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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. (1) bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján „a takarékos állami
gazdálkodásról” szóló T/6401 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(kapcsolódva a T/6401/15/5.számú módosító javaslatohoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 10 . §-a következők szerint változik :

„10.

[(1) Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII, törvény (a továbbiakban : Áht.) 7.
§ (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés fogalmát a takarékos állami gazdálkodásról szóló törvény határozza
meg.”

(2) Az Áht. 51. § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az államháztartásért felelős miniszter a tárgyévet megelőző szeptember 30-ig
terjeszti a Kormány elé a költségvetési törvényjavaslat tervezetét .”]

(1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagfai és az államtitkáro k
jogállásáról szóló 2006 . évi LVII . törvény a következő új 9/A. §-sal egészül ki :

„9/A.	 (1) A Kormány tagiai anyagi felelősséggel tartoznak a költségvetési törvénybe n
meghatározott kormányzati szektor hiányának túllépéséért . A felelősség mértéke,



amennyiben az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által megállapított kormányzat i
szektor tárgyévi hiánya a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati szekto r
hiányának mértékét

g) 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 havi.,

illetményének megfelelő összeg.

(2) A Kormány tagjai az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti mérték ű anyagi felelősségge l
tartoznak akkor is, ha a tárgyévi zárszámadási törvényben meghatározott állam i
költségvetés hiánya a költségvetési törvényben meghatározott állami költségvetés hiányát
az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti mértékben meghaladja .

(3) A költségvetési törvényben meghatározott kormányzati szektor hiánya alatt a z
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény 116. §(lfbekezdésének 2 . pontja
szerint számított hiánymutatót kell érteni .

g) A fizetési kötelezettség fennállását az Állami Számvevőszék állapítja meg, amelynek
alapján a Kormány tagjai az (1) bekezdésa )_-c)pontjaiban meghatározott összegeta
Magyar Államkincstár részére kötelesek befizetni . "

(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény 177/B . _§-a a következők szerint
változik:

„Visszaélés közérdekűadatta l

177/B. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések
megszegéséve l

a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget ,
b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít,
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz ,

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetend ő .

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1 )
bekezdésben meghatározott bűncselekmény t

a) jogtalan haszonszerzés végett .,
b)	 az	 államháztartásról 	 szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapul ó

jogszabályban előírt közérdekű adatra
követik el .”



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 orszá g

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 ettő l

történő eltérés hiteltelenné, kiszámíthatatlanná teszi az ország gazdaságpolitikáját .

Az ország érdekeire való tekintettel azt javasoljuk, hogy a Kormány kollektíven viselje n

felelősséget az eredményszemléletű és a pénzforgalmi hiány túllépéséért, s a mindenkor i

Kormány miniszterei fizetésükkel feleljenek az eredményszemlélet ű és a pénzforgalmi hiány

növekedéséért.

A költségvetés adatainak valódisága, megbízhatósága mind a belföldi, mind a külföld i

szereplők számára különös jelentősséggel bír. Ennek garanciája lehet, ha büntetőjogi

felelősséget vállalnának a kormány tagjai az adatok valódiságáért .

Budapest, 2008 . október 27.
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