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Az Országgyűlés
. . ./2006 . ( . . . . ) OGY HATÁROZATA
a Költségvetési Tanács létrehozásáról

A költségvetési politika az elmúlt négy évben egyre gyorsabb ütemben veszítette el
hitelességét a gazdaság szereplői, az Európai Unió intézményei előtt, amelyet a nemzetközi
hitelminősítő intézetek sorozatos leminősítései is jeleznek . A fiskális fegyelem iránti
elkötelezettség meggyengült, a költségvetési törvényekben meghatározott költségvetési
hiánykorlátok, az átláthatóság és a kormányzati költekezés követhetősége ma már csak
formálisan létezik. A magyar gazdaság, és benne az összes piaci szereplő alapvető érdeke,
hogy átlátható, megbízható és számon kérhető költségvetési törvény szabályozza az
államháztartás bevételeit és kiadásait . A hitelesség helyreállításához, a piaci és Európai Uniós
bizalom visszaszerzéséhez olyan új garanciákra van szükség, amelyek a már létező
törvényeken túl kikényszerítik a korlátok betartását és a felelős kormányzati magatartást .

1 . Az Országgyűlés ezért felkéri a Kormányt, hogy legkésőbb 2006 . június 30-ig készítse el és
terjessze az Országgyűlés elé a Költségvetési Tanács létrehozásáról rendelkező
törvény] avaslatot .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a törvényjavaslat előkészítése során az
alábbiakra legyen figyelemmel .

a) A háromtagú Költségvetési Tanács oly módon jöjjön létre, hogy annak elnöke a
Magyar Nemzeti Bank elnöke, tagja az Állami Számvevőszék elnöke, valamint egy a
Köztársasági Elnök által felkért kiemelkedő tudású elméleti közgazdász (egyetemi
tanár, illetőleg a közgazdaságtudomány doktora) .

b) A Költségvetési Tanács elsődleges feladata, hogy a Kormány költségvetési
törvényjavaslatát az Országgyűlésnek történő benyújtást megelőzően véleményezze . A
Költségvetési Tanács véleményében megállapítja, hogy a költségvetési törvényjavaslat
tartalmilag összhangban áll-e az ország valós gazdasági helyzetével és
teljesítőképességével .

c) Az Országgyűlésben csak olyan költségvetési törvényjavaslat tárgyalása kezdhető
meg, amelyet a Költségvetési Tanács hitelesnek és valósnak nyilvánított és
végrehajthatóságát is reálisnak tartja .

d) A Költségvetési Tanács további feladata, hogy az Országgyűlés által elfogadott, de
még ki nem hirdetett költségvetési törvényt az Országgyűlés módosításaira
figyelemmel ismételten megvizsgálja és véleményezze abból a szempontból, hogy a
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korábban meghatározott, a költségvetés valódiságát, hitelességét biztosító garanciális
elemek veszélybe kerültek-e, és a végrehajthatóság kockázata minimális .

e) Az Országgyűlés elnöke a Költségvetési Tanács d) pont szerinti véleményét a
költségvetési törvénnyel egyidejűleg köteles a Köztársasági Elnöknek megküldeni .

3 . Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba .

Indokolás

Magyarország fenntartható fejlődésének legfontosabb gátjává az elmúlt években a magas
költségvetési hiány vált . A kormány által kitűzött hiánykorlátok betartását az ígéretek és a
törvényi kötelezettségek ellenére nem sikerült elérni, emiatt az állam fenntarthatatlan
eladósodási pályára került. A költségvetési fegyelem iránti elkötelezettség meggyengülésének
következménye a gazdaságpolitikába vetett piaci bizalom fokozatos, ám annál mélyebb
megrendülése . A gazdasági szereplők bizalmatlanságát erősíti az is, hogy az
államháztartásban zajló folyamatok átláthatatlanná váltak, a költségvetési gazdálkodás
folyamatos ellenőrzésének feltételei csak formálisan állnak már rendelkezésre .

A gazdaságpolitika olyan bizalmi válságba került, amely már veszélyezteti a gazdaság
működését, rövid távon is jelentős többletkiadást okoz és okozott a gazdaság szereplőinek,
hosszú távon pedig komoly kockázatot jelent mind a növekedésre, mind a gyors európai
felzárkózásra. Az árfolyam elmúlt hónapokban érzékelt gyengülése és bizonytalan mozgása, a
hosszú távú kamatok tartósan magas szintje azt jelzi, hogy a komolyabb reálgazdasági
megrázkódtatás elkerülésének érdekében egyre sürgetőbb a gazdaságpolitika hitelességének
helyreállítása .

A mai törvények és eljárások mellett kialakult felelőtlen kormányzati magatartási gyakorlat
megváltoztatásához új garanciákra, intézményes szabályokra van szükség (a rossz, vagy
gyenge hatékonyságú hatályos rendelkezések kijavításának igényén túl) . A nemzetközi
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kormány felelősségének növelése és
kikényszeríthetősége elérhető, ha a költségvetés átláthatósága, valódisága és hitelessége felett
külön intézmény őrködik. A javaslat egy olyan intézmény törvényi feltételeinek kidolgozására
tesz javaslatot, amelynek segítségével a költségvetési politika fegyelmezettsége,
megalapozottsága átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik a gazdaság szereplői számára . Az
intézmény - a gazdasági szereplők támogatásé mellett - olyan biztosítékot jelent a
költségvetési politikában, ami korlátozni tudja, vagy megakadályozhatja a felelőtlen
kormányzati magatartást .

A javaslat az Országgyűlés elnökének kötelezettségévé teszi, hogy a Költségvetési Tanács
véleményét a költségvetési törvénnyel egyidejűleg a Köztársasági Elnöknek megküldje annak
érdekében, hogy a Köztársasági Elnök e vélemény ismeretében döntse el, hogy kihirdeti-e a
törvényt, vagy alkotmányos jogával élve megfontolásra visszaküldi-e azt az Országgyűlésnek .

Budapest, 2006 . május 16.
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Dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján, „a
Költségvetési Tanács létrehozásáról" a következő országgyűlési határozati javaslatot
kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2006 . május 16-
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