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2010. évi ., . törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény módosításáról

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontjába n
meghatározott hatáskörében eljárva az Alkotmányt a következ ők szerint módosítja :
§
(1) Az Alkotmány VI . fejezetének címe helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„Az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank és a Költségvetési Tanács ”
(2) Az Alkotmány VI. fejezete a következő 32/E. §-sal egészül ki :
„32/E. § (1) A Költségvetési Tanács az Országgy űlés törvényhozó tevékenységét támogat ó
szerve.
(2) A Költségvetési Tanács tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az Állami Számvev őszék
elnöke és egy, a köztársasági elnök által hat évre kinevezett tag .
(3)A Költségvetési Tanács törvényben meghatározott módon közrem űködik a költségvetésről
szóló törvény előkészítésében .”
2. §
E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

A magyar gazdaság, és benne az összes piaci szerepl ő alapvető érdeke, hogy átlátható ,
megbízható és számonkérhet ő költségvetési törvény szabályozza az államháztartás bevételei t
és kiadásait. A Költségvetési Tanács jelentős szerepet tölt be abban, hogy a költségvetési
politika fegyelmezettsége, megalapozottsága átláthatóvá és ellen őrizhetővé váljon a gazdaság
szereplői számára.
A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáró l
szóló T/1665 . számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslat a takarékos állam i
gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségről szóló 2008 . évi LXXV . törvény módosításával
a Költségvetési Tanács jogállását, feladatait oly módon alakítaná át, amely takarékosabb ,
hatékonyabb működést tesz lehető vé, és növeli a testület szerepét a költségvetés
megbízhatóságának biztosításában .
A Javaslat arra irányul, hogy az Alkotmány módosításával beemelje a Költségvetési Tanácso t
az alkotmányi jogállással rendelkez ő szervek közé, feladatait, jogállását alkotmányi szinte n
rögzítse, tovább erősítve ezzel a testület közjogi helyzetét .

