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Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Zárószavazás előtti módosító javasla t

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 107. §-a alapján a Gazdasági és informatikai bizottság „az Állami
Számvevőszékrő l” szóló T/3109 . számú törvényjavaslat T/3109/81 . számú egységes
javaslatához a következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjeszti elő :

Az egységes javaslat 37 . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A 35 . & a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az Állami Számvevőszék a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX.
törvény 32/C . & (3) bekezdése és az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII .
törvény 8. &-a alapján megválasztott és 2012 . január 1-jén hivatalban lévő alelnökének
megbízatását a 14 . § nem érinti, rá megbízatásának megszűnéséig e törvény 10-12 . §-ának
szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy azok alkalmazásában az Allami Számvev őszék
elnökén az Allami Számvev őszék alelnökét kellérteni .'

Indokolás

Az Alaptörvény nem rendelkezik az Állami Számvev őszék (a továbbiakban: ÁSZ)

alelnökének megválasztásáról, ezért az alelnök jogviszonyának keletkezésér ől és a

jogviszonyát érint ő alapvető kérdésekről a törvényjavaslatban kell rendelkezni . A

törvényjavaslat 37. § (5) bekezdése értelmében az ÁSZ alelnökét 2012 . január 1-jétő l nem az

Országgyű lés választja, hanem az ÁSZ elnöke nevezi ki, és az ÁSZ elnöke dönt az ÁSZ

alelnökével szemben fennálló összeférhetetlenség tekintetében, továbbá az alelnök kizárása ,

felmentése vonatkozásában, emellett törvényjavaslat 37 . (5) bekezdése alapján az ÁSZ



alelnöke 2012 . január 1-jétő l nem rendelkezik mentelmi joggal . A törvényjavaslat 37 . § (5)
bekezdése meghatározná emellett az ÁSZ alelnök helyettesítési jogkörének terjedelmét . Nem
egyértelmű ugyanakkor, hogy a módosítás a jelenleg hivatalban lévő ÁSZ alelnököt miként
érinti, így kétséges, hogy a hivatalban lév ő ÁSZ alelnök felmentése, kizárása, a vele szemben

fennálló összeférhetetlenség megállapítása milyen eljárásban történik, illetve, hogy a jelenleg i

alelnök 2012 . január Hét követően rendelkezne-e mentelmi joggal, a módosítás ugyanis erre

vonatkozó átmeneti rendelkezést nem tartalmaz, így annak elfogadása esetén el őállhatna

olyan eset, hogy az Országgy űlés által minősített többséggel megválasztott ÁSZ alelnököt a z
ÁSZ elnök menti fel .

A jelzett problémát a törvényjavaslat 35 . § (3) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés sem
képes megoldani, mivel az mindössze annyit tartalmaz, hogy az Alkotmány és az Állami
Számvevőszékről szóló 1989 . évi XXXVIII. törvény alapján megválasztott ÁSZ elnök és
alelnök megbízatását, jogállását, egyéb juttatásait a törvényjavaslat hatálybalépése nem érinti .
Ezen átmeneti rendelkezés azonban kizárólag a törvényjavaslatból ered ő , abból közvetlenül
fakadó, az ÁSZ alelnökének jogállását érint ő módosítások vonatkozásában irányadó, nem

alkalmazható olyan esetekben, amikor a jogszabályváltozás különböz ő eljárási szabályokr a
vonatkozik, így a fenti átmeneti rendelkezés alapján bár egyértelm ű , hogy a törvényjavaslattal
megállapításra kerül ő, az ÁSZ alelnökké való kinevezés akadályát képez ő
összeférhetetlenségi okok a hivatalban lév ő ÁSZ alelnök vonatkozásában nem
alkalmazandók, az átmeneti rendelkezés azonban nem ad iránymutatást atekintetben, hogy a
hivatalban lévő ÁSZ alelnök esetében az összeférhetetlenségi ok fennállásának megállapítás a
2012 . január 1-jét követően a törvényjavaslat 2012 . január 1-jétől hatályos vagy a
törvényjavaslat 2012. január 1-jét megelőzően hatályos eljárási szabályai alapján történik-e .

Budapest, 2011 . június 20 .

Rogán Antal
elnök


	page 1
	page 2

