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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen gazda az, aki az embereit a sorsára hagyja, 
hogy aztán 277 millió forinttal szabadjára üzérkedhessen? 2." 

Tisztelt Elnök Úr!

A K/4367.  sz.  írásbeli  kérdésemre  küldött  válaszát  köszönettel  megkaptam.  Sajnálatos,  hogy
jóllehet a vonatkozó jogszabályok rögzítik az Ön kérdéseimmel kapcsolatos részletes tájékoztatási
kötelezettségét, ennek korántsem tett eleget. Mindezek okán kénytelen vagyok egyrészt kérdéseimet
megismételni,  másrészt  az  Ön által  írottak  alapján újabb kérdéseket  megfogalmazni.  Kérdezem
tehát ismét:

I. Ki lett a befutó a „a közbeszerzési eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul, mérlegképes
könyvelői  vagy  könyvvizsgálói  végzettségű  kompetenciákat  igénylő  számvevőszéki  ellenőrzési
tevékenység ellátására egyéb külső szakértőként” c. tenderen, mely folyó év február 6-án zárult?

II. Kérem, egészen konkrétan jelölje meg, (nem név szerint, de egyesével) hogy a „több ütemben”
leépített munkatársak milyen munkakör(ök)ben-, mennyi időt töltöttek el?

III. Milyen téren-, mely ellenőrzések során kívánják majd hasznosítani a most beszerzésre kerülő
„mérlegképes könyvelői vagy könyvvizsgálói végzettségű kompetenciákat”?

Válaszlevelével kapcsolatosan pedig kérdezem, hogy

IV. poontosan milyen hatékonyságnövelő intézkedések segítették a digitális ellenőrzési környezet
megteremtését?

V. pontosan milyen informatikai beruházások, „technikai megújítások” történtek az Ön hivatalba
lépése óta? Kérem, hogy a vonatkozó beszerzéseket egyesével megjelölni szíveskedjen, az alábbi



releváns adatok feltüntetésével:

- szerződő felek megnevezése,

- szerződéskötés időpontja,

- határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,

- szerződés pontos tárgya és összege,

- a szerződés alapján a kifizetés összege, időpontja.

VI.  kérem,  mutassa  be,  hogy  a  leépítésekben  megmutatkozó  „hatékonyságnövelés”
eredményeképpen  miként  alakultak  a  bérjellegű  kifizetések  éves  szinten  az  Állami
Számvevőszéknél 2010-től egészen a 2018. év végéig bezárólag. Minden egyes év vonatkozásában
jelölje meg a humánerőforrások éves költségeit.

VII. kérem, hogy 2010-től egészen a 2018. év végéig bezárólag minden egyes év vonatkozásában
mutassa be az Állami Számvevőszéknél alkalmazásában álló személyek létszámát.

VIII. kérem, hogy 2010-től egészen a 2018. év végéig bezárólag ugyancsak éves bontásban mutassa
be  a  külső  szakértőkre  fordított  kiadásokat,  ezen  túl  kérem,  hogy  a  vonatkozó  szerződéseket
egyesével megjelölni szíveskedjen, az alábbi releváns adatok feltüntetésével:

- szerződő felek megnevezése,

- szerződéskötés időpontja,

- határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,

- szerződés pontos tárgya és összege,

- a szerződés alapján a kifizetés összege, időpontja.

Várom mielőbbi, ezúttal teljes körű válaszát.
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