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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány

2009. évi . . . törvény

a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről
szóló 2008. évi LXXV. törvény módosításáról

1.§

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségről szóló 2008. évi
LXXV. törvény (a továbbiakban: Plafortv.) 2.§ (2) bekezdése a következő g) és h)
ponttal egészül ki :

„(2) /E törvény alkalmazásában : /

g) a várható bruttó nemzeti össztermék: az Európai Bizottság, a Magyar
Nemzeti Bank és a Nemzetközi Pénzügyi Alap (International Monetar y
Fund) magyar bruttó nemzeti össztermékre vonatkozó legutóbb i
becsléseinek számtani átlaga az érintett költségvetési évre .

h) várható bruttó hazai össztermék változás : Az Európai Bizottság, a Magyar
Nemzeti Bank és a Nemzetközi Pénzügyi Alap (International Monetar y
Fund) magyar bruttó nemzeti össztermék változására vonatkozó legutóbb i
becsléseinek számtani átlaga az érintett költségvetési évre .

i) tárgyévet megelőző év tényleges bruttó hazai össztermék változása: Az
Európai Bizottság, a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzetközi Pénzügyi Alap
(International Monetary Fund) magyar bruttó nemzeti össztermé k
változására vonatkozó legutóbbi becsléseinek számtani átlaga az érintettet
megelőző költségvetési évre”

2.*

A Plafontv . 18 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„18. § (1) Az államháztartás központi alrendszerei konszolidált elsődleges kiadási
főösszegének 2009. évre tervezett értékét az ugyanígy számított, 2008. évre
tervezett értékhez képest csökkenteni kell .

(2) 2009-2013. évekre olyan költségvetési törvényjavaslatot kell benyújtani, és az
előterjesztő által csak olyan módosító javaslat támogatható, amelynek értelmébe n

a) a tervezett költségvetési hiány nem haladja meg a vonatkozó költségvetés i
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év várható bruttó nemzeti össztermékének három százalékát ;

b) az adott évben az állami vagyongazdálkodás eredményeként a brutt ó
államadósság állománya a vonatkozó költségvetési évben várható brutt ó
hazai össztermék arányában számítva két százalékponttal csökkenjen ;

c) az érintett költségvetési évben a költségvetési kiadások teljes összege ne m
haladhatja meg a vonatkozó költségvetési év várható bruttó haza i
össztermékének 2010-ben 48, 2011-ben 46, 2012-ben 44, 2013-ban 4 2
százalékát .

(3) a (2) bekezdésben írt feltételek teljesülése érdekébe n

a) a közalkalmazotti és köztisztviselői illetményalapot és juttatásokat évr ő l
évre úgy kell meghatározni, hogy a közalkalmazottak és köztisztvisel ők
illetményére és juttatásaira fordított kiadások összegének változása
megfeleljen a várható bruttó hazai össztermék változásának ;

b) a költségvetési szerveknél nem közalkalmazotti vagy köztisztvisel ő i
jogviszonyban foglalkoztatottak valamint az állam illetve önkormányzat
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, valamint a kormány,
illetve az önkormányzatok által alapított alapítványok esetén a
foglalkoztatottak valamint mindegyik esetben a munkavégzésre irányul ó
egyéb jogviszonyban állók munkabérét illetve juttatásait úgy kel l
meghatározni, hogy az egy szervnél, gazdasági társaságnál illetve
alapítványnál foglalkoztatottak munkabérének illetve juttatásainak összeg e
az előző évhez képest úgy változzon, hogy az megfeleljen a várható bruttó
hazai össztermék változásnak;

c) az a) és b) pontban a munkabérek és juttatások számításánál érvényesíteni
kell a tárgyévet megel őző év várható és tényleges bruttó hazai össztermé k
változása közötti különbséget is ."

Záró és átmeneti rendelkezések
3.§

(1) E törvény a kihirdetését követő 3 . napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg hatályát veszti az egyes

törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjéve l
összefüggő módosításáról szóló 2008 . évi CX. törvény.

(3) A Kormány köteles 2009 . március 31-ig benyújtani az Országgyűlésnek a
2009. évi állami költségvetésről szóló törvény olyan módosítását, amely 35 5
milliárd forinttal csökkenti az elfogadott költségvetés konszolidált
elsődleges kiadási főösszegét, figyelembe véve a Plafontv . e törvény 2 .§-
ában módosított 18 .§-ának további rendelkezéseit is .

(4) 2009. április 30-ig a Plafontv . e törvény 2.§-ában módosított 18.* (3)
bekezdésének a) és b) pontja rendelkezései szerint az illetményalapokat, a
munkabéreket és juttatásokat újra kell rendezni olyan módon, hogy ennek
során a 2008-ban kifizetett tizenharmadik havi illetmény nem vehet ő
figyelembe .
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁ S

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségről szóló törvény
elfogadása óta a világgazdaságban és Magyarország gazdaságában bekövetkezet t
változások indokolják az akkor elfogadott költségvetési szabályok szigorítását és a z
átmeneti rendelkezések időbeli hatályának kiterjesztését. Emellett a törvény
módosítását indokolja, hogy a Kormány a költségvetés egyensúlyát befolyásol ó
intézkedéseket tett és készül tenni. Jelen törvényjavaslat a Reformszövetsé g
javaslataival összhangban készült .

A Plafontörvény beterjesztett módosításának egyik fontos szempontja, hogy
Magyarország az euró bevezetés kritériumainak minél előbb megfeleljen . A
költségvetési hiány három százalék alatt tartása az euró bevezetésének kritériuma . E
mellett a törvény olyan költségvetési mozgásteret is teremt, amely lehetővé teszi a
vállalkozások és munkavállalók adóterheinek csökkentését . Ez hozzájárulhat ahhoz ,
hogy a jelenlegi gazdasági válság enyhülésével Magyarország gazdasága legalább a
környező országokhoz hasonló eséllyel induljon növekedésnek . A törvény
módosításának harmadik oka, hogy Magyarország adósságspirálba került .

A törvénymódosítás a tágabb értelemben vett közszférában dolgozók illetményének ,
bérének illetve juttatásainak a GDP változásához kötésével a társadalmi szolidaritá s
mellett az érintettek biztonságát is megalapozza, mivel így a következő években – a
gazdasági visszaesést követően – a növekedés pozitív hatásaiból is részesülhetnek .

RÉSZLETES INDOKLÁS

A törvényjavaslat 1 .§-ához (Plafontv. 2§ (2) bekezdés)

A 2 .§-ban foglalt módosításhoz kapcsolódó technikai rendelkezés, amely a Plafontv .
értelmező rendelkezéseit egészíti ki a várható és tényleges bruttó nemzeti össztermé k
illetve annak változása fogalmával .

A törvényjavaslat 2.§-ához (Plafontv . 18.§)

A Plafontörvény elfogadása óta világossá vált, hogy nem elegend ő a kiadások szinten
tartása, hanem szükséges azok csökkentése is . A csökkentés indoka tehát egyrészt a
költségvetés benyújtásakor figyelembe vett makrogazdasági mutatók (az infláció és a
GDP változása) jelentős módosulása, másrészt a válság hatásait mérsékelni képes
adóteher-csökkentés megalapozása .

A költségvetési hiány három százalék alatt tartása az euró bevezetésének kritériuma .

Magyarország adósságspirálba került. Az államadósság mértéke a forint
árfolyamromlásával gyorsan növekszik, az állampapírpiaci-hozamok magasak és
növekednek részben a válság, részben Magyarország instabilitása miatt . Ezen a
helyzeten csak az változtathat, ha az állam képes az adósságállomány folyamatos
csökkentésére, erre pedig csak az állami vagyon értékesítésével és tartósan pozitív
mérlegű költségvetéssel van mód .

A költségvetési kiadások GDP arányos csökkentése mérsékli a gazdasági szfér a
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elvonásainak mértékét. A célként kitűzött 42%-os mértéket elérve Magyarország a
környező országok hasonló mutatóit közelítené meg. A 2007-es adatok szerint ez a
mutató Magyarországon volt a legrosszabb a környező országokkal összehasonlítva.

Az állami, önkormányzati tulajdonú intézmények, gazdasági társaságok, alapítványo k
dolgozóinak bérét a piaci körülmények nem vagy csak közvetve befolyásolják . A
szabad piacon dolgozókkal szemben méltányos, ha az állami szféra dolgozóinak bér e
az ő bérükhöz hasonlóan alakul, így a módosítás megfelel a társadalmi szolidaritá s
elvének. Emellett az állami szféra érdekeltségét is megteremti a gazdasági növekedé s
elősegítésére .

A 3.§-hoz (Záró és átmeneti rendelkezések)

A törvényjavaslat az általános rendelkezések mellett 2009 . évre rendkívüli
intézkedéseket is tartalmaz . 355 Mrd Ft-ban határozza meg a Plafontv. módosított 18 .§
(1) bekezdése szerinti kiadáscsökkentés mértékét, melynek indoka egyrészt a
költségvetés benyújtásakor figyelembe vett makrogazdasági mutatók (az infláció és a
GDP változása) jelentős módosulása, másrészt a válság költségvetési hatásai t
mérsékelni képes adóteher-csökkentés megalapozása .

Ugyanakkor rendelkezik arról is, hogy már 2009-ben rendezze vissza a Kormány a
gazdasági válság tényét és hatásait felel őtlenül figyelmen kívül hagyó intézkedéseit ,
azaz a - helyesen — eltörölt 13 . havi illetmény kerülő úton való visszajuttatását
szüntesse meg . Ezzel párhuzamosan rendelkezik arról is, hogy a 2010 utáni id őszakra
sem álljon vissza a 13 . havi illetmény rendszere. A közalkalmazottak és köztisztvisel ők
GDP arányos juttatásairól a törvényjavaslat gondoskodik, ezen túlmen ő juttatásokra
csak többletteljesítmény alapján kerüljön a jövőben sor.

Elvárható, hogy az állami szféra szolidáris legyen a válság hatásainak közvetlenül é s
jobban kitett gazdasági, piaci szféra dolgozóival . A törvényjavaslat ezzel a
rendelkezésével ezt a fajta társadalmi szolidaritást igyekszik kifejezésre juttatni .

Budapest, 2009. március 12.

Dr. Kóka ános

	

Dr. Fodor Gábor
SZDSZ

	

SZDSZ
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján - benyújtjuk a takarékos
állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit bemutat ó
indokolását mellékelten csatoljuk.

Budapest, 2009. március 12 .

Dr. Kó János

	

Dr. Fodor Gábor
SZ SZ

	

SZDSZ
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