
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

iro ys : T 1,'7'93

Érk

	

. 2006 JúN 16.

2006. évi . .. . törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XXX törvény módosításáról

1 . §

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XXX törvény (a továbbiakban :
Alkotmány) 26. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„26. § (1) A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az
Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon - belül a köztársasági elnök
gondoskodik. A kihirdetésre megküldött törvényt aláírja . A törvényt a hivatalos lapban
ki kell hirdetni . Az állami költségvetésről szóló törvény sürgős kihirdetése nem
kérelmezhető ."

2. §

Az Alkotmány VI . fejezetének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,,VI. fejezet

Az Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács és a Magyar Nemzeti Bank

32/C . § (1) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző
szerve. Feladatkörében ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az
állami költségvetési javaslat megalapozottságát, a felhasználások szükségességét és
célszerűségét, ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó szerződéseket ;
előzetesen felülvizsgálja az állami költségvetés felhasználásának a törvényességét ;
ellenőrzi az állami költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást ; ellenőrzi az
állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatok, vállalkozások
vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét ; ellátja a törvénnyel
hatáskörébe utalt egyéb feladatokat .
(2) Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és
eredményességi szempontok szerint végzi . Az Állami Számvevőszék az általa végzett
ellenőrzésekről jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést . A jelentést nyilvánosságra
kell hozni. Az Állami Számvevőszék elnöke a zárszámadás ellenőrzéséről készült
jelentést a zárszámadással együtt terjeszti az Országgyűlés elé .



(3) Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztásához az
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges .
(4) Az Állami Számvevőszék szervezetéről és működésének alapelveiről szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges .

32/D . § (1) A Költségvetési Tanács a Magyar Köztársaság költségvetésének pénzügyi-
gazdasági véleményező szerve. Feladatkörében, előzetesen a Kormány által benyújtani
tervezett állami költségvetésről szóló törvényjavaslatot, utólagosan az Országgyűlés
által elfogadott, de még ki nem hirdetett költségvetésről szóló törvényt véleményezi
pénzügyi-gazdasági hitelességi szempontból .
(2) A Költségvetési Tanács véleményét előzetes véleményezés esetén az állami
költségvetésről szóló törvényjavaslathoz csatolja, utólagos véleményezés esetén
megküldi a köztársasági elnöknek . A véleményt nyilvánosságra kell hozni .
(3) A Költségvetési Tanács véleményében javasolhatja a köztársasági elnöknek, az
állami költségvetésről szóló törvény 26 . § (2) bekezdése szerinti visszaküldését az
Országgyűlésnek.
(4) A Költségvetési Tanács elnöke a Magyar Nemzeti Bank elnöke, tagja az Állami
Számvevőszék elnöke, valamint egy a Köztársasági Elnök által hat évre kinevezett,
kiemelkedő tudású elméleti közgazdász .
(5) A Költségvetési Tanács szervezetét és működésének alapelveit törvény határozza
meg .

32/E . § (1) A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Köztársaság központi bankja. A
Magyar Nemzeti Bank külön törvényben meghatározott módon felelős a monetáris
politikáért .
(2) A Magyar Nemzeti Bank elnökét a köztársasági elnök hat évre nevezi ki .
(3) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol az
Országgyűlésnek."
(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke külön törvényben meghatározott feladatkörében
rendeletet bocsát ki, amely törvénnyel nem lehet ellentétes . A rendeletet a hivatalos
lapban ki kell hirdetni ."

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

3.§

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 úi 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 intézménynek az Alkotmányban történő rögzítésére tesz
javaslatot, amelynek segítségével a költségvetési politika fegyelmezettsége, megalapozottsága
átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik a gazdaság szereplői számára. Az intézmény - a gazdasági
szereplők támogatása mellett - olyan biztosítékot jelent a költségvetési politikában, ami
korlátozni tudja, vagy megakadályozhatja a felelőtlen kormányzati magatartást .

Az Alkotmánymódosítás egyrészről létrehozza a Költségvetési Tanácsot, másrészről annak
kötelezettségévé teszi, hogy a költségvetési törvényről kialakított véleményét a Köztársasági
Elnöknek megküldje. Véleményében javasolhatja a köztársasági elnöknek, hogy az állami
költségvetésről szóló törvényt ne hirdesse ki, hanem azt küldje vissza az Országgyűlésnek .

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

Helyben

Budapest, 2006 . június 16 .
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Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY határozat 85 . §-a alapján
törvényjavaslatot nyújtottunk be képviselőtársaimmal „a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról" .

A Házszabály 99 . § (1) bekezdése alapján javaslatot teszünk a törvényjavaslat sürgős
tárgyalására.

Indokolás

A költségvetési hiány drámai mértékű növekedésének megállítása és lefaragása, illetve ennek
érdekében az állami kiadások csökkentése, valamint az állami szervezetrendszer, a
kormányzati szféra szereplői teljes átláthatóságának megteremtése halasztást nem tűrő
feladatok . A törvényjavaslat mihamarabbi megtárgyalása és elfogadása ezt a célt szolgálja .

A Házszabály 92. § (3) bekezdése alapján szükséges legalább 50 képviselő támogató aláírását
mellékelten csatoljuk.
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