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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgy ű lés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a takarékos állami
gazdálkodásról szóló T/6401 . számú törvényjavaslathoz – a T/6401/11. számú módosító
javaslathoz kapcsolódva – az alábbi

kapcsolódó módosító javaslato t
nyújtom be :

Megjegyzés: a javaslatok összefüggenek!

1. A törvényjavaslat 7. §-a a következ őképpen módosuljon :

„[7.§ (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követő 8. napon
lép hatályba .
(2) A törvény 4 .§-a 2009. január 1-jén lép hatályba.]

(1) A Törvényhozási Költségvetési Hivatal (a továbbiakban : Hivatal) autonóm államigazgatás i
szerv, tevékenysége során nem utasítható, csak a törvényeknek van alárendelve .
(2) A Hivatal
a) makrogazdasági előrejelzéseket készít ;
b) a költségvetési adatokra vonatkozóan technikai kivetítést készít ;
c) a költségvetési tervezéssel, előrejelzéssel és hatásvizsgálattal kapcsolatos módszertan i
ajánlásokat készít ;
d) előzetesen véleményezi a költségvetési és pótköltségvetési törvényjavaslatokat ;
e) becslést készít az Országgyűlés által tárgyalt törvényjavaslatok költségvetési hatásár a
vonatkozóan;
f) becslést készít az Országgyűlés által tárgyalt azon módosító, kapcsolódó módosító é s
zárószavazás előtti módosító javaslatok költségvetési hatására vonatkozóan, amelyekr őla
Házszabály szerint az Országgyű lésnek határoznia kell ;
g) megkeresésükre a feladatkörébe tartozó kérdésekrő l tájékoztatja a köztársasági elnököt, az
országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét és
az Országgyű lés bizottságait ;
h) tájékoztathatja az Országgyűlés költségvetési ügyekben feladatkörrel rendelkező bizottságát
vagy a Kormányt a költségvetési fegyelem megtartását és az államháztartás átláthatóságát célz ó
jogszabály-alkotási javaslatairól ;
i) véleményezi a költségvetési elszámolási és számviteli tárgyú jogszabályok tervezeteit .



(3) A Hivatal által készített el őrejelzéseket becsléseket és ajánlásokat a Hivatal honlapján közz é
kell tenni .
(4) A Hivatal tevékenységéről és a feladatkörét érintő tapasztalatokról évente beszámol az
Országgyű lésnek . "

2. A törvényjavaslat új §-sal egészüljön ki a következ ők szerint (az Áht. 29.* (1) bekezdését
érintően) :

,, . . . .§ Az Áht. 29 .§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A költségvetési törvényjavaslatot az Országgyű lés a Törvényhozási Költségvetési Hivatal é s
a Költségvetési Tanács véleményével együtt tárgyalja meg.”"

Indokolá s

A módosító javaslat figyelemmel van a T/6401/11 . sz. módosító javaslatra a
törvényjavaslat 7 .§-át illetően, elfogadva annak lényegi elemeit, kiegészítve egy új d) pontban
azzal, hogy a Hivatalnak a mindenkori költségvetési és költségvetési törvényjavaslatoka t
előzetesen véleményezni szükséges .

Ezzel összefüggésben a módosító javaslattól némileg eltér ően javasolja módosítani az
Áht. 29.§ (1) bekezdését is .

A Hivatal létrehozásának egyik fő indoka az lehet, hogy az ÁSZ felel ősségi körében
megszűnjön az a kettősség, hogy előzetesen is véleményt kell mondania a benyújtott
költségvetésrő l, azaz makrogazdasági pályára vonatkozó becsléseket kell megfogalmaznia, ennek
alapján kritikát mondani a költségvetés megalapozottságáról, majd utólag is ellen őrizni és így
szembesülni a saját korábbi becslésével, kritikájával . Ez a kettősség az ASZ-nál szükségszerűen
hitelességi problémákat is felvet . Ezt orvosolja az a megoldás, hogy az el őzetes véleményt egy –
az ÁSZ-hoz hasonlóan – független, csak az Országgyű lésnek alárendelt intézmény alakítja ki, a z
ASZ pedig utólag ellenőriz .

Budapest, 2008 . október 26.
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