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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról” szóló T/3578. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat Negyedik része az alábbi új 30. §-sal egészül ki :

„30. § E törvény hatálybalépésével egyidej űleg a központi államigazgatási szervekről ,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII . törvény a
következő új 9/A. §-sal egészül ki :

„9/A. § (1) A Kormány tagjai anyagi felel ősséggel tartoznak a költségvetési törvénybe n
meghatározott kormányzati szektor hiányának túllépéséért . A felelősség mértéke ,
amennyiben az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által megállapított kormányzat i
szektor éves hiánya a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati szektor
hiányának mértékét
a) legfeljebb 0,5 százalékponttal meghaladja, a kormánytag egyhavi ,
b) legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladja, a kormánytag háromhavi ,
c) több mint 1,5 százalékponttal meghaladja, a kormánytag hat hav i
illetményének megfelel ő összeg .

(2) A költségvetési törvényben meghatározott kormányzati szektor hiánya alatt a z
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény 8 . §-ának (4) bekezdése szerint
számított hiánymutatót kell érteni .

(3) A fizetési kötelezettség fennállását az Állami Számvev őszék állapítja meg, amelynek
alapján a Kormány tagjai az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott összeget a
Magyar Államkincstár részére kötelesek befizetni .”



Indokolá s

A költségvetési fegyelem, az ország költségvetési hiánykorlátjának betartása alapvet ő nemzeti
érdek. A felelőtlen kormányzati gazdálkodási gyakorlat kedvezőtlenül befolyásolja a
gazdasági folyamatokat. Magasan tartja az adókat és a járulékokat, elszívja a forrásokat a
gazdaság szereplői elől, hátráltatja és egyben drágítja a fejlesztéseket, rontja az ország
versenyképességét. A hiteltelen költségvetési politika drágábbá teszi az ország rövid é s
hosszú távú finanszírozását. Mindezek a súlyos következmények azt indokolják, hogy a
kormány a költségvetési korlát megsértése miatt anyagi felelősséget is vállaljon.

Az unió által egyedüliként elfogadott eredményszemléletű úgynevezett ESA 95 hiánymutató
várható mértékét a minden évben benyújtásra kerül ő költségvetési törvény tartalmazza . Az
ettő l történő eltérés hiteltelenné, kiszámíthatatlanná teszi az ország gazdaságpolitikáját . Ezért
azt javasoljuk, hogy az ország érdekeire való tekintettel a Kormány kollektíven viselje n
felelősséget az eredményszemléletű hiány túllépéséért, s a mindenkori Kormány miniszterei
fizetésükkel feleljenek az eredményszemléletű hiány növekedéséért.

Budapest, 2007 . október 1 .
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