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a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
módosításáról szóló T/10332 . számú törvényjavaslat T/10332/4 . számú módosító
javaslattal korrigált szövegének zárószavazásra bocsátásáho z

I.

A hozzájárulás elkészítésének előzményei, jogszabályi alapja és nyilvánosság a

A Költségvetési Tanács (a továbbiakban: Tanács) az 1/2013.03 .05. számú határozatával a

2011 . évi CXCIV. törvény 23-24.§-a alapján – az Alaptörvény 44 . cikk (2) bekezdésében

foglaltakkal összhangban – véleményezte a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésérő l

szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló tervezetet (T/10332) .

A Tanácsnak a törvénymódosításra irányuló tervezet hitelességére és végrehajthatóságára

nézve nem voltak olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolták volna a véleményezésr e

átadott dokumentummal kapcsolatban az alapvető egyet nem értés jelzését . A Tanács

véleményében kiemelte, hogy a tervezett változtatások az államadósság szabál y

szempontjából semlegesek. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a költségvetési törvény gyakori

módosításának a költségvetési gazdálkodás el őreláthatóságát rontó voltára, valamint – a

hiánycél tartás érdekében – a további szigorú költségvetési gazdálkodás szükségességére .

Az Országgyűlés elnöke megküldte az OE/159/1/2013 . számú leveléhez csatoltan a Tanác s

elnökének a T/10332. számú törvényjavaslathoz benyújtott, a központi költségvetés kiadás i

főösszegét érintő T/10332/4 . számú módosító indítványt .

A Tanács a döntését az alábbiak szerint fogalmazta meg és hozza nyilvánosságra .

II .

A Tanács határozata

A Tanács a 2013 . március 25-én tartott ülésén egyhangú döntéssel az alábbi határozato t

fogadta el :

1. A Tanács megállapította, hogy a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésérő l

szóló 2012. évi CCIV. törvény módosítását tartalmazó T/10332 . számon benyújtott

törvényjavaslatnak a T/10332/4. módosító javaslattal korrigált változata hitelességére

és végrehajthatóságára vonatkozóan nincsenek olyan alapvet ő ellenvetései, amelyek

indokolnák a dokumentummal kapcsolatban az alapvet ő egyet nem értés jelzését .

2. A Tanács az adósságszabály teljesülésével kapcsolatban megállapítja, hogy a

módosítások érdemben nem érintik a 2013 végére várható államadósságot . Erre

tekintettel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény

26.* (1) bekezdése alapján megadja az előzetes hozzájárulását a Magyarország 2013 .



évi központi költségvetésér ől szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló

T/10332. számú törvényjavaslatnak, az ahhoz benyújtott és az Országgy űlés által

megszavazott T/10332/4 . számú módosító javaslattal korrigált szövegéne k

zárószavazásra bocsátásához .

3 . A Tanács felhatalmazza a KT elnökét, hogy véleményéről haladéktalanul írásban

tájékoztassa az Országgyű lés elnökét .

III .

A Tanács döntésének az indokolás a

A Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ől szóló CCIV. törvény módosítását

tartalmazó T/10332. számú törvényjavaslathoz benyújtott T/10332/4 . számú módosító javaslat

érinti a központi alrendszer kiadási főösszegét (következésképp az egyenlegét is) . A módosító

indítvány az önkormányzati adósságkonszolidáció kiterjesztésével 10 milliárd forinttal növel i

az önkormányzati alrendszer támogatását, aminek következtében ugyanennyivel nő a

központi költségvetés hiánya. Miután az önkormányzati alrendszer hiánya — a bevétel e

növekedése révén — egyidej űleg csökken, így az államháztartás hiányának összege nem

változik. A módosítás az állam-adósságszabály szempontjából semleges .

Budapest, 2013 . március 25 .

Domokos Lászl ó
a Költségvetési Tanács tagja

Dr. Matolcsy György
a Költségvetési Tanács tagja

Dr. Kovács Aiapád
a Költségvetési Tanács elnöke
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Tárgy: Előzetes hozzájárulás a 2012 . évi CCIV . törvény módosításáról szóló T/10332, számú
törvényjavaslat T/10332M, számú módosító javaslattal korrigált szövegének zárószavazásra

bocsátásához

Tisztelt Elnök úr !

Ezúton szeretném jelezni, hogy a központi költségvetésrő l szóló 2012. évi CCIV. törvény módosítására
irányuló T/10332. számú módosító indítványra vonatkozó Költségvetési tanácsi határozat tervezetével
egyetértek, észrevételt nem kívánok tenni . A Tanács tervezetében megfogalmazottat összhangban úg y
látjuk, hogy a módosító indítvány összességében egyenleg-semleges, igy az adósságszabáiy teljesütésé t
nem befolyásolja.

A Tanács ülésére történő meghívását köszönöm, ugyanakkor egyéb etfogtattságaim miatt sajnos nem ál l
módomban az ülésen személyesen részt venni . Ennek megfelelően, a távszavazás lehetőségével élve
ezúton kütdöm a megküldött határozati javaslat elfogadására vonatkozó nyilatkozatomat .

Tisztelettel,

Dr. Matotcsy Győ rgy

Elnök

MAGYAR NEMZETI BANK
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