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A Miskolci Egyetem és az Állami Számvevőszék együttműködésének egy nagyon fontos állomásához 

érkeztünk, hiszen ma tesznek – reményeink szerint sikeres – záróvizsgát az Állami Számvevőszéknek 

azok a dolgozói, akik vállalták, hogy elsőként végzik el a „Közszolgáltatási elemző” továbbképzési 

szakot.  

Ilyen első alkalmakkor gyakran felmerül a „Ki gondolta volna egy évvel ezelőtt?” –kérdés. Esetünkben 

az, hogy 2017. június közepén az ÁSZ több mint 20 dolgozója várja majd izgatottan a záróvizsga 

eredményét. Szerintem többen is hittünk benne, mivel a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara és 

az Állami Számvevőszék vezetése vállalta, hogy határidőre megvalósítja a megállapodásukban rögzített 

képzési programot.  

Én magam biztos voltam abban is, hogy az ÁSZ-nak lesz legalább 20 olyan munkatársa, aki bátrán 

vállalja a kihívást, és elsőként szerzi meg a közszolgáltatási elemző képzettséget. Így elsőként Önöknek 

köszönöm meg, hogy nem kellett csalódnom, Önök önként jelentkeztek erre a feladatra, és – számvevői 

munkájuk mellett, a szabadidejük jelentős részét feláldozva – eleget tettek a követelményeknek.  

Másodsorban tanáraiknak szeretnék köszönetet mondani, hogy a Számvevőszék igényeihez adaptált 

tantárgyakat kidolgozva, korszerű képzési módszereket alkalmazva olyan tudást adtak át Önöknek, 

amelyet reményeink szerint munkájuk során jól tudnak majd hasznosítani.  

Az én feladatom azonban nemcsak a köszönet, hanem az is, hogy az ÁSZ az Önök friss tudását tényleg 

hasznosítsa.  

Ez már a holnapi naptól megkezdődik. Valamennyien egy önálló elemzés elkészítésével mutathatják 

meg elemzési készségeiket, és alkalmazhatják a tanult ismereteket.  Van, akinek ez lesz az egyetlen 

feladata a jelenlegi ellenőrzési feladata befejezését követő hetekben, mások – elsősorban az osztályokon 

és a felügyeleti vezetők mellett dolgozók – pedig jelenlegi feladataik mellett készítik el az elemzést. 

Természetesen ehhez hosszabb idő áll majd rendelkezésükre. Az elemzési feladatok jól megoldó 

kollégák számára a jövőben is olyan feladatokat adunk majd, ahol a továbbképzés során szerzett 

ismereteiket, kompetenciáikat jól tudják kamatoztatni, hiszen ez a kölcsönös érdekünk. A részletes 

felvilágosítást az elvégzendő feladatokról mindenki megkapja. 

Önöknek most egy vizsgán kell számot adni tudásukról. Előtte azonban volt módjuk arra, hogy 

értékeljék a továbbképzést, az egyes tárgyakat és az oktatókat. Visszajelzéseiket a Miskolci Egyetem is 

az ÁSZ is hasznosítani fogja. Kérem Önöket, hogy ha a képzéssel kapcsolatban bármi javaslatuk van, 

akkor azt jutassák el Gyaraki Henriette részére, hogy a következő képzéseken résztvevő számvevők még 

testre szabottabb, még színvonalasabb képzésben részesüljenek, illetve a tanulást és a munkát még 

jobban össze tudják hangolni. Köszönöm, hogy kollégáik érdekében megteszik ezt. 

 Most azonban nem a jövő tanévekben résztvevőkről szeretnék beszélni, hiszen ennek a napnak Önök a 

főszereplői. Egy számvevő biztos nem babonás, ezért tiszta szívből kívánom Önöknek, hogy a vizsgán 

jussunk eszükbe minden, amit megtanultak, és bátran, meggyőzően adjanak számot alapos tudásukról.   


