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Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/1062 .
számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 94 . §-ában, 102.§-a (1) bekezdésében é s
121 .§-a (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a Gazdasági és informatikai
bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő .

A törvényjavaslat a következ ő új 30 . §-sal egészül ki :

„30. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a 2009 . évben folytatott költségvetési
gazdálkodás számos ponton megsértette az államháztartási törvényben rögzítet t
elveket és indokolatlan mértékben terhelte meg a 2010 . évi költségvetés végrehajtását .

(2) A Kormány az (1) bekezdésben foglaltak hatásainak feltárása céljából az Állami
Számvevőszék megállapításait is figyelembe véve jelentést készít az Országgy űlés
részére a 2009-es és 2010-es évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodás i
problémákról .”



Indokolás

Az Országgyűlés nem ért egyet az elmúlt évek gazdaságpolitikai koncepciójával és az erre
épülő költségvetési politikával . A Gyurcsány-Bajnai kormányok megszorításokat alkalmazv a
próbálták a 2009. évi költségvetési hiányt megfelelő szinten tartani, de nem volt hozz á
költségvetés-politikai koncepciójuk . Az elmúlt évek hibás gazdaságpolitikájának
következtében a gazdasági világválság egy legyengült országot sújtott . Kormányzati
kapkodások, átgondolatlan, sok esetben az államháztartási törvényben rögzített elveke t
megsértő intézkedések, az adórendszer folyamatos módosításai, a költségvetési számok
többszöri korrekcióját eredményezték .

A Gyurcsány Ferenc elhíresült őszödi beszédében említett „költségvetési trükkök százai”
2009-ben is folytatódtak . A 2009. évi költségvetés kozmetikázása, a hiány egy részének 2010 -
re történő átkönyvelése az új kormány számára számos súlyos, nehezen megoldható
problémát teremtett . Magyarország hitelképessége, a költségvetés átláthatósága megköveteli ,
hogy a Gyurcsány-Bajnai kormányok trükkjeit feltárjuk, azok következményeiről a
közvéleményt hitelt érdemlően tájékoztassuk.

Budapest, 2010 . október 5 .

Rógan Antal
elnök
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