétel: 

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

Észrevétel: 

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

Az előzőekben leírtak alapján kérem, szíveskedjenek észrevételeinket mérlegelni, elfogadni, és az 
ehhez kapcsolódó értékelés4 minősítést lehetőség szerint kedvezőbben megállapítani. 

Budapest Hegyvidék, 2015. június 22. 

Tisztelettel: 



11. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A V-0781-200/2015. SZÁMÚ JELENTÉSHEZ 

ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Gottfricdné dr. Tusor Gabriella úrhölgy 
jegyzö 

fÖTITKÁR 

!ki.szám: V-0779-436/2015. 
V-0780-294/2015. 

V-07Sl-l 9512015. 

Budapest Főváros. XlL kerül el Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 

Budapest 

Tisztelt Jegyző Úrhölgy! 

Köszönettel megkaptam „Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzesz
közökfe/1,asználásának ellenőrzése", ,,Az Ew·ópai Parlament tagjainak 2014. évi választására 
fordított pénzeszközök.felhasználásának ellenőrzése", valamint „ A helyi önkormányzati képvi
selők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választá
sárafordítoti pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése" című jelentéstervezetek megállapítá
saira tett észrevételét. 
A:z ellenőrzési megállapításokra vonatkozó észrevételét az Allami Számvevőszékről szóló 
201 J. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott észrevételként kezeljük. Az Al
lami Számvevőszék észrevétellel kapcsolatos álláspontját a mellékletként csatolt, a felügyeleti 
vezető által készített indokolás tartalmazza. 

Budapest, 2015. Q-{. Ml\ nap 

lvíelléklet: Észrevételre adott válasz ( 1 darab) 

1052 BUDAPEST, APACZAI CSERE JÁf't'OS lJiCA 10. J 364 811d2pes\ 4. PL 54 ti:!e!on: 484 9104 fa~, 484 S2!3 
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1. számú melléklet 
a V-0779-436!201 S, 5zámú, 
a V-D780-29-4120l5. sz31llíl, 
a V..0781-19$/2015, SlÍUTIÚ 

kwé!he:z 

,,Az országgyűlési kéilViselők 2014. évi válaszJására fordított pénzeszközök felhasz
nálásának ellcnőrzéset 

Az Európai Parlantent tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszkiizök fel
használásának ellenőrzésct 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valaniint a nemzetiségi önkor
mányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának 

ellenőrzése" 
című jelentéstervezetekre tett észrevételre adott válasz 

~~~ orsztlggyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzes~közök felhasz-1 
\ nálásának ellenőrzése című jelentéstervezet i' 

\ A 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszámolása fejezet 21. oldal 

1 3. bekezdés, illetve a 15. szá1nú lábjegyzet tnegátlapítása: , 

\

' 1 Két ffl/J (köztük a 15. számú lábjegvzetbeli hivatkozásban szereplő .Budapest \ 

I 
XIL kerület) a Pvr, 7- § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos határidői 1 

! n1eghaladva r-1)níjtotta be elszá111olását a TV! részére. 1 

1 1 Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pén1;,s1.közök \ 

1 '.\, :

1
::~::::: ;~:::::~ ;~:~::t::::::::zök elszámolása fojezet 18. oldal j' 

! 8. bekezdés, illetve a 22. számú lábjegyzet megállapítása: 
' . . 
1 ·1 flégy HVI (köztúk a 22. szán1ú lábjegyzetbeli hivatkozásban szereplő Buda~ ,

1 
i pest XJJ. kerület) a Pvr. 7. § (]) bekezdésében meghatározott 15 napos ha-
j '\ táridőn híl, 1-8 napos késedelenunel készítette el az els:zán1olását. 1 

I 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterekt valamint a nemzetiségi ön-\ 

; konnányzati k~pviselők 2014. évi választásáJ:a ±Ordított pénzeszközök felhasználá- l 
\ sának ellenörzese I 

1 

1 

A 4. A választási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszámolása fejezet 19. okfal, 

1 
, 3. bekezdés, illetve a 20. szán1ú lábjegyzet megállapítása: 

\ Az ellenőrzött fIVI-k 52,6%-a határidőre elszámolt a választások lebonyolí~ '\ 
i \ tásához biztosito1t pénzeszközök .felhasználásáról, kilenc választási .iroda 
·1 

1 
{köztük a 20. szárnú ltibjegyzetbelt hivatkozásban szereplő: Budapest Xlf ke- 1 

'\ rület) a 312014. (VIL 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdésében előírt 15 napos I 
I határidőt 1-10 nappal túllépve készítetle el és továbbította a TV! vezetlije felé 

.

1 

az elszárnolását. 

•1' , Az észrevételszerint: 1 

I A Budapest Főváros XIl. kerületi HVI tevékenységével kapcsolatosan mindhárom !j 

1 
1 
Jelentés sz-Öveges részében csupán a 4. pont alatt taglalt, a „választási feladatokra 

\

. felhasznált pénzeszközök elszámolása" keretében szerepel n1egállapltás an1iatt1 

1

, 

I 
hogy a XIL kerületi HV.1 nen1 számolt el időbe~ az állami feladatfinanszírozással. 

. i Ez.zel kapcsolatban azt az észrevételt teszik, hogy mindhárom választás esetén az , 

._ ____ J~! ~YJ" által adott határidőt betartva kész~!eiték el és nyújtott~-~ be az elszámolást,~ 
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ezzel kapcsolatos dokumentáci~ffiindháro1n esetben rendelkezésre bocsátották, így l 
ezt a megállapítást nem tartják indokoltnak. 1 

Az Állami Számvevőszék a~;fu~it~rog;~Jj;~L' ! 
Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjrunak i 
választása költségeinek nonnativáiról, tételeiről, elsz-ámolási és belső ellenőr1.ési 
rendjéről, vala1nint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek 1n6dosításáról szóló 

1

38/2013.{Xll. 30.) KIM rendelet (továbbiakban: Pvr) 7. § (1) bekezdése, valamint a 
helyi önkonnányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemze
tiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek nonnatíváiról, tételeiről~ 
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 312014. (VJL 24.) számú JM rendelet 
7. § (1) bekezdése tételesen rendelkezik arról, hogy a HVI vezetője feladattípusú 
elszámolást készít a TVl vezetője részére a választás napját követő tizenöt napon 
belül. Az elszámolás készítés kötelezeítségének hivatkozott jogszabályi előírások
ban foglalt határidejét a TV! (az Önök esete'hen az FVI) elszámolást érintő, ettől 

~-----<-! e_ltérő eljárása nem befolyásolja. 

Észrevétel I Az országgyűlési képviselők 2014, évi választására fordított pénzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzése című jelentéstervezet 

3.2, A választással kapcsolatos kiadások teijesítésének szabályszerűsége fejezethez 
kapcsolódóan a 3. számú melléklet megállapítása: 

A gazdálkódásijogkörökgyalrorlásának ÖSszesitő értékelése: részben megfe
lelcí 
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, te{iesítésigazolás, érvényesftés 
során feltárt jel!e1nző, rendszerszerlt hiányosságok: 
., 29 esetben a pénzügyi elle'f?iegyzés a kifizetési bizonylaton és nem a kötele
zetJségvállalás dalmmentumán került feltiintetésre (Ávr. 55. § (]) bek.), 
29 esetben a kötelezettségvállalás ősszegél nem tiinfettek jel (Áht 37. § 
(/) bek., Ávr. 55, §(})bek.), 13 esetben a teliesítésigazo/ás nem történ! meg, 
illetve 15 eselben a teljesítésigazolás a belső szabályzattól eltérően történt 
(,4ht. 38. § (1) bek és Ávr. 57. § (3) bek., Pénzkezelési-, pénzgazdál/wdási és 
kötelezettségvállalási szabá(vzara 11!/A, .feJezet e) pont), négy esetben az ér
vényesítést nent a kö!elezettségvóllalásí szabályzatában kijelölt sze1nély vé
gezte (Áht. 37. §(/)bek., 1312014.jegyzőí utasítás), 29 esetben az érvénye
sítc'J a n1egelőző iigyn1enet szabályszerűségét ne,n ellenőrizte (.Ávr. 58. § 
(]) bek.), 35 esetben az utalványozás a kiji::etések után valósult ,neg 
(Áht. 38. § (Jj bek.)." 

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

3.2. A vála..,ztassal kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűsége fejezethez 
kapcsolódóan a 3. számú melléklet megállapítása: 

A gazdálkodásijogkőrök gyakorlásának összesítő értékelése: ne1n 1negf"é.lelő 
K6íelezet1sé1,fvállalás_. _pénzügyi ellenjegyzés, te(iesltésígazolás, érvényesiiés 

I 
során feltárt jelleniz{í, rendszerszerű hiányosságok: 

1 „ A jegyzőkönyv1•ezetőkfutaln1ának (12 tétel) és az SZSZB tagok liszleletdij"á-

[,,,L...____ ......... !':·i nak (l 5 tétel) kifizeté,rére az Áht, 37. § (1) bekezdésének előírását n;egsértve 
írdsbeli körefezettségvállalás nélkül került sor. Az érvényesítő az Avr. 58. § 

, __ ___1.(1'-') bf!..!f..~zdésének előírása ellenére_!!E_!!_I ellenőrizte a tnegelőzö il;;y,nenetben 

----·----
2 

7 
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l a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltak betartását. Az utal-
', ványozási az .4vr. 59. § (1) bekezdés!Í.nekelőfrásával ellentétesen netn a belső 

,vzabályzatban rneghatározott szen1ély végezte," 

Válasz 

lndoklás 

I A helyi önkorm:lnyza.ti képviselők és polgármesterek, valamint a ne1nzetiségi ön~ ] 
konnányzati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználá~ l 
sának ellenőrzése 
3 .2. A választással kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűsége fejezethez 

, kapcsolódóan a 3. számű melléklet megállapítása: 
I A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának összesítő értékelése: részben megfe- ! 
·1 lelő Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés 

során feltárt jellenizli, rendszerszerií hiányosságok: 
' ,,A 9 HVI tag szemé(Vijullatása kifizetésére az Áht. 37. §{})bekezdés előfrá-
'111 sát megsértve, írásbeli kötelezettség.rvállalás nélkül került sor. A pénzügyi el~ , 

lenjegyzésre 3 tétel esetében az Áht. 37. § (1) bekezdés előlrása ellenére kö
telezettségvállalás után kerűlt sor. Az érvényesft.ő az Ávr. 58. § (2) bekezdés 

I 
előírása ellenére a 12 $Zernélyi jutíatási tétel esetében nen1 jelezte az utalvá-
nyozónak, hogy a 1negelőző ügyn1enetben a jogszabJlyokban és a bels{J sza- ! 
bá{vzatokbanjhglaltakat nent tartotiák be." ! 

!I Az észrevétel szerint: 1 

A jelentések 3. szátnú JneUékleteíben a gazdálkodási jogkörök. f,ryakorlásának össze- ! 

I 
sítő értékelése az-0rszággyűlési, illetve a helyi önkonnányzati képviselők és polgár~ 1 

I 
n1esterek. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014, évi vá1asztásaí 1· 

vonatkozásában ~,részben megfelelt" volt, az Európai Parlament tagjainak 2014. évi 
választása esetében nem megfelelő m.inősítést kapott. Az észrevételek a 3, számú I 

,

1 

n1ellékletben hivatkozott e1lenörzés alá vont mintatételek beazonosításához, illetve i 
a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának biz.onylatonkénti áttekintéséhez kapcsolód-1 
nak. Az egyes bizonylatokat érintő észrevételek alapján a kapcsolódó értékelés, mi-

. nősítés lehetőség szerinti kedvezőbb elbírálását kérték. ! 
Az ÁHami Sz-ámyevöszék az észrevételeket részben elfogadja. l 
Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzeszközök ellen- 1 

őrzéséné-1 az utalványozást végző személy vonatkozásában tett észrevételét e]fbga~ 
dom, a megállapításokat ennek megfelelően módosítom. Az utalványozás során nem 
a belső szabályzatban foglalt előírást sértették meg, mivel az utalványozást az ész
revételben hivatkozott belső szabályzatban megjelölt gazdasági vezető végezte. Eza; 

, gyakorlat azonban nem felelt meg a Pvr. 1. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt elő-1 

I 
írásnak, 1nely szerint a helyi vá~asztási iroda vezetöje (a jegyző) gyakorolja a válasz
tás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. , 

11 Az utalványozási jog nein megfelelő gyakorlására tett megállapítást az országgyü-
1
1 

Jési képviselők 2014, évi választására fordított pénzeszközök ellenőrzéséről szóló 
l jelentés 3. számú mellékletében pontosíto111. Az itt szereplő megállapítás s:z.crint i 
,,· 35 esetben az utalványoz.ás a kifizetések után teirtént meg. lv1inderre azért került sDr, ;I 

inert eredetileg az utalványozási jogot a Pvr. l . § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 
l elöírás eilenére ne1n a jegyző gyakorolta. Ajegyzői aláírásra utólag, a Fövárosi Vá- , 

l 
lasztási Iroda ellenőrzését követően került sor, ezáltal a kifizetések elrendelése nem I 
szabá!yszerií - az áHamháztartásról szóló 2011,évi CXC\l, törvény (továbbiakban: 

L---·---------
I Áht.) 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - utalványozá, alapján történ.Lj 

3 
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A fentieken túl az észrevételben foglaltakat nem fogadom el. 

- Az ellenőrzés megállapította, hogy a személyi juttatások tekintetében a kötele
zettségvállalás a jelentéstervezetekben megjelölt esetszán1ban nem felelt meg az 
Áht. 37. §(!)bekezdésében foglalt előírásnak. A belső szabalyzat lll/A. a) Kö
telezettségvállalás pont 2. számú alpontjában megl1atározott előzetes írásbeli kö
telezettséi,,vállalást 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 Önkormányzatnal ezáltal nem l 
rögzítették az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 l. ;I 

(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 53. § (2) bekezdésének megfele
lően ezen kifizetések rendjét, így a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának I 
minősítése során az Ábt. 37. § (]) bekezdésében foglalt előírásoknak való meg
felelés vehető alapul. Egyebekben a 2014. évi választások helyi előkészítésére I 
és lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezetlségvallalás I 
rendjéröl 2014. február l-jén kiadott 13/2014. számújegyzöi utasítás a Pvr. l. § 1 

(2) bekezdés e) pontjában foglalt előírással ellentétes rendelkezést tartalmazott. 
A hivatkozott jogszabály szerint a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) gya
korolja a választá'i pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási jogot, ennek ellc~ 
nére a jegyzői utasításban az aljegyző. illetve a Fenntartási Iroda vezetője részére i 
e jogkör gyakorlására felhatalmazást adtak. A jegyzői utasítás jogszabályi elő- i 
írásnak megfelelő módosítására csak 2014.június 20-án került sor. 1 

Az ellenőrzés során a kötelezettségvállalás dokmnentumaként a HVJ tagok ese
tében a HVJ vezető által kiadott megbfaást, az SZSZ!l tagok esetében a megbí
zólevelet mutatták be. amelyek nem tartalmazták a kötelezertségváUalás összegét 
és az Á vr. 55. § ( l) beke:wésének rendelkezésétől eltérően a pénzügyi ellenjegy
zést. Az érvényesítés ebből kifolyóan azért nem volt teljes körllen megfelelő; I 
n1ert a megelőző ügymenetet netn ellenőrizte az érvényesítő és a szabálytalansá- . 
got nen1 jelezte az utalványozó felé. Az észrevételben hivatkozott jutalom listák, ! 
tiszteletdíjról készített táblázatokon a választás lebonyolítása napját követő dá- ! 
tummal szerepel a jegyző (kötelezettségvállaló) és a pénzügyi ellenjegyző alá- 1 

írása. 

- A 15 fö szavazatszámláló bizottsági tag részére történt kifizetés esetében a telje
sités igazolása a 2008 óta hatalyos Pénzkezelési-, pénzgazdálkodási és kötele
zettségvállalási szabályzat Ili/A. fejezet e) pont 3. alpont e1őírásaltól eltérően j 
nem a számlán vagy az utalványrendelkezésen történt, az ellenőrzés erre való 
tekintettel állapította meg, hogy az a belső szabályozásnak nem felelt meg, 

- A helyi önkonnányzati képviselők és polgánnesterek, vala1nint a nen1z.etiségi 
önkormányzati képviselők 2014. évi választása tekintetében 9 HVI tag személyi 
juttatása Qutalma) tekintetében- a belső szabályzatban meghatározott értékhatár 
túllépése ellenére - az Áht. 37. § (l) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelő, 
előzetes írásbeli kötelczettsCgvállalásra nem került sor, mivel a kérdéses szemé~ 
lyek vonatkozásában kiá11ított dokun1enturnokban (rr1egblzólevclekben) a díja
zás összege nem szerepelt. Ezen túl az észrevételben <Jnök is elismerik az ellen~ 
örzés által feltárt további hibát, mely szerint a dokun1entumok alapján a pénzügyi 

' , ellenjegyzésre a kötelezettségvállalás után került sor. 

l~ __ J_ 
4 
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r\ választásokkal kapcsolatos kiadások teljesítésének szabályszerűségének minősí
tésére - az egyes ellenőrzésekhez külön-külön kijelölt míntatételek esetében feltárt 
különböző hiányosságokból matetnatikai, statisztikai módszerrel számftottan - a ha

l tályos jogs7.abályi előírások és a polgám1esteri hivatal belső szabályzatainak való 
[ n1egfelelés együttes n1egitélése alapján került sor. 

1

1 

Mindezek alapján á jelentéstervezetekben a gazdálkodási jogkörök összesítő értéke
lésének n1ódosítása nem indokolt. 

·---··········-------------' 

Tájékoztatom Jegyző úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük a 
jelentéstervezethez tett észrevételét, valainint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. 

5 
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JEGYZÖJE / 

Bi 4024 Debrecen, Piac u. 54., a:52/507-514, e-mnil:kgyzo@hbinű.lm 

Dr. Ek.k ,János ín· 
titkár 

Állaini Szá111vevöszék 

Budapest 
Apáczai Csere János utca 10. 

Tisztelt Titkár Úr? 

lkt.szám: ÖH: 80-11/2015 
1-fivatkozási szátn: V ·0779-415/20 I 5 

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

(- ÁLLAkll szA;vIVEVŐSZÍlK ! 
1015 JúN 3 0. 1 űGYV!TlLl IRODA 

\ 5~l?S!,-/2Df~-

V-0;:f:{:1-l1:i':\ /J,,:Jii"f'';,, JUN 2 9 2015 _ 

! lklm1ísdun: •. 1/..-:::.f!.:f:.J:;2-::_/!.1?.~/?.fl~ · 
l .~:!_~·! l~_i::li.::.: .. ::::·:· .. ,. .... ·····::.--::::::.._;;.:.:;~2.::::::J 

A 2014. évi választásokra fordított pénzeszközök ft'.lhasználásának cllenörzéséről készített V-
0779-415/2015, V -0780-276/2015, V-0781-182/2015 szá1nú száJllvevöi e!lenörzési jelentés~ 
tervezet Hajdú-Bihar Megyei Önkonnányznti Hivatalt érintő ,negú!lupitásuira észrevételt ne111 
kívánok tenni. 

Debrecen, 2015. június 17. 

Tisztelettel: 
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Ikt.sz., NVI/IY1f l /2015 

Dr. Elek János 
főtitkár 

Állami Számvevőszék 
1052 Budapest 
Apáczai Csere János utca 10. 

Tárgy: Észrevételek a megküldött jelentéstervezetekhez 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

1 J. 
0J'-1v':i . 

1015 JúN 3 Q 

U-Ol?r':1- Lr\3/ ;;i. 01 ( 

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 ellenőrzés céfja annak megállapítása vol? 
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterefv valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képViselők 2014. ev, választására fordltott pénzeszközök 
te1Vezésére .... 0 szövegrész helyett: .,,Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt 
hogy a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztására fordított pénzeszközök 
tervezésére .... .., a helyes. 

2. A tervezet 9. oldalának 3. bekezdéséhez megjegyezni kívánom, hogy az NVI elnöke a 
Számv. tv. 14. § (11) bekezdésében meghatározott 90 napos határidőt azért nem 
tudta tartani, mert az NVI 2013. május 24-ei alapítását követöen a gazdálkodás 
szervezeti egysége 2014. október 1-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 szeivezetek tevékenységét meghatározó megállapodásokban kerülnek 
rögzítésre, és erre vonatkozólag a korábbi választások végrehajtási rendeletei sem 
írtak elő határidőt. 

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

1 
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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 a Pvr. 6.§ (2) 
bekezdésében a HVI-k részére előírt feladattípusú elszámolás jogcímenkénti 
részletezése a jogalkotási szándék szerint klzárólag a többletköltségekre és a 
fe!adatelmaradásra vonatkozott volna. Az elszámolások elkészítésére vonatkozó 
19/2014. (Vl.04.) NVI utasítás formanyomtatványa rendelkezett ennek kezeléséről. 
Amennyiben minden 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 képvíse!ők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi 

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

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

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

1. A teivezet 3. oldal 1. bekezdésében javaslom javítani, hogy a nemzetiségi 
önkonnányzatí 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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tervezett eredeti előirányzatot, mert - összhangban a tervezet 11. oldal 2. pontjának 
első bekezdésében leírtakkal - az eredeti előirányu,t az önkormányzati és 
nemzetiségi választásokra már nem biztosított fedezetet. A közgazdaságilag 
megalapozott tervezés biztosított volt az NV! által 2014. március 3-án elkészített, 
majd a forrás biztosítását követő módosított előirányzat könywlteli 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 elstámolás elkészítese. . . . 

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 
értntett 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 étvényesíteni szíveskedjenek. 

Budapest, 2015. június ,;ts;; 

Üdvözlettel: 

3 
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ÁLLAMI 
SZÁMVEVŐSZÉK 

Dr. Pálffy Ilona úrhölgy 
elnök 

Nen1zeti Választási Iroda 

Budapest 

Tisztelt Elnök Úrhölgy! 

FŐTITKÁR 

lktszám: V-0779-445/20 15. 
V-0780-297/2015. 

V-0781-196!2015, 

Köszönettel n1egkaptam „Az országgyü!ési kipviselők 2014. évi választására fordított pénzesz
közök felhasználásának ellenőrzése", .,Az Európai Parhunent tagjainak 2014. évi választására 
/Ordított pénzeszközök_felhasználásának ellenőrzése", valqnilnt „ A helyi önkonnányzati képvi~ 
selők és pofgánnesterek, vala,n;nr a ne111zetiségi őnkortnányzati képviselők 2014, évi választá
sárafordítofl pénzeszközökj<!-lhasználásának ellenőrzése" című jelentéstervezetek megállapítá~ 
saira tett észrevételét. 

Az ellenőrzési 1negállapitásokra vonatko7..Ó észrevételét az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdésében n1eghatározott észrevételként kezeljük. Az Ál
lami Számvevőszék észrevételJeI kapcsolatos álláspontját a mellékletként csatolt, a felilf:,')'eleti 
vezető által készített indokolás tartahna72a. 

"' Budapest, 2015. C,I hó l<,_ uap 

Melléklet: Észrevételre adott villasz (3 darab) 

Tisztelettel: 

1052 BUOAFES1, APACZM CSERE JÁr-lOS UTCl.10, 1364 Budapest 4, Pl. 5~ i~le!on: 4114 9104 fal'.: 4B4 9113 
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1. számú melléklet 
a. V-0779..1J45f2015. számú kvé!ba, 

,,Az országgyűlési képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felllasz
n:Hásának ellen(frzése" című jelentéstervezetre tett észrevételre adott válasz 

I Észrevétel: 

j Válasz: 

Indoklás: 

A jelentéstervezet Bevezetés fejezet 4. oldal 4. bekezdése szerint az ellenőrzés cé!j~~-1 
! 

„Az ellenőrzés célja annak 1negállapítása volt, hogy a helyi önkonnányzatí I 
képviselők és polgármesterek, valatnint a ne1nzetiségi önkorn1ányza1i képvi- 1 

selők 2014. évi választásárafordftott pénze!l"Zközők tervezése,felhasználása, 1 

elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerú volt-e, valandnt hasznosul- i 
lak-e az elóző ÁSZ ellenSrzés javaslatai." 1 

Az észrevétel szerint: 

Ajelentéstervezetben az ellenőrzés célja tévesen szerepel. 1 

.'\Z .i\.Jlami Számvevőszék az észrevételt elfogadja •. 

Az ellenört:és célját tartaln1azó bekezdés a téves megfogaIIllazás n1iatt 1nódosításra 
kerti!. 

Észrevétel: A jelentéstervezet Részletes megállapítá>::ok Ll A választás pénzügyi tenrezése fe-

---~· 
Válasz: 

Indoklás: 

jezet 9. oldal 3. bekezdés n1egállapítása: 

„Az ]',lJ!J elnöke a Szá111v. tv. 14. § (11) bekezdésében meghatározo!t 90 napos 
határidőn túl, 2013, október l-jén határozta 1neg az NVI számviteli politiká
ját," 

Áz észrevétel szerint; 

A megállapításhoz megjegyezni kívánják, hogy·a jogszabályban előírt 90 napos ha- 1 

táridőt azért nem tudták tartani, mert az NVI 2013. május 24-i alapítását követően a! 
gazdálkodás szervezetí egysége 2014. október l-jén került felállításra, a gazdasági ! 
vezető kinevezése is ekkor történt meg. 1 

A.z. Állami Számvevőszék az-észrevételt nem fogadja el. 

Az észrevételbe11 a n1egállapitás megalapozottságát nem vitatják, a késedelen1 kö~ ! 
rüln1ényeínek magyarázata alapján a 1negállapítás módosítása nem indokolt. ! 

1-----+---'---_..::::_ ___ =----'-----'------------------1 
Észrevétel: A jelentéstervezet Részletes megállapítások 2. A költségvetésből biztosított finan- J 

szírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése feje7.et 13. oldal 3. bekezdés 
megállapítása: 

„A nen1 nonnatfv kiadások tekintetében az előleg utalásának határidejéről a 
Pvr. nen1 tartabnaz előírást, így a KIH. a KEKKH és a B.4H intéz1nények 
részére a pénzügyi forrás a 1negállápodások alapján, az ()(iY választást kö
vetően került folyósításra. A KJH számára 9,31 lvf F1-ot, a KEKK!i-nak 
334,1 }J Ft-ot, a BÁH részére 3, 7 }.1. Ft-ot utalt át a 111egállapodásoknak 111eg
felelően előlegként az 1VVl " 

Az észrevétel szerint: 

A n1egállapításhoz megjegyzik, hogy az országgyűlési képviselők választása, vala
mint az EurópyúPadament ta · ainak választása költsé einek no.nnatíváiról, tételei-

5 
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röl, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tfu:gyú mi
niszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (Pvr.) a 
nem normatív kiadások tekintetében azért nem tartalmaz előírást az előlegek uta1á

l sának határidejére vonatkozólag. mert azok minden esetben az ellátandó feladatok 
! jellegét, a. résztvevő szervezetek tevékenységét meghatározó megállapodásban ke-
;~1 rülnek rögzítésre, és erre vonatkoz-ólag a korábbi választások végrehajtási rendeletei t 

sem írtak elő határidöt. , 
a-s-,,~--l~Az~~Á-ll_a_m_i_S_z_á_m_v_e_,-.ő-,z-e-.k-a-z~é,--z-,c-v_é._te_l_t_n_e_m_f_o_g_a_d_ja~el-.~~~~~~~~--j 

oklás: 1 A:z észrevétellel érintett megállapítás nem szabálytalanság feltárására vonatkozik, 
i I tényként került rögzítésre, hogy a választás. lebonyolításában résztvevő - a választási 
J irodákon kívüli - egyéb szervezetek esetében a feladatellátás érdekében felmerillt 

kiadások finanszírozására szolgáló előleg biztosításáról a jogszabály nem rendelke
zjk. A Nemzeti Választási Iroda az érintett szervezetek részére a választás napját 
követően folyósította a xneg-állapodásban szereplő támogatási összegeket. 

! Az észrevételben ezen 1negállapitás megalapozottságát ne1n vitatjá~ erre t~kintettet 
annak módosítása nem indokolt. · · 

Az ellenőrzés a választási eljárás lebonyolításában résztvevő szervezeteknél működő I 

eltérő finanszírozási gyakorlatra hívta fel a figyelmet. A Pvr. 4. § (2) bekezdése alap- 1 

ján ugyanis garantált volt, hogy a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló I 
, nonnativák szerint meghatározott összegek a területi választásí irodák számára a vá-
! Ja.,"ztás napját 1negelőzö harn1incadil4 a helyi választási irodák részére a választás 
! napját megelőző h.uszadík napig folyósításra kerüljenek. A választási irodáknál ez-

által „előfinanszírozás", n1Íg az egyéb szervezetek tekintetében az ellenőrzés n1eg
álJapitásai szerint utófinans7Jrozás n1üködött Az NVI - a KüM kivételével - az 
egyéb szervezetekkel a választás napját követően kötött megállapodást, illetve a vá- 1 

lasztást követően biztos[totta a feladatellátás kiadásaihoz szükséges fedezetet. A i 
1 költségvetési fedezet biztosítása 1nódjában kialakult fenti gyakorlat indokoltsága, 1 

i megfelelősége kérdéseket vet fel (például az egyéb szervezetek tekintetében a meg- . 
I állapodás 1negkötését megelőzően a választási feladatok előkészítése és lebonyolí-

1
1 tása céljából szükséges kötelezettségvállalások szabályszerűsége, a fi7..etöképesség 

biztosítása tekintetében). 

J·i~revétcl: Ajelentésterv.ezet Részletes n1egállapítások 3.2 A választással kapcsolatos kiadások I teljesítésének szabályszerűsége fejezet 15. oldal 5. bekezdés megállapítása: 

i 1 „A pénzeszközökfelha.,znál4sát a 212014. (IJL 31.) KiiM utasítás VIJJejezet 
j ' 1-2. pontja előírásai alapján a Forrás Költségvetési és Pénzilgyi 1Vyilván-
' tarió Progrmnbqn, valarnint a KEKKli J:>énzügyi nyilvántartó rendfzerében 

jogcí,nenként-· szalifeladat részlerező k6don ·- elkülönítetten ta,:tották nyil~ 
ván a Pvr. előírásainak n1egfelelően." 

Az észrevétel szerint: 

, A hivatkozott bekezdés utolsó mondatában a KEKKH pénzügyi nyilvántartó rend

~---·---1--·~:r~r~ben helyett az OrganP VPIR rendszer-ében megnevezés a bel~::_'·--~----1 
! Valasz~ ! Az Allan1i Számvevőszék az észrevételt elfogadja. 

1 Indoklás: j _A. ~e~állapítás a téves megfogalmazás m~_att módosításra kerül. 
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I 
É~zrevétel: ! Ajelentésterve;t .Részletes n1egá.llapítások 3.2. A ~:;j~;ztá~sal kapcsolatos kiadásokl 

! teljesítésének szabályszerűsége fejezet 19. oldal 2-3. bekezdéseinek megállapítása: 

,,A.z NVI-nél az EP választással 6sszefüggésben kifizeletl tiszteletdij kivételé~ ! 
vel a 2014. évi OGY választásra bíztosítolf pénzeszközök/elhasználása cél~ 1 

Válasz: 

Indoklás: 

hoz kötötten, a választás előkészítése és lebonyolítása érdekében, szabálysze-
nlen történt. " ! 

,,_Egy .fő, a l',Fe111zeti Választási Bizolls&gban val6 részPétellel tl$ EP válasz
táshoz kapcsolódóan 1negbltott tag tiszteletdíját az 0(7Yválasztás kiadásai 

I 
között szátnolták el, nwgsérfl•e ezzel a Pvr. 6. § (1) bekezdéséb-en.foglalt vá~ 

'i, laszrásonkénti elkül.önités előlrásqít. A nem szabályszerű elszá111olás összege 
245,9 E Ft volt " 

I Az észrevétel szerint: 

l ~ N':71 által nem a n17gfelelő válas7:™ ki~dásai terhére el~zámol~ t~te~~k - a h~rom ! 
Jelentestervezetben szrunosságát tekintve ot darab - nagysagren-dJe -es osszege 1s. el-: 1 -
enyésző volt a négy országos választás vonatkozásában. Az érintett tételek mind- ] 
egyike a választások érdekében felmeríllt, szabályszerűen, a megfelelő kiarlásnemen j 
elszámolt kiadást jelentett. ,\z NVIjelenleg és a jövőben is kietnelt figyelmet fordít 
a feladattípusú elszán1olás során a pénzeszközök felhasználásának pontos kimutatá-

' sára. 

I Az Állami Számvevőszék az észrevételt ne1n fogadja el. 

Az észrevételben foglaltak a megá!Japítás megalapozottságát nem érintík, Az ellen- , 
őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságot ajelentéstervezetben összességében a I 

I
! kifizetések célhoz kötött, indokolt voltát emelte ki, és ezzel egyid~jüleg kivételként ! 

kei;ü]t említésre a tévesen, nem a megfelelő választási ±Cladatra e!szán1olt egy tétel. 1 
L-·-·-··-~---------------------------~ 

Tájékoztato1n Elnök úrhölgyet, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük a je
lentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. o-:C. 

3 
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2. számú melléklet 
a V~0780-297/20! 5. Sllumi levélhez 

nAZ Európai Parlament tagjainak 2014. évi választására fordított pénzc1.'Zközök fel
használásának eUenőrzése" címűjelentéstervezctre tett észrevételre adott válasz 

Észrevétel: /\.jelentéstervezet Összegző megállapítások, következtetések fejezet 7. oldal 5. be-
kezdés 1ncgállapítása: 

,.Az NVI a választási irodák és az egyéb szervezetek elfágadott elszámolásai 
alapján a Pvr.-ben előírt határidőn túl elkészítette a választási kiadások ösz
szesítő elszá,nolását. " 

A jelentéstervezet Részletes 1negállapitások 4. A választási feJadatokra felhasznált 
pénzeszközök elszán1olása fejezet 22. oldal 5. bekezdés megállapítása, illetve a kap-
csolódó 27. számú lá~jegyzet: ! 

,.A helyi és területi választási irodák,. valaJnint a választásban részt vevő ! 
egyéb szervek elszá,nolásai alapján az N-VI az ősszesitő elszántolást a Pvr. 1 

7. § (5) bekezdésében előfrt hatái-időn, a 1tálasztás. l1apját kö1;erő ldlencveil )1 

napon túl készitette el." 

,,Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott végleges elszámolás dátuma 2015. 
1nárcius 12. " ! 

Az észrevétel szerint: il 

A 1negállapítást nem fogadják el, 1nivel az NVl az országgyűlési képviselők válasz
tása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek nonnatíváiról, 
tételeiről~ elszá1nolási és belső ellenőrzési rendjéről, valan1int egyes választási tár~ 
gyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIA.1 rendeletben 
(továbbiakban: Pn) előírt határidőn belül, 2014. augusztus 22. napján készítette el 
összesítő beszámolóját (Beszámoló a 2014. évi Európai Parlament tagjainak válasz
tásáról). i'\ 27. számú lábjegyzetben feltüntetett· végleges e]szátnoláson szereplő 
2015. március 12-i dátum a dokumentun1 nyomtatásának a napja. 

Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt ne.01 fogadja el. 

fndoklás: Az észrevételben foglaltak a megállapítás 1negalapozottságát nem érintik. Az ellen~ 
őrzés során be1nutatták az észrevételben hivatkozott, 2014. augusztus 22-én kelt be
számolót. illetve az annak 2014. december 2·án n1ódosított példányát. A PvT. 7. § 1 
(5) bekezdése szerinti összesítő elszámolás elkészítésére a Nemzeti Választási Iroda 
a helyi és területi választási irodák, a KU.\1, iUetve a választásban résztvevő egyéb 

I szerv(ek) elszámolásai alapján a választás napját követő 90 napon belül kötelezett, 
I an1ely esetünkben 2014. augusztus 23~ig történő e1szátnolástjelent. lu. ellenőrzés 
! során rendelkezésre bocsátott dokumentun1ok szerint a területi választási irodák el
! számolásainak elfogadásáról szóló döntést a 2014. augusztus 25. és 2014. szeptem
! ber 1. közötti keltezésű levelezés igazolja. A KEKKH elszámolását 2014. augusztus 
'i 29-én nyújtotta bej melynek NVI általi elfogadásáról a 2014. október 9~én kelt levél 

tanúskodik. A KüM elszámolasat az NVI 2014. október 21-én kelt dokumentu1n 
alapján fogadta el. Mindezekre tekintettel a 2014. augusztus 22-én kelt előzetes be
szán1oló nem felel meg a hivatkozott jogszabályi előírásnak n1egfelelö összesítő el
számolásként, n1ivel a választás lebonyolításában résztvevő választási írodák és 
egyéb szervek elszámolásai dokumentált n1ódon a Pvi-.-ben előírt 90 napos határidőn 
belül nem készülte-kel, illetve nem kerüliek az NVI által elfogadásra. Az ellenőrzés 
során rendelkezésre bocsátott) az NVI elnökhelyettese által aláírt és az aláírás mellett 



Ési,revétel: 

. 

Válasz: 

i Indoklás: 

Észrevétel: 

1 

' 

Válasz: 

Indoklás: 
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kézzel írt keltezést tartalmazó összesítő elszámolások alapján (2015, március 9-én 
kelt összesítő elszámolás az NVI központi kiadá-.:;ai nélkül~ 2015. március 12-én kelt 
összesítő elszámolás a mindösszesen kiadásokról) az ellenőrzés n1egállapításainak 
módosítása nem indokolt. 

A jelentéstervezet 3.1. A választási pénzeszközök nyilvántartása, a felhasználás sza-
bályozottsága fejezet 14. oldal l. bekezdés megállapítása: 

.,Az NVJ kialakftofla a választások céljára biztosított pénzeszközök elkiilóní-
teli .számviteli kezelését. A főkönyvi kiJn.yvelésben, a jogszabályban előírt 
016010 COFOG kódon belül a választásonként elkülönített kezelési külön 
tervezési és elszániolási alapegység kódokon - m EP választásra biztosítolt 
pénzeszközökre vonatkozóan a 010201 TEA kódon-biztosította." 

Az észrevétel szerint: 

A megállapításban szereplő 010201 TEA kód nem megfelelő, a 1010201 TEA kód 
a helyes n1eghatározás. 

Az ~Állami Számvevőszék az észrevételt elfogadja. 

A·megállapítús a TEA kódban tört:ént elírás :m-iatt módosításra került 

A jelentéstervezet 4. A választási feladatokra felbas7.J1ált pénzeszközök elszámolása 
fejezet 18. oldal 9. bekezdés n1egállapítása: 1 

„A Pvr. 7. § (1) bekezdése a I-IVI vezet!Jk szá,nárafeladatrípusú elszán10/ás 
készítését írta e/0. Az elszá111olásokat a 19/2014. (VI. 04) NVI utasításnak 
tnegfelelően készítették el, azonban az előírt és alkalmazott fonnanyon11atvá-
nyok nen1 teljes kön'i.e.nfeleltek n1eg a Pvr. 6. § (2) bekezdésében előírtaknak, 
mivel a kiadás nenteken belüli jogcím kód szerinti részletezést ne111 tartal-
nzazták, jogcúnenként csak a többletköltséget és feladate!maradás 111iaJti ' 
visszqfizetési kó!elezettséget kérte részletezni." 

Az észrevétel szerint: 
A„ Pvr. 6. § (2) bekezdésében a IIVI-k részére előírt feladattípusú elszámolás jogcí-
1nenkénti részletezése a jogalkotói szándék sz.erint kizárólag a többletk.öltsége1cre és 
a feladatehnaradásra vonatkozott volna. Az elszámolások elkészítésére vonatkozó f 

19/2014. (VL 04.) NVI utasítás formanyomtatványa rendelkezett ennek keze-1éséröl. ! 
Amennyiben tninden HVI esetében minden kiadásnem vonatkozásában ajogcímen-
kéntí részletező kimutatást kérték volna be1 az rendkívüli adatn1cnny1séget keletkez-
tetett volna a HVI-kre és 'fVl-kre nézve. 
A helyi önkonnányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a neinzetiségi önkor-
mányzati képviselők választásáról szóló 312014. (VIL 24.) It-1 rendeletben n1árpon-
tosftásra kerUlt ajogcín1enkénti részletező kimutatásra vonatkozó előírás. 

' 
Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

1 

Az észrevételben foglaltak a 1negállapítás megalapozottságát nen1 érintik. Az Euró-
pai Parlament tagjainak 2014. évi választása tekintetében a Pvr. 6. § (2) bekezdése a 
pénzeszközök felhasználásáról - ezen belül a többletköltségekröl és a feladatehna-
radásról- feladatonkénti Gogcín1enkénti) elszá1nolás készítését írta elő. 1\jogcímen-
kénti részletezés az összes pénzeszköz felhasználásra -- nem csupán a többletkölL'>é-
gekre és feladatehnaradásra - vonatkozott, ezáltal az észrevételben szereplő NVI 
utasítás a hivatkozott jogszabályi előírásnak nem telelt meg. 

2 
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e:étel: l A jelentéstervezet Részletes megállapítások 3.2. A választással kapcsolatos kiadások 
teljesítésének szabályszerűsége fejezet' 16. oldal 34. beke7.déseinek megállapítása: 

„Az NVI-nél az ellenőrzött kiadások esetében a pénzeszközök felhasználása 
-egy tétel kivételével -a Pvr.-benfoglaltaknakn1egfelelöen, az EP választás 

I elők.észltése és lehonyolftása érdekében, célhoz kötötten történt." 

! ,,A dologi kiadások között egyéb szahnai szolgálta!ások teljesítéseként egy, 
J az önkonnányzari választások előkészítéséhez kapcsolódó üzletviteli tanács-
i adást tartabnazó, 6,5 lvf'Ft összegű szán1lát aPvr. 6. § (1) bekezdésébenfog-
j1'· laltak ellenére az EI' választás 1010201 tervezési és elszán,olási alapegység 

kódon számoltak el. " 

j Az észrevétel szerint: 

Í Az NVI által nem a me&ffelelő választás kiadásai terhére elszámolt tételek- a három 
! jelentéstervezetben szán1osságát tekintve öt darab - nagyságrendje és összege is elw 
I eny~sző v?lt a ~égy ?rszá?os választás vona~ozásá~an. Az érintett té~eleyk mind~ 
j egyike a valasztasok erdekeben felmerült szabalyszen1enj a megfelelő kiadasne1nen 
! elszámolt kiadást jelentett. Az NVIjelenleg és a jövőben is kie1nelt figyelmet tOrdít 

a feladattípusú eiszán10Iás során a pénzeszközök felha<;ználásának _pontos kimutatá- l 
sára. 1 

Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 1 

Indoklás: 

! 
L_ 

Az észrevételben foglaltak a megállapítás n1egalapozottságát nen1 érintik. Az ellen-1 
őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságot a jelentéstervezetben összességében a I 
kifizetések célhoz kötött~ indokolt voltát emelte ki, és ezzel egyidejűleg kivételként 
került e.mlítésre a tévesen, nem a megfelelő választási !elada1ra elszámolt egy tétel. ! 

T~jékoztaton1 Elnök űrhölgyet, hogy a számvevöszéki jelentés n1ellékleteként szerepeltetjük a je
lentéstervezethez tett észrevételét, valamint az arra adott válaszunkat. 

Budapest, 2015. o'cf. 
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3. számú melléklet 
a V·078J-19fü2015. v.dmű levélhez 

,,A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valantint a nentzetiségi ön" 
kOrmány".lati képviselők 2014. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásá~ 

nak ellenőrzése)' cín1ú jelentéstervezetre tett észrevételre adott válasz 

Észrevétel: Ajelentésterve"LetBevezetés fejezet 3. oldal l. bekezdés megállapítása: 

,,.J.vfagyarország Köztársasági Elnöke a 2014. évi helyi önkonnányzati képvi
selők és polgánnesterek. valamint a nernzetiségi önkonnányzati képviselők I 

I 
vá/a.yztását október 12-re tiízte ki." [ 

Válasz: 

i Indoklás: 
i 

I 
Észrevétel: 

Az észrevétel szerint: [ 

A megfogalmazás pontosítá':la indokolt. 1nível a nemzetiségi önkonnányzati képvi-
selők választását nem. \1agyarország Köztársasági Elnöke, hanen1 a Nemzeti Válasz
tási Bízottság tűzte ki. 

I 
Az Állami Számvevőszék az észrevételt elfogadja. 

A rnegállapítás a téves megfogalmw..ás miatt~ a Nemzetí Választási Bizottság 
112812014. szátnú határozatában fo faltak ala ján módosításra került. 

A jelentéstervezet Részletes megállapítások 2. A költségvetésből biztosított finan
szírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése fejezet 12. oldal 7. bekezdés 
megállapítása: 

,,Az NVI az önkormányzati és a nernzetiségi választásokra a választás évé
ben, a 2014. évi költségvetésében eredeti előirányzatot nern tervezett, a költ
ségvetés tervezése során azÁht. 12. § (IJ bekezdése szerinti közgazdaságilag 
n,egalapozott tervezés ne1n érvényesillt. Az önkor,nányzati választásokkal 
kapcsolatban a ,nódositott előirányzat az intéztnényi költségvetésben 
2 952.7 1\1 Ft, a fejezeti kezelésű előirányzaton 3 578,6 llf Ft, összesen 
6 531,3 M Ft volt. ( A kapcsolódó lábjegyzet szerint a l'ég/eges pénzügyi terv 
szerinti kiadások összesen 101,2 }.f Ft-tal meghaladrák a n1ódosírott eliJ
irányzatok összegét) A 1nódos[tott előirányzat 1 ,2%-át (77,4 l11. J,f) a szemé- , 
lyi juttatások és járuléka,: 36,3%-át (2369,3 }v{Ft) a dologi kiadások, 7.9%
át (516,0 M Ft) a ben,házások 54,6%,át (3568,6 M Ft) a működési célú I 
pénzeszközátadások letlék ki. J 

A nen1zetiségi választások esetében a módosított előirányzat az intézrnényi I 
költségvetésben. 47,3 A1 Ft, a.fejezeti kezelésű előirányzaton 409,4 ]1,,f Ft, ősz- ,· 
szesen 456, 7 M Ft volt. (A kapcsolódó lábjegyzet szerint a módositolt elő-

1 
irányzatok összege 4,3 Af Ft-tal 1öbb volt, mint ajóváhagyoil pénzügyi terv ! 
szerinti kiadások összege.) A ne,nzetiségi választások n1ódosított előirányza- j 

tának I0,4%-át (47,3 M Ft) a dologi kiadások, 89,6%-át (409,4 M Ft) a m,í- i 
ködési célú pénzeszközátadások tették ki, A fejezeti kezelésií előirányzaton a l 
2014. évi megisn1ételt önkorn1á11yzati választásokkal kapcsolatban a j 
12,0 ;\,{ Ft nu}dositof! előirányzat szerepelt" · 

Az észre\•étel szerint: 1 

A hívatkozott bekezdésbeli n1egállapításhoz megjegyezni kívánják, hogy az NVI a I 
2014. évi költségvetésében az önkorm<inyzati és nemzetiségi választásokra azért 
ne1n tervezett eredeti előirányz..:'ltot, mert összhangban a jelentéstervezet 11. oldal 2. l 
pontjának első bekezdésében !e[rtakka1..=...~ eredeti előirányzat az önkonnányzati tt~J 

11 
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nem7~tiségi választásokra 1nárnem biztosított fedezetet. A közgazdaságilag megala-
! pozott tervezés biztosított volt az NVI által 2014. március 3-án elkészített, majd a 

forrás biztosítását követő n1ódosított előirányzat könyvviteli rendszerben történő 

f-=~~~+-ro~·g~ú~te_·s_év_e_I.~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~-~ 
Válasz: Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

1-lndoklás: 1 Az észrevételben foglaltak a1uegállapítás megalapozottságát nem befolyásolják. Az 
és7.revételben leírtak azt támasztják alá, hogy az eredeti el6irán)7.atok megállapítá
sakor nem, csupán utólag érvényesült a közgazdaságilag 1negalapozott tervezés elve. 

Viilasz~ 

I 
J.ndoklás: 

; 

A jelentéstervezet Részletes megállapítások 4. A választási feladatokra felhasznált 
pénzeszközök elszámolása fejezet 17. oldal 6. bekezdés n1egá1lapítása, valainint a 
kapcsolódó 18. számű lábjegyzet: 

,,Az NVJ a 3/2014. (VIL 24.) IM rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak el
lenére a.szavazás napját követő kilencven napon túl készítette el a TVI-k. va- ; 
!amint a KEKKJ{ elszánzolása iJÍaJ'fián az önkorn1árlyzati·és a·riefnzetiségi' 
választások összesítő elszámolását. " 

,,A ne1nzetiségi választások összesítő elszámolása 2015. ,nárcius 9-én, az ön
kormányzati választások.é 2015, ntárcius 20-án készült el.,, 

Az észrevétel szerint: . 
1 A hivatkozott megállapításhoz megjegyezni kívánják, hogy a választások összesítő I 

elszámolása 2015. február 12-én készült e], ajelentéstervezetben megjelölt 2015.1 
n1árcius 9-e a dokumentun1 nyomtatásának napját jelenti. A jogszabály altal meg~ 
adott 90 napos elszáinolási határidő ebben az esetben két országos választás teljes . 
körű ellenőrzését és adatainak feldolgozására vonatkozott, vagyis ezzel indokolható ! 

I a határidőn túli elszámolás elkészítése. 
1 

Az A.Hami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja el. 

Az észrevételben foglaltak nem befolyásolják az ellenőrzés megállapítását, mely 
, szerint a helyi ö.nkonnányzati képviselők és a polgánnesterek választása, valan1int a I 

nemzetiségi önkorn1ányzati képviselők váJasztása költségeinek normatíváiról, téte- ! 
leirő1, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3í2014. (VII. 24.) számű Th1 

1 

rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti határidőt követőe11 készült el az összesítő elszá
molás. 

Az észrevételben hivatkozott dátumn1al késztilt elsz.án1olást az ellenőrzést végzők 
, számára nem adtak át. A rendelkezésre bocsátott dokun1entun1ok közül az önkor-
! n1ányzati képviselők és polgárn1esterek választása összesítő dokun1entumán az alá~ 1 

írás mellett a kézzel rájegyzett dátum: 2014. március 20. volt. /iz ellenőrzés során I 
átadott ne1nzetiségi választások NVI kiadá,;;ai nélküli összesítő elszátnoláson az NVI ! 
gazdasági elnökhelyettese aláírása mellett kézzel rájegyzett dátu1n 2014. február 16. 
volt. Az NVI kiadásait is tartaln1azó, a nemzetiségi választások kiadásai összegzését 

I 
tartalmazó elszámoláson kézzel írt dátumozás nem található, a gépileg nyointatott 

I 
dátun1 2014. március 9. volt, Az NVI elnökhelyettese a 2015. március 20-án kelt 

[ nyilatkozatában az ellenőrzést végzők részére azt a tájékoztatást adta, hogy a netn
' zetiségi választások esetében a 2015. február 16-án készlilt PVOl 1 KIS, valrunint a 

2015. március 9-én készült PV037 KIS nevíí adatállományok tartahnazzák a végle- 1 
ges összesítő adatokat. Mindezekr;teldntettel az észrevételben jelzett dátum helyes- 1 

bítését nem fogado1n el. 1 L_~~~--'--~~~~' 

2 
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Észrevétel: A jelentéstervezet Részletes megállapítások 3.2. A választással kapcsolatos kiadások J 

teljesítésének szabályszerűsége fejezet 16, oldal 2-3. bekezdéseinek m.egá1lapitása: 1 

' 
,.Az ellenőrzött kjfizetések-háro,n, összesen 33,2 M Ft összegű kifizetés ki- l 
vételével - a 2014. évi önkormányzati és 11en1zetiségi választások etókészitése I 
és lebonyolilása érdekében 111erűltekfel, célhoz kötötle-k és indokoltak vol- l 
tak." ] 

„A 3!20U (VIL 24.) IM rendelet. 6. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére az i 
önkonnányzati választásokj"ejezeti kezelésű előirányzata terhére utalták ár Í 
és szán1olták el a KEKKH részére 2014, decen1ber 15-én folyósítort, az O(JY I 

I választásokkal kapcsolatbanfebnerült 31,0 ft1 Ft-ot, vala1nint a megls1nételt 
i önkonnányzati választások érdekében felmerült 2,2 M Ft kiadást. " 

! Az észrevétel szerint: 

I Az NVI által nem a megfelelő választás kiadásai terhére elszán1olt tételek - a három 
jelentéstervezetben szátnosságát tekintve öt darab - D<lb,Yságrendje és összege is elw 
enyésző volt a négy országos választás vonatkozásában. Az érintett tételek mind
egyike a választások érdekében felmerült. szabályszerűen. a n1egfelelö kiadásnemen 
elszámolt kiadást jelentett. A:z. NV1 jelenleg és a jövőben is kien1elt figyelmet fordít , 
a feladattípusú elszá1nolás során a pénzeszközök felhasználásának pontos kimutatá- ! 
sára. l 

Válasz: 1 Az Állami Számvevőszék az észrevételt nem fogadja cl. ' 
---,--; 

Indoklas: l Az észrevételben foglaltak a megállapítá.,; megalapozottságát nem érintik. Az ellen- ! 
I őrzés értékelve az e téren feltárt hiányosságokat a jelentéstervezetben összességében j 
l a kifizetések célhoz kötött, indokolt voltát emelte ki, és ezzel egyidejüJeg kivételként , 

'----- .L~erilltek e1nlitésre a tévesen, nem a megfele~ö választási feladatra elszán1o}t tételek. j 

Tájékoztatom Elnök úrhölgyet, hogy a szán1vevöszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük a je-
lentéstervezethez tett észrevételét, vala1nint az arra adoti. válaszunkat. · 

Budapest, 2015. o+. 
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Ügyintéző: Szabó Mária 
Telefon: 795-4223 

. Tárgy: A 2014. évi választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése e.jelentés 

tervezete 

Tisztelt Főtitkár Úr! 

A részen1re 111egkGldőtt, ,.A 2014. évi választásokra .fordított pénzeszközök .felhasználásának 
ellenőrzése -

Az országgyűlési képl'iselők 2014. évi választására fi>rdított pénzeszközök 
fi!lhasználásnak ellenSr:.::.ése; 
A helyi önkonnányzati képviselők és polgánnesferek, vala111int a ne1nzeOségi 
önkormányzati képvise/Sk 2014. évi választására .fordított pénzeszközök 
.felhasználásának ellenől"zése" cí111ű jelentéstervezeteket tisztelettel 1negkaptmn. 

A jelenéstervezetekben foglaltakhoz észrevételt nen1 teszek. 

Budapest, 201 S. június ,}0 .,. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

Törvények 
Alaptörvény 
Áht. 
ÁSZ tv. 

Kbt. 

Sztv. 
Ve. 
2010. évi L. törvény 

2011. évi CLXXIX. tör
vény 
2013. évi költségvetési 
törvény 
2014. évi költségvetési 
törvény 
Korm. rendeletek 
Áhsz. 

Ávr. 

Bkr. 

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

Miniszteri rendele
tek 
68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 

3/2014. (VII. 24.) IM 
rendelet 

Magyarország Alaptörvénye 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tör
vény 
a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör
vény 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

szóló 2012. évi CCIV. törvény 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

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

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfelada
tok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása költségeinek normatíváiról, té
teleiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 
3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 

1 
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Közjogi szervezet
szabályozó eszkö
zök 
1157 /2014. (III. 20.) 
Korm. határozat 

1426/2014. (VII. 28.) 
Korm. határozat 

1457/2014. (VIII. 14.) 
Korm. határozat 

Szórövidítések 
9/2013. (X. 1.) Elnöki 
utasítás 

12/2013. (X. 1.) Elnöki 
utasítás 

33/2014. (X. 20.) NVI 
utasítás 

ÁSZ 
EP választás 

HVI 

HVB 
INTOSAI 
KEKKH 

NBB 
nemzetiségi választás 

NGM 
NVI 
NVR 
OGY 

a 2014. évi választások lebonyolításához kapcsolódó 
kötelezettségvállalásról és forrásbiztosításról szóló 
1157/2014. (III. 20.) Korm. határozat 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tar
talékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 
2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. 
(VII. 28.) Korm. határozat 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tar
talékból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes 
kormányhatározatok módosításáról, a pártalapítvá
nyok tartalékának ·átcsoportosításáról, valamint . a . 
2013. évi költségvetési maradványok egy részének fel
használásáról szóló 1457 /2014. (VIII. 14.) Korm. ha
tározat 

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 
szóló 9/2013. (X. 1.) Elnöki utasítás (hatályos: 2013. 
október l-jétől) 
a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli szabályza
táról szóló 12/2013. (10. 01.) Elnöki utasítás (hatályos: 
2013. október l-jétől) 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2014. évi választása pénzügyi elszámolási rendjéről 
szóló 33/2014. (X. 20.) NVI utasítás 
Állami Számvevőszék 
Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása 

Helyi Választási Iroda (beleértve az országgyűlési 

egyéni választókerület székhely településén működő 
választási irodát) 
Helyi Választási Bizottság 
Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz
ponti Hivatala 
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi vá
lasztása 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Nemzeti Választási Iroda 
Nemzeti Választási Rendszer 
Országgyűlés 



OGY választás 
önkormányzati vá
lasztás 
SZSZB 
TEA kód 
TVI 

SZMSZ 
VLOG 
VPIR 
VÜR 
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az Országgyűlési képviselők 2014. évi választása 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2014. évi választása 
Szavazatszámláló Bizottság 
tervezési és elszámolási alapegység kód 
Területi Választási Iroda 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Választási Logisztikai Rendszer 
Választási Pénzügyi Információs Rendszer 
Választási Ügyviteli Rendszer 
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ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

COFOGkód 

informatikai 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 a kormányzat által szervezett és 
támogatott gazdasági tevékenységek, és azok fejlesztése 
(például energiaellátás, mezőgazdaság, közlekedés, táv
közlés). (4) Az államadósság kezelés kategóriába az ál
lamadósság finanszírozásához kapcsolódó kamatkiadá
sok tartoznak (Budapest Intézet). A Nemzeti és Regionális 
Számlák Európai Rendszere (European System of 
Accounts, ESA95) alkalmazza a kormányzati tevékenysé
gek osztályozását (COFOG), amely használata kötelező a 
tagállamok számára. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rende
letben meghatározott kormányzati funkció kódok meg
egyeznek az ESA95 osztályozási rendszerében alkalma
zott COFOG kódokkal. 
A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: in
formatikai rendszer) a Ve.-ben meghatározott választási 
feladatok végrehajtásában résztvevő és azokat kiszolgáló 
szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra 
és alkalmazói rendszerelemek összessége. A választási in
formatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen: az 
anyakönyvi szolgáltató rendszer, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok és járási hivatalaik, kiemelten az ok
mányirodák, a helyi önkormányzatok és a külképvisele
tek informatikai eszközei, valamint a választási célú de
dikált informatikai eszközök. A választási alkalmazói 
rendszerek elemei lehetnek különösen: a névjegyzékek 
vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, jelöltek és jelölő szerve
zetek nyilvántartását, a szavazatösszesítést, az ered
mény-megállapítást, a logisztikai lebonyolítást támogató 
alkalmazói szoftverrendszerek (forrás: 28/2013. (XI. 15.) 
KIM rendelet 2. §). 
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NVR 

SzeNvi rendszer 

VLOG 

VPIR 

VÜR 

TEA kód 

2 

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 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők és a várható idő
közi választások lebonyolításához szükséges nyomdai 
termékek és szolgáltatások biztosítása, továbbá nyomtat
ványok regisztrálásához szükséges érkeztetők, szkennelő 
és adatrögzítő modulok fejlesztési és üzemeltetési szolgál
tatásai, központ névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek ke
zelésére szolgáló rendszer. 
Választási Logisztikai Rendszer. A választások előkészítési 
szakaszában a választáshoz szükséges nyomtatványok, 
egyéb kellékanyagok felmérését, a költségek tervezését, a 
közbeszerzések előkészítését, a választások lebonyolítása
kor és azok ellenőrzésének időszakában a szállítások, 
megrendelések koordinálását, nyomon követését, a szál
lítmányok logisztikai kezelését és az információszolgálta
tást biztosító rendszer (forrás: NVI összefoglaló az általuk 
üzemeltetett informatikai rendszerekről, 2015. február 
20.). 
Választási Pénzügyi Információs Rendszer. A választások
kal összefüggő költségvetési gazdálkodást - költségvetési 
tervezés, kötelezettségvállalás, pénzügyi, számviteli el
számolások -, valamint a választási szervek adatainak 
kezelését, támogatásaik tervezését, finanszírozását, pénz
ügyi elszámoltatását biztosító rendszer (forrás: NVI össze
foglaló az általuk üzemeltetett informatikai rendszerek
ről, 2015. február 20.). 
Választási Ügyviteli Rendszer. Zárt rendszerben biztosítja 
a választási szervek egymás közötti kommunikációját és 
információközvetítését, eljárásrendek, értesítések, tájé
koztatók küldését (forrás: NVI összefoglaló az általuk üze
meltetett informatikai rendszerekről, 2015. február 20.). 

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


