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Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, elnök
Törvényjavaslat címe: Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

Érkezett: 2019 .ARC 2 8, 

Önálló iromány száma: T/3633.

Módosító javaslat az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 78. § (3) bekezdése alapján - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény módosításáról szóló, az
Országgyűlés által 2018. december 12-én elfogadott, a köztársasági elnök által megfontolásra
visszaküldött törvényhez - a köztársasági elnök észrevételeinek figyelembevételével - az alábbi
módosító javaslatot terjeszti elő.

A módosító javaslat 1., 2., 3. és 4. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők

kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvény érintett rendelkezése: 1. § - ÁSZtv. 8. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. § 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZtv.) 8. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az Állami Számvevőszék szervezetére és feladatai ellátásának belső rendjére, illetve módjára
[működésére] vonatkozó szabályokat e törvény rendelkezései szerint az Állami Számvevőszék
elnöke [által kiadott] szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvény érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés - ÁSZtv. 15. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az ÁSZtv. 15. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:



,,(2a) A számvevő a kinevezése módosításának közlésétől számított négy munkanapon belül írásban
kérheti a felmentését, ha
a) illetményének összege a kinevezés módosítást követően korábbi illetményének [60] 80%-át nem
éri el,
b) a munkaideje változikl.lyagy
e) a munkavégzésének helye a település határán kívülire változik."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvény érintett rendelkezése: 6. § 
Módosítás jellege: módosítás

6.§

((1)) Az ÁSZtv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, vezetője és számvevője nem lehetnek sem
egymással, sem a Kormány, sem pedig az Országgyűlés számvevőszéki ügyekben illetékes bizottsága
tisztségviselőjével vagy tagjával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) szerinti hozzátartozók."

((2) Az ÁSZtv. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül kí:

,,(8) Ha a számvevő a felmentését követően végkielégítést kap, nem létesíthet munkavégzésre
irányuló jogviszonyt az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó jogi
személlyel, valamint köztulajdonban álló gazdasági társasággal a végkielégítés kifizetése
napjától számított
a) egyhavi végkielégítés esetén két,
b) kéthavi végkielégítés esetén négy,
c) háromhavi végkielégítés esetén hat,
d) öthavi végkielégítés esetén tíz,
e) hathavi végkielégítés esetén tizenkét,
t) nyolchavi végkielégítés esetén tizenhat
hónapig."]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvény érintett rendelkezése: 14. § - ÁSZtv. 35. § (5)-(11) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. § 

Az ÁSZtv. 35. §-a a következő (5)-(11) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) 2019. [január] május l-jén annak a személynek, akinek [2018. december 31-én] 2019. április
30-án az Állami Számvevőszékkel köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői jogviszonya áll fenn, e
jogviszonya munkaviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a
jogviszony teljes munkaidős munkaviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén

·részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át. A [2018. december 31-én] 2019. április 30-án az Állami
Számvevőszékkel fennállt köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői jogviszonyban kikötött próbaidő
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mértéke a jogviszony munkaviszonnyá alakulását követően változatlan marad azzal, hogy a próbaidő
leteltének időpontja legfeljebb 2019. [június 30.] augusztus 31. napja.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott személy munkabére 2019. [január] május l-jétől nem lehet
kevesebb, mint a [2018. december 31-én] 2019. április 30-án a Kttv. alapján - az illetményeltérítés
figyelmen kívül hagyásával - a besorolása szerint őt megillető illetmény, a Kttv. szerint járó
pótlékokkal együtt.

(7) Ha a munkavállaló az (5)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint létrejött munkaviszonyában a
munkaszerződését annak átvételét követő nyolc munkanapon belül nem írja alá, munkaviszonya az
Mt. [munkavállaló) munkáltató felmondására vonatkozó szabályai szerint szűnik meg, azzal, hogy
a felmondási idő kezdete a munkaszerződés átvételét követő kilencedik napon kezdődik, kivéve, ha
a késedelem a munkavállaló önhibáján kívül eső okból következett be.

(8) Az Állami Számvevőszéknél az (5) bekezdés szerinti köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői
jogviszony időtartamát - ideértve a jogviszonnyal kapcsolatosan korábban folyamatosnak elismert
egyéb foglalkoztatási időtartamot is - a jogviszony átalakulását követően az Állami Számvevőszéknél
munkaviszonyban töltött időként kell elismerni és figyelembe venni.

(9) Az Állami Számvevőszék által [2018. december 31-én) 2019. április 30-án köztisztviselőként
közszolgálati ügykezelőként foglalkoztatott személyek a jogviszony átalakulását követően
változatlanul jogosultak a béren kívüli juttatás teljes mértékére a belső szabályzatban foglaltak
szerint.

(10) A számvevőt 2019. [április] május l-jétől kell besorolni az Állami Számvevőszékről szóló 2011.
évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
módosításáról szóló [2018.] 2019. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított
besorolási kategóriák valamelyikébe.

(11) A számvevő a jogviszonyát érintő, a Módtv. [2019. január l-jén hatályba lépő)
rendelkezéseivel összefüggésben, a Módtv. hatálybalépését követő négy munkanapon belül írásban
kérheti a felmentését a felmentés okának megjelölésével. A felmentési kérelemnek a munkáltatói
jogkör gyakorlója általi elfogadása esetén a Módtv.-[nyel]vel megállapított 15. § (2c) bekezdése
megfelelően alkalmazandó."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvény érintett rendelkezése: 19. § 
Módosítás jellege: módosítás

19.§

(l) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - (2019. január f -jén] a kihirdetését követö
napon lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 7. § (1)-(2) bekezdése, a 15. § cl)-e) pontja és a 16. § b) pontja 2019. [április] május l
jén lép hatályba.
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INDOKOLÁS

1. A köztársasági elnök KEH/5645-2/2018. hivatkozási számú levelének 1. pontjában foglaltak

figyelembevételével a módosítás alapján a törvény egyértelműen tartalmazni fogja, hogy az ÁSZ

elnöke az ÁSZ tv. mint sarkalatos törvény keretei között, az ÁSZ tv. rendelkezéseinek

megfelelően adhatja ki az ÁSZ szervezeti és működési szabályzatát.

2. A köztársasági elnök KEH/5645-2/2018. hivatkozási számú levelének 2. pontjában foglaltak

figyelembevételével a módosítás alapján a számvevői kinevezés egyoldalú módosításának

garanciái tekintetében a törvény kiegészül azon feltételekkel, amelyek a hasonló szabályozást

tartalmazó kormányzati igazgatásról szóló törvényben is szerepelnek. Az egyes feltételek közül

azokat emeli be a módosítás, amely a számvevői jogviszonyban is értelmezhető.

3. A köztársasági elnök KEH/5645-2/2018. hivatkozási számú levelének 3. pontjában foglaltak

figyelembevételével elhagyásra került a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.

törvény rendelkezéseinél szigorúbb szabályozás.

4. A köztársasági elnök KEH/5645-2/2018. hivatkozási számú levelének 4. pontjában foglaltak

figyelembevételével a törvény úgy módosul, hogy a köztisztviselői és közszolgálati ügykezelői

jogviszony esetleges megszűnése esetén a munkáltatói felmondásra vonatkozó szabályok

érvényesüljenek.

A további módosítások az átmeneti rendelkezések szükségszerű módosítását tartalmazzák.

5. A törvény hatálybalépésre vonatkozó rendelkezésének a módosítása.

Budapest, 2019. március 28.

Tisztelettel:

,( 

Hende Csaba

elnök
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