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A Kormány nevében mellékelten benyújtom az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény és  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény módosításáról  szóló
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat 1-15. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül,
ezért  elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési  képviselők  kétharmadának  „igen”  szavazata
szükséges.



2018. évi ..... törvény 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

1. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

1. §

Az ÁSZtv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1)  Az  Állami  Számvevőszék  személyi  állománya  elnökből,  egy  alelnökből,  vezetőkből,
számvevőkből és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) hatálya
alá tartozó munkavállalókból áll.

(2)  Az  Állami  Számvevőszék  szervezetére  és  működésére  vonatkozó  szabályokat  az  Állami
Számvevőszék elnöke által kiadott szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.”

2. §

Az ÁSZtv. 13. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Állami Számvevőszék elnöke

„i) a szervezeti és működési szabályzat szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat, meghatározza a
személyi  állományra  vonatkozó  teljesítményértékelés  rendszerét  és  szempontjait,  szervezet-
átalakítási joga gyakorlása keretében dönt a személyi állomány létszámáról,”

3. §

Az ÁSZtv. 15. §-a előtti alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„A számvevő”

4. §

Az ÁSZtv. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A számvevőt kinevezésében
a) számvevő gyakornok,
b) számvevő fogalmazó,
c) számvevő,
d) számvevő tanácsos,
e) számvevő főtanácsos,
f) számvevő vezető főtanácsos

kategóriák valamelyikébe kell besorolni.
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(2) A számvevőt kinevezésében
a) 3 évig terjedő szakmai tapasztalat esetén számvevő gyakornok,
b) 3 év feletti szakmai tapasztalat esetén számvevő fogalmazó

kategóriába  kell  besorolni.  A  számvevő  besorolásának  szabályait  az  Állami  Számvevőszék
szervezeti és működési szabályzata határozza meg.”

5. §

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.”

6. §

(1) Az Ásztv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A számvevő alapilletménye:
a) számvevő gyakornok esetében az illetményalap 1,9-szerese,
b) számvevő fogalmazó esetében az illetményalap 2,3-szerese,
c) számvevő esetében az illetményalap 3,3-szerese,
d) számvevő tanácsos esetében az illetményalap 3,7-szerese,
e) számvevő főtanácsos esetében az illetményalap 4-szerese,
f) számvevő vezető főtanácsos esetében az illetményalap 5,1-szerese,
g) számvevő osztályvezető esetében az illetményalap 3,8-szerese,
h) számvevő igazgatóhelyettes esetében az illetményalap 4,8-szerese,
i) számvevő igazgató esetében az illetményalap 5,5-szerese,
j) számvevő főigazgató, főtitkár esetében az illetményalap 6,5-szerese.”

(2) Az ÁSZtv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vezetői illetménypótlék mértéke a számvevő osztályvezető, a számvevő igazgatóhelyettes, a
számvevő igazgató, a számvevő főigazgató, a főtitkár esetén az alapilletmény 35%-a.”

(3) Az ÁSZtv. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az Állami Számvevőszék elnöke át  nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi
juttatások  előirányzatán  belül,  munkája  értékelésétől  függően  a  számvevő  (1)-(2)  bekezdések
szerint  számított  alapilletményét  legfeljebb  60%-kal  megemelheti,  vagy  legfeljebb  10%-kal
csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

7. §

Az ÁSZtv. a 21. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
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„Az Állami Számvevőszék személyi állományára vonatkozó egyéb rendelkezések”

8. §

Az ÁSZtv. a következő 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. §

(1)  Az Állami  Számvevőszék vezetőinek és  számvevőinek jogviszonyára  az  e  törvényben nem
szabályozott kérdésekben

a) a Kttv. rendelkezései közül a 6. § 2. pontját, 3. pontját, 7a-b. pontját, 8-12. pontját, 15a. és 16.
pontját, 20a. pontját, 23. pontját, 25-26. pontját, 31a. pontját, 7. §-át, 9. § (2)-(3) bekezdését, 10. §
(1) és (3)-(4) bekezdését, 11. § (1)-(4) bekezdését, 12-13. §-át, 14. § (2)-(3) bekezdését, 15-25. §-
át,  39.  §  (1)  bekezdés  első  mondatát,  azzal  az  eltéréssel,  hogy  számvevői  jogviszony  csak
felsőfokú végzettséggel rendelkező személlyel létesíthető és tartható fenn, 39. § (1) bekezdés a)-
b)  pontját,  42.  §  (1),  (3),  (4)  bekezdés  a)-b)  pontját,  és  (6)-(7)  bekezdését,  43.  §  (4)-(6)
bekezdését, 44. §-át, 46. §-át, 48. § (1), (2) bekezdés d) pontját, és (4)-(8) bekezdését, 49-50. §-át,
51. § (2) és (6)-(7) bekezdését, 52. § (2)-(6) bekezdését, 54. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdését azzal
az eltéréssel, hogy csak külföldi kiküldetésre alkalmazható, 59. §-át, 60. § (1) bekezdés a)-c), e)-
h), és j) pontját, valamint (2)-(3), (6), (7) és (10) bekezdését, 61. §-át, 63. §-át, 64. § (1)-(3) és (5)
bekezdését, 64/A. §-át, 66-71. §-át, 74. §-át, 75. § (1) bekezdés a)-b) és d)-j) pontját, valamint
(2)-(4) bekezdését, 76. §-át, 78-79. §-át, 80. § (1), (2b) és (3)-(5) bekezdését, 81-82. §-át, 83. §
(1)-(2) bekezdését, 83/A. §-át, 84. § (1) bekezdését, 85. § (3) bekezdését és a (4) bekezdés a)-b)
pontját,  89-100.  §-át,  101.  §  (1)-(2)  bekezdését,  102-107.  §-át,  109-115.  §-át,  130.  §  (1)
bekezdését,  131. § (1) és (5) bekezdését,  143. §-át,  144. § (2)-(4) bekezdését,  145-149. §-át,
149/A.  §-át,  150-153.  §-át,  153/A.  §-át,  154.  §-át,  160-164.  §-át,  166.  §-át,  167.  §  (1)-(5)
bekezdését, 168-175. §-át, 176. § (1)-(4) bekezdését, 177. §-át, 180. § (1) bekezdés a)-c), f)-g) és
i)-j) pontját, valamint (2) bekezdését, 183/C. §-át, 184. §-át, 192. §-át, 193. § (1) bekezdés a), d)
és e) pontját, valamint (2)-(6) bekezdését, 194. §-át, 238. § (1)-(5) bekezdését, továbbá a 2. és az
5. mellékletét,
b) az Mt. rendelkezései közül a 20. § (2)-(3) bekezdését, 78-79. §-át, 177. §-át

kell megfelelően alkalmazni.

(2) A munkaviszonyban állók jogviszonyára az Mt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

9. §

Az ÁSZtv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  számvevő  az  ellenőrzési  feladatának  megfelelően  ellenőrzést  végez.  Amennyiben  a
helyszínen történő ellenőrzésre is sor kerül, a számvevő köteles az ellenőrzés megkezdésekor az
ellenőrzött szerv vezetőjének a megbízólevelét bemutatni, és személyazonosságát hitelt érdemlően
igazolni.

(2)  A  számvevő  az  ellenőrzési  feladatait  a  jogszabályok,  az  ellenőrzési  szakmai  szabályok,
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módszerek és az etikai normák szerint végzi.

(3)  Amennyiben  a  rendelkezésre  bocsátott  dokumentumok,  adatok,  illetve  tájékoztatás
hitelességének,  megalapozottságának,  teljességének  megállapítása,  vagy  egyes  ellenőrzési
megállapítások alátámasztása,  kiegészítése indokolja, a számvevő jogosult  az összefüggő tények
vizsgálata  céljából  más  szervezettől  (ellenőrzést  támogató  szervezet)  adatot,  dokumentációt,
tájékoztatást kérni, illetve az érintett szervezetnél is ellenőrzést végezni. Az ellenőrzést támogató
szervezet  a  megkeresésben foglaltak teljesítését  csak akkor tagadhatja  meg,  ha az jogszabályba
ütközik. Az ellenőrzést támogató szervezet a megkeresést annak megérkezésétől számított 8 napon
belül  köteles  teljesíteni  vagy  a  megkeresés  teljesítésének  jogszabályi  akadályát  a  számvevővel
közölni.

(4) Az Állami Számvevőszék megbízásából ellenőrzést végző személy felelős
a) az ellenőrzési feladatnak az ellenőrzési programban foglaltak szerinti végrehajtásáért,
b)  azért,  hogy  az  ellenőrzési  program  által  meghatározott  körben  minden  lényeges  tény
megállapításra, feltárásra és írásban rögzítésre kerüljön,
c)  az  általa  készített  jelentéstervezet  adatainak  és  ténymegállapításainak  valódiságáért  és
helytállóságáért.

(5) Az ellenőrzés vezetője felelős
a)  az  ellenőrzés  előkészítéséért,  az  ellenőrzési  feladatok  összehangolásáért  és  eredményes
lefolytatásáért,
b)  a  számvevők  által  írásba  foglalt  megállapítások  és  a  rendelkezésére  álló  dokumentumok
alapján az ellenőrzés tapasztalatait összegző jelentés tervezetének elkészítéséért,
c)  az  általa  készített  jelentéstervezet  adatainak  és  ténymegállapításainak  valódiságáért  és
helytállóságáért.”

10. §

Az ÁSZtv. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ellenőrzés során az ellenőrzött  szervezetről vagy annak dolgozójáról,  tisztségviselőjéről
megszerzett információk a jelentés, az e törvény 5. § (13) bekezdése szerinti elemzés és tanulmány
készítésén kívül nem használhatók fel más célra. A számvevő a tudomására jutott minősített adatot
vagy egyéb, törvény által védett titkot köteles megőrizni, azt külön felhatalmazás nélkül harmadik
személynek nem adhatja át, és feladatkörén kívül nem használhatja fel.”

11. §

Az ÁSZtv. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Állami Számvevőszék és a közreműködésre kötelezett, valamint az ellenőrzést támogató
szervezet közötti kapcsolat elsődlegesen elektronikus úton tartható fenn. Az Állami Számvevőszék
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján
szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat vehet igénybe.”
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12. §

Az ÁSZtv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Amennyiben  az  ellenőrzés  rendeltetésellenes  vagy  pazarló  felhasználást,  illetve  ennek
veszélyét  tárja  fel,  vagy  az  ellenőrzött  szervezet  által  a  pénzeszközök  kezelésére  vonatkozó
szabályok súlyos  megsértésével  történő károkozást,  illetve ennek veszélyét  állapítja  meg,  a  kár
megelőzése, illetve enyhítése érdekében az Állami Számvevőszék elnöke az illetékes hatósághoz,
illetve szervezethez (a továbbiakban együtt: hatóság) fordulhat

a) a munkabérek folyósításának kivételével az előirányzat-felhasználási keret zárolása,
b)  az  államháztartás  valamelyik  alrendszeréből  nyújtott  támogatások  folyósításának
felfüggesztése,
c)  a  személyi  jövedelemadó  1%-ából  történő  felajánlásokból  való  részesedés  lehetőségének
felfüggesztése,
d)  bűncselekmény  elkövetésének  gyanúja  esetén  az  ellenőrzött  szervezet  tulajdonában  vagy
kezelésében lévő, az államháztartási vagyon körébe tartozó vagyonelem tekintetében zár alá vétel
elrendelése

érdekében.”

13. §

Az ÁSZtv. 35. §-a a következő (5) - (9) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  2019.  január  1-jén  annak  a  személynek,  akinek  2018.  december  31-én  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  az  Állami  Számvevőszékkel  fennállt
köztisztviselői,  közszolgálati  ügykezelői  jogviszonyban  kikötött  próbaidő  mértéke  a  jogviszony
munkaviszonnyá alakulását követően változatlan marad azzal, hogy a próbaidő leteltének időpontja
legfeljebb 2019. június 30. napja.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott személy munkabére 2019. január 1-jétől nem lehet kevesebb,
mint a 2018. december 31-én 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 (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint létrejött munkaviszonyában
a munkaszerződését annak átvételét követő nyolc munkanapon belül nem írja alá, munkaviszonya
az  Mt.  a  munkavállaló  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
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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  köztisztviselőként,  közszolgálati
ügykezelőként  foglalkoztatott  személyek  a  jogviszony  átalakulását  követően  változatlanul
jogosultak a béren kívüli juttatás teljes mértékére a belső szabályzatban foglaltak szerint.”

14. §

Az ÁSZtv.
a)  5.  §  (10)  bekezdésében  az  „a  jogszabályoknak,  az  alapszabályának  és  a  közgyűlése
határozatának” szövegrész helyébe az „a jogszabályoknak és az alapszabályának” szöveg,
b) 16. § (3) bekezdésében és a 17. § (4) bekezdésében az "osztályvezető-főtanácsosi" szövegrész
helyébe az "osztályvezetői" szöveg,
c) 17. § (1) bekezdésében és a 21. § (12) bekezdés c) pontjában az "osztályvezető-főtanácsosnak"
szövegrész helyébe az "osztályvezetőnek" szöveg,
d)  20.  §  (1)  bekezdésében  a  „havi  átlagos  bruttó”  szövegrész  helyébe  a  „havi  átlag  bruttó”
szöveg,
e) 20. § (2) bekezdésében a „7,5-szerese" szövegrész helyébe a „8-szorosa" szöveg,
f)  26.  § (1)  bekezdés  d) pontjában a  „közszolgálati  tisztviselőkről  szóló törvény” szövegrész
helyébe a „Kttv.” szöveg,
g) 32. § (3) bekezdésében az „államtitkok” szövegrész helyébe a „minősített adatok” szöveg

lép.

15. §

Hatályát veszti az ÁSZtv.
a) 15. § (8) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész,
b) 21. § (4)-(9a) bekezdése,
c)  22.  §  (1)  bekezdésében  a  „,  ha  olyan  speciális  szakértelemre  van  szükség,  amellyel  a
számvevők nem rendelkeznek” szövegrész.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

16. §

A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011.  évi  CXCIX. törvény (a  továbbiakban:  Kttv.)  4.  § a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)

„a) törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Állami Számvevőszéknél foglalkoztatottakra és
a Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a fegyveres biztonsági őrség szerveire;”

17. §

Hatályát veszti a Kttv.
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a) 2. §-ában az „az Állami Számvevőszék,”,
b) 234. § (2) bekezdésében az „az Állami Számvevőszéknél,”

szövegrész.

3. Záró rendelkezések

18. §

Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

19. §

E törvény 1-15. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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Általános indokolás

Az Állami Számvevőszék személyi állományának jogviszonyára vonatkozó számos kérdésben
nem az  ÁSZtv.,  hanem a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvény (a  továbbiakban:  Kttv.)
tartalmaz  rendelkezéseket.  Az  ÁSZtv.  megalkotása  óta  eltelt  idő  során  ez  a  szabályozás  az
Állami Számvevőszék alkotmányos pozíciójából következően számos problémát vetett fel.

A demokratikusan működő jogállam egyik  legfontosabb  tétele  a  népszuverenitás  tana,  azzal
egyenrangú  jogállami  garancia  a  népképviselet  elve,  ezért  elvi  megfontolás  az,  hogy  az
Országgyűlés ellenőrző szervére vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZtv.-ben és ne a Kttv.-ben
szabályozzák, tehát a törvényjavaslat a jogrendszer koherenciáját teremti meg.

A legfőbb ellenőrző intézmények függetlenségére vonatkozó nemzetközi sztenderd (ISSAI 10 –
Mexikói  Nyilatkozat)  szerint  a  közpénzek  és  a  nemzeti  vagyon  hatékony,  eredményes  és
értékteremtő ellenőrzésének elengedhetetlen feltétele a számvevőszéki függetlenség. Az Állami
Számvevőszék függetlenségének egyik fontos biztosítéka az ÁSZ szervezeti függetlensége, ezért
is indokolt az ÁSZtv. megfelelő módosítása annak érdekében, hogy az ÁSZtv.-be kerüljenek az
Országgyűlés  legfőbb  pénzügyi  és  gazdasági  ellenőrző  szerve  vezetőire  és  a  számvevőire
vonatkozó rendelkezések.

Az ÁSZ nemcsak a közpénzek őre, hanem közpénzfelhasználó szervezet is, így a példamutatás
jegyében a hatékonyságnövelés érdekében tett  intézkedések mára beépültek a  Számvevőszék
erőforrás-tervezésébe,  a  humánpolitika részévé váltak,  és  a  munkakörök tartalmi  átalakulását
hozták  magukkal.  A hatékonyságnövelő  intézkedések  együttes  hatásaként,  a  technológiai  és
módszertani  megújulás  eredményeképpen  az  állami  szervek  között  elsőként  ajánlott  fel  az
Állami Számvevőszék 60 fő tapasztalt, jó munkakultúrájú gazdasági szakembert (munkavállalót)
a munkaerőpiacon jelentkező hiány csökkentése érdekében, az üzleti szféra számára. Ezek az
intézkedések mintául szolgálnak annak a kormányzati szándéknak is, amely célként határozza
meg a  hatékony,  a  lehető  legkisebb bürokráciával  működtetett  államot.  Ezzel  párhuzamosan
indokolt  az  Állami  Számvevőszék  személyi  állományának  nagyobb  anyagi  elismerését
biztosítani.

Ahhoz azonban, hogy az Állami Számvevőszék elnöke élni tudjon szervezetalakítási jogával, az
Országgyűlés által meghatározott költségvetési kereteken belül, az ÁSZtv.-ben rögzített módon
számára is biztosítani szükséges az Állami Számvevőszék személyi állománya létszámáról való
döntés jogát.

A törvényjavaslat  ezen  túlmenően  néhány,  az  ÁSZtv.  megalkotása  óta  eltelt  idő  tapasztalati
alapján indokolttá vált technikai és pontosító rendelkezést tartalmaz.

A  Kttv.  módosítása  az  Állami  Számvevőszék  személyi  állományára  vonatkozó  önálló
szabályozás  megteremtéséhez  szükséges,  a  jogrendszer  koherenciáját  szolgáló  módosító  és
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hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Részletes indokolás

1-7. § 

A törvényjavaslat ezen szakaszai az Állami Számvevőszék alkotmányos jogállását, szervezeti
függetlenségét  biztosító  rendelkezéseket  tartalmaznak.  Az  Állami  Számvevőszék  személyi
állományára vonatkozó rendelkezéseket a Kttv.-ből az ÁSZtv.-be emeli, pontosan meghatározva,
hogy a Kttv. mely rendelkezései alkalmazandóak az Állami Számvevőszékre, illetve rögzíti a
számvevők besorolására, illetményére vonatkozó módosításokat, valamint az elnök döntési jogát
az Állami Számvevőszék személyi állományának a létszámáról.

8-9., 11-12. § 

Az ÁSZtv. megalkotása óta eltelt idő ellenőrzési tapasztalati alapján indokolttá és szükségessé
vált technikai és pontosító rendelkezéseket tartalmaznak.

13. § 

A törvényjavaslat átmenti rendelkezéseket tartalmaz a személyi állományra vonatkozóan.

14-15. § 

Koherenciát teremtő, technikai és szövegpontosító rendelkezéseket tartalmaz. Köztük az idegen-
nyelvtudási  pótlék  és  a  képzettségi  pótlék  hatályon  kívül  helyezése,  melyeket  a
bürokráciacsökkentés érdekében az illetményekbe indokolt beépíteni.

16-17. § 

A  Kttv.  módosítása  az  Állami  Számvevőszék  személyi  állományára  vonatkozó  önálló
szabályozás  megteremtéséhez  szükséges,  a  jogrendszer  koherenciáját  szolgáló  módosító  és
hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

18. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

19. § 

Sarkalatossági záradékot tartalmazó rendelkezés.
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