A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁNAK FOLYAMATA
Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 24. §.
(továbbiakban: Gst.)

Alaptörvény 36. cikk (1)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22.§ (2) (továbbiakban: Áht.)

A Költségvetési Tanács – 10 napon belül
- véleményezi a központi költségvetés
tervezetét.

A Kormány szeptember 30-áig benyújtja az Országgyűlésnek a központi költségvetésről
szóló törvényjavaslatot, illetve megalapozásához szükséges törvénymódosításokat
tartalmazó törvényjavaslatot.

HHSZ. 98. §
A házelnök kiadja minden állandó bizottságnak.

HHSZ. 120. § (3)
Minden bizottság külön véleményezi a
törvényjavaslatot, majd a Költségvetési
bizottság összefoglalva beterjeszti az
Országgyűlés elé.

HHSZ 101. §
Általános vita
(módosító javaslatok benyújtása: az általános vita lezárásáig - HHSZ 102.§ (1)

HHSZ. 102. § (3)
A bizottságok megtárgyalják a módosító
javaslatokat. A bizottság még nyújthat be
módosító javaslatot.

HHSZ. 104. § (1)
Az Országgyűlés dönt a részletes vitára bocsátásról.

HHSZ. 121/A. § (2)
Részletes vita I.
(a költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegét, a hiány és többlet mértékét érintő
módosító javaslatokról)

HHSZ. 102. § (4)
A bizottságok megtárgyalják a kapcsolódó
módosító javaslatokat. A bizottságok még
nyújthatnak be módosító javaslatokat.

HHSZ. 121/A. § (2), (3)
Határozathozatal a módosító, és kapcsolódó módosító javaslatokról
(a részletes vita I. részében tárgyaltakról)

HHSZ. 121/A.§ (3)
A Költségvetési bizottság –az OGY. döntésének
megfelelő számszaki átvezetéseket tartalmazó -

módosító javaslatot készít a központi
költségvetés egyenlegére, ill. a költségvetési
fejezetek bevételi és kiadási főösszegére.

HHSZ. 121/A.§ (4)
Határozathozatal a Költségvetési bizottság módosító javaslatairól
(Áht. tv. 22. § (7) szerint november 30-áig)

HHSZ. 121/A.§ (4)
A házelnök - 1 napon belül - tájékoztatja a Költségvetési Tanácsot az
elfogadott fejezeti főösszegekről, valamint bemutatja az elfogadott
módosító indítványok részletes számszaki hatását. (Gst. 25. § (1))

HHSZ. 121/A.§ (5)
Részletes vita II. - (a részletes vita újbóli megnyitása)

A Költségvetési bizottság –haladéktalanul –
tájékoztatja az OGY-t a központi
költségvetés egyenlegéről, a költségvetési
fejezetek bevételi és kiadási főösszegéről és
azok számszaki hatásáról.

(a részletes vita I. részében nem tárgyalt és/vagy fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokat érintőekről)

HHSZ. 121/A. § (5)
Határozathozatal a módosító javaslatokról
(a részletes vita II. részében tárgyaltakról)
Gst. tv. 25. § (3) (4)
A Tanács megvizsgálja, hogy az egységes
javaslat megfelel-e az államadósság szabálynak,
majd véleményéről - 3 napon belül - írásban
tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

Gst. tv. 25/A. § (3) (4)
A Tanács megvizsgálja, hogy a zárószavazás
előtti módosító javaslatok megfelelnek-e az
államadósság szabálynak, majd véleményéről
-1 napon belül- írásban tájékoztatja az
Országgyűlés elnökét.

A házelnök megküldi a Költségvetési
Tanácsnak. (Gst. 25.§. (2))

Egységes javaslat

A házelnök megküldi a Költségvetési Tanácsnak. (Gst. 25/A. §. (2))

HHSZ. 121/B. § (2) (3)
Záróvita
(a Kormány által benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása)

Határozathozatal a zárószavazás előtti módosító javaslatokról
A Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulásának megadásával. (Gst. 25/A. §. (3) (4))

HHSZ. 121/C. §
Alaptörvény 6. cikk (5)
HHSZ.110.§
Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak
valamely rendelkezésével nem ért egyet – és az
Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdés szerinti jogával nem
élt - a törvényt aláírás előtt észrevételeinek

közlésével 1 alkalommal megfontolásra
visszaküldheti az Országgyűlésnek.

Zárószavazás
(a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása megadását követően)

Alaptörvény 6. cikk (3), HHSZ. 108.§ (1)
Az Országgyűlés elnöke aláírja öt napon belül.

Alaptörvény 6. cikk (3)
Alaptörvény 6. cikk (4)
Ha a köztársasági elnök a törvényt vagy annak
valamely rendelkezését az Alaptörvénnyel
ellentétesnek tartja – és az OGY. az Alaptörvény 6.
cikk (2) szerinti jogával nem élt -, a törvényt az
Alaptörvénnyel való összhangjának
vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldi.

és/vagy az újból megnyitott részletes vita megnyitása
után érkezett módosító és kapcsolódó módosító
javaslatokról.

Gst. 25/A. § (1)
A Tanács véleménye szerint az egységes
javaslat elfogadása az államadósság-szabály
megsértését eredményezné, a Kormány
zárószavazás előtti módosítót nyújt be ennek
kiküszöbölésére.

Alaptörvény 6. cikk (2)
Az OGY – a törvény kezdeményezője, a Kormány,
illetve az OGY. elnöke zárószavazás előtt - az
elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való
összhangjának vizsgálatára megküldheti az
Alkotmánybíróságnak.

A Költségvetési bizottság újabb ajánlást
készít a részletes vita I. részében nem tárgyalt

A köztársasági elnök aláírja öt napon belül.

Alaptörvény 6. cikk (3)
A Magyar Közlönyben kihirdeti.

HHSZ. 121/B. § (1)
A zárószavazás megkezdése előtt írásban legkésőbb annak az ülésnapnak a megnyitása
előtt 48 órával, amely ülésnap napirendjén
szerepel az adott törvényjavaslat zárószavazása
- módosító javaslatot nyújthat be, melyeket
az elnök kiadja az Alkotmányügyi bizottságnak.

