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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésérő l
szóló, T/1498. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

- A törvényjavaslat 2011. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés ,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldal i
részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom.



Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban, egy tizedessel)
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X . KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM

9 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom -
stratégiai Kutató Intézet [327,1] -327,1

Q

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATA L

6 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

6 Fenntarthatósági F őosztály létrehozására +10,0 100

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

51 Előkészít ő feladatok a Tobin-adó bevezetésére [0,0] +10,0 100

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALA P

1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevétele k

2 Névleges egyéni számlák nyilvántartási rendszerének és [0,0] +307,1 307, 1
szervezetének létrehozása

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁS

A statisztikai adatgyűjtés feladata, hogy támogassa közös jövőnket érintő stratégiai döntések meghozatalát.
Ebben a feladatban kiemelt szerep jut a Központi Statisztikai Hivatalnak. A gazdaság és társadalom hosszú
távú fejlődési pályáját meghatározó stratégiai döntéshozatalban azonban jelenleg az indokoltnál nagyob b
szerepet kapnak a kizárólag gazdasági "fejlettséget" mérő mutatószámok, mint például a GDP, és nem esne k
kellő súllyal latba az ökológia és társadalmi fenntarthatóságot mér ő alternatív mutatószámok . A KSH már
jelenleg is végez bizonyos, a fejl ődés fenntarthatóságát mérni célzó felméréseket a vonatkozó EU
útmutatások alapján, melyeket 2009 februárjában tett közzé és 2 évente tervez megismételni . Ugyanakkor a
számított mutatók köre, valamint azok számítási és közzétételi gyakorisága nem elégséges ahhoz, hogy
felelős és fenntartható gazdasági és társadalmi döntések megfelelő alapjául szolgálhasson.

Ezért a Lehet Más a Politika javasolja a vonatkozó 16/2010 . (VIII. 30.) a Központi Statisztikai Hivatal
szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló KIM utasítás megváltoztatását úgy ,
hogy a Hivatalon belül létesüljön Fenntarthatósági Főosztály, melynek feladata a nem kizárólag gazdaság i
fejlettséget mérő , hanem az ökológiai és társadalmi fenntarthatóságot is mutató alternatív mutatószámok

számítása és közzététele, valamint az azokhoz szükséges adatgyűjtés kidolgozása és megvalósítása . Ennek
keretében például többek között az ún . kompozit mutatók - HDI, ISEW, GPI, Total Material Request, Direc t
Material Input, stb . - számolása, a GDP mint mutatószám kib ővítése többek között a háztartási munk a
értékének inputálásával, a környezeti károkkal beszámításával .

A Nemzetgazdasági Minisztériumon belül új fejezeti kezelés ű előirányzat keretében megfelel ő forrásokat, a
2011 . évben 10 millió forintot kell biztosítani a spekulációs (más néven: Tobin-) adó bevezetésének
előkészítése érdekében a bevezetés feltételrendszerét és hatásmechanizmusát vizsgáló hatástanulmány
elkészítésére, valamint a szükséges egyeztetések és diplomáciai tárgyalások lefolytatására.

Az LMP a generációk közötti szolidaritás biztosítása érdekében szükségesnek tartja a nyugdíjrendsze r
átalakítását egy felel ős és fenntartható nyugdíjfinanszírozási rendszer kialakítása érdekében . Ennek első
lépése a névleges egyéni számlák nyilvántartási rendszerének és szervezetének létrehozása .

Mindezek forrásául az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

költségvetését használnánk fel . A környezetvédelmet és az egészségügyet érő drasztikus megszorítások
idején a kormánynak magán kell kezdeni a spórolást . Az ECOSTAT tevékenységét az önálló fejezetté emel t
Miniszterelnökség munkatársai maradéktalanul el tudják látni, így az ECOSTAT további finanszírozása a z
aktuális költségvetési helyzetben indokolatlan .

Budapest, 2010. november 18 .

Scheiring Gábor
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