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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján „A Magyarorszá g
pénzügyi stabilitásáról” szóló T/5130. számú törvényjavaslathoz a Számvevőszéki és
költségvetési bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat IV. Fejezetének rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek, és ezt követően a törvényjavaslat §-ainak számozása az V . Fejezettő l értelemszerűen
módosul :

[A Költségvetési Tanács

5. A Költségvetési Tanács elnöke és tagja i

15 . §

(1) A Költségvetési Tanács elnökének büntetlen el őéletű , magyar állampolgárságú,
kiemelkedő szakmai ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkez ő közgazdász
nevezhető ki.

(2) A köztársasági elnök által a Költségvetési Tanács elnökének kinevezni kívánt
személy a kinevezését megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja a köztársasági elnök
részére azt a tényt, hogy büntetlen el őéletű , valamint nem áll a tevékenység folytatásá t
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt . Az elnök a kinevezése el őtt a köztársasági
elnöknek a magyar állampolgárságát igazoló irat, a felsőfokú közgazdász végzettségét
igazoló oklevél és a szakmai életútját bemutató önéletrajz benyújtásával igazolja az (1 )
bekezdés szerinti egyéb feltételek teljesítését.
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(3) A köztársasági elnök az (1) bekezdésben meghatározott feltételek igazolása eseté n
dönt a Költségvetési Tanács elnökének kinevezésérő l .

16 . §

A Költségvetési Tanács elnöke az el ődje megbízatásának lejártakor, ha elődj e
megbízatásának lejártát követően nevezték ki, a kinevezésével lép hivatalba .

17 . §

(1) A Költségvetési Tanács elnökének megbízatása megszűnik :

a) a megbízatása lejártakor,

b) a köztársasági elnökhöz írásban intézett lemondással ,

c) ha a megbízatásra méltatlanná vált,

d) ha a megbízatásra alkalmatlanná vált ,

e) halálával.

(2) A Költségvetési Tanács elnökének megbízatása lemondása esetén a lemond ó
nyilatkozatban megjelölt, a lemondó nyilatkozat megtételét követ ő időpontban, ennek
hiányában a lemondó nyilatkozat köztársasági elnök általi kézhezvételével sz űnik meg.
A Költségvetési Tanács elnöke lemondásának érvényességéhez elfogadó nyilatkozat ne m
szükséges.

(3) Megbízatásra méltatlan a Költségvetési Tanács elnöke, ha a kinevezését követ ően
bekövetkező okból a kinevezéséhez szükséges feltételeknek már nem felel meg . A
köztársasági elnök a megbízatásra méltatlanná válásra utaló körülmény tudomására
jutását követően, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével haladéktalanul
felhívja a Költségvetési Tanács elnökét, hogy a 15 . § (2) bekezdésében meghatározott
módon igazolja, hogy a kinevezési feltételeknek megfelel . Az igazolás elmulasztása vagy
a kinevezési feltételeknek való megfelelés hiánya esetén a megbízatásra méltatlanná
válás tényét a köztársasági elnök megállapítja .

(4) Megbízatásra alkalmatlanná válik a Költségvetési Tanács elnöke, ha feladatai t
legalább hatvan napon keresztül folyamatosan nem képes ellátni . A megbízatásra
alkalmatlanná válás megállapításáról a köztársasági elnök dönt .

(5) Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti esetben a köztársasági elnök a korábbi elnö k
megbízatásának megsz űnését követő harminc napon belül nevezi ki az elnököt .

18. §

(1) A köztársasági elnök a Költségvetési Tanács elnökére vonatkozóan a 15 . § (2)
bekezdése és a 17 . § (3) bekezdése alapján tudomására jutott személyes adatot a
kinevezési feltételek teljesülésének ellen őrzése céljából, a Költségvetési Tanác s
elnökének kinevezéséről szóló döntés meghozatalának id őpontjáig, illetve a 17 . § (3)
bekezdése szerinti esetben a megbízatásra méltatlanná válás megállapításáig kezelheti .

(2) A köztársasági elnök 17. § (3) és (4) bekezdése szerinti döntéséhez ellenjegyzés ne m
szükséges .
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19. §

A Költségvetési Tanács elnöke és tagjai a Költségvetési Tanács elnökeként, illetv e
tagjaként ellátott tevékenységükért illetményre és más juttatásra nem jogosultak.

20. §

A Magyar Nemzeti Bank elnökének és az Állami Számvev őszék elnökének a
Költségvetési Tanács munkájában végzett tevékenysége nem érinti e szervezetek
törvényben meghatározott feladatait. A Költségvetési Tanács döntése és a Költségvetési
Tanács ülésein képviselt álláspontja a Magyar Nemzeti Bank elnökét és az Állam i
Számvevőszék elnökét elnöki feladatainak ellátása során nem köti .

6. A Költségvetési Tanács hatásköre, működésének szabályai

21. §

(1) A Költségvetési Tanác s

a) az Alaptörvény 44. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban előzetes
véleményt mond a központi költségvetésről szóló törvény tervezetérő l,

b) dönt az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdése szerinti el őzetes hozzájárulásról ,

c) véleményt mondhat a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek
felhasználásával kapcsolatos vagy azzal összefüggő bármely kérdésrő l és

d) negyedévente véleményt mond a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a
közpénzek felhasználásával kapcsolatos, vagy azzal összefüggő bármely kérdésrő l és

e) megállapítja a Költségvetési Tanács ügyrendjét.

(2) A Költségvetési Tanács ülései nem nyilvánosak.

(3) A Költségvetési Tanács üléseit a napirend közlésével a Költségvetési Tanács elnöke
hívja össze és vezeti. A Költségvetési Tanács elnöke akadályoztatása esetén az ülés
összehívásával és vezetésével a Költségvetési Tanács valamely tagját bízza meg .
Egyebekben a Költségvetési Tanács ülésein helyettesítésnek nincs helye .

(4) A Költségvetési Tanács — a (7) bekezdésben foglalt kivétellel — akkor határozatképes,
ha tagjai közül legalább kettő jelen van. A Költségvetési Tanács döntéseinek
elfogadásához — a (7) bekezdésben foglalt kivétellel — egyszerű szótöbbség szükséges .

(5) A Költségvetési Tanács döntéseinek meghozatalakor a Költségvetési Tanács elnöke
vagy a Költségvetési Tanács ülés vezetésével megbízott tagja kijelöli a Költségvetés i
Tanács azon tagját, aki a döntés és annak indokai — az ülésen elhangzottak figyelembe
vételével történ ő — írásba foglalásáért felelő s . A Költségvetési Tanács döntését
tartalmazó dokumentumot — az akadályoztatás esetét kivéve — a Költségvetési Tanác s
valamennyi tagja aláírja. A Költségvetési Tanács tagja különvéleményét — annak
írásbeli indokolásával együtt — jogosult a döntést tartalmazó dokumentumhoz csatolni .
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(6) A Költségvetési Tanács döntéseit – ideértve a Költségvetési Tanács tagjaina k
különvéleményét is – az Országgyű lés honlapján közzé kell tenni.

(7) A Költségvetési Tanács ülései összehívására, napirendjének megállapítására ,
vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Költségvetési Tanács ügyrendje állapítj a
meg. A Költségvetési Tanács ügyrendjének elfogadásához és módosításához a
Költségvetési Tanács elnökének és tagjainak egyhangú szavazata szükséges. A
Költségvetési Tanács ügyrendje vonatkozásában az (5) bekezdésben foglaltakat kel l
alkalmazni azzal, hogy ahhoz különvéleményt csatolni nem lehet .

7. A Költségvetési Tanács eljárás a
a központi költségvetésről szóló törvény elfogadása sorá n

22. §

(1) A Kormány azt követően, hogy a központi költségvetésről szóló törvény tervezeté t
megtárgyalta, azt a 21 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti véleményezés céljából megküldi
a Költségvetési Tanácsnak. A Költségvetési Tanács a központi költségvetésről szóló
törvény tervezetét elsősorban az Alaptörvény 36 . cikk (4)-(6) bekezdésében foglaltak
teljesülése szempontjából vizsgálja, azonban véleményében egyéb észrevételeket is tehet .
A Költségvetési Tanács véleményét a központi költségvetésr ől szóló törvény tervezetének
kézhezvételét követő tíz napon belül küldi meg a Kormány részére .

(2) A Kormány a központi költségvetésről szóló törvény tervezetét a Költségvetés i
Tanács véleményének kézhezvételét követően, vagy az (1) bekezdés szerinti határidő
eredménytelen elteltét követően nyújtja be az Országgyű lésnek.

(3) Ha a Költségvetési Tanács az (1) bekezdés szerinti határidőig egyet nem értésé t
jelezte, a Kormány a központi költségvetésről szóló törvény tervezetét ismételte n
megtárgyalja, és azt annak újbóli megtárgyalását követ ően nyújtja be az
Országgyűlésnek.

23. §

(1) A Költségvetési Tanács 21 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti el őzetes
hozzájárulásának megadásáról a költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott, a központ i
költségvetés bevételeinek és kiadásainak fejezetenkénti összegét és főösszegét, továbbá a
költségvetési hiány vagy többlet mértékét érint ő módosító javaslatokról és kapcsolód ó
módosító javaslatokról (a továbbiakban együtt : módosító indítvány) történ ő szavazás t
követően, az Országgyűlésnek – a központi költségvetésről szóló törvény fejezeteinek
bevételi és kiadási főösszegérő l, továbbá a költségvetési hiány vagy többlet mértékér ő l –
történő határozathozatala előtt dönt.

(2) A költségvetési törvényjavaslat, az Országgyűlés által elfogadott módosító
indítványok és az Országgyű lés (1) bekezdés szerinti határozata tervezetének szövegét a z
előzetes hozzájárulás megadása céljából az Országgy űlés elnöke az azokról történő
szavazást követően haladéktalanul megküldi a Költségvetési Tanács részére, és a
költségvetési törvényjavaslat ütemezéséhez igazodóan megállapítja a Költségvetés i
Tanács döntésének közlésére rendelkezésre álló határidőt. Az Országgyű lés elnöke által
megállapított határid ő három napnál nem lehet rövidebb .
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(3) A Költségvetési Tanács az előzetes hozzájárulás megadásának megtagadásáról hozott
döntését részletesen indokolja, kiemelve, hogy a költségvetési törvényjavaslat mel y
rendelkezései, illetve mely módosító indítványok okozzák az Alaptörvény 36. cikk (4)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel való összhang hiányát .

(4) Ha a Költségvetési Tanács az előzetes hozzájárulás megadását megtagadja, a z
Országgyű lés költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban : bizottság) –
a Költségvetési Tanács döntését megalapozó indokolásban foglaltak alapján – módosít ó
indítványt készít . A módosító indítvány a költségvetési törvényjavaslat korábban má r
megszavazott módosító indítvánnyal érintett részének megváltoztatását, újból i
megállapítását is tartalmazhatja. A bizottság módosító indítványa a Költségvetés i
Tanács döntésének való megfelelést szolgálja, a költségvetési törvényjavaslathoz eze n
eljárásban más módosító indítvány nem nyújtható be .

(5) A bizottság a (4) bekezdés szerinti módosító indítvány tervezetét megküldi a
Költségvetési Tanácsnak, amely annak kézhezvételét követ ő egy munkanapon belül dön t
a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához szükséges, a módosító indítván y
elfogadásától függő előzetes hozzájárulás megadásáról . A Költségvetési Tanács az
előzetes hozzájárulás megadását kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha a
módosító indítvány elfogadásával sem lenne biztosított az Alaptörvény 36. cikk (4)-(6)
bekezdésében foglaltak megtartása .

(6) A bizottság a módosító indítvány benyújtásáról a Költségvetési Tanács egyetért ő
döntésének ismeretében szavaz .

(7) A bizottság új módosító indítványt készít, h a

a) a Költségvetési Tanács a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához szüksége s
előzetes hozzájárulását a módosító indítvány tervezetének ismeretében sem adja meg ,
vagy

b) a Költségvetési Tanács a módosító indítvány elfogadásától függ ően adta meg a
költségvetési törvényjavaslat elfogadásához szükséges el őzetes hozzájárulását, de a
módosító indítvány benyújtását a bizottság nem szavazta meg, vagy azt az Országgy űlés
nem fogadta el.

(8) A (7) bekezdés szerinti módosító indítvány elkészítésére, megküldésére, a
Költségvetési Tanács döntésének kialakítására és közlésére a (4)-(6) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni .

(9) Az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény költségvetési fejezeteinek
bevételi és kiadási főösszegéről, valamint a költségvetési hiány vagy többlet mértékérő l
azt követően hoz határozatot, hogy a Költségvetési Tanács a költségvetés i
törvényjavaslat elfogadásához szükséges el őzetes hozzájárulását a módosító
indítványokról történő szavazást követően megadta, vagy a (4)-(7) bekezdés szerint a
bizottság által elkészített módosító indítvány elfogadásától függ ő előzetes hozzájárulás
megadását követően a módosító indítványt az Országgy ű lés elfogadta.

8. A Költségvetési Tanács eljárása
a központi költségvetésről szóló törvény módosítása sorá n
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24. §

(1) A központi költségvetéséről szóló törvény módosítását tartalmazó olyan
törvényjavaslat, amely – a megszavazott módosító indítványokra, zárószavazás el őtti
módosító javaslatokra is tekintettel – megváltoztatná a központi költségveté s
bevételeinek és kiadásainak főösszegét, növelné a költségvetési hiány mértékét, a
Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása alapján bocsátható zárószavazásra .

(2) Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslatot és az ahho z
kapcsolódóan elfogadott módosító indítványok, zárószavazás el őtti módosító javaslato k
szövegét az el őzetes hozzájárulás megadása céljából haladéktalanul megküldi a
Költségvetési Tanács részére.

(3) A Költségvetési Tanács döntését a záróvita lezárását – ha az (1) bekezdés szerinti
törvényjavaslathoz az általános vita lezárásáig módosító javaslatot nem terjesztettek elő ,
az általános vita lezárását, ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz benyújtot t
módosító indítványok közül az Országgy űlés egyet sem fogadott el, a módosít ó
indítványokról való szavazást – követ ően, az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat
zárószavazása előtt közli az Országgyűlés elnöke által megállapított határidőig. Az
Országgyűlés elnöke által megállapított határidő három munkanapnál nem lehe t
rövidebb. A Költségvetési Tanács az előzetes hozzájárulás megtagadásáról hozott
döntését a 23 . § (3) bekezdése szerint indokolja .

(4) Ha a Költségvetési Tanács az előzetes hozzájárulás megadását megtagadja, a
bizottság a Költségvetési Tanács döntését megalapozó indokolásban foglaltak alapján
zárószavazás előtti módosító javaslatot készít, amely – a Költségvetési Tanác s
döntésében meghatározott követelményeknek történ ő megfelelés céljából – az (1 )
bekezdés szerinti törvényjavaslat bármely rendelkezését módosíthatja . Ezen eljárásban
más módosító indítvány nem nyújtható be . A zárószavazás előtti módosító javasla t
Költségvetési Tanács részére történő megküldésére, benyújtására, az arról történ ő
szavazásra, valamint a Költségvetési Tanács egyetértésének megadására a 23 . § (5)-(7 )
bekezdését kell alkalmazni .

(5) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat zárószavazása azt követően tartható meg,
hogy a Költségvetési Tanács az annak elfogadásához szükséges el őzetes hozzájárulását a
(2) bekezdés szerinti eljárásban megadta, vagy a (4) bekezdés szerint a bizottság álta l
elkészített zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadásától függő előzete s
hozzájárulás megadását követően a zárószavazás előtti módosító javaslatot – a záróvita
ismételt megnyitásával – az Országgy ű lés elfogadta . Ezen eljárásban csak a bizottsá g
nyújthat be módosító indítványt.]

A Költségvetési Tanács

5 .A Költségvetési Tanács, elnöke és tagjai

15 .§

(1)

	

A Költségvetési Tanács (a továbbiakban:Tanács) testületként eljárva vesz részta
központi költségvetésrő l szóló törvény (a továbbiakban : költségvetési törvény)
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előkészítésében	 és	 az	 államadósság	 mértékére	 vonatkozó	 elő írások	 betartásának
ellenőrzésében .

(2)

	

A Tanács csak a törvényeknek alárendelve végzi tevékenységét .

(3 .)

	

A Tanács tagjai önállóan alakítják ki véleményüket, álláspontjuk képviseletében
egymástól függetlenek .

(4) Az Állami Számvevőszék elnökének és a Magyar Nemzeti Bank elnökének a Tanác s
munkájában végzett tevékenysége nem érinti e szervezetek törvényben meghatározott
feladatait . A, Tanács és annak tagi aként eljáró személy által kiviselt álláspont, meghozot t
döntés az Állami Számvevőszék elnökét és a Magyar Nemzeti Bank elnökét elnöki
feladatainak ellátása során nem köti .

(5) Ha a Tanács elnökének, az Állami Számvevőszék elnökének, vagy a Magyar Nemzet i
Bank elnökének tisztsége átmenetileg nincs betöltve, akkor a Tanács elnöke és másik tagja ; az
elnöki tisztség betöltetlensége esetén _pedig a másik két tagja végzi tovább a Tanác s
tevékenységét.

16 .§

A Tanács elnöke a költségvetési törvény, és a költségvetési törvény módosításának
tárgyalásakor jogosult részt venni az Országgyűlés és annak bizottságai ülésén, ott
felszólalhat, véleményét kifejtheti .

17 .

A Tanács elnöke tevékenységéért díjazásban részesül, a Tanács tagja az e törvényben foglal t
feladata ellátásáért illetményre és egyéb juttatásra nem jogosult .

18 .§

(1) A Tanács elnökének büntetlen el őéletű , magyar állampolgárságú, kiemelked ő szakmai
ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkez ő közgazdász nevezhető ki .

(2) Az elnökjelölt a kinevezését megel őzően hatósági bizonyítvánnyal igazoljaa
köztársasági elnök részére azt a tényt, hogy büntetlen el őéletű, valamint nem álla
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az elnökjelölt a kinevezés e
előtt a köztársasági elnöknek a magyar állampolgárságát igazoló irat, a fels őfokú közgazdász
végzettségét igazoló oklevél és a szakmai életútját bemutató önéletrajz benyújtásával igazolj a
az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesítését .

jJ

	

A Tanács elnöke kinevezését követ ően a köztársasági elnök előtt esküt tesz. Az eskü
szövege :

Én, (a kinevezett elnök neve) esküszöm, hogy hazámhoz, Magyarországhoz és annak népéhe z
hű leszek; az Alaptörvényt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom ;a
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tudomásomra utott titkot me őrzöm• a Költsé vetési Tanács elnöki tísztsé _ emből eredő
feladataimat Magyarországhoz fejl ődésének előmozdítása és az Alaptörvény érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

(Az esküt tev ő meggyőződése szerint )
Isten engem úgy segéljen !

(4) Az eskü vagy fogadalom tételér ő l a Tanács elnöke okmányt ír alá .

5

	

Tanács elnöke az el őde me bízatásának me • szűnésekor illetve ha előd' e
me bízatásának me szűnését követően nevezték ki a kinevezésével lé hivatalba .

19. §

A Tanács elnökének nem nevezhető ki olyan személy, aki tagja az Országgyűlésnek,a
Kormánynak illetve állami vezető bíró ügyész kormánytisztviselő vagy köztisztviselő
továbbá aki szolgálati jogviszonyban áll .

20. §

A Tanács elnöke az Alaptörvényben és e törvényben meghatározott, a Tanác s
tevékenységére vonatkozó hatáskörök gyakorlása során kifej-tett tevékenysége, az általa közölt
tény vagy vélemény miatt bíróság vagy más hatóság előtt – megbízatásának ideje alatt és azt
követően – nem vonható felelősségre, e tény vagy vélemény miatt a Tanács elnöke ellen
bírósá • va ' más hatósá előtt el' árás nem indítható . Ez a mentessé nem vonatkozik a
szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal való visszaélésre, a rágalmazásra ésa
becsületsértésre, valamint a Tanács elnökének polgári jogi felel ősségére .

.(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kiterjed a közhatalmat gyakorló
személy vagy közszereplő politikus sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint–
amennyiben a Tanács elnökének nem volt tudomása arról, hogy a közlés a lényegét tekintv e
valótlan – rágalmazásra.

A Tanács elnökét csak tettenérés esetén lehetőrizetbe venni, és ellene csaka
köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával lehet büntető eljárást, valamint szabálysértési
eljárást indítani vagy fogyatni továbbá büntető eljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni .

(4) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb
ügyész azt követően illetve magánvádas üdvben a bíróság terjeszti elő a köztársasági
elnökhöz. Az indítványt a Tanács elnökének tettenérése esetén haladéktalanul el ő kel l
terjeszteni . Szabálysértési ügyben a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítván t – a
szabálysértési hatóság megkeresése alapján – a legfőbb ügyész terjeszti elő a köztársasági
elnökhöz.

(5) A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott döntés csak arra az ügyre vonatkozik ,
amelyre az indítványt el ő terjesztették.
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(6) A Tanács elnöke mentelmi jogáról — a szabálysértési eljárás kivételével — ne m
mondhat le . E jogát mindenki köteles tiszteletben tartani .

(7) A Tanács elnöke köteles mentelmi jogának megsértését a köztársasági elnökne k
haladéktalanul bejelenteni .

21 .§

(1) A Tanács elnökének megbízatása megszűnik:

aj a megbízatása lejártakor ,
bj lemondással .,

ha a megbízatásra méltatlanná vált ,
ha a megbízatásra alkalmatlanná vált ,
halálával .

(2) A lemondást írásban kell közölni a köztársasági elnökkel . A Tanács elnökének
megbízatása a közlést követően, a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondó
nyilatkozat köztársasági elnök általi kézhezvételével sz űnik meg .

j3) A megbízatásra méltatlan a Tanács elnöke, ha a kinevezését követ ően bekövetkező
okból az 18. § (1) bekezdésében meghatározott kinevezési feltételeknek már nem felel meg.A
köztársasági elnök a megbízatásra méltatlanná válás megállapítására alkalmas körülmén y
tudomására	 jutását	 követően a mulasztás	 fogkövetkezményeinek	 ismertetésével
haladéktalanul felhívja a Tanács elnökét, hogy az 18 ._§ (2) bekezdésében meghatározott
módon igazolja, hogy a kinevezési feltételeknek megfelel . Az igazolás elmulasztása vagya
kinevezési feltételeknek való megfelelés hiánya esetén a megbízatásra méltatlanná válá s
tényét a köztársasági elnök megállapítja.

(4) A megbízatásra alkalmatlanná válik a Tanács elnöke, ha feladatait legalább hatvan
napon keresztül folyamatosan nem képes ellátni . A megbízatásra alkalmatlanná válás
megállapításáról a köztársasági elnök dönt .

(5) Az (1) bekezdés b)—e) pontja szerinti esetben köztársasági elnök a korábbi elnö k
megbízatásának megszűnését követő hatvan napon belül kinevezi a Tanács úi elnökét. Az
elnök kinevezésére egyebekben a 18 . §_ és 19 . § rendelkezéseit kell alkalmazni .

(6) A köztársasági elnök a 18. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés alapján tudomására jutot t
személyes adatot a 18 . § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzése
céljából, az elnökjelölt kinevezéséről szóló döntés meghozatalának időpontjáig, illetvea
megbízatásra méltatlanná válás megállapításáig kezelheti .

(7) A (3) és a (4) bekezdéssel a köztársasági elnök hatáskörébe utalt döntéshe z
ellenjegyzés nem szükséges .

22.§

A Tanács elnöke
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a) vezeti a Tanácsot ,
b) összehívja a Tanács ülését és javaslatot tesz annak napirendjére ,
c) képviseli a Tanácsot .

6. A Költségvetési Tanács feladata, hatásköre, működésének szabálya i

23 .§

(1) A Tanác s

a) az Ala törvény 44 . cikk (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban véleményt mond a
központi költségvetésrő l szóló törvény tervezetérő l ,
b) dönt az Alaptörvény 44 . cikk (3) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulásról ,

vélemén

	

mondhat a költsé • vetés tervezésével vé reha'tásával a köz • énnekc
felhasználásával, továbbá az államháztartás helyzetével kapcsolatos bármely kérdésr ő l ,
d félévente vélemén mond a kő ltsé .vetés tervezésével vé reha'tásával a köz • énze k
felhasználásával kapcsolatos, vagy azzal összefügg ő bármely kérdésrő l ,
e) megállapítja a Tanács ügyrendjét .

24 .§

W A Kormány a költségvetési törvény tervezetét részletes számításokkal alátámasztva,
és a jo szabályváltozások költségvetési hatását bemutatva véleménynyilvánítás céljából
megküldi a Tanácsnak, amely a tervezet kézhezvételét követ ő tíz napon belül a tervezetre
vonatkozó véleményét megküldi a Kormány részére .

A Tanács a (1) bekezdés szerinti véleményében a tervezetre észrevételeket tehet ,
valamint - ha a tervezettel kapcsolatban annak hitelességére vagy végrehajthatóságár a
vonatkozóan alapvető ellenvetései vannak - a tervezettel való egyet nem értését jelzi .

(3) A Kormán a költsé_vetési törvén 'avaslatot a Tanács vélemén ének kézhezvételét
vagy - költségvetési tanácsi vélemény hiányában - a (1) bekezdés szerinti határidő
eredménytelen elteltét követően nyújthatja be az Országgyűlés elé .

(4) Ha a Tanács az (1) bekezdés szerinti határidő ig egyet nem értését jelezte, a Kormány
a központi költségvetésr ő l szóló törvény tervezetét ismételten megtárgyalja, és azt követően
nyújtja be az Országgyű lésnek .
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7. A Tanács eljárása az államadósság_mértékének vizsgálatában

25. §

A költségvetési törvényjavaslatban a fjezetek f őösszegének megállapítását követően
az Országgyűlés elnöke az erről szóló országgyűlési határozatot megküldi a Tanács tagjainak .

(2) A Tanács ellenőrzi, hogy az (1, bekezdés szerint megküldött országgyű lési határozat
megfelel-e az államadósság mértékére az Alaptörvény 36. cikk (4) vagy (5) bekezdésében
előírt rendelkezésnek. A Tanács álláspontjáról az országgyűlési határozat kézhezvételét
követő tíz napon belül írásban tájékoztatja az Országgyűlés elnökét .

(3) Ha a Tanács az Országgyű lés elnökével közölt véleményében azt állapítja meg, hogy
az Országgyűlés határozata az Alaptörvény 36 . cikk (4) vagy (5) bekezdésében el ő írt ,
államadósság mértékére vonatkozó rendelkezés megsértését eredményezné, az Országgyűlés
elnöke erről haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Országgy űlésben működő
képviselőcsoportok vezető it .

(4) Az Országgyűlés a Tanács (3) bekezdés szerint közölt elutasító álláspontját követő öt
munkanapon belül a költségvetési fejezetek főösszegének megállapításáról ismét határozato t
hoz .

(5) A Költségvetési fjezetek főösszegének megállapításáról a (4) bekezdés szerint
meghozott határozatot az Országgy űlés elnöke ismét haladéktalanul megküldi a Tanács
tagjainak. A Tanács a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálatot ismételten elvégzi, é s
álláspontjáról az országgyűlési határozat kézhezvételét ől számított három munkanapon belü l
tájékoztatja az Országgy ű lés elnökét .

Az Országgyűlés elnöke a költségyetési törvényjavaslatot annak elfogadása előtt az
Alaptörvény 44 . cikk (3) bekezdésében foglalt el őzetes hozzájárulás kikérésének céljábó l
megküldi a Tanács tagjainak .

A Tanács a (6) bekezdés szerint kikért előzetes hozzájárulását a kézhezvételtő l
számított három munkanapon belü l

a) megadja, és erről az Országgyűlés elnökét írásban értesíti ; vagy
b) megtagadja, ha az Alaptörvény 36 . cikk (4) vagy (5) bekezdésében az államadósságra előírt
korlát nem teljesül .

(8) A Tanács a költségyetési törvény elfogadásához az Alaptörvény 44. cikk (3 )
bekezdésében	 előírt	 előzetes	 hozzájárulásának a (7) bekezdés b) pontja 	 szerinti
megtagadásáról haladéktalanul belül értesíti az Országgyűlés elnökét és a köztársasági
elnököt .

(9) Ha a Tanács az előzetes hozzájárulását a (7) bekezdés b, pontja szerint megtagadja,a
törvényjavaslat zárószavazásra nem bocsátható . Az Országgyűlés elnöke a Tanács előzetes
hozzájárulásának megtagadásáról haladéktalanul 	 értesíti az Országgy űlésben működő
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ké .viselő csosortok vezetőit kezdemén ezve a költségvetési 	 törvényjavaslat módosítására
irán uló el'árást . Ha az Orszá

	

"lés a költsé vetési törvén avaslatot módosít 'a a Tanác s
hozzájárulásának kikérésére a (6

1 A köz onti költsé
amel a me szavazott módosító indítván okra zárószavazás el őtti módosító avaslatokra is
tekintettel — me változtatná a köz . onti költsé ' vetés bevételeinek és kiadásainak főössze _é t
növelné a költségvetési hiány mértékét, a Tanács el őzetes hozzájárulása alapján bocsáthat ó
zárószavazásra.

(2) Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslatot és az ahhoz
ka csolódóan elfo adott módosító indítván ok zárószavazás el őtti módosító ' avaslato k
szöve ét az előzetes hozzá árulás me adása cél' ából haladéktalanul me küldi a Tanács
részére .

(3)	 A Tanács döntését a záró vita lezárását — ha az (1 ) bekezdés szerint i törvényjavaslathoz az
általános vita lezárásáig módosító javaslatot nem terjesztettek elő, az általános vita lezárását,
ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok közül az
Országgyűlés egyet sem fogadott el, a módosító indítványokról való szavazást — követ ően tíz
napon belül, közli az Országgyűlés elnökével. A Tanács az előzetes hozzájárulás
megtagadásáról hozott döntését indokolja.

(4) Ha a Tanács az előzetes hozzájárulás megadását megtagadja a bizottság a Tanács döntését
me ala . ozó indokolásban fo . laitak ala .'án zárószavazás el őtti módosító 'avaslatot készí t
amely — a Tanács döntésében meghatározott követelményeknek történő megfelelés céljából—
az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat bármely rendelkezését módosíthatja . Ezen eljárásban
más módosító indítvány nem nyújtható be . A zárószavazás el őtti módosító javaslat Tanács
részére történő megküldésére, benyújtására, az arról történő szavazásra, valamint a Tanác s
egyetértésének megadására a 26.1(5)47) bekezdését kell alkalmazni .

(5) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat zárószavazása azt követően tartható meg, hogya
Tanács az annak elfogadásához szükséges előzetes hozzájárulását a (2) bekezdés szerinti
eljárásban megadta, vagy a (4) bekezdés szerint a bizottság által elkészített zárószavazás el őtti
módosító javaslatot — a záró vita ismételt megnyitásával — az Országgyűlés elfogLadta . Ezen
eljárásban csak a bizottság nyújthat be módosító indítványt .

8. A Költségvetési Tanács működése

27.§

(1) A Tanács szükség szerint tartja üléseit .
(2) A Tanács véleményét az ülésein alakítja ki .
(3) A Tanács akkor határozatképes, ha tagfainak többsége jelen van . Döntéseita
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza .
(4) Ha a Tanács valamely tagjának tisztsége nincs betöltve, akkor a másik két ta g
egyhangú döntéssel hozza meg határozatait .

)	 bekezdés rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni .

26 .

vetéséről szóló törvén módosítását tartalmazó ol an törvén avaslat

12



(5) A Tanács ülései nem nyilvánosak.
(6) A Tanács üléseit a napirend közlésével az elnök hívja össze és vezeti . Az elnök
akadályoztatása esetére az ülés összehívásával és vezetésével a Tanács valamely más tagjá t
bízza meg. Egyebekben a Tanács ülésein helyettesítésnek nincs helye .
(7) A Tanács döntését tartalmazó dokumentumot – az akadályoztatás esetét kivéve –a
Tanács valamennyi tagja aláírja .

2 .

	

A törvényjavaslat 44 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„44 . §

E törvény 5. alcíme, 6. alcíme, 7 . alcíme és 8 . alcíme az Alaptörvény 44 . cikk (5) bekezdése ,
V. és VI . Fejezete az Alaptörvény 40 . cikke alapján sarkalatosnak minősül .”
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Indokolás

A módosító javaslat a Költségvetési Tanács szabályozást érinti, célja a törvényjavaslatba n
foglalt szabályozás rendszerezése, pontosítása .

Az Alaptörvény közpénzügyi előírásai, azokon belül is els ősorban az adósságra vonatkoz ó

kikötések, illetve a jogkörében megerősített Költségvetési Tanács (a továbbiakban : Tanács)
eddig még nem létezett erős kontrollt jelentenek a költségvetés szempontjából . A Tanács
jelentősége és felelőssége abban áll, hogy őrködik az Alaptörvényben rögzített, a z

államadósság mértékére vonatkozó el ő írások betartásán .

A Tanács feladatai időrendben két szakaszra bonthatók. A költségvetési törvényjavaslat
megalkotásának második szakasza az Országgyű lésben folyik. Ebben a Tanács a módosító
javaslat szerint azután jut szerephez, miután az Országgy űlés a költségvetési fejezetek
főösszegét megállapította. A Tanács megvizsgálja a határozatot és véleményt mond róla . A
Tanács ekkor azt vizsgálja, hogy a költségvetési fejezetek főösszegének megállapításakor az
Országgyűlés megtartotta e az Alaptörvény 36 . cikkének (4) és (5) bekezdésében a z
államadósság mértékére meghatározott korlátot . A költségvetési törvény elfogadását
megelőzően az Országgyűlés elnöke a zárószavazás előtt álló költségvetési törvényjavaslatot
az Alaptörvény 44 . cikk (3) bekezdés szerinti el őzetes hozzájárulás kikérése céljábó l
megküldi a Tanácsnak, amely dönt a hozzájárulás megadásáról, vagy ha az alaptörvény 36 .
cikk (4), vagy (5) bekezdésében az államadósságra el őírt korlát nem teljesül az előzetes
hozzájárulást megtagadja . A költségvetési törvény megalkotásának parlamenti szakaszában a
Tanács vizsgálódási területe szűkebb, mint amilyen a kormányzati előkészítő szakaszban volt,
viszont a módosító javaslat alapján kifejezetten er ős jogosítvánnyal rendelkezik .

Dr. Nyikos László
elnök

Budapest, 2011 . december 15 .

t':
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