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Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési, pénzügyi és bizottsága ( a
továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint elsó' helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi ,
igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi
bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban : Emberi
jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és
munkaügyi bizottsága (a továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság), Fogyasztóvédelmi
bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban : Gazdasági bizottság) ,
Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban : Honvédelmi bizottság), Ifjúsági ,
szociális és családügyi és lakhatási bizottsága (a továbbiakban : Ifjúsági bizottság), Kulturális
és sajtóbizottsága (a továbbiakban : Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyaro k
bizottsága (a továbbiakban : Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági
bizottsága, Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága ( a
továbbiakban: Oktatási bizottság), Onkormányzati és területfejlesztési bizottsága ( a
továbbiakban : Onkormányzati bizottság), Sport és turizmus bizottsága (a továbbiakban :
Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló T/3927 . számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtot t
T/3927/3 . számú módosító javaslatot .

A kijelölt bizottságok feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem érkezett .

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéb ő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m
foglalt állást .

Az ajánlásban a módosító javaslatokban el őforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téve s

elő irányzat-megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a

módosító javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történ ő külön utalás nélkül is.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására ,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a
határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeke t
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94. (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ár a
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszer űségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . (3) bekezdésében foglaltakkal . .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .
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I . Boldvai László, Göndör István, Gőgös Zoltán, Dr . Józsa István, Varga Zoltán ,
Szűcs Erika, Burány Sándor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat
preambulumának a következő módosítását javasolják :

„[A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy a z
előző — Bajnai Gordon által vezetett — szocialista kormány költségvetésében hami s
adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben leírt főbb számok ugyanis egyáltalán
nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna .
A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli gazdasági intézkedéseket kellett meghozni a
annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot és a saját lábára álljon . Az
első és a második gazdasági akciótervvel, a bankadó, a válságadó kivetésével, valamin t
költségvetési zárolásokkal, államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerül t
stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit . ]
A 2010. május 29-én hivatalba lépett második Orbán-kormány a nemzetközi gazdasági
válságból kifelé tartó, fenntartható növekedési pályához közelít ő gazdaságot örökölt . A Bajnai
Gordon miniszterelnök	 által	 vezetett	 szocialista	 kormány válságkezelése nyomán
Magyarország elindult a világgazdasági krízisb ől kivezető úton, a gazdaság növekedni
kezdett, a külföld bizalma helyreállt, az országot segélyek nélkül a pénzpiacokról i s
finanszírozni lehetett . Az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett „nemzeti ügye k
kormánya” azonban rendkívüli gazdasági intézkedéseivel letérítette Magyarországot a
fenntartható növekedési pályáról, több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy
igazságtalan és szakszerűtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát é s
drágította a hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatá s
költségeit és csökkentette a költségvetés átláthatóságát, valamint annak a kormánytó l
fü. . etlen testületek által vé ezhet ő szakmai és alkotmán ossá _i szem s ontú
ellenőrizhetőségét .

Az Országgyűlés az Alkotmány 19 . § (3) bekezdés d) pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény 28 . §-ában foglaltak alapján a Magya r
Köztársaság 2010 . évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény végrehajtásáról, az
országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáró l
szóló 3/2010. (II. 18 .) OGY határozat és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
költségvetési támogatásáról szóló 21/2010 . (II. 26.) OGY határozatban foglaltakra
figyelemmel a következő törvényt alkotja : ”

Indokolás : Lásd a T/3927/3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást



4

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya és Tájékoztatási főosztálya

Budapest, 2011 . szeptember 26 .

dr. Nyikos László s .k. ,
a Számvevőszéki és költségvetési

bizottság elnöke
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