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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló, T/4365. számú törvényjavaslat költségvetés i
előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében)
foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat 28. §-ának (10)-(11) bekezdések alábbi módosítását javasolom :

[(10) Az Országgyűlés felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert az
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 6 . Kamat kockázati tartalék cím
elő irányzat-felhasználására .

(11) Az Országgy űlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetési és gazdasági
folyamatok függvényében döntsön a Miniszterelnökség fejezet, 4. Országvédelmi Alap cím
elő irányzatának felhasználásáról . ]

„(10) A Miniszterelnökség fejezet, 4 . Országvédelmi Alap cím és az Adósságszolgálattal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 6 . Kamat kockázati tartalék cím kiadási előirányzatait
2012 . év szeptember 30-át megel őzően nem lehet felhasználni .

(11) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy határozatban döntsön a (10) bekezdé s
szerinti kiadási elő irányzatok felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerz ődéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyz őkönyv alkalmazásáról szóló, 1993 .
november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2012. szeptember 30-ig benyújtandó jelentésben
szereplő ,	 2012. évre várható hiány (a továbbiakban : EDP-hiány) — a felhasználni kívánt
tartalékösszeg figyelembe vételével — nem haladja meg a GDP 2,5%-át . ”

2. A törvényjavaslat 28. §-ának kiegészítését javasolom a következ ő (12) bekezdéssel:

„(12) A Kormány (11) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős miniszter készíti
elő , ennek során bemutatja a Kormány számár a

a) a 2012. évi gazdasági és költségvetési folyamatok .,

b) a 2012. évre várható EDP-hiány, és

c) a 2012. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a (10) bekezdés szerinti kiadási el ő irányzatok felhasználásának
céljára és ütemezésére .”



Indokolá s

A jövő évi költségvetés végrehajtásának és a hiánycél tartásának biztonságát szolgálja a Kama t
kockázati tartalék, valamint az Országvédelmi Alap. A legnagyobb fokú biztonságot az nyújtja, ha az é v
első kilenc hónapjában eleve nem válik lehet ővé e tartalékok felhasználása . Másik fontos garanciáli s
elem, hogy csak a hiány- és adósságra vonatkozó hivatalos számítás és adatközlés után és annak alapjá n
vizsgálhatja meg a Kormány a tartalékok esetleges felhasználását, annak célját és ütemezését . E
felhasználás nem veszélyeztetheti a 2,5%-os hiánycél tartását.

Budapest, 2011 . október 18 .
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