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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyflés elnökének

11elvhen

Tiszteit Elnvk Asszony!

A Házszabály 94. § (1), 102 § (1) bekezdésében foglaltaknak rnegfclelóen az Állami
Számvevőszkkról szóló 1989. évi XXXVIII . törve ny anódosításáról szóló T/9133.
szárnő tárvényjavaslathoz a következd

Bizottsági módosító javaslat

módosító javaslatot

terjesztjük elo :

A tvrványjavasiat 11 . §-a a kt vetkezőképpen cgészülI ki:

Az Ászty. 19. §-[árvakja (1) bekezdós[ej4nek utolsó mondata helyébe az alábbi
ygondat lén, és a be kezdés a k6vctkezŰ mondattal egészül ki :

A n ilvánoss - a hoz t 'clen nem , Im lat á lomtikot es szol ti
titkot, valamint tárvény által védett e ~b titkot. A vizsgált magánszemély, jogi
személy, gazdálkodó szervezet vagy költségvetési szerv felelős vezet5jének neve és az
ellenőrzés sorág vizsgált tevékonységgel kapcsolatba hozható szenaélycs adata
közérdekből nyilvános adat és a jelentósban nyilvánosságra hozható, illetőleg cgycb
módon hozzáférlietYvé teheti .
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Budapest, 2004 . n7djus 10.

1

rállai András

2

INDOKOLÁS

A jelenlegi szabályozás nem tér ki ama az esette, hogy az .SZ általa jogszeiúen
megismert adö-, bank-, értékpapír--, üzleti titok esetében a nyilvánosságra ho7Jott
jelentésben azokat szerepeltetni lehet-e vagy seta . ,A módosítás egyértclmúsiti, hogy az
államtitokhoz és szolgálati titokhoz hasonlöan a nyilvános~ hozott jelentés nem
tartalmaz a torvény által védet titkot . Bár az államtitkot és a szolgalati titkot is torvény
védi, mégis azok hangsúlyozott kiemelése továbbra is indokolt, ugyanis az ellenérzési
tevékenység során ilyen védelmű adatok kerülnek leggyakrabban az ellenőrök
tudomásár-a .
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