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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve a 102 . §-a (1) bekezdése alapján Magyarország
Alaptörvényérő l szóló T/2627. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

Az Állam (Az Állami Számvevőszék) 42. cikk (1) bekezdése helyébe az alábbi normaszöveg
lép:

,s(1) [Az Állami Számvev őszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellen őrző szerve .
Az Állami Számvev őszék törvényben meghatározott feladatkörében ellen őrzi a
központi költségvetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, a z
államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését . Az
Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi
szempontok szerint végzi .]	 Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi ellenőrző
szerve. Tevékenységének céUa a közpénzek és a közvagyon törvényes és hatékony
használatának segítése . Fő feladata az állam bevételeinek és kiadásainak, az állam
vagyonának és adósságának, valamint az állam számvitelének ellen őrzése ."

A (2) bekezdés az alábbi mondattal egészül ki :

„Az Állami Számvevőszék elnöke felel ős mindazokért a mulasztásokért, amelyeket mag a
követett el vagy amelyekről – tudomása lévén róluk – az Országgy űlést tájékoztatni
elmulasztotta.”

Indokolás

A „gazdasági ellenőrzés” piacgazdaságokban, illet őleg a számvevőszéki ellenőrzés
nemzetközi terminológiájában nem értelmezett, nem használatos fogalom . A „nemzeti vagyon



kezelését" az ÁSZ nem ellenőrizheti, mivel a nemzeti vagyon magában foglalja a
magánszemélyek és a magánvállalkozások vagyonát is! Az ÁSZ kompetenciája lényegesen
meghaladja az államháztartás ellenőrzését, hiszen a közhasznú szervezetek, az állam i
tulajdonú (résztulajdonú) gazdasági társaságok, pártok is az ellen őrzési hatáskörébe tartoznak.
Nem alkotmányba, hanem törvénybe való a számvevőszéki ellenőrzés szakmai tartalmának,
az ellenőrzési típusoknak a deklarálása. A pénzügyi ellenőrzés célját (a közpénzek
szabályszerű, ésszerű kezelésének el ősegítése), illetve feladatait kell definiálni, mert ezekb ő l
következnek a szakmai aspektusok .

Az ÁSZ elnökének felelőssége a történeti Alkotmány szerint is ilyen módon érvényesült .

Budapest, 2011 . március 28 .

Nyikos Lászl ó
Jobbik
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