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Tisztelt Elnök Úr! 
 
 

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények 
módosításáról szóló T/11621. számú törvényjavaslat és a Magyar Köztársaság 2005. évi 
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat több alkotmányossági és egyéb jogi 
problémát is felvet, amelyekről kérjük a tisztelt Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság 
állásfoglalását. Álláspontunk szerint a Kormány törvénysértő módon nyújtotta be ezeket a 
törvényjavaslatokat, amelyek ráadásul több helyen is ellentétesek az Alkotmány előírásaival 
és az Európai Unió jogszabályaival.  

Nem készültek el a jogalkotási törvény és a környezetvédelmi törvény által előírt 
elemzések. Nem történt meg a közvetett támogatások kimutatása, amit az államháztartási 
törvény tesz kötelezővé. Mindezek hiányában az országgyűlési képviselők aligha tudnak 
megalapozottan dönteni. Így például évi több ezermilliárd forintra tehetők azok a közvetett 
támogatások, amelyekről semmiféle tájékoztatást nem kapott az országgyűlés.  

A törvényjavaslatok alkotmányellenes elemei közül megemlítenénk egyes hatóságok 
tervezett leépítését, ami sérti az egészséges környezethez való alkotmányos jogot. 
Hasonlóképpen az Alkotmányba ütközőnek és az az EU jogszabályaival ellentétesnek tartják 
a vasúttól történő további jelentős forráskivonást is. Ugyanakkor folytatódik a súlyosan 
környezetszennyező tevékenységek nemzetgazdasági szempontból is erősen 
megkérdőjelezhető támogatása. Ez utóbbiak fokozatos felszámolásával bőséges forrás 
szabadulna fel a fent említett és számos egyéb feladat finanszírozására. 

Tudjuk, hogy amennyiben az Országgyűlés nem fogadja el időben az adótörvényeket és a 
költségvetési törvényt, az súlyos jogbizonytalanságot és jelentős károkat okoz az országnak. 
Ezért semmiképp sem a jogalkotási folyamat megakasztását szorgalmazzuk, hanem azt 
kívánjuk elősegíteni, hogy ezek a törvények lehetőségekhez képest a legjobban szolgálják az 
egész ország érdekeit. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy az Alkotmány- és Igazságügyi 
Bizottság 



– kérje fel a Kormányt, hogy legalább utólag készítse el a törvény által előírt elemzéseket és 
kimutatásokat, és hogy a jövőben ne kövessen el törvénysértést az adótörvények és a 
költségvetési törvény előkészítése és beterjesztése során; 

– tegyen meg minden tőle telhetőt olyan módosító javaslatok elfogadása érdekében, hogy a 
szóban forgó törvények megfeleljenek az Alkotmány előírásainak. Ehhez konkrét 
módosító javaslatokat készítettünk, illetve fogunk készíteni az elkövetkező időszakban is. 

A témával kapcsolatos részletes anyagainkat mellékeljük. 
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