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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Gazdasági bizottsága, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság), valamint Önkormányzati bizottsága megvitatta az Állami Számvevőszékről szóló 
1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9133. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9133/6-20. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság a 2004. május 10-i ülésén alakítja ki állásfoglalását. 
 
 Kékesi Tibor  képviselő a T/9133/5. és a T/9133/6. számú  módosító javaslatait  
visszavonta, ezért e módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza.  
  

_______________ 
T9133részl.doc 

Megjegyzés: A törvény elfogadásához az Alkotmány 32/C. §  (4) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történõ hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 

1. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) 
bekezdésében az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Ásztv.) 1. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/(2) Az Ásztv. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) Az Állami Számvevőszék a központi költségvetés szerkezetében önálló fejezet[, a 

fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének jogosítványait a főtitkár gyakorolja].” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/19. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást 
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) 
bekezdésében az Ásztv. 2. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) Az Ásztv 2. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) Az Állami Számvevőszék elnöke előzetesen ellenjegyzi a költségvetés 

hitelfelvételeire vonatkozó szerződéseket. Az ellenjegyzés azt tanúsítja, hogy a hitelfelvétel 
megfelel a törvényi előírásoknak, ellenjegyzés hiányában a szerződés érvénytelen.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/18. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Ásztv. 2. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

 
/(1) Az Ásztv 2. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(3) Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a központi költségvetés szerkezeti rendjébe 

tartozó fejezetek működését, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai[nak] és az elkülönített 
állami pénzalapok[nak a] felhasználását, valamint a helyi önkormányzatok és a kisebbségi 
önkormányzatok gazdálkodását.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/8. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást 
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 4. §-ában az 
Ásztv. 6. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

/Az Ásztv. 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„6. § Az Állami Számvevőszék elnökből, alelnökökből, főtitkárból, vezetőkből, 

számvevőkből, legalább középfokú végzettségű köztisztviselőkből, ügykezelőkből és [egyéb,] 
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottakból áll.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz.  támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő egyetért,  

 
 
 

5. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 5. §-ában az 
Ásztv. 7. §-át új  (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 

„5. § Az Ásztv. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:” 

 
„(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott bizottság a megalakulásától 

számított 60 napon belül nem tesz javaslatot azokra a személyekre, akik az Állami 
Számvevőszék elnökévé, illetve alelnökeivé választhatók, úgy a választható személyekre az 
Országgyűlés elnöke tesz javaslatot.” 
 
 
Megjegyzés: Jogtechnikai pontosítás. 

 
Indokolás: Lásd a T/9133/16 sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
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- - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

6. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 8. §-ában az 
Ásztv. új 13/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását, s a § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 

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

  
„13/A. § (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 elengedhetetlen.] A főtitkárt az elnök nevezi ki. 
 [(3) A főtitkár (2) bekezdésben meghatározott helyettesítési jogköre nem terjed ki 
a 13. § a-b) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlására. A főtitkár nem jogosult 
továbbá – az összeférhetetlenség megállapítását [12. § (6) bekezdés] kivéve – a vezetők 
tekintetében a kinevezési és felmentési jogkör gyakorlására, valamint nem vehet részt az 
Országágyűlés plenáris ülésén.] 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/20. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában az Ásztv. új 13/A. § (2) és 
(3) bekezdéseinek módosítását, s a (4) bekezdés elhagyását javasolja: 
 

/Az Ásztv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:/ 
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„(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) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlására. A főtitkár nem jogosult 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.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/21/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Költségvetési biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ásztv. új 13/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

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

„(3) A főtitkár (2) bekezdésben meghatározott helyettesítési jogköre nem terjed ki a 
13. § a-b) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlására. A főtitkár nem jogosult 
[továbbá] – az összeférhetetlenség megállapítását [12. § (6) bekezdés] kivéve – a vezetők 
tekintetében a kinevezési és felmentési jogkör gyakorlására, valamint nem [vehet részt] 
képviselheti az Állami Számvevőszéket az Országgyűlés plenáris ülésén.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
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- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 8. §-ában az Ásztv. 
új 13/A. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

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

„(3) A főtitkár (2) bekezdésben meghatározott helyettesítési jogköre nem terjed ki a 
13. § a-b) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlására. A főtitkár nem jogosult továbbá 
– az összeférhetetlenség megállapítását [12. § (6) bekezdés] kivéve – a vezetők tekintetében a 
kinevezési és felmentési jogkör gyakorlására, valamint nem [vehet részt] helyettesítheti az 
elnököt az Országgyűlés plenáris ülésén.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz.  támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Ásztv. 14. 
§ (2) bekezdésének, valamint a 9. § (2) bekezdésében az Ásztv. 14. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(1) Az Ásztv. 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 
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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 minisztereknek a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben foglaltak szerint megállapított havi alapilletményének 85 %-ával azonos 
díjazás illeti meg. Vezetői illetménypótlékuk az alapilletményük 85 %-a. Egyebekben az 
alelnökök az Állami Számvevőszék elnökét megillető juttatásokra jogosultak.”  
 
 /(2) Az Ásztv. 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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/21/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Költségvetési biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 9. § (2) 
bekezdésében az Ásztv. 14. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/(2) Az Ásztv. 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 vagy 
számvevő főigazgatónak kinevezheti. A számvevő főigazgató a közigazgatási államtitkárt, 
[és] a számvevő igazgató a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/14. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
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- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 11. § felvezető 
szövegének, s a 11. §-ban az Ásztv. 18. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 

„11. § Az Ásztv. 18. §-ának (1) [bekezdése] bekezdésének helyébe az alábbi mondat 
lép, és a bekezdés a következő mondattal egészül ki: 

A nyilvánosságra hozott jelentés nem tartalmazhat államtitkot és szolgálati titkot, 
valamint törvény által védett más titkot. A vizsgált magánszemély, jogi személy, gazdálkodó 
szervezet vagy költségvetési szerv felelős vezetőjének neve és az ellenőrzés során vizsgált 
tevékenységgel kapcsolatba hozható személyes adata közérdekből nyilvános adat és a 
jelentésben nyilvánosságra hozható, illetőleg egyéb módon hozzáférhetővé tehető.” 
 
Megjegyzés: A felvezető szöveg jogtechnikai pontosítást igényel! 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/15. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában az Ásztv.  21. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Ásztv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(1) Az Állami Számvevőszék megbízásából ellenőrzést végző személy a 2-5. §-ban, 
valamint a külön törvényekben felsorolt szerveknél vizsgálatot tarthat, iratokat és más 
dokumentációt kérhet[,]. [a]Azokba, valamint az informatikai eszközökkel kezelt 
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adatnyilvántartó rendszerek adatállományába akkor is betekinthet, ha államtitkot, szolgálati 
titkot vagy egyéb titkot tartalmaznak, azokról másolatot, kivonatot készíthet. Az iratokat, 
valamint az adatnyilvántartó rendszerek adatállományait azonban – másolat készítése mellett 
– csak akkor foglalhatja le, ha büntető- vagy fegyelmi eljárás kezdeményezése indokolt, és az 
irat vagy adat [meghamisításától] megváltoztatásától, illetőleg megsemmisítésétől lehet 
tartani.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz.  támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- - az Önkormányzati biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 16. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ásztv. 
2. §-a (4) bekezdésében „a Pénzintézeti Központ,” szövegrész, 2. § (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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/21/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Költségvetési biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 16. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
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„16. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 
Ásztv. 2. §-a (4) bekezdésében „a Pénzintézeti Központ,” szövegrész, 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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/13. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Herényi Károly és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 16. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„16. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 
Ásztv. 2. §-a (4) bekezdésében „a Pénzintézeti Központ,” szövegrész, a 2. § (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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/12. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. egyharmada sem támogatja
- az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 17. § j) és k) pontjainak a 
módosítását, valamint a §-nak l) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
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/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Ásztv./ 
 
„j) 14. §-a (7) bekezdésének f) pontjában a „számvevő igazgató” szövegrész helyébe a 

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

„főtitkár, számvevő főigazgató és számvevő igazgató” szövegrész [lép.”] és 
 
l) 14. § (13) bekezdésében a „számvevő igazgató” szövegrész helyébe a „főtitkár, a 

számvevő főigazgató, a számvevő igazgató” szövegrész lép.”  
 

Indokolás: Lásd a T/9133/21/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Költségvetési biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 6. 

Tállai András s.k., 
a Számvevőszéki 
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Varga Mihálys.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 
 

Szita Károly Balázs s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

 


