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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése és 102. § (1 )
bekezdése alapján „A Büntető TörvénykönyvróZ” szóló T/6958 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat „A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények” című XLI. Fejezete
az alábbi új 403 . §-sal és azt megel őző alcímmel egészül ki, a jelenlegi 403 . § és alcíme, va-
lamint az ezt követő §-ok számozása ennek megfelel ően változik:

„Számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése

403 .

(1) Aki az Állami Számvevőszék ellenőrzése során az Állami Számvevőszékről szóló tör-
vényben meghatározott közreműködési kötelezettségét megszegi, és ezzel az ellenőrzés le -
folytatását akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő .

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend ő az ellenőrzött szervezet vezetője, ha írásbeli felszólí-
tás ellenére nem küld intézkedési tervet az Állami Számvev őszék részére .
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésbe n

meghatározott cselekmény az ellenőrzés lefolytatását meghiúsítja .”



Indokolás

A 2011 . július 1 .-jén hatályba lépett új számvevőszéki törvény egyik fontos újítása volt, hogy
felszámolta a következmények nélküli ellenőrzést. Az ellenőrzött szervezetnek kötelessége a
törvényben előírtak szerint az ellenőrzésben közreműködni, a számvevők részére a helyisé-
gekbe való belépést biztosítani, az iratokba és az adatnyilvántartásokba történ ő betekintést ,
továbbá az iratokról és adatokról való másolat készítését lehetővé tenni. Az ellenőrzött szer-
vezet kötelessége továbbá a számvevőszéki ellenőrzés megállapításaihoz kapcsolódóan intéz-
kedési tervet készíteni, és azt a Számvev őszék elnökének megküldeni .

A fenti kötelezettségek teljesítésének elmulasztását (megtagadását) szankcionálta a jelenle g
hatályos Btk . 2012. január 1 .-jén hatályba lépett 224/B §-a, amely a fentiekben javasolt szö-
veggel épült be a Btk-ba. A most benyújtott törvényjavaslatból ez a rendelkezés indokolatla-
nul kimaradt . E nélkül azonban ismét súlytalanná válnának a számvevőszéki ellenőrzések, a
törvényben előírt kötelezettségek így nem kényszeríthet ők ki, kizárólag az ellenőrzött szerve-
zet „jóindulatán” múlna, hogy eleget tesz az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek,
vagy sem. A kötelességszegés „dekriminalizálása” ellentétes a közpénzek törvényes és haté-
kony felhasználása ellenőrzésének erősítését célzó törekvésekkel .

Budapest, 2012 . június 11 .

Dr. Cser-Palkovics András
elnöklő alelnök
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