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Zárószavazás előtti módosító iavaslat

Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján a Magyarország Alaptörvényéről szóló

T/2627/165. számú egységes javaslathoz (a továbbiakban : Egységes javaslat) az alábbi

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. Az Egységes javaslat 36 . cikk (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A központi költségvetésről és az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslatokna k

azonos szerkezetben, átlátható módon és ésszerű részletezettséggel [valamennyi] kell

tartalmazniuk az állami kiadásokat és bevételeket [tartalmazniuk kell] . ”

2. Az Egységes javaslat 36 . cikk (4) és (5) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(4) Az Országgyűlés [csak] nem fogadhat elolyan központi költségvetésrő l szóló törvényt

[fogadhat el], amelynek [nem] eredménye[zi]képpen az államadósság [mértékének

növekedését]_meghaladná	 a teljes hazai össztermék felét .

(5) Mindaddig, amíg az államadósság 	 a teljes hazai össztermék felét [mértéke a 37 . cikk (2 )

bekezdésében meghatározott értéket] meghaladja, az Országgyűlés csak olyan központ i

költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság a teljes hazai

össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza.”

3. Az Egységes javaslat 37. cikk (2)-(4) bekezdése a következ ők szerint módosul, és ezzel

egyidejűleg a 37 . cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki :



„(2) A központi költségvetés végrehajtása során – a 36 . cikk (6) bekezdésében meghatározott

kivételekkel – [a Kormány az állam nevében] nem vehető fel olyan kölcsön[t], és nem

vállalható olyan pénzügyi kötelezettség[et], amely azt eredményezné, hogy az államadósság

[szintje] meghaladja a [megelőző naptári év] teljes hazai össztermék[e értékének] felét. [Az

államadósság szintjének és az éves teljes hazai össztermék értékének számítási módjá t

törvény állapítja meg.]

(3) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét [A 36. cikk (5)

bekezdése szerinti időszakban] meghaladja – a 36. cikk (6) bekezdésében meghatározot t

kivételekkel – a központi költségvetés végrehajtása során [a Kormány az állam nevében]

nem vehető fel olyan kölcsön[t], és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség[et] ,

amelynek következtében az államadósságnak a teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya

a megelőző [naptári] évben fennállóhoz [mértékhez] képest növekedne .

(4) Mindaddig, amíg az államadósság 	 a teljes hazai össztermék felét [mértéke a (2)

bekezdésében meghatározott értéket] meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24 . cikk (2)

bekezdés b)-e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésr ől, a központi

költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekr ől, az illetékekről és járulékokról, a

vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeir ől szóló törvények Alaptörvénnyel való

összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adato k

védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy

a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és eze k

sérelme miatt semmisítheti meg . Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket i s

korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére

vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek .

(5) Az államadósság és a teljes hazai össztermék számítási módját, valamint a 36 . cikkben és

az W-{3) bekezdésben foglaltak végrehajtására vonatkozó szabályokat törvény határozz a

meg.”



INDOKOLÁS

A módosító javaslat a normaszöveg egyszer űsítésére, a szükségtelen utaláso k

megszüntetésére, az egységes szóhasználat megteremtésére és a költségvetésre vonatkoz ó

szabályok szerkezetének ésszerűsítésére irányul, ezzel szolgálva az Alaptörvény szövegéne k

belső koherenciáját, valamint a normavilágosság követelményét .

A módosító javaslat az államadóssággal kapcsolatos ún . 50%-os szabályt – amin az egysége s

javaslat több rendelkezése is tartalmilag alapul – jelentőségénél fogva beemeli a

költségvetésről szóló törvény megalkotására vonatkozó szabályok közé, valamint a

hivatkozások rendszerét is átláthatóbbá teszi .

A módosító javaslat az államadósság és a teljes hazai össztermék viszonyára vonatkozóa n

egységesíti a normaszöveg szóhasználatát .

A módosító javaslat az alaptörvényi szinten megállapított alapvet ő költségvetési szabályok

végrehajtását szolgáló elő írásokat egyértelműen törvényi szinten rendeli megállapítani . Ez

lehetőséget nyújt arra is, hogy a törvényalkotó – akár a célzott államadósság-arány elérésé t

követően is alkalmazandó – fiskális szabályokat állapítson meg a fenntarthatóság érdekében .

Budapest, 2011 . április 18 .

azár .S os
Fidesz – Magyar ' ,,' gári Szövetség


	page 1
	page 2
	page 3

