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Az Országgyűlés 

 
 

Számvevőszéki 
bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

Önkormányzati  
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő   a j á n l á s a 
 

az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról 
szóló T/9133. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/9133/22. és a T/9133/23. számú ajánlásokkal!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), 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/9133/24-26. számú módosító javaslatokat.
 
 A Számvevőszéki bizottság a T/9133/26. számú módosító javaslat tekintetében, 
valamint az Alkotmányügyi bizottság a T/9133/24-26. számú módosító javaslatok 
vonatkozásában a 2004. május 17-i ülésén foglal állást. 
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1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában az Ásztv. 13/A. § (2) és (3) 
bekezdéseinek módosítását, s a (4) bekezdés elhagyását javasolja:  

 
/Az Ásztv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) Az elnök és az alelnökök egyidejű akadályoztatása esetén a főtitkár [képviseli az 

Állami Számvevőszéket,] a főigazgatók [bevonásával] véleményének kikérésével jogosult 
és köteles megtenni mindazt, ami az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségei 
teljesítéséhez, működéséhez [elengedhetetlen] halaszthatatlanul szükséges. 

 
(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] helyettesítheti az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés 
[plenáris] ülésén. 

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

jogosult.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/26. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Számvevőszéki biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

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

 
/Az Ásztv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) Az elnök és az alelnökök egyidejű akadályoztatása esetén a főtitkár [képviseli az 

Állami Számvevőszéket,] a főigazgatók [bevonásával] véleményének kikérésével jogosult 
és köteles megtenni mindazt, ami az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségei 
teljesítéséhez, működéséhez [elengedhetetlen] halaszthatatlanul szükséges. 
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(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 terjesztheti az Országgyűlés elé az Állami 
Számvevőszék éves ellenőrzési tervét és az Állami Számvevőszék éves jelentését, valamint 
nem [vehet részt] helyettesítheti az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés 
[plenáris] ülésén. 

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

jogosult.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/25. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  támogatja

- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi, Gazdasági 
és az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet

 
 
 

3.  A Számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 11. § felvezető szövegének, s a 11. 
§-ban az Ásztv. 18. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„11. § Az Ásztv. 18. §-[ának]a (1) bekezdés[e]ének utolsó mondata 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 egyéb 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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9133/24. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  támogatja

- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Költségvetési biz.  támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 12. 
 
 
 
 

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 Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

 
 


