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A Házszabály 94 . § (1), 102 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Allami

Számvevőszékről szóló 1989 . évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9133 .

számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

l . A törvényjavaslat 8 . §-a az alábbiak szerint módosul :

Az Ászty. a következő 13/A . §-sal egészül ki :

„13/A. § (1) Az Állami Számvevőszék főtitkára az Állami Számvevőszék elnökének

irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti

az Állami Számvevőszék hivatali szervezetét .

(2) Az elnök és az alelnökök egyidejű akadályoztatása esetén a főtitkár [képviseli az

Állami Számvevőszéket,] a főigazgatók bevonásával jogosult és köteles megtenni

mindazt, ami az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségei teljesítéséhez,

működéséhez halaszthatatlanul szükséges [elengedhetetlen] .

(3) A főtitkár (2) bekezdésben meghatározott [helyettesítési] jogköre nem terjed ki a

13 . § a-b) pontjaiban meghatározott hatáskörök gyakorlására . A főtitkár nem jogosult
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továbbá - az összeférhetetlenség megállapítását [12 . § (6) bekezdés] kivéve - a

vezetők tekintetében a kinevezési és felmentési jogkör gyakorlására, nem hagyhatja

jóvá az Állami Számvevőszék éves ellenőrzési tervét, valamint az Állami

Számvevőszék éves jelentését, [valamint] illetve nem vehet részt az Országgyűlés

plenáris ülésén .

[(4) A főtitkár a közigazgatási államtitkárt megillető illetményre és juttatásokra

jogosult."]

2 . A törvényjavaslat 9 . §-ának (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

Az Ászty . 14 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) a) Az Állami Számvevőszék elnökét a miniszterével azonos[, alelnökeit a

minisztereknek a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint

megállapított havi alapilletményének 85%-ával azonos] díjazás illeti meg. [A

v]Vezetői illetménypótléka [az Állami Számvevőszék elnöke esetén] az

alapilletmény 100%-a[,] [az alelnök esetében az alapilletmény 85%-a] . Egyebekben

az Állami Számvevőszék elnöke a minisztert[, alelnökei a közigazgatási

államtitkárt] megillető juttatásokra jogosult[ak] ."

b) Az -Állami Számvevőszék alelnökeit_ a minisztereknekaköztisztviselők jogállásáról

szóló törvényben foglaltak szerint megállapított havi alapilletményének 85%-ával

azonos díjazás illeti me- Vezetői illetmén ótlékuk az ala illetmén ük 85%

Egyebekben az alelnökök az Állami Számvevőszék elnökét megillető juttatásokra

jogosultak."

(2) Az Ászty. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az elnök a számvevőt elkülönült szervezeti egység vezetőjévé határozatlan időre

számvevő főtanácsosnak, számvevő igazgatóhelyettesnek, számvevő igazgatónak,

főtitkárnak vagy számvevő főigazgatónak kinevezheti. A főtitkár, a számvevő

főigazgató [és] az államtitkárt, a számvevő igazgató a helyettes államtitkárt megillető

juttatásokra jogosult ."
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3. A törvényjavaslat 16 . §-a az alábbiak szerint módosul :

Ez a törvény a kihirdetését követő 30 . napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ászty .

2 . §-a (4) bekezdésében a „Pénzintézeti Központ", szövegrész, 2. §-a (7) bekezdése, 4 .

§-a, 13 . §-a a.) pontjában az „és létszámára" szövegrész, 14 . §-a (1) bekezdésében a,, ,

létszámát" szövegrész, 16 . §-a (2) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Bank bankjegy-

és érmekibocsátására, továbbá" szövegrész és 17 . §-a (4) bekezdésének második

mondata, továbbá 26 . § (2)-(3) bekezdése hatályát veszti .

4 . A törvényjavaslat 17 . §-ának j) és k) pontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg

a 17. § a következő 1) ponttal egészül ki :
,j) 14. §-a (7) bekezdésének f) pontjában a „számvevő igazgató" szövegrész helyébe a

„főtitkár, számvevő főigazgató és a számvevő igazgató" szövegrészJés]
„k) 14. §-a (8) bekezdésének a) pontjában a „számvevő igazgató" szövegrész helyébe a
„főtitkár számvevő főigazgató és számvevő igazgató" szövegrész [lép ."] és

„1) 14 . §-a (13) bekezdésében a , számvevő igazgató" szövegrész helyébe a „főtitkár, a

számvevő főigazgató, a számvevő igazgató" szövegrész lép ."

INDOKOLÁS

1 . A főtitkárt az Ászty . új 13/A. §-a alapján megillető jogkörnek az alkotmányi

rendelkezésekhez való közelítése céljából kerülne sor az említett szakasz (2)

bekezdésének módosítására, amely eredményeképpen a főtitkárt e jogkör csak az

elnök és az alelnökök egyidejű akadályoztatása esetében és igen szűk körben,

nevezetesen a halaszthatatlanul szükséges esetekben illetné meg. Ez a módosítás

biztosítja, hogy a főtitkár jogkörének gyakorlására csak abban az esetben kerülhessen

sor, ha olyan jellegű intézkedés megtétele szükséges, amely nem halasztható el az

elnök, illetve az alelnökök akadályoztatásának megszűnéséig .

A jogkör tisztán technikai jellegének érzékeltetése céljából kerülne ki a „helyettesítési"

jelző az Ászty. 13/A. §-ának (3) bekezdésből. Minthogy ez a főtitkári jogosultság arra

szolgál, hogy az Állami Számvevőszék operatív működését halaszthatatlan esetekben

biztosítsa, indokolt, hogy a főtitkár jogkörét szűkítő 13/A . § (3) bekezdése bizonyos
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további - az Állami Számvevőszék és az Országgyűlés kapcsolatában kiemelkedő

jelentőségű - elemekkel egészüljön ki .

2 . Az alelnökök és a szakmai vezetők közötti különbségtétel hangsúlyozása érdekében

a javaslat alapján az alelnökök (az elnökhöz hasonlóan) a minisztert megillető

juttatásokra lesznek jogosultak .

A főtitkár, a számvevő főigazgató és a számvevő igazgató eltérő mértékű

felelősségének árnyaltabb megjelenítése indokolt a javadalmazás terén . A főtitkár, a

számvevő főigazgató esetében az államtitkári, a számvevő igazgató esetében pedig a

helyettes államtitkárt megillető juttatások biztosítása indokolt .

3 . Az Állami Számvevőszék függetlenségét erősíti, ha az Ászty . 2. §-ának (7)

bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, mert az abban foglaltak a Kormány

hatáskörébe tartozó gazdaságpolitikai döntésekkel hozhatók összefüggésbe .

4. A technikai jellegű módosításokon túlmenően a többi vezetőre irányadó

szabályozással összhangban szükséges kiterjeszteni - az Ászty. 14 . § (13)

bekezdésének módosításával - a felfelé történő illetményeltérítés lehetőségét a

főtitkárra és a főigazgatóra is. Ily módon lehetőség nyílik a főtitkár és a főigazgatók

munkájának differenciáltabb elismerésére, továbbá arra is, hogy az illetmények a

feladatok eltérő jellegét, volumenét pontosabban kifejezzék.

Budapest, 2004. május 3 .
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