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1. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentısége 
 
 

1.1. Az államháztartás helye és szerepe a nemzetgazdaságban 
 
Az államháztartás szerepének és jelentıségének megítélésénél abból kell kiindulni, hogy 
melyek azok az állami feladatok, amelyeket az államnak/helyi önkormányzatoknak el kell 
látniuk. Tekintettel arra, hogy minderre nézve nincsen örökérvényő megoldás, az állam 
szempontjából a leglényegesebb probléma, hogy feladatait milyen alapon választja ki. Ennek 
ellenére napjainkban kialakult egy többé-kevésbé elfogadott közgazdasági modell, amely 
meghatározza az állami feladatellátás rendszerét. Ennek figyelembevételével az állami/helyi 
önkormányzati feladatok egy lehetséges csoportosítás szerint lehetnek:  

− kötelezıen, minden körülmények között, hosszútávon elvégzendı feladatok, 
illetıleg 

− rövidtávon, egy-egy speciális az adott idıszakra jellemzı, kiemelt feladatok. 
 
Az elsı csoportra az a jellemzı, hogy nem kérdıjelezhetı meg a feladatok ellátásának 
szükségessége. Mozgástér csak a mértékek megítélésében van. Nem lehet például mérlegelés 
kérdése az, hogy az államnak központilag finanszírozni kell az ország védelmével, 
közbiztonságával összefüggı kiadásokat. Vagy: egy modern piacgazdaságban az sem 
képezheti vita tárgyát, hogy az egészségügyi, illetve szociális alapellátást, vagy a közoktatást 
a lakosság részére bizonyos mértékig biztosítani kell.  
 
A második csoportba tartoznak, azok az un. „szabadon választott” feladatok, melyek a 
kormányzati elhatározástól függnek. Ezeket győjtı néven speciális intervenciók, gazdaság-, 
pénzügy-, költségvetés-politikai prioritásokként szoktunk emlegetni.  
 
Az állam a nemzetgazdaság szereplıi között kiemelkedı feladattal, képességgel bír, mivel 
befolyásolni tudja a többi szereplı közérzetét, jövedelempozícióinak alakulását, a termelés és 
fogyasztás színvonalát, egymáshoz való viszonyának változását.  
 
A jövedelemtulajdonosok – lakosság, vállalkozások, maga az állam, továbbá az adósággal 
küszködı országok esetében a külföld – zárt rendszert alkotnak, elmozdulni egymás javára 
vagy kárára tudnak, hiszen az elosztható jövedelem véges. A jövedelemtulajdonosok között 
kiemelt szerepe van az államnak (államháztartásnak). A mindenkori gazdaságpolitikának 
tehát el kell döntenie, hogy kit, illetve mit preferál: a lakosságot, a vállalkozásokat, az 
államot (államháztartást), vagy adósság esetén a külföldi hitelezıt. 
 
Az államháztartás közgazdasági definíciója a következı: közfeladatokat ellátó és finanszírozó 
gazdálkodási rendszer, azon gazdasági egységek összessége, amelyek politikai 
felelısségvállalás mellett vesznek részt a jövedelmek és a nemzeti vagyon újraelosztásában, 
valamint a nem piaci javak elıállításában és közreadásában.  
 
 

1.2. Az államháztartást meghatározó fıbb makrogazdasági tényezık 
 
Jelen fejezet csak az államháztartás pénzügyi rendszere szemszögébıl vizsgálja a fıbb 
makrogazdasági tényezıket, mutatókat (így a gazdasági növekedést, az inflációt, a 
külgazdasági egyensúlyt, továbbá a jövedelemcentralizációt és újraelosztást, az 
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államháztartási hiányt, illetve az államadósságot), bemutatva, hogy azok milyen módon 
befolyásolják az államháztartást.  
 
A gazdasági növekedést, a külgazdasági egyensúlyt (fizetési mérleg), az inflációt - mint fı 
gazdasági mutatók alakulását - az államháztartás tervezési bázisaként indokolt felfogni, mivel 
alakulásuk döntıen befolyásolják a jövedelemtulajdonosok pozícióit, köztük az 
államháztartás bevételi és kiadási lehetıségét.  
 
A nemzetgazdaságban szoros összefüggés van a jövedelemtulajdonosok pozíció-változásai 
között. Ebbıl adódóan az államháztartás kiadásai és bevételi elıirányzatainak alakulásán túl 
fontos az államháztartási deficit, a jövedelemcentralizáció és újraelosztás mértékének 
figyelemmel kísérése, illetve követelményszintő megállapítása. Így például ha túl nagy az 
államháztartás hiánya, vagy a jövedelemcentralizációja, akkor a magas hiányt a pénzpiacról 
viszonylag drága hitelekkel lehet finanszírozni, illetve rákényszerül az állam, hogy a többi 
jövedelemtulajdonostól (lakosság, vállalkozások, külföld) forrásokat vonjon el saját 
feladatainak és céljainak finanszírozására, ami jelentısen szőkíti a többiek lehetıségeit. 
Ugyanakkor, ha az államháztartás takarékos, az állam hatékonyan gazdálkodik, akkor a 
lakosságnak és a vállalkozásoknak nı a felhasználható forrása, elkölthetı jövedelme. 
 

1.2.1. Gazdasági növekedés 
 
Ha a gazdasági növekedésrıl beszélünk, ezalatt a gazdaság hosszú távú fejlıdését értjük. A 
gazdasági növekedés megítélésénél egyrészt a gazdasági teljesítıképesség, másrészt a bruttó 
hazai termék változásának mértéke a meghatározó. A gazdasági teljesítıképesség 
megmutatja a gazdaság termék- és szolgáltatástermelı képességét. A bruttó hazai termék 
pedig arról ad képet, hogy adott évben ténylegesen mennyit termelt az ország, illetve mennyi 
szolgáltatás került elıállításra.  
 
A bruttó hazai termék (GDP - Gross Domestic Product) tehát az adott országban a végsı 
felhasználásra kerülı termékek és szolgáltatások összessége. Anyagi formáját tekintve a 
GDP fogyasztási cikkekbıl és igénybe vett szolgáltatásokból, valamint az elhasználódott 
eszközök pótlását és a termelés bıvítését szolgáló termelési eszközökbıl, azaz beruházási 
javakból áll. A GDP-t a termeléssel összefüggı rendszerén kívül a felhasználás és a 
jövedelem oldaláról is fel lehet építeni, ki lehet számolni.  
 
Az államháztartás szempontjából az a legfontosabb, hogy a GDP milyen mértékben 
mozdul el az elızı évhez képest, mennyivel nıtt vagy csökkent, mert ettıl függ az elosztható 
többlet nagysága. Csökkenı GDP mellett a jövedelemtulajdonosoknak az egyensúly 
érdekében megtakarításokat kell realizálni.  
 
Alábbi ábránk a magyarországi GDP alakulását mutatja be 1994-tıl 2002-ig (2002 
vonatkozásában becsült adat felhasználásával). A grafikonból kitőnik, hogy ezen évek alatt 
viszonylag kiegyensúlyozott növekedés volt hazánkban és ez lehetıséget teremtett az 
államháztartás egyes kiadásainak növelésére, illetve az adósságszolgálati kötelezettségeinek 
teljesítésére. 
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1.2.2. Infláció 

 
Az államháztartás számbavétele mindig folyó árakon történik, így a GDP értékét is 
célszerő folyó áron meghatározni, azaz a termék és szolgáltatásmennyiség növekedésének 
megítéléséhez a pénz elértéktelenedését is figyelembe kell venni. A pénz elértéktelenedését 
(drágulás) leegyszerősítve a fogyasztói árindexszel (inflációval) mérjük. 
 
Az 1995. évtıl az infláció folyamatosan csökken (lásd az alábbi ábrán). Ez a csökkenés 
döntıen az ún. monetáris politika és fiskális politika összehangolt tevékenységébıl ered.  
 



 
 

8 

 
 
Az antiinflációs politika legfontosabb és talán a legnehezebben befolyásolható eleme a 
gazdasági szereplık várakozásainak megváltoztatása, a jövıre vetített alacsonyabb infláció 
elfogadtatása. Ettıl függnek a tervezett béremelések, az államháztartás bérköltség igénye, 
valamint a termelık áremelési törekvései. Az antiinflációs politika fontos összetevıje, hogy 
az állam központilag ne generáljon a hatósági árszabályozáson keresztül jelentıs 
áremeléseket, illetve takarékosan gazdálkodjon (alacsony államháztartási bevételi igény és 
hiány legyen) azon célból, hogy ne teremtsen olyan vásárlóerıt a piacon, ami a keresleti 
oldalról felfelé nyomja az árakat. Az antiinflációs célkitőzések szempontjából fontos szerepe 
van a jegybank (Magyar Nemzeti Bank) monetáris politikai elképzeléseinek, a forintárfolyam 
változásának, illetve a kamatszint és a pénzmennyiség szabályozásának. 
 

1.2.3. Fizetési mérleg  
 
A gazdaságpolitikai célrendszerben az utóbbi években egyre nagyobb jelentısége van a 
külgazdasági egyensúly (fizetési mérleg) alakulásának. A jövedelemtulajdonosok közötti 
osztozkodásban a külföld szerepe hazánkban nem elhanyagolható. A kiegyensúlyozott, illetve 
nem túl nagy fizetési mérleg-hiány kedvezı az államháztartás szempontjából. Ehhez az 
szükséges, hogy a belföldi fogyasztásnövekedés, illetve az államháztartási  hiány növekedési 
üteme szabályozott és a fizetési mérleg alakulásával összhangban legyen. A túlzott fogyasztás 
vagy az államháztartási hiány azzal a veszéllyel jár, hogy a gyorsan növekvı import miatt 
(magas kereslet kielégítése) emelkedik a folyó fizetési mérleg hiánya, romlik a hitelfelvételi 
lehetıségünk, növekszik a hitelfelvétel költsége, növekszik az adósságszolgálati 
kötelezettségünk. A külfölddel kapcsolatos pénzügyi egyensúlyt javítja a külföldi mőködı 
tıke behozatal, s a magyar gazdaság és az államháztartás évek óta számol ezzel a tényezıvel.  
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1.2.4. Jövedelemcentralizáció, újraelosztás, hiány 

 
Ahhoz, hogy az állam a közfeladatokat el tudja látni, szüksége van bizonyos mennyiségő 
jövedelemre. Ezt a jövedelmet a nemzetgazdaság szereplıitıl szerzi meg, elsısorban a fizetési 
kötelezettségen alapuló közhatalmi bevételek (különbözı adók, járulékok, stb.) formájában. 
Az állam által elvont jövedelmek összértékét nevezzük jövedelemcentralizációnak. Más 
megközelítésben, ha az államháztartás alrendszereinek bevételeit összeadjuk és az egymás 
közötti átadás-átvételeket kiszőrjük (konszolidáljuk) akkor is a jövedelemcentralizáció 
összegét számoljuk ki. Nemzetközi gyakorlatban a jövedelemcentralizációt az 
összehasonlíthatóság miatt mindig a GDP százalékában határozzák meg. Ha nagyon nagy a 
jövedelemcentralizáció mértéke (például 50 % fölött van a GDP százalékában), akkor az 
állam viszonylag sok feladatot lát el és finanszíroz, vagy jelentıs külföldi adóssága van, de az 
is elıfordulhat, hogy egyszerően rosszul gazdálkodik. A hazai gazdaság versenyképességének 
javítása szempontjából fontos, hogy a jövedelemcentralizáció mértéke ne legyen túl magas 
(kb. 40 % körüli érték), hogy a többi jövedelemtulajdonos mozgástere a pénzek felhasználását 
illetıen ne szőküljön olyan mértékre, hogy hátráltassa a beruházásokat, a növekedést vagy 
éppenséggel a lakossági fogyasztást. 
 
A befolyt jövedelmeket az állami feladatellátás finanszírozására használják fel. Ezt nevezzük 
a jövedelmek újraelosztásának. Általában ez viszonylag bonyolult feladat, mert az állami 
intervenciók területeinek meghatározása mindig (az állandó és kötelezı intervenciókat 
leszámítva) súlyos politikai döntések kérdése. Az állam általában többet oszt újra, mint 
amennyi jövedelmet centralizál. A két összeg közötti különbség mindig a költségvetési 
hiány. Ezt is, mint a jövedelemcentralizációt és újraelosztást a GDP százalékában szokták 
megadni. Az EU követelményeket figyelembe véve a hiány mértékét hosszabb távon 3 % alatt 
kell tartani.  
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Az egyenlegszámítás – ma már kevésbé használt bruttó egyenlegnek is nevezhetı – 
úgynevezett klasszikus változata az államháztartás valamennyi bevételébıl és valamennyi 
kiadásából levezethetı különbséget mutatja. Ez az egyenlegszámítás a törlesztéseket és a 
hitelfelvételeket is tartalmazza, amelyek természetesen nem folyó tételek, hiszen 
tıkemőveleteknek minısülnek. 
 
Napjainkban az államháztartás és alrendszereinek pozícióját általában GFS szemléletben 
értékelik. (A GFS angol rövidítés: Government Finance Statistics, magyarul: Kormányzati 
Pénzügyi Statisztikák.) A GFS-számítás alapelve a tıke jellegő pénzmozgások kiszőrése mind 
a bevételi, mind a kiadási oldalon. Tehát az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, 
sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok 
tıketörlesztései, valamint az értékpapír visszavásárlások. A GFS egyenleg számításakor 
azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamat 
kiadások vagy bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS egyenleg tehát a folyó 
bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja. 
 
Az elmúlt néhány évben fokozatosan elıtérbe került az elsıdleges egyenleg számítása. Ezzel 
válaszolható ugyanis meg az a kérdés, vajon az adott év államháztartási gazdálkodása 
növelte-e az állam eladósodottságát, vagy sem. Ha  az elsıdleges egyenleg  pozitív, akkor 
az adott évi bevételek legalábbis fedezték a  kiadásokat  és csak a korábban felhalmozott 
adósság kamatterhei okoztak hiányt. Az elsıdleges egyenleg kiszámításához a GFS rendszerő 
hiány (pozíció) szolgál kiindulásul, amelyet meg kell tisztítani az adósságszolgálati bevételek 
között elszámolt, szorosan vett kamatbevételtıl; a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok, illetıleg 
adósságszolgálati kamat- és járulékos kiadások között elszámolt, szorosan vett 
kamatkiadásoktól, továbbá az MNB és a központi költségvetés közötti elszámolásoktól. 
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1.2.5. Államadósság 
 
Az államháztartás korábbiakban felhalmozott tartozásait, melyekkel belföldieknek vagy 
külföldieknek tartozik, államadósságnak hívjuk. Az adósság visszafizetésénél, a 
törlesztéseknél, illetve a kamatfizetéseknél az államnak a fizetési kötelezettségét szigorúan be 
kell tartani. Az államadósság a törvényi szabályozás szerint csak az államháztartás hiányának 
mértéke szerint nıhet. Ezt az EU szabványok is elıírják, de az adott ország jól felfogott 
érdeke is ezt diktálja. Az államadósságot is a GDP arányában szokták megadni és az EU 
követelmények szerint célszerő, ha aránya 60 % alatt stabilizálódik. Az államadósság bruttó 
összege természetesen folyamatosan nı az elızıek szerint, de aránya a gyorsabb GDP 
növekedés miatt csökken. Napjainkban az államadósság kamatterhei folyó áron számolva 
folyamatosan csökkennek, a külföldi hitelminısítésünk javulása miatt (olcsóbban tudunk 
forrásokhoz jutni) a belföldi hiteleink pedig többé-kevésbé követik a hazai kamatszint 
csökkenését. 2002-ben az államadósság teljes összege – belföldi és külföldi – együttesen 8000 
milliárd forint körül alakul (mértéke az Euro/Ft viszonyának alakulásától folyamatosan 
változik).  
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2. Az államháztartás rendszere, funkciói és alapelvei 
 
 

2.1. Az államháztartás rendszere 
 

2.1.1. Kiindulópontok 
 
Az állam a feladatai ellátásához túlnyomórészt az adófizetık pénzét használja fel, ezért 
tevékenységét illetıen szigorú garanciák szükségesek, hogy a közhatalmi alapon 
megszerzett pénzekkel hatékonyan gazdálkodjon és csak a legszükségesebb mértékben kelljen 
az adófizetıktıl jövedelmet elvonni.  
 
Míg a gazdaságban a verseny áll a középpontban és elsıszámú követelménynek számít a 
tıkehatékonyság maximalizálása, addig az állam (a közszektor) eltérı feltételek között 
gazdálkodik, a verseny szerepe minimális, és a legfontosabb célnak azt tekinthetjük, hogy az 
állam, illetve a helyi önkormányzatok a közfeladataik színvonalas ellátásához a lehetı 
legkevesebb forrást használják fel. 
 
Az adófizetık pénzének védelme csakúgy, mint az eltérı célok szigorú, ellenırizhetı, a 
legfontosabb pénzügyi döntéseket általános választójog alapján megválasztott szervek kezébe 
tevı rendszert tesznek szükségessé. Ennek megfelelıen a választott szervek (az 
államháztartás központi szintjén az Országgyőlés, helyi szinten pedig a helyi önkormányzat 
képviselıtestülete, közgyőlése) hatáskörébe tartozik a feladatok közötti rangsorolás, 
továbbá az erıforrások elosztásáról szóló döntés. 
 

2.1.2. Az államháztartás fogalma 
 
Az államháztartás az állam és a helyi önkormányzatok állami/önkormányzati feladat- és 
hatásköreit ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere. Az államháztartás köre, 
tartalma, mérete változó, attól függıen, hogy az állam milyen közfeladatokat vállal fel, 
hogyan alakul az állami szerepvállalás. 
 
Részletesebben megvizsgálva a kérdést, adott ország államháztartási rendszerét kétféle 
megközelítésmód segítségével tudjuk definiálni. Ennek megfelelıen: 

− Feladat-megközelítésben az államháztartás egésze a társadalmi-gazdasági életben 
való állami szerepkörvállalás gazdálkodási-pénzügyi oldalát képezi; sommásan 
akképpen is megfogalmazhatjuk, hogy amely feladatnak az államháztartás 
rendszerében nincsen pénzügyi fedezete, azt nem tekinthetjük közfeladatnak; 

− Szervezeti megközelítésben az államháztartás egésze a közhatalmi és közigazgatási 
szervek (minisztériumok, dekoncentrált szervek, polgármesteri hivatalok, stb.), 
illetıleg az e szervekhez tulajdonjogilag és irányítás szempontjából egyaránt 
kapcsolódó közintézmények (egyetemek, általános- és középiskolák, kórházak, 
szociális otthonok, stb.) pénzügyi-vagyoni-gazdálkodási rendszerét jelenti. 
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2.1.3. Államháztartási alrendszerek 
 
Egy ország államháztartási rendszere jellemzıen több alrendszert foglal magában. Az 
államháztartási alrendszerek száma és funkciója – bár vannak stabil elemek (pl. a központi 
kormányzati alrendszer vagy a helyi önkormányzati alrendszer) - helytıl és idıtıl függıen 
változhat.  
 
A magyar államháztartás rendszere négy alrendszerre: a központi kormányzatra, a 
társadalombiztosításra, az elkülönített állami pénzalapokra, valamint a helyi (megyei, illetve 
települési, továbbá helyi kisebbségi) önkormányzatokra tagozódik. Másképpen fogalmazva az 
államháztartás a központi kormányzat, a társadalombiztosítás, az elkülönített állami 
pénzalapok és a helyi önkormányzatok közfeladatot ellátó és finanszírozó 
gazdálkodásának rendszerét jelenti. 
 
A magyar államháztartás rendszerének másfajta felosztása szerint az államháztartásnak 
központi, illetve helyi szintje létezik. Ennek megfelelıen a központi kormányzat, a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok az államháztartás 
központi szintjét, míg a helyi önkormányzatok az államháztartás helyi szintjét alkotják. 
Hasonló elhatárolást eredményez az állami költségvetés (amely az államháztartás központi 
szintjének alrendszereit foglalja magában), illetıleg a helyi önkormányzati költségvetés 
szerinti megkülönböztetés is. Elıbbihez kapcsolódóan az állami költségvetést megtestesítı 
három alrendszer de facto a fıköltségvetés (központi kormányzati költségvetés) és 
mellékköltségvetés (társadalombiztosítási alapok költségvetései, illetve az elkülönített állami 
pénzalapok költségvetései) relációjában állnak egymással. 
 
Az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodás a naptári évvel megegyezı, – egy 
vagy több - éves költségvetések alapján folyik. Az alrendszerek éves költségvetései olyan 
pénzügyi tervek, amelyek az adott költségvetési évre (az érvényességi idıtartamra) 
vonatkoztatva a közfeladatok ellátásához a teljesíthetı jóváhagyott költségvetési kiadásokat 
és a teljesítendı várható költségvetési bevételeket elıirányzatként, illetve elıirányzat-
teljesítésként tartalmazzák. 
 

2.1.4. Az államháztartási rendszer egészére vonatkozó  
fontosabb közös szabályok 

 
Alapvetı szabály, hogy az államháztartás valamennyi alrendszerében minden 
pénzmozgásról el kell számolni. Ennek megfelelıen az államháztartás alrendszereinek 
valamennyi költségvetési bevétele és költségvetési kiadása az adott költségvetés részét kell 
képezze. 
 
Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési gazdálkodás - törvény eltérı rendelkezése 
hiányában - a bevételi elıirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási 
elıirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A kiadási elıirányzat tehát 
nem társul felhasználási kötelezettséggel.  
 
A bevételi elıirányzatok körében, ha a bevételekre vonatkozó jogszabályi elıírások év 
közben nem változnak, a túlteljesítéshez nem szükséges az elıirányzat-módosítása. Ezen 
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feltétel hiányában viszont a túlteljesítéshez az elıirányzatokat az arra jogosultnak módosítania 
kell. A bevételi elıirányzatok elmaradása esetén a kiadási elıirányzatok csökkenthetık, 
zárolhatók, illetve törölhetık. Csökkentésnek minısül az elıirányzat összegének adott 
költségvetési évre vonatkozó mérséklése. Zárolásnak az elıirányzat egy részének vagy 
egészének az adott költségvetési évre vonatkozó, idıleges és feltételhez kötött felhasználási 
korlátozását, illetve felfüggesztését nevezzük. Törlésnek pedig az elıirányzat felhasználásáról 
történı végleges lemondást tekintjük. 
A kiadási elıirányzatok körében az elıirányzatok módosítás nélkül is túlléphetık, 
amennyiben törvényben vagy kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra 
vonatkozó jogosultságon alapszanak. A jogosultság jogszabályi feltételeinek 
megváltoztatása elıirányzat-módosítási kötelezettséggel jár. 
 
A költségvetési év költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak különbsége  

− a költségvetés megállapításakor: a tervezett költségvetési többlet vagy hiány, illetve  
− a zárszámadáskor (a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló idején): a 

tényleges költségvetési többlet vagy hiány. 
 
Mind a költségvetés megállapításakor, mind a zárszámadáskor  

− vagy rendelkezni kell a – tervezett, illetve tényleges - költségvetési többlet 
(szufficit) felhasználásáról,  

− vagy jóvá kell hagyni a – tervezett, illetve tényleges – költségvetési hiány (deficit) 
finanszírozásának módját. 

 
A költségvetési többletbevételek évközi hasznosítása, illetve a költségvetési hiány fedezése 
finanszírozási célú pénzügyi mőveletek (értékpapírok kibocsátása és visszavásárlása, hitelek 
felvétele és törlesztése, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) 
útján, illetve aktív és passzív pénzügyi mőveletek (a letéti, a függı, az átfutó, a kiegyenlítı és 
a helyesbítı kiadások és bevételek) egyenlegének figyelembevételével történik. 
 
 

2.2. Az államháztartás funkciói 
 
Az államháztartás három alapvetı funkcióval (funkciócsoporttal) rendelkezik: 

− tradicionális funkció, 
− szociális funkció, valamint 
− gazdaságpolitikai funkció. 

 
A tradicionális (hagyományos) funkció keretében jelentkeznek mindazon feladatok, 
melyeket az állam (különbözı államhatalmi, államigazgatási, igazságszolgáltatási, fegyveres 
és rendvédelmi szervei útján, továbbá helyi és köztestületi típusú önkormányzatok 
közbejöttével) a társadalom állami típusú megszervezésének kezdeteitıl ellát. E funkció tehát 
egyidıs az elsı állam kialakulásával, az állami lét szükségszerő velejárója. Ide tartoznak 
mindenekelıtt  

− a jogalkotás feladatai (a társadalmi élet jogi kereteinek biztosítása, parlamenti 
jogalkotás, kormányszintő jogalkotás, helyi jogalkotás), 

− a jogalkalmazás feladatai (a bíróságok, illetıleg a közigazgatási szervek által 
végzett jogalkalmazás), 

− az állami szuverenitás biztosítása (honvédelem, államhatár védelme, határırizeti 
rendszer mőködtetése, stb.), valamint 
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− a belsı rend védelme és a közbiztonság fenntartása (nemzetbiztonsági feladatok 
ellátása, bőnözés elleni tevékenység, rendészeti tevékenységek, stb.). 

 
Az állam szociális (jóléti) funkciója történetileg jóval késıbb, az államilag szervezett 
társadalmak „érettebb korba” lépésével, az állami gondoskodó szerep megjelenésével 
párhuzamosan alakult ki. E funkció kezdetei a XIX. század második felére nyúlnak vissza (az 
1851. évi angol szegényügyi törvény – Poor Law Act), viszont valódi kiteljesülése már a XX. 
század második felének a produktuma. A szociális (vagy jóléti) funkció mőködése ugyanis 
nagymértékben egybeforrott a jóléti állam (welfare state) eszmekörével, következésképpen a 
modern polgári demokráciákban különösen erıs az állam e funkciója. A szociális funkció 
esetében a redisztribúció (újraelosztás) egyszerre célként és eszközként is megjelenik. Itt a 
redisztribúció - a tényleges lakossági jövedelmeknek az eredeti jövedelem-elosztástól való 
eltérítésével – a kiugró jövedelemkülönbségek kialakulását, vagy legalábbis (mert valljuk 
meg: inkább ez lehet a reális célkitőzés) a szegényebb társadalmi rétegek leszakadásának, 
ellehetetlenülésének megakadályozását célozza. A szociális funkció egyes fontosabb 
részterületei az alábbiak: 

− az állami-önkormányzati szociális ellátó rendszer mőködtetése (szociális otthonok, 
pénzbeli segélyezési formák, természetbeni juttatások, hajléktalanokról való 
gondoskodás, stb.), 

− az állami-önkormányzati egészségügyi ellátó rendszer mőködtetése (egészségügyi 
alapellátás, járó-, illetve fekvıbeteg szakellátás, speciális egészségügyi 
szolgáltatások, stb.), 

− az állami nyugdíjrendszer és egészségbiztosítási rendszer fenntartása (közös 
kockázatvállaláson és a szolidaritás elvén nyugvó kötelezı társadalombiztosítás 
mőködtetésével), 

− az állami-önkormányzati oktatási rendszer mőködtetése (óvodai ellátás, alapfokú és 
középfokú közoktatás, felsıoktatás, stb.), 

− az állami gyermek- és ifjúságvédelem intézményrendszerének fenntartása (nevelési 
segélyek, gyámhatósági eszközök, ifjúságpolitika, stb.), illetıleg 

− a munkanélküliség kezelése (segélyezés, passzív és aktív foglalkoztatáspolitika, 
stb.). 

 
A szociális funkció fontos jellemzıje, hogy egyes feladatcsoportokban az állami 
szerepvállalással párhuzamosan jelen van a magánszféra is, például szép számmal mőködnek 
magántulajdonban levı oktatási intézmények, egészségügyi intézmények. A magánszféra 
szociális szerepvállalása jellemzıen piaci alapon történik, bár vannak példák karitatív jellegő, 
non-profit mőködtetésre is (pl. egyházi fenntartású szociális intézmények). 
 
Az állami-államháztartási funkciók mondhatni „legfiatalabbika” (bár kifejlıdése sok 
párhuzamosságot mutat az imént taglalt szociális funkcióval) a gazdasági-gazdaságpolitikai 
funkció. E funkció legalábbis részben az államháztartás közvetett gazdasági hatásához 
kötıdik, amely azon a tényen alapszik, hogy az állam a legnagyobb jövedelemtulajdonos. 
Ennek következtében az állam alkalmas és képes a gazdaság egészének befolyásolására. E 
funkció a gazdasági növekedés támogatásához, de legalábbis a dekonjuktúra hatásainak 
csökkentéséhez, fékezéséhez kötıdik, s amely alárendelt célként (de még inkább eszközként) 
tartalmazza a gazdaság konjukturális ingadozásainak kisimítását, az erıforrások egy részének 
növekedést serkentı elosztását, stb. Gazdaságpolitikai funkcióját az állam számos eszköz 
közbejöttével gyakorolhatja, így például központi kínálat vagy kereslet támasztásával, 
antiinflációs intézkedésekkel, vagy az országon belüli területi gazdasági egyenlıtlenségek 
csökkentését célzó nivellációs és ekvalizációs szerepvállalással. 
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2.3. Az államháztartás alapelvei 
 
Egy demokratikus társadalomban alapvetı követelmény, hogy az állam a közpénzekkel 
hatékonyan és átlátható módon gazdálkodjon. E cél megvalósításához és folyamatos 
érvényesüléséhez számos alapelvet szükséges figyelembe venni. Jogi garanciális szemszögbıl 
az államháztartási (költségvetési) alapelvek közül különösen az alábbiak emelendık ki: 

− az éves költségvetés elve, 
− a nyilvánosság elve, 
− az egységesség elve,  
− a teljesség elve, 
− a valódiság elve, 
− az univerzalitás (bruttó elszámolás) elve,  
− a részletezettség elve,  
− a közbeszerzési kötelezettség elve, valamint 
− az állami támogatások korlátozásának elve. 

 
2.3.1. Az éves költségvetés elve 

 
Az éves költségvetés elve azt jelenti, hogy az államháztartás egyes alrendszereiben a 
gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. Ennek az elvnek két aspektusa is van:  

− A kiadások és a bevételek tekintetében adott felhatalmazás (az elıirányzat) egy vagy 
több, de minden esetben teljes évre (azaz tizenkét hónapra) szól. (Egy sor 
országban – pl. Ausztria, Finnország, Norvégia, de ilyen gyakorlattal találkozhatunk 
az Európai Unió szintjén is - folytatnak egy évet meghaladó költségvetési tervezést, 
tehát a 2001-2002-es évekre szóló magyarországi „újítást” egyáltalán nem 
tekinthetjük példanélkülinek vagy szokatlannak.) 

− A költségvetést a naptári évnek megfelelıen, azaz január 1-je és december 31-e 
között kell végrehajtani. [Vannak országok - például Nagy Britannia, ahol a 
költségvetési év április 1-jével, vagy az Amerikai Egyesült Államok, ahol pedig 
október 1-jével veszi kezdetét, tehát a költségvetési év nem esik egybe a naptári 
évvel, azonban a költségvetési év itt is teljes évet fog át). 

 
2.3.2. A nyilvánosság elve 

 
A nyilvánosság elvének érvényesülését alapvetıen két tényezı garantálja. Egyfelıl a 
legfontosabb államháztartási döntéseket (költségvetés elfogadása, módosítása, pótköltségvetés 
elfogadása, zárszámadás elfogadása) minden esetben demokratikusan választott 
képviselıkbıl alkotott választott szervek – az állami költségvetéseknél az Országgyőlés, 
önkormányzati költségvetéseknél a helyi önkormányzati képviselıtestületek vagy 
közgyőlések - hozzák meg. Másfelıl pedig a felsorolt stratégiai döntések mindegyikének 
érvényességi kelléke, hogy jogszabály formájában (törvényben vagy önkormányzati 
rendeletben) jelenjenek meg. A jogszabályi forma ugyanis involválja (elıírja) a 
nyilvánosságot, minthogy azt a Magyar Közlönyben, illetıleg a helyi önkormányzatok 
esetében a helyi közlönyben vagy a helyben szokásos egyéb módon közzé kell tenni.  
 
Fentiek mellett ugyancsak a nyilvánosság elvének érvényesülését szolgálja, hogy az 
államháztartás alrendszereiben a költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a 
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költségvetési és zárszámadási tervezetek, az államháztartás mérlegei, továbbá az ezeket 
megalapozó információk az Országgyőlés, illetıleg a helyi önkormányzatok és a helyi 
kisebbségi önkormányzatok képviselı-testületei elé történı beterjesztés után nyilvánosak. 
Ugyanakkor a nyilvánosság – ésszerő – korlátja, hogy mindezek nem vonatkoznak az állam-, 
a szolgálati, a bank- és adótitkot képezı adatokra. Ezek közül a Magyar Köztársaság érdekei 
szempontjából kiemelkedı jelentıségőnek minısülı (“titkos”, illetıleg “szigorúan titkos” 
minısítéssel ellátott), a központi költségvetésben elıirányzatként szereplı adatokat legfeljebb 
kiemelt elıirányzati részletezettségben, más hasonló közgazdasági jellegő kiadásokkal, illetve 
bevételekkel összevontan, az azonosíthatóságot kizáró módon kell megjeleníteni. E körben a 
beszámolót a Kormány az Országgyőlés illetékes bizottsága elé terjeszti, amely a beszámolót 
zárt ülésen vitatja meg, és annak elfogadásáról az Országgyőlést tájékoztatja. 
 

2.3.3. Az egységesség elve 
 
Az egységesség elvének érvényre jutása azt feltételezi, hogy az állam valamennyi 
költségvetési mőveletét egyetlen jogszabályba kell foglalni, s ekképpen együtt szerepel 
valamennyi kiadás és bevétel, egyaránt áttekintést engedve az államháztartás egészérıl és a 
részeirıl. Ugyanakkor az egységesség elve nem jelenti (nem jelentheti) az államháztartási 
rendszer egészének egyetlen költségvetési dokumentumba való „besőrítését”. Nyilvánvalóan 
irracionális, s egyúttal – különös tekintettel a helyi önkormányzatok nagy számára, valamint 
az önkormányzati saját bevételekre - valószínősíthetıen elérhetetlen célkitőzés lenne a helyi 
(települési és megyei) önkormányzati költségvetésnek a központi költségvetési törvénybe 
inkorporálása (foglalása). Ezt az egységesség elve értelemszerően nem vállalhatja fel, 
következésképpen az egységesség elvének az államháztartás központi szintjén kell 
érvényesülnie. 
Magyarországon az egységesség elve 2000. december 31-ig csak részlegesen érvényesült, 
ugyanis a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetése ezen idıpontig külön 
törvényben került meghatározásra. A 2000. decemberében elfogadott új - két évre szóló – 
költségvetési törvény1 viszont e problémát már orvosolta. 
 

2.3.4. A teljesség elve 
 
A teljesség elve azt jelenti, hogy az államháztartás alrendszereiben minden pénzmozgásról 
teljes egészében el kell számolni. Ennek megfelelıen az államháztartás alrendszereinek 
minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. 
 

2.3.5. A valódiság elve 
 
A valódiság elve azt követeli meg, hogy az elıirányzatokat mindig a ténylegesen 
szándékolt célokra irányozzák elı és használják fel, továbbá a költségvetési 
elszámolásokban úgy jelenjenek meg mind a kiadások, mind a bevételek, hogy a tényleges 
helyzetrıl adjanak képet. A bevételeknél a valódiság mindenekelıtt az elıirányzott bevételek 
közgazdasági megalapozottságát jelenti. A kiadásoknál jelen elv azt diktálja, hogy csak olyan 
és annyi elıirányzat kerüljön a költségvetésbe, amennyi a közfeladatok ellátásához szükséges. 

                                                 
1  2000. évi CXXXIII. törvény 
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2.3.6. Az univerzalitás elve  
 
Az univerzalitás elvének két jelentése van: az egyik szerint a költségvetés (az államháztartás) 
minden bevétele minden kiadás forrásául szolgál, a másik szerint a kiadásokat és a 
bevételeket teljes összegükben, azaz beszámítás nélkül kell felvenni a költségvetésbe (bruttó 
elszámolás elve). 
 

2.3.7. A részletezettség elve 
 
A részletezettség elve teszi lehetıvé az Országgyőlés, illetve a helyi önkormányzati 
képviselıtestületek (közgyőlések) számára a megalapozott döntéshozatalt, illetve a 
költségvetés figyelemmel kísérését. Az államháztartás alrendszereinek költségvetésében az 
egyes elıirányzatokat részletesen kell megtervezni, elıterjeszteni, elfogadni és elszámolni. 
A részletezettség elve garantálja, hogy csak a döntéshozó által szándékolt kiadások 
valósulnak meg, illetve csak a szándékolt bevételek kerülnek beszedésre. 
 

2.3.8. A közbeszerzési kötelezettség elve 
 
A közbeszerzési kötelezettség annyit jelent, hogy az államháztartás alrendszereihez tartozó 
minden szervezet köteles az árubeszerzési, az építési-beruházási, illetve a szolgáltatás-
megrendelési célra elıirányzott kifizetéseket, az e körbe tartozó kiadási elıirányzatok 
felhasználását – feltéve, hogy ennek a közbeszerzési törvény2 szerinti feltételei fennállnak - a 
közbeszerzés alkalmazásához kötni.  
 

2.3.9. Állami támogatások korlátozásának elve 
 
Az állami támogatások korlátozásának kimondása szoros összefüggésben van 
jogharmonizációs kötelezettségünkkel. Eszerint az államháztartás alrendszerei nem 
nyújthatnak a költségvetéseik terhére olyan kiadást vagy bevételkiesést jelentı 
támogatást, vagy bármilyen formában más elınyt, amely gazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozás részére, vagy áruk termeléséhez, illetve szolgáltatások nyújtásához biztosított 
kedvezmény révén a versenyt torzítja, vagy annak torzításával fenyeget, amennyiben érintheti 
az Európai Unió tagállamai és Magyarország közötti kereskedelmet. 

                                                 
2 1995. évi XL. törvény 
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3. Az államháztartási rendszer központi alrendszerei 
 
 

3.1. A központi kormányzati alrendszer 
 
A központi kormányzati költségvetést mind az államháztartás egészének, mind az 
államháztartás központi szintjének legfontosabb, a másik három alrendszert is alapvetıen 
meghatározó alrendszereként, mintegy fıköltségvetésként definiálhatjuk. Ennek a 
meghatározó alrendszernek a tárgyalását négy relációban végezzük el, elsıként a központi 
költségvetés szerkezeti felépítését, majd a központi költségvetés elkészítésének és 
végrehajtásának folyamatát (az ún. költségvetési ciklust), ezt követıen pedig a központi 
költségvetés bevételeit, majd végezetül a központi költségvetés kiadásait tekintjük át. 
 

3.1.1. A központi költségvetés szerkezete 
 
A központi kormányzati költségvetés négy szerkezeti egységre tagozódik, amely egységek – 
a nagyobb egységtıl a kisebb egységek felé haladva – a következık: 

− költségvetési fejezet, 
− fejezetcím (alcím), 
− elıirányzat-csoport, valamint 
− kiemelt elıirányzat. 

 
Legnagyobb szerkezeti egységét tekintve a központi költségvetés fejezetekre tagozódik, 
amelyek – néhány kivételtıl eltekintve – valamely szervezethez kapcsolódnak. Egy-egy 
költségvetési fejezet a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás szempontjából 
önállóan felügyelt, irányított szervek és elıirányzatok összessége. Önálló költségvetési 
fejezetet képeznek  

− a legfontosabb állami szervek – az Országgyőlés, a Köztársasági Elnökség, a 
Miniszterelnökség, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevıszék, az Állampolgári 
Jogok Országgyőlési Biztosának Hivatala, a Bíróságok, valamint a Legfıbb 
Ügyészség;  

− valamennyi minisztérium (a minisztériumi jogállás automatikusan eredményez 
önálló költségvetési fejezetet); továbbá kivételes jelleggel: 

− országos hatáskörő állami szerv (ezek: a Központi Statisztikai Hivatal, a Gazdasági 
Versenyhivatal, a Történeti Hivatal, illetve 2003. január 1-tıl a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete); valamint 

− köztestület – e szervtípushoz tartozik a Magyar Tudományos Akadémia.  
 
A költségvetési fejezetek együttesen képezik az ún. költségvetési fejezetrendet.  
 
A költségvetési fejezetek költségvetési címekre, alcímekre tagozódnak. A költségvetési cím 
(alcím) szervezeti és szabályozási szempontból összetartozó, tovább részletezett 
elıirányzatok összességét jelenti. Költségvetési címet alkotnak például a központi 
költségvetési szervek, a költségvetési fejezet saját kezeléső, nem a központi költségvetési 
szervekhez rendelt elıirányzatai (az ún. fejezeti kezeléső elıirányzatok) vagy a politikai 
pártok költségvetési támogatása, míg alcímként jelentkezik például az országos kisebbségi 
önkormányzatok mőködésének biztosítását szolgáló központi költségvetési támogatás. A 
költségvetési törvényben szereplı címek, alcímek képezik összességükben az ún. 
költségvetési címrendet. A címrendet a Kormány a költségvetési év folyamán kiegészítheti, 
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illetve módosíthatja, kivéve azokat a címeket, amelyek elıirányzatainak megváltoztatása az 
Országgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Kormány köteles a címrend változásáról a 
költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) törvényjavaslat indokolásában részletesen 
beszámolni. 
 
A központi költségvetési címeken (fejezeti kezeléső elıirányzatoknál a jogcím-csoportokon, 
jogcímeken) belül az alábbi elıirányzat-csoportokat kell elkülöníteni 

− a mőködési célú elıirányzat-csoport (mőködési költségvetés), 
− a felhalmozási célú elıirányzat-csoport (felhalmozási költségvetés), 
− a kölcsönök elıirányzat-csoport, továbbá 
− az egyéb speciális célú elıirányzat-csoport. 

 
Ezek közül kiemelkedı jelentısége az elsı két elıirányzat-csoportnak van. 

− A mőködési elıirányzat-csoporton belül kiemelt elıirányzatként szükséges 
meghatározni a: 

− személyi juttatások, 
− a munkaadókat terhelı járulékok, 
− a dologi kiadások, 
− az ellátottak pénzbeli juttatásainak, 
− az egyéb mőködési célú támogatások, kiadások, valamint 
− a kamatfizetések elıirányzatait. 
− A felhalmozási elıirányzat-csoporton belül kiemelt elıirányzatként az alábbi 

elıirányzatokat kell elkülöníteni: 
− a beruházások, 
− a felújítások, valamint 
− az egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások elıirányzatai. 

 
3.1.2. A költségvetési ciklus 

 
A központi kormányzati költségvetés elkészítésének és végrehajtásának folyamata, az ún. 
költségvetési ciklus négy fázisra tagolódik, úm. 

− a döntés-elıkészítı szakasz, amely a költségvetési évet megelızı évben zajlik le, 
− a döntési szakasz, amely normál esetben szintén a költségvetési évet megelızı év 

produktuma, 
− a döntés-végrehajtási szakasz, amelynek idıtartama egybeesik a költségvetési évvel, 

valamint 
− a döntés-végrehajtás ellenırzésének szakasza, amelynek ideje a költségvetési évet 

követı esztendıre tevıdik. 
 
A döntés-elıkészítı szakaszban a pénzügyminiszter április 15-ig3 elkészíti és a Kormány elé 
terjeszti a következı három évre vonatkozó gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló 
költségvetési politika fı irányait  és a költségvetési tervezés fı kereteit meghatározó 
költségvetési irányelveket. Ez utóbbi alapulvételével a fejezet felügyeletét ellátó szervek 
vezetıi (az ún. fejezetgazdák) összeállítják a felügyeletük alá tartozó fejezet költségvetésének 
részletes tervezetét. Ezt követıen – miután a fejezetgazdák és a pénzügyminiszter közötti 

                                                 
3 Az országgyőlési képviselık általános választásának évében legkésıbb június 30-áig. 



 
 

21 

egyeztetések lezajlottak – a pénzügyminiszter augusztus 31-ig4 a Kormány elé terjeszti a 
költségvetési törvényjavaslat tervezetét.  
 
A Kormány felelıs a költségvetési törvényjavaslat elkészítéséért és az Országgyőlés elé 
terjesztéséért. Ennek érdekében – miután ülésén megtárgyalta és elfogadta a törvénytervezetet 
- a költségvetési törvény utolsó költségvetési évében szeptember 30-áig5 benyújtja az 
Országgyőlésnek a következı egy vagy többéves (költségvetési évenként meghatározott 
elıirányzatokat tartalmazó) költségvetési törvényjavaslatát. A törvényjavaslat benyújtásával 
egyidejőleg a Kormány - tájékoztatási céllal - az államháztartás helyzetét bemutató 
összefoglaló táblázatokat, mérlegeket is mellékel. A fejezeti részletezı táblázatokat és ezek 
szöveges indokolásait október 15-ig6 kell az Országgyőlésnek benyújtani. Ezen túlmenıen a 
Kormány a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor 

− elıterjeszti azokat a törvényjavaslatokat is, amelyek a javasolt elıirányzatok 
megalapozásához szükségesek, 

− tájékoztatást ad a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek késıbbi évekre 
vonatkozó hatásairól, 

− teljes körően bemutatja a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait, 
amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, a tervezett feladat 
ellátási és szervezeti változások, valamint a gazdasági elırejelzések szerint 
állapítottak meg, 

− bemutatja a költségvetési törvény legfontosabb társadalmi és gazdasági hatásait, 
továbbá 

− értékeli a költségvetési évet megelızı idıszak gazdasági, költségvetési folyamatait. 
 
A döntési szakaszban az Országgyőlés a központi költségvetés bevételeit és kiadásait 
fejezetenként – a Házszabályban megállapított eljárásrendnek megfelelıen - tárgyalja. A 
költségvetési törvényjavaslatot az Országgyőlés az Állami Számvevıszék véleményével 
együtt tárgyalja meg. A tárgyalás során november 30-ig az Országgyőlés határozatában 
összegszerően meghatározza a költségvetési fejezetek bevételi és kiadási fıösszegét, s 
ezekhez kapcsolódóan a hiány (vagy a többlet) mértékét. Az országgyőlési határozat 
elfogadása után a törvényjavaslat vitája során nincs helye a fejezeti bevételi és kiadási 
fıösszegek megváltoztatásának.  
 
A döntési szakasz lezárásaképpen az Országgyőlés az állami költségvetésrıl törvényt alkot. 
Ennek elfogadásával egyidejőleg kell dönteni a tervezett költségvetési többlet rendeltetésérıl, 
vagy (ami jóval életszerőbb) jóváhagyni a tervezett költségvetési hiány finanszírozásának 
módját. 
Amennyiben az Országgyőlés a költségvetési törvényt azon év január 1-jéig, amelyre az szól, 
akármilyen oknál fogva nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról törvényt (az 
ún. indemnitás) alkot, amelyben felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy a központi 
költségvetés bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait teljesítse és meghatározza, 
hogy milyen intézkedéseket tehet. Az átmeneti gazdálkodásról szóló törvényben meg kell 
határozni a felhatalmazás idıtartamát. A felhatalmazás legkésıbb az új költségvetési törvény 
hatálybalépésének napján megszőnik. A felhatalmazás idıtartama alatt beszedett bevételeket 
és teljesített kiadásokat a költségvetési törvénybe kell beilleszteni. 

                                                 
4 Az országgyőlési képviselık általános választásának évében legkésıbb október 15-ig. 

5 Ha ez az országgyőlési képviselık általános választásának éve, akkor legkésıbb október 31-éig. 

6 Az országgyőlési képviselık általános választásának évében legkésıbb november 15-ig. 
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Amennyiben az Országgyőlés nemhogy a költségvetési törvényt nem alkotta meg, de az 
átmeneti gazdálkodásról sem hozott külön törvényt, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló 
törvény a hatályát vesztette, akkor a Kormány jogosult a költségvetést megilletı 
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi kiadási 
elıirányzatokon belül a kiadások idıarányos teljesítésére. 
 
A döntés-végrehajtási szakaszban a költségvetési törvény végrehajtásáért való fı felelısség 
a Kormányt terheli. Az Országgyőlés a költségvetési törvénnyel hatalmazza fel a 
Kormányt a költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. 
 
Ebben a fázisban a fejezetgazdák (a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetıi) a költségvetési 
törvény elfogadását követıen megállapítják a felügyeletük alá tartozó fejezetbe sorolt 
központi költségvetési szervek és feladatok költségvetési elıirányzatait (az ún. kincstári 
költségvetés) és meghatározzák a felügyeletük alá tartozó központi költségvetési szervek 
elemi költségvetéseinek elkészítéséhez szükséges további keretszámokat, illetve 
szempontokat. 
 
Bizonyos körülmények fennállása esetén a döntés-végrehajtási fázisban sor kerülhet a 
költségvetés drasztikus megváltoztatására, a pótköltségvetés elfogadására. Az államháztartási 
törvény alapján a Kormány két esetben köteles pótköltségvetési törvényjavaslatot az 
Országgyőlés elé terjeszteni, éspedig: 
 

− ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a költségvetés 
tervezett egyenlegét tartósan és jelentısen veszélyeztetik, illetıleg 

− ha a költségvetésben elıirányzott általános tartalék és a költségvetési törvényben 
megállapított források nem elégségesek a kiadási elıirányzatok fedezésére. 

 
A döntés-végrehajtás ellenırzésének szakaszában a Kormány a zárszámadásról szóló 
törvényjavaslatot terjeszti az Országgyőlés elé – méghozzá a költségvetési évet követıen 
nyolc hónapon belül. A zárszámadási törvényjavaslatot az Országgyőlés elé történı 
terjesztést megelızıen két hónappal be kell nyújtani az Állami Számvevıszéknek. A 
zárszámadási törvényjavaslatot az Országgyőlés az Állami Számvevıszék jelentésével együtt 
tárgyalja meg. A fázis lezárásaképpen az Országgyőlés az állami költségvetés végrehajtásáról 
törvényt alkot. A zárszámadás elfogadásával egyidejőleg kell dönteni a tényleges 
költségvetési többlet rendeltetésérıl, vagy jóváhagyni a tényleges költségvetési hiány 
finanszírozásának módját. 
 

3.1.3. A közbevételek  
 
a) Kiindulópontként közbevételnek minısítünk minden pénzeszközt, amely az államháztartás 
bármelyik alrendszerének bevételi oldalán jelenik meg, függetlenül az adott pénzeszköz 
eredetétıl és jogcímétıl.  
 
A közbevételek körében elsıszámú elhatárolási szempontként kell kezelnünk az adott 
közbevétel alapjául szolgáló jogviszony jellegét.  
 
A közbevételek egy részénél a keletkezı bevételek egyértelmően közjogias jelleget öltenek, 
meghatározott közjogi jogviszonyból eredeztetik létüket. E közbevételi körben az állam,  
mint a közhatalom letéteményese jelenik meg és erre a közhatalmi szerepkörére alapozva 
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állapít meg különbözı fizetési kötelezettségeket. Minderre figyelemmel a közbevételek ezen 
körét közhatalmi bevételekként aposztrofálhatjuk.  
 
Mindettıl eltérıen a közbevételek másik részénél a bevételeket magánjogi jelleg lengi körül, 
különféle magánjogi (polgári jogi) jogviszonyok konstituálják a közbevételek jogi alapjait. 
Ezekben az esetekben az állam többfajta szerepet tölthet be, lehet tulajdonos, kölcsönvevı, 
örökös, megajándékozott, stb. E heterogén szerepkörökbıl azonban feltétlenül ki kell 
emelnünk az állam ingatlan vagy ingó vagyonhoz (vagyontárgyakhoz) kötıdı tulajdonosi 
pozícióját.  

 
Mivelhogy a központi kormányzati költségvetés bevételi oldalán vitathatatlanul a közhatalmi 
bevételek dominálnak, az alábbiakban e bevételi körrıl szólunk kicsit részletesebben. 
 
b) A közhatalmi bevételek alkotmányos alapját, a közteherviselés alkotmányos alapelvét az 
Alkotmány 70/I. §-a fogalmazza meg, amely szerint a Magyar Köztársaság minden 
állampolgára köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelıen a közterhekhez 
hozzájárulni. 
 
A közteherviselés elvének alkotmányos megfogalmazása két vonatkozásban is kiegészítésre, 
mondhatni pontosító kritikára szorul. Egyfelıl az Alkotmányban található normaszöveg csak 
a természetes személyek vonatkozásában írja elı a közteherviselési kötelezettséget, azaz a 
jogi személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre az 
alkotmányos kötelezettség nem terjed ki. Másfelıl a természetes személyek körén belül a 
„Magyar Köztársaság minden állampolgára” kitétel az alkotmányos kötelezettség ernyıjén 
kívül hagyja a nem magyar állampolgár vagy hontalan természetes személyeket, függetlenül 
attól, hogy a Magyar Köztársaság területén élnek, illetve jövedelemszerzı tevékenységet 
folytatnak. 
 
Az Alkotmányban megfogalmazott közteherviselési kötelezettség imént taglalt jogi 
hiányosságait az államháztartási törvény pótolja, amelynek 10. §-a egzakt módon lefedi a 
közterhek viselésére kötelezhetı személyi kört. Eszerint a Magyar Köztársaság területén  

− mőködı, illetve jövedelemmel, bevétellel, vagyonnal rendelkezı jogi személyek 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek; 

− jövedelemmel, bevétellel vagy vagyonnal rendelkezı belföldi vagy külföldi 
természetes személyek  

kötelezhetık arra, hogy befizetéseikkel hozzájáruljanak az államháztartás alrendszereinek 
költségvetéseibıl ellátandó feladatokhoz. 
 
Az államháztartási törvény értelmében közhatalmi bevételt eredményezı fizetési 
kötelezettség – az adott jogszabály rendelkezésétıl függıen - elsısorban adó, illeték, vám, 
vámbiztosíték, járulék, hozzájárulás, bírság vagy díj formájában keletkezhet.  
 
c)A különféle természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezetek7, s ezen belül is különösen a gazdasági életben szerepet vállaló személyek 
nézıpontjából a különbözı fizetési kötelezettségek elıírása és bevezetése jelentısen hat a 
jövıre vonatkozó gazdasági döntéseik meghozatalára. Ezért alapvetı jelentıséggel bír 
számukra a fizetési kötelezettségeikkel kapcsolatos információk pontos és gyors megszerzése. 
Mindez feltételezi a fizetési kötelezettségrıl rendelkezı jogi norma megismerhetıségét, 
                                                 
7 Jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet például a közkereseti társaság vagy a betéti társaság. 
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elérhetıségét, illetve a fizetési kötelezettségek következtében fellépı változásokra való 
felkészülést.  
 
Minderre tekintettel a közbevételeket eredményezı valamennyi fizetési kötelezettség 
vonatkozásában az államháztartási törvény két garanciális jellegő rendelkezést tartalmaz, 
amelyekben meghatározza 

− egyfelıl a fizetési kötelezettséget elıíró jogforrás szintjét, 
− másfelıl a fizetési kötelezettség bevezetésének idıpontját. 

 
A jogforrási szint tekintetében az Áht. kimondja, hogy fizetési kötelezettséget elıírni, a 
fizetésre kötelezettek körét, mértékét, valamint a fizetési kötelezettség alóli kedvezmények, 
mentességek körét, továbbá elılegfizetési kötelezettséget megállapítani csak törvényben, 
illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet.  
 
E fıszabály alól azonban kivételt képez(het)nek:  

− a díjak,  
− a bírságok, 
− a nemzetközi szerzıdésekben nem rögzített vámtételek, továbbá  
− nemzetközi kötelezettséggel összhangban kihirdetett, az áruk, szolgáltatások és 

anyagi értéket képviselı jogok behozatalánál alkalmazható piacvédelmi 
intézkedések, valamint a dömpingellenes és az értékkiegyenlítı vámokra vonatkozó 
szabályozások eredményeként fizetendı vámterhek. 

 
A fizetési kötelezettségek bevezetésével kapcsolatos garanciális szabály elıírja, hogy a 
vonatkozó törvények kihirdetése és hatálybalépése között legalább negyvenöt napnak kell 
eltelnie. Ez alól viszont kivételt képez azon esetkör, amikor a törvény a fizetési 
kötelezettséget mérsékli, feltéve, hogy egyúttal a fizetési kötelezettségek, valamint a fizetésre 
kötelezettek körét nem bıvíti. 
 
d) A közhatalmi bevételek – miként azt a különféle fizetési kötelezettségi jogcímek 
példálódzó törvényi felsorolása is tanúsítja – rendkívül heterogén kört ölelnek fel. 
Ennélfogva elkerülhetetlen feladat a közhatalmi bevételi csoport további osztályozása. 
 
A közhatalmi bevételeket (mint az államháztartás javára elıírt fizetési kötelezettségeket) 
három nagy alcsoportra indokolt felosztani: 

− az adójellegő bevételekre, 
− a díjjellegő bevételekre, valamint 
− a szankciójellegő bevételekre. 

 
Az adójellegő bevételek körének a közhatalmi bevételek másik két csoportjától való 
elhatárolását elsısorban két fontos tényezıvel tudjuk elvégezni. Egyrészt az adójellegő 
bevétel tisztán fiskális pénzforrást eredményez az államháztartás megfelelı alrendszere 
számára, e bevétel ellenében ekképpen nem áll semmilyen közvetlen ellenszolgáltatás, az 
államnak (vagy a helyi önkormányzatnak) e körben csak a bevétel beszedésével összefüggı 
adminisztratív költségei merülnek fel. Másrészt az adójellegő bevétellel kapcsolatos fizetési 
kötelezettség keletkezése nem függ az adójellegő bevétel kötelezettjétıl, nem a kötelezett 
választásától függıen, illetıleg nem a kötelezetti magatartás következményeként áll be. 
 
Az adójellegő bevételek körében keletkezı fizetési kötelezettség olyan pénzügyi jogviszony, 
amelynek alanyai egyfelıl az adóhatóság (az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal és 
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szervei, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága és szervei, az önkormányzati 
jegyzık, valamint az illetékhivatalok), másfelıl pedig a fizetési kötelezettség „elszenvedıje”: 
az adóalany (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet).  
 
A központi kormányzati költségvetés bevételi oldalán adójellegő bevételnek minısülnek a 
központi adók (elsısorban az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a társasági 
adó, az osztalékadó, a jövedéki adó, valamint a fogyasztási adó), a vagyonszerzési illetékek 
(öröklési illeték, ajándékozási illeték, valamint viszterhes vagyonátruházási illeték), továbbá a 
vámok. 
 
A díjjellegő fizetési kötelezettség fizetésére kötelezett személyek – szemben az adófizetésre 
kötelezettekkel – befizetésük fejében közvetlen ellenszolgáltatásban részesülnek. 
Ugyanakkor a díj összege közgazdasági értelemben nem tekinthetı a díjfizetı által 
igénybevett szolgáltatás árának, bár adott esetben a piaci viszonyokra, az értékarányosságra 
utaló jelek is kimutathatók. Így például az intézményi díjak körében az intézményi 
szolgáltatás költségei részét képezik a díjkalkulációnak, ugyanakkor a díj megállapításánál 
más fontos szempontok (pl. szociális körülmények) is szerephez jutnak. A díjak 
megállapításánál fontos törvényi korlátot képez az a rendelkezés, miszerint a fizetendı díj 
mértéke nem haladhatja meg az adott eljárással (szolgáltatással) felmerülı költségeket. 
Változó költségigényő eljárások (szolgáltatások) esetében a díj összegét átalány jelleggel kell 
meghatározni. 
 
A központi kormányzati költségvetésbe az alábbi díjjellegő bevételek folynak be: 
államigazgatási és bírósági eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, bírósági 
szolgáltatási díjak, termékdíjak, továbbá egyes központi költségvetési szervek intézményi 
térítési díjai. 
 
Államháztartási nézıpontból a közigazgatás által alkalmazott különféle jellegő szankciók 
közül a direkt pénzbeli formát öltı és költségvetési bevételt jelentı bírságok (pl. 
szabálysértési bírság, környezetvédelmi bírság) képeznek közbevételt. 
 
e) A természetes és jogi személyeket, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb 
szervezeteket terhelı, törvényben vagy kivételesen más állami jogszabályban elıírt  fizetési 
kötelezettségeken (adók, illetékek, járulékok, bírságok, vámok, stb.) túlmenıen a központi 
költségvetés bevételeit képezik 

− a privatizációból származó, a költségvetési törvényben meghatározott bevételek;  
− fıszabályként a koncessziós szerzıdésekbıl (ide nem értve a kizárólagos 

önkormányzati tulajdon mőködtetésére, illetve kizárólagos önkormányzati 
tevékenységek gyakorlására vonatkozó koncessziós szerzıdéseket) származó 
bevételek; 

− a központi költségvetési szervek tevékenységébıl származó bevételek; valamint 
− a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból a központi költségvetési alrendszerbe tartozó 

szervek részére, illetve az általuk ellátott feladatok támogatására belföldre pénzben 
beérkezett külföldi segélyekbıl és adományokból, továbbá egyéb forrásokból 
származó bevételek. 
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3.1.4. A közkiadások 

 
A központi költségvetésben kiadást elıirányozni 

− a központi költségvetési szervek feladataira; 
− az állam nemzetközi, jogszabályi és szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítésére; 
− az államháztartás más alrendszerei részére; 
− továbbá a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, illetıleg 

természetes személy részére 
lehet. 
 
A közkiadások fı kategóriáit a szóban forgó területen az alábbi kiadás-csoportok képezik:  

− közhatalmi-közigazgatási kiadások (az állami szerveknél, valamint az állam 
központi, illetve dekoncentrált területi közigazgatási szerveinél felmerülı kiadások); 

− közszolgáltatási kiadások (e körbe a központi költségvetési szervként mőködı 
állami intézmények - pl. egyetemek, fıiskolák, egészségügyi országos intézetek - 
kiadásai tartoznak); 

− beruházások és felújítások kiadásai; 
− különféle támogatások (például az agrártámogatások, a politikai pártok vagy a non-

profit szervezetek támogatása, a lakástámogatások, vagy a fogyasztói árkiegészítés); 
− transzferek (más államháztartási alrendszerek - helyi önkormányzati alrendszer, 

illetve társadalombiztosítási alrendszer - támogatása). 
 
A központi költségvetés kiadási oldalának keretében kell szólni még két speciális 
költségvetési jogintézményrıl is, az általános tartalékról, illetıleg a céltartalékról. 
 
A központi költségvetésben általános tartalékot kell képezni egyfelıl az elıre nem 
valószínősíthetı, illetve nem tervezhetı kiadásokra, másfelıl az elıirányzott, de 
elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására.  Mértékét tekintve az általános tartalék 
elıirányzata nem lehet több, mint a központi költségvetés kiadási fıösszegének 2%-a és nem 
lehet kevesebb, mint annak 0,5%-a. 
 
A céltartalék olyan, a központi költségvetésben meghatározott elıirányzat, amely valamely 
évközi kormányzati intézkedés fedezetéül szolgál, s amelynek célját és rendeltetését ugyan 
meghatározták, azonban az elıirányzat fejezet, cím, alcím szerinti felhasználásának 
megoszlása a költségvetési törvényjavaslat elıkészítésekor még nem ismert. 
 
 

3.2. A társadalombiztosítási alrendszer 
 
A társadalombiztosítás a társadalom közös kockázatvállalásán alapuló, a biztosítás és a 
szolidaritás elveinek alapján mőködı kötelezı biztosítási rendszere. A 
társadalombiztosítási alrendszer alkotmányos kötıdését hatályos Alkotmányunk 70/E. §-a a 
szociális biztonsághoz való állampolgári jog keretében rendezi, mellyel kapcsolatban 
kimondja, hogy az öregség, betegség, rokkantság, árvaság esetén a megélhetéshez szükséges 
ellátásokhoz (nyugdíj, táppénz, stb.) főzıdı jogot a Magyar Köztársaság a 
társadalombiztosítás útján valósítja meg.  
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Hasonlóan a többi (bár más elveken nyugvó) biztosítási szisztémához a társadalombiztosítás 
is kockázatközösséget hoz létre, amely azonban – szemben a magánbiztosítási rendszerek 
személyi körének az önkéntesség elvébıl eredı korlátozott voltával – a társadalom egészére 
kiterjedı kockázatközösség. E kötelezı társadalmi kockázatközösség ugyanis felöleli a 
Magyar Köztársaság valamennyi állampolgárát, továbbá – meghatározott törvényi 
követelmények teljesítése esetén - a Magyar Köztársaság területén tartózkodó más 
természetes személyeket is. 
 
A társadalombiztosítási jogviszony – mint járulékos jogviszony - az annak alapjául szolgáló 
jogviszonnyal (pl. munkajogviszony, közszolgálati jogviszony, stb.) egyidejőleg és a törvény 
erejénél fogva jön létre. Az alapjogviszony létrejöttekor a járulékos társadalombiztosítási 
jogviszonyból eredı kötelezettségek és jogosultságok automatikusan megnyílnak. 
 
A társadalombiztosítás keretében létrejövı járulékos jogviszony kiterjed a foglalkoztatók és 
a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeire és jogosultságaira, úm. 

− a biztosítottaknak a társadalombiztosítás rendszerében való részvételi 
kötelezettségére és jogosultságára, 

− a foglalkoztatóknak a közteherviselés elvén nyugvó fizetési kötelezettségére (járulék- 
és hozzájárulás-fizetési kötelezettség),  

− a biztosítottaknak a közteherviselés elvén nyugvó fizetési kötelezettségére 
(járulékfizetési kötelezettség), valamint 

− a biztosítottaknak a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságára (e 
jogosultságot a biztosított fizetési kötelezettségének teljesítése alapozza meg). 

 
Magyarországon 1998 óta a társadalombiztosítási rendszer mellett egy ugyancsak kötelezı 
magánnyugdíj-biztosítási rendszer épült ki. Államháztartási nézıpontból azonban a 
társadalombiztosítás az államháztartás szerves részét (annak egyik alrendszerét) képezi, 
míg a magánnyugdíjbiztosítás az államháztartáson kívül létezik.  
 
A társadalombiztosítással összefüggésben az állami szerepvállalásnak két kiemelendı 
aspektusa van: 

− Részint a társadalombiztosítási rendszer mőködtetése és fejlesztése – nyilvánvalóan 
a gazdasági lehetıségek korlátain belül - állami feladat, 

− Részint pedig az állam a társadalombiztosítási ellátások pénzügyi fedezete 
tekintetében mögöttes felelısséggel tartozik, azaz amennyiben a 
társadalombiztosítási alrendszer bevételei elmaradnak a kiadások mögött, az állam – 
a központi kormányzati költségvetés útján – a bevétellel nem fedezett ellátások 
pénzügyi fedezetét biztosítja. 

 
Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének rendeltetése a társadalombiztosítás 
(nyugdíjbiztosítás, illetıleg egészségbiztosítás) törvényben meghatározott, kötelezı 
feladatainak finanszírozására és ellátására terjed ki. A társadalombiztosítás két biztosítási 
ágának pénzügyi folyamatai az ágak önálló pénzügyi alapjain, egyfelıl a Nyugdíjbiztosítási 
Alapon, illetve másfelıl az Egészségbiztosítási Alapon keresztül bonyolódnak le. E két alap 
együttesen alkotja az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét. 
 
A társadalombiztosítás mindkét pénzügyi alapjának költségvetése címekre, alcímekre, 
elıirányzat-csoportokra és kiemelt elıirányzatokra tagozódik. 
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A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetését az Országgyőlés korábban 
külön törvényben állapította meg, a 2001. költségvetési évtıl kezdıdıen – az államháztartás 
egységességének elvét akceptálva – viszont már a költségvetési törvény keretében állapítja 
meg (hasonlóan az elkülönített állami pénzalapok költségvetéseihez). 
 
A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap felügyelete, továbbá a 
társadalombiztosítás igazgatási szerveinek (az Országos Nyugdíjfolyósító Fıigazgatóság, 
illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár) irányítása állami feladatot képez. 
 

3.2.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap 
 
A Nyugdíjbiztosítási Alapból teljesítendı kiadások pénzügyi fedezetét a különösen az alábbi 
bevételek biztosítják: 
 

− a munkáltató által fizetendı nyugdíjbiztosítási járulék; 
− a nyugdíjjárulékok (pl. a biztosítotti - a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj 

hatálya alá tartozó személyek által fizetett – nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjpénztár 
tagja által fizetett nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjpénztár által a pénztártag egyéni 
számlájáról átutalt összeg); 

− egyéb járulékok és hozzájárulások (pl. a szolgálati idı megszerzésére kötött 
megállapodás alapján befizetett nyugdíjbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék, a 
munkanélküli ellátás vagy az ápolási díj után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék); 

− a késedelmi pótlék és bírság, illetve mulasztási bírság; 
− a központi költségvetési hozzájárulások (pl. a gyermekgondozási segélyben, 

gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülık után fizetett 
nyugdíjbiztosítási járulék vagy a magánnyugdíjpénztárba átlépık miatti járulékkiesés 
pótlására biztosított költségvetési támogatás); 

− az Alapból korábban kifizetett, de (pl. jogalap hiánya miatt) visszatérített összegek; 
− az Alap részére tartozás fejében átadott vagyon értékesítésébıl, hozamából származó 

bevétel; 
− az Alaphoz tartozó állami vagyon értékesítésébıl és egyéb bevételeibıl származó 

összeg; továbbá 
− a törvényben meghatározott mőködési bevételek. 

 
A Nyugdíjbiztosítási Alap rendeltetése 

− az öregségi nyugdíj;  
− a hozzátartozói nyugellátások, amennyiben az nem tartozik az Egészségbiztosítási 

Alap finanszírozási körébe; 
− az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek rokkantsági és baleseti rokkantsági 

nyugdíja, továbbá 
− az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek I-II. csoportos rokkantsági és 

baleseti rokkantsági nyugdíja 
kiadásainak fedezetére irányul.  
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3.2.2. Az Egészségbiztosítási Alap 
 
Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott kiadások fedezetére a következı bevételek 
szolgálnak: 

− a munkáltatói egészségbiztosítási járulék; 
− a biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék; 
− egyéb járulékok és hozzájárulások (pl. baleseti járulék, megállapodás alapján fizetett 

egészségbiztosítási járulékot, munkáltatói táppénz-hozzájárulás, a munkanélküli 
ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék, stb.); 

− az egészségügyi hozzájárulás; 
− késedelmi pótlék és bírság; 
− a központi költségvetésbıl származó hozzájárulások és térítések (pl. a terhesség-

megszakítással kapcsolatos költségvetési térítések, a gyermekgondozási díj); 
− az Alapból korábban kifizetett, de (pl. jogalap hiánya miatt) visszatérített összegek; 
− az Alap részére tartozás fejében átadott vagyon értékesítésébıl, hozamából származó 

bevétel; 
− az Alaphoz tartozó állami vagyon értékesítésébıl és egyéb bevételeibıl származó 

összeg;  
− a törvényben meghatározott mőködési bevételek, továbbá 
− egyéb bevételek (pl. a terhesség-megszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj). 

 
Az Egészségbiztosítási Alapból kell finanszírozni  

− a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási körébe nem tartozó rokkantsági, illetve baleseti 
rokkantsági nyugdíjakat, továbbá hozzátartozói hozzátartozói nyugellátásokat; 

− a hozzátartozói baleseti nyugellátásokat; 
− az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj, stb.); valamint 
− az egészségbiztosítás természetben nyújtott ellátásait (gyógyító-megelızı ellátások, 

gyógyfürdı-szolgáltatás, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ártámogatás, stb.). 
 
 

3.3. Az elkülönített állami pénzalapok alrendszere 
 
Az elkülönített állami pénzalap az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli 
forrásokból finanszírozó olyan alap, amely mőködésének jellege az államháztartáson belül 
elkülönített finanszírozást tesz szükségessé. 
 
Elkülönített állami pénzalapot kizárólag csak törvény hozhat létre, amelyben meg kell 
határozni  

− az alap rendeltetését, 
− az alap bevételi forrásait, 
− az alap terhére teljesíthetı kiadások körét, valamint 
− az alap tekintetében rendelkezésre feljogosított, az alap pénzeszközeinek 

felhasználásáért felelıs minisztert. 
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Az elkülönített állami pénzalap létrehozásának további fontos feltétele, hogy az alap célja 
szerinti meghatározott feladatok finanszírozásához részben államháztartáson kívülrıl 
származó források (adójellegő befizetések, járulékok, hozzájárulások vagy bírságok 
formájában) legyenek közvetlenül – lényegében céladóként - hozzárendelhetık. 
 
Az Országgyőlés az éves költségvetési törvényben az alapok költségvetését alaponként, 
bevételeiket és kiadásaikat jogcímenként, illetve - amennyiben az alap mőködésérıl szóló 
törvény a jogcímek megválasztását az alappal rendelkezı hatáskörébe utalja - összevont 
jogcímenként állapítja meg. 
 
Az elkülönített állami pénzalapok létrehozatalát a korábbi évtizedekben meglehetıs 
gyakorisággal ágazati presztízsérdekek irányították, valósággal sikk lett pénzalapokat 
“gründolni”. Ennek eredményeképpen 1994-ben az ilyen pénzalapok száma meghaladta a 
harmincat. A költségvetés egységességét és átláthatóságát, továbbá a globális fedezet 
gazdálkodási elvét nyilvánvalóan sértı gyakorlat visszafogását a kormányzat a kilencvenes 
évek közepétıl kezdte meg, melynek következtében 1995-ben 28 pénzalap, 1996-ban már 
csak 5 pénzalap mőködött. Jelenleg – további csökkentések eredményeképpen – két 
elkülönített állami pénzalap (a Munkaerıpiaci Alap, illetıleg a Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap) létezik.  
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4. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere 
 
 

4.1. A helyi önkormányzatok szerepe a közfeladatok ellátásában 
 
A szovjet típusú tanácsokat 1990-ben felváltó helyi önkormányzatok több mint egy évtizedes 
tapasztalatai bizonyítják, hogy a helyi önkormányzatiság eszméjének tényleges 
megvalósulását csak a központi és helyi hatalom közötti munkamegosztás politikai és fıleg 
gazdasági garanciákkal mőködı gyakorlata eredményezheti.  
 
A 2001-2002.évi költségvetési törvény elfogadásának vitáiban ismét elıtérbe került az,  hogy 
az önkormányzatok döntı és egyben speciális szerepet töltenek be az állam politikai, 
társadalmi, gazdasági és szervezeti életében. Az egész társadalom szempontjából is alapvetı 
feladatok megoldása hárul az önkormányzatokra, ami a gazdasági életben megnyilvánuló 
munkamegosztás szükségszerő következménye. A kommunális, egészségügyi, szociális, 
kulturális ellátás, az oktatás, a társadalmi együttélés fejlesztése, feltételeinek fenntartása az 
önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének olyan jogi szabályozását teszi szükségessé, 
amelyben egyre nagyobb szerepet kap az önállóság, amivel együtt jár természetesen a 
felelısség vállalása is. Az önállóság mellett megfelelıen érvényesülnie kell a központi 
akaratnak is, mivel a mőködés feltételeirıl részben az állami költségvetésben a társadalmi 
közkiadásokra meghatározott összegekbıl történik gondoskodás.  
 
Az önkormányzatok feladatkörét a hatáskörükbe tartozó helyi érdekő közügyek határozzák 
meg. A helyi önkormányzatokról szóló törvény8 (Ötv.) szerint a helyi közügyek a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi 
gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi 
megteremtéséhez kapcsolódnak. A helyi önkormányzatok a helyi közakarat, a helyi érdekek 
megjelenítıi és egyben önállóságukkal kapcsolódnak az országos közfeladatok 
megvalósításához. 
 
 

4.2. Az önkormányzatok gazdasági önállóságának alkotmányos alapjai 
 
Egy modern polgári demokráciában a helyi önkormányzatiság eszmeiségének elismerése, a 
helyi önkormányzati rendszer mőködése az állami-társadalmi berendezkedés elengedhetetlen 
kellékeként kell létezzen. Mindez azonban csak a helyi önkormányzati önállóság valóra 
váltásával realizálható, rögtön hozzátéve, hogy ez az önkormányzati autonómia az állam 
egységének a legkisebb sérelme nélkül, a hatályos törvények által megszabott keretek között, 
azaz nem abszolút, csupán viszonylagos értelemben képzelhetı el.  
 
A helyi önkormányzatok relatív autonómiájának kiemelkedıen fontos részelemét jelenti az 
önkormányzatok gazdasági (gazdálkodási, pénzügyi, stb.) önállósága. 
 
A helyi önkormányzatok gazdasági önállóságának jogi alapjait – hasonlóan az önkormányzati 
autonómia többi eleméhez – a Magyar Köztársaság Alkotmánya fektette le. Az Alkotmány 
szövege9 öt figyelemre méltó kitételt tartalmaz, amelyek az alábbiak: 
                                                 
8 1990. évi LXV. törvény 

9 Lásd a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1) bekezdésének b)-d) pontjait. 
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A helyi önkormányzati tulajdon (ideértve az önkormányzati vagyonhoz tartozó ingatlan és 
ingó dolgokat, valamint a vagyoni értékő jogokat is), illetve értelemszerően az e tulajdonhoz 
főzıdı tulajdonosi jogok elismerése. 
A helyi önkormányzati gazdálkodási önállóság, a bevételekkel való önálló gazdálkodás 
elismerése, azaz a helyi önkormányzati költségvetés elkészítésének joga (ami persze egyúttal 
kötelezettségként is jelentkezik). 
A helyi önkormányzati feladat-ellátás pénzügyi forrásainak megalapozása, egyfelıl a saját 
bevételre, másfelıl az állami támogatásra (tágan értelmezve ez természetesen a megosztott 
vagy átengedett bevételeket is magában foglalja) való jogosultság formájában. 
A bevételi források oldalán kiemelkedı a helyi adóztatási jog elismerése, amelyre viszont 
csak a települési önkormányzatok (községek, városok, megyei jogú városok, valamint a 
fıváros és a fıvárosi kerületek önkormányzatai) jogosultak. 
A helyi önkormányzatok vállalkozási szabadságának elismerése, amely azonban csak az 
önkormányzat saját felelıssége mellett lehetséges. 
 
 

4.3. Az önkormányzati vagyon jellemzıi 
 
Az önkormányzatok gazdasági önállóságának egyik feltétele, hogy feladataik ellátásához 
megfelelı vagyonnal rendelkezzenek. A vagyon fogalmába egyrészt ingatlanok (föld és 
épületek), másrészt ingók (mindaz, ami nem ingatlan, tehát különbözı tárgyak, berendezések, 
gépek, felszerelések, stb.) és vagyoni értékő jogok tartoznak (bérleti, haszonélvezeti jog, stb.). 
Az önkormányzati vagyon esetleges elvesztésének, ”elherdálásának” megakadályozása 
érdekében bizonyos vagyontárgyak forgalomképtelenek vagy csak korlátozottan 
forgalomképesek. A forgalomképtelenség azt jelenti, hogy eleve nem adhatók-vehetık. 
Ilyenek például a helyi közutak, az azokhoz tartozó hidak, árkok, terek, parkok és mindaz az 
ingó vagy ingatlan, amelyet törvény vagy önkormányzati rendelet forgalomképtelennek 
nyilvánít (például mőemlékek). Korlátozottan forgalomképesek a különbözı közmővek (víz, 
gáz, elektromos), intézmények és középületek (például iskolák, múzeumok), továbbá a helyi 
önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók.  
 
Az említett két tulajdoni kategória képezi az önkormányzati törzsvagyont, vagyis azt a 
vagyont, amely az alapszükségletek kielégítését, a helyi közfeladatok ellátását szolgálja, és 
erre tekintettel fokozott védelemben részesül. Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon 
nyilvánítható, amely közvetlenül kötelezı önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a 
közhatalom gyakorlását szolgálja. Az önkormányzati vagyon „felélésének” megakadályozása 
érdekében, s egyben az önkormányzati választott testület jogainak önkorlátozásával az 
önkormányzat rendeletben meghatározhatja azokat a vagyontárgyakat, vagyonrészeket, 
amelyeknek elidegenítése, megterhelése, gazdasági vállalkozásba vitele (például korlátolt 
felelısségő társaságba épület bevitele) csak helyi népszavazás eredményeként lehetséges.  
 
A helyi önkormányzatok alapfeladata a lakosság részére biztosítani mindazokat az alapvetı 
közszolgáltatásokat, amelyek a település életképességét, fennmaradását, fejlesztését 
biztosítják. Ezen túl részt vehet vállalkozásokban, fıleg azért, hogy a vállalkozás remélt 
hasznából teremtse elı azokat a pénzösszegeket, amelyek feltétlenül szükségesek az elıbb 
említett szolgáltatásokhoz. Garanciális szabályt jelent az, hogy az önkormányzat csak olyan 
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának 
mértékét. Ez lényegében azt jelenti, hogy az önkormányzat csak a vállalkozásba fektetett 
vagyonrészét veszítheti el az esetleges vállalkozás kudarca, csıdje esetén, de nem felel többi 
vagyonával a bukás esetén sem.  
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4.4. Az önkormányzati bevételek rendszere 
 
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 10 a helyi önkormányzatok pénzügyi 
forrásairól a következıket tartalmazza: 
 
1. A helyi önkormányzatok a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül megfelelı saját 
pénzügyi forrásokra jogosultak, amelyekkel hatáskörük keretein belül szabadon 
rendelkeznek. 
 
2. A helyi önkormányzat pénzügyi forrásainak az alkotmányban és jogszabályokban 
meghatározott feladataikkal arányban kell állniuk. 
 
3. A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak legalább egy részét olyan helyi adók és 
díjbevételek teszik ki, amelyek mértékének meghatározására – jogszabályi keretek között – e 
szerveknek van hatáskörük.  
 
4. Azon pénzügyi rendszerek, amelyeken a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásai 
alapulnak, legyenek eléggé sokrétőek és rugalmasak ahhoz, hogy lehetıvé tegyék – 
amennyiben ez a gyakorlatban lehetséges – a feladatok megvalósításához szükséges költségek 
tényleges alakulásával való lépéstartást.  
 
5. A pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szükségessé teszi olyan 
pénzügyi kiegyenlítési eljárások, illetıleg ezekkel egyenértékő intézkedések 
intézményesítését, amelyek célja a számításba jövı pénzügyi források egyenlıtlen elosztása, 
valamint a teljesítendı pénzügyi terhek által okozott hatások korrekciója. Az ilyen eljárások, 
intézkedések nem csökkenthetik a helyi önkormányzatok saját feladatkörüket illetı döntési 
szabadságát.  
 
6. A források önkormányzatokra esı részének állami meghatározása során megfelelı 
formában ki kell kérni a helyi önkormányzatok véleményét.  
 
7. A lehetıségekhez mérten a helyi önkormányzatoknak juttatott támogatás nem köthetı 
meghatározott feladatok finanszírozásához. A támogatások juttatása nem korlátozhatja a helyi 
önkormányzatoknak a hatáskörükön belüli önálló döntéshozatali jogát.  
 
8. A beruházási célú hitelfelvétel érdekében a helyi önkormányzatok a jogszabályi kereteken 
belül jogosultak a nemzeti pénz- és tıkepiacon megjelenni.  
 
A helyi önkormányzatok költségvetési bevételei hazánkban négy fıbb csoportba sorolhatók: 

− saját bevételek, 
− átengedett központi adók, 
− állami támogatás, valamint 
− egyéb bevételek. 

 

                                                 
10 Lásd a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985.október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetésérıl 

szóló 1997.évi XV.törvény 9.cikkelyét. 



 
 

34 

4.4.1. Saját bevételek 
 
A saját bevételek a következık:  

− a helyi adókról szóló törvényben meghatározott és a helyi önkormányzat által 
megállapítható, kivethetı és beszedhetı helyi adók: az építményadó, a telekadó, a 
magánszemélyek, illetve a vállalkozók kommunális adója, az idegenforgalmi adó, 
valamint a helyi iparőzési adó; 

− a saját tevékenységbıl, vállalkozásból, az önkormányzati vagyonból vagy 
hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; 

− a gazdálkodó szervezetektıl, illetve magánszemélyektıl, alapítványoktól átvett 
pénzeszközök; 

− környezetvédelmi és mőemléki bírság; 
− az önkormányzatot megilletı vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel; 
− egyéb bevételek (amely származhat például bontási vagy leselejtezett anyag 

értékesítésébıl). 
 

4.4.2. Átengedett központi adók 
 
Az átengedett központi adók a következık:  

− a személyi jövedelemadó 40 %-a (ezt az összeget idırıl idıre változó módon, 
változó elosztási technikák alkalmazásával juttatják el az egyes helyi 
önkormányzatokhoz);. 

− a gépjármőadó alapadó-részének 50 %-a;  
− az illetékek 50 %-a (az államigazgatási eljárási illetékek 90 %-a);  
− a termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – az önkormányzati adóhatóság 

által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.  
 

4.4.3. Állami támogatások  
 
A helyi önkormányzati pénzügyi szabályozás jellemzıi a következık:  

− normativitás; 
− feladatarányosság; 
− szolidaritás a gyenge jövedelmi háttérrel rendelkezı önkormányzatok 

mőködıképességének fenntartása érdekében; 
− területi kiegyenlítés, az infrastrukturális ellátottság különbségeinek mérséklése 

céljából; továbbá 
− a társulásos feladatmegoldás ösztönzése.  

 
a) Az Országgyőlés normatív hozzájárulást állapít meg a települések lakosságszámával, az 
egyes korcsoportokkal, valamint az intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók 
alapján. Továbbá normatív hozzájárulásként minden önálló község, nagyközség 2-2 millió Ft-
ot kap.  
 
ad1) A település lakosságszámához kapcsolódó hozzájárulás alapján például egy állandó lakosra számított 
igazgatási, kommunális és sport célú támogatás 1.439,- Ft. Ezen összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség 
nélkül illeti meg a helyi önkormányzatokat. Ennek megfelelıen az önkormányzati képviselı-testület döntése 
alapján nemcsak az úgynevezett általános támogatás fordítható az általa meghatározott célra, hanem 
valamennyi bevétel az egységes önkormányzati költségvetés része; ezzel megszőntek az eddigi „pántlikázott” 
pénzek. Az önkormányzatoknak azonban a számukra kötelezıen meghatározott feladataikat el kell látniuk, és a 
normatív állami támogatás azok megoldásának elısegítésére szolgál. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
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(Ötv.) szerint: „A kötelezıen ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejőleg az 
Országgyőlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás 
mértékérıl és módjáról.” 
 
ad2) A településen élı állandó népesség korcsoportjaihoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulás: 2002-re az 
Országgyőlés az inaktív lakosokra jutó normatív hozzájárulást oly módon határozta meg, hogy hozzájárulásra a 
települési önkormányzatok a település szociális jellemzıinek megfelelı szorzó szerint jogosultak. 
 
ad3) 2,- Ft állami hozzájárulás jár az önkormányzatok által az üdülıvendégek tartózkodási ideje alapján 
beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához. 
 
ad4) Az intézményi ellátottakkal arányos költségvetési hozzájárulás: az önkormányzatok szuverén döntései 
körében közvetlenül – felhasználási kötöttség nélkül – a feladatot ellátó önkormányzatokat illetik meg a normatív 
költségvetési hozzájárulások (például 2002-ben a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott egy fiatalra 
576.000,- Ft, iskolai oktatás az 1-8.évfolyamokon 135.000,-Ft/fı). Ezen túl mintegy tucatnyi normatív 
költségvetési hozzájárulás található a költségvetési törvényben. 
 
ad5) A 2002. évi költségvetési törvényben a kiegészítı állami támogatás összege (amennyiben a személyi 
jövedelemadó nem nyújt fedezetet) községenként 15.000,- Ft/állandó lakos. Erre azért volt szükség, mert a 
személyi jövedelemadó egyes településeken csak minimális bevételt jelent.  
 
ad6) A megyei önkormányzatok finanszírozása: a 2002.évi költségvetési törvényben általános támogatásként 
710,- Ft/fı és ezen felül 645 millió forint biztosított minden egyes megyének és a fıvárosnak, amely összegek az 
önkormányzati hivatalok, valamint a normatív módon nem támogatott megyei intézmények fenntartásához való 
központi hozzájárulást jelentik. A fıvárosi és megyei önkormányzatoknál ezen összege, valamint a saját 
bevételeknél jelzett illetékbevételek az igazgatási, valamint fıvárosi, megyei levéltárakkal, könyvtárakkal, 
mővelıdési központokkal, pedagógiai intézetekkel és sporthivatalokkal összefüggı feladatokhoz kapcsolódnak.  
 
b) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl szóló törvény határozza 
meg az önkormányzatok beruházási feladataihoz nyújtandó támogatási formákat.  
 
A címzett támogatás költséghatás nélkül igényelhetı kiemelt fontosságú önkormányzati 
feladatok ellátását szolgáló beruházások, rekonstrukciók megvalósítására és létesítmények 
megvásárlására. Mértéke azonban korlátozott: legfeljebb a beruházási összköltségnek az 
önkormányzati saját forrásból, az elkülönített állami pénzalapokból és egyéb forrásokból nem 
fedezett részére igényelhetı. A következı évi költségvetésben csak a határidıre benyújtott és 
a feltételeknek megfelelı igénybejelentések vehetık figyelembe, mivel az Országgyőlés - a 
Kormány javaslata alapján – egy alkalommal dönt a beruházás teljes idıszakára a címzett 
támogatásról. E támogatás tehát nem jár „alanyi jogon”.  
 
A gyakran változó feltételrendszer alapján címzett támogatás a következı célokra adható: 
vízgazdálkodási, regionális hulladékégetı létesítésére vonatkozó, egészségügyi fekvıbeteg-ellátási célú, 
szociális, közoktatási és kulturális önkormányzati térségi vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve 
törvényben meghatározott fıvárosi, megyei szakmai fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok 
ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 200 millió forint feletti beruházási összköltségő önkormányzati 
beruházások megvalósítására, továbbá 
szennyvízelvezetést és -tisztítást, valamint térségi szilárdhulladék-kezelı rendszer létesítését szolgáló 1 milliárd 
forint feletti összköltségő beruházások megvalósítására. 
A címzett támogatásokról szóló döntés során elınyben kell részesíteni azon beruházásokat, amelyekre EU-
támogatás (ISPA, PHARE) iránti igényt nyújtottak be, és azzal az érintett szakminisztérium egyetért, illetve 
amelyek EU-támogatási igényérıl kedvezı döntés született.  

 
Céltámogatás a törvényben meghatározott céloknak és feltételeknek megfelelı, legfeljebb 1 
milliárd forintos beruházási összköltségő önkormányzati beruházások megvalósításához 
igényelhetı.  
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Céltámogatás az alábbi célokat szolgáló beruházásokhoz igényelhetı: 
− vízgazdálkodás (ennek keretében ivóvízellátás, szennyvíztisztítás); 
− oktatás (ennek keretében általános és középfokú iskolai tantermek, diákotthoni 

férıhelyek építése, felújítása); 
− egészségügyi és szociális ellátás (ennek keretében egészségügyi gép- és 

mőszerbeszerzések, szociális otthoni férıhelyek létesítése, kórház-rekonstrukciók).  
 

A céltámogatás nyújtása általában a szakminisztériumok által kidolgozott fajlagos költségek 
alapján történik.  
 
c) 2002-ben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elıirányzatok fıbb 
csoportjai egyre inkább igazodnak az európai uniós követelményekhez:  

− településüzemeltetési feladatok; 
− esélykiegyenlítést szolgáló feladatok; 
− a különbözı szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátások, a szociális 

intézményi ellátások, valamint a lakáshoz jutással és lakásfenntartással kapcsolatos 
helyi önkormányzati feladatok; 

− az önkormányzati közoktatási feladatok; 
− a helyi, illetve megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok.  

 
d) A feladatmutatóhoz kötıdı normatív hozzájárulások feltételrendszerét egyrészt az éves 
költségvetési törvény, másrészt külön jogszabályok határozzák meg. A támogatási keret 
nagyságát a központi költségvetési törvény rögzíti, amelyen belül a beérkezett igényekrıl 
pályázati elbírálás alapján születik döntés. A költségvetési törvény hatálybalépését követıen a 
hozzájárulásokat részletesen, önkormányzatonként és jogcímenként a pénzügyminiszter és a 
belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé.  
 
e) Speciális szabályok vonatkoznak a mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok 
kiegészítı támogatására. Ennek lényege abban foglalható össze, hogy egyrészt a „vis major” 
fogalmába tartozó események bekövetkezte esetén igényelhetı támogatás. Ettıl eltérı az 
önhibán kívül hátrányos helyzetben lévı (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatási 
rendszere. Ez utóbbi esetben kizáró ok például az, hogy az illetı önkormányzat nem döntött 
helyi adó bevezetésérıl vagy nem használta ki a gazdálkodása racionalizálásában rejlı 
lehetıségeket.  
 
A fenti támogatási formák mellett is bekövetkezhet egyes önkormányzatok 
fizetésképtelensége miatt a csıd. Ennek megoldására az általános csıd-, felszámolási és 
végelszámolási szabályozás helyett a helyi önkormányzatok csıdeljárása hivatott. Mivel a 
helyi önkormányzat nem számolható fel egy gazdasági vállalkozás mintájára, a speciális 
felszámolási ismeretekkel is rendelkezı és a Belügyminisztérium szakmai jegyzékébe felvett 
pénzügyi gondnok feladata az önkormányzat gazdálkodásának racionalizálása és a 
csıdhelyzet megszüntetése.  
 

4.4.4. Egyéb bevételek 
 
A helyi önkormányzati alrendszer költségvetéseinek egyéb bevételei körébe soroljuk 
mindazon bevételi forrásokat, amelyek nem illeszkednek az elıbbi három fı kategória 
valamelyikébe. Ennek megfelelıen e körben kell megemlítenünk példának okáért az 
egészségügyi intézményt mőködtetı helyi önkormányzatok esetében az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól kapott egészségbiztosítási támogatást, a helyi önkormányzat 
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által valamely hitelintézettıl felvett kölcsönt, vagy az önkormányzati kötvény kibocsátásából 
befolyt bevételeket. 
 
 

4.5. Az önkormányzati költségvetés 
 

4.5.1. Az önkormányzati költségvetés tartalma 
 
Az önkormányzatok költségvetését helyi jogszabály keretében, önkormányzati rendeletben 
kell szabályozni. Az önkormányzati költségvetési rendelet egy adott költségvetési idıszakra 
vonatkozik, és egy évre szóló költségvetés esetén január 1-jétıl december 31-ig hatályos. 
 
A helyi önkormányzatok – egy vagy több – éves költségvetésérıl szóló önkormányzati 
költségvetési rendeletnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 

1. az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó 
önkormányzati költségvetési szervek bevételi forrásonként; 

2. a mőködési, fenntartási elıirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként 
részletezve; 

3. a felújítási elıirányzatok célonként; 
4. a felhalmozási kiadások feladatonként; 
5. az önkormányzati hivatal elıirányzatai költségvetési feladatonként, valamint külön 

tételben az általános és a céltartalék; 
6. éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szervenként; 
7. a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban; 
8. a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása 

tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási 
mőveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban; 

9. elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; 
10. az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-

felhasználási szóló ütemterv; 
11. elkülönítetten az európai uniós elıcsatlakozási eszközök támogatásával 

megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli 
ilyen projektekhez történı hozzájárulások. 

 
A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az egyes önkormányzati költségvetési 
szervek bevételeit és kiadásait. A helyi önkormányzatok feladatait az alábbi költségvetési 
szervek látják el:  

− (fı)polgármesteri hivatal, 
− megyei önkormányzati hivatal, 
− körjegyzıség, 
− közös képviselı-testület hivatala (együtt önkormányzati hivatal), 
− hatósági igazgatási intézményirányító és egyéb „nonprofit” jellegő társulás, illetıleg 
− a fentiek felügyelete alatt mőködı költségvetési szervek. 

 
A helyi önkormányzatok költségvetésébıl kell finanszírozni és ellátni mindazon feladatokat, 
amelyek ellátását az önkormányzati törvény vagy más törvények kötelezıen helyi 
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önkormányzati hatáskörbe utalnak, vagy az önkormányzatok önként vállalt feladataiként 
jelentkeznek.  

 
4.5.2. Az önkormányzati költségvetés elkészítése 

 
A költségvetési tervezés legáltalánosabb fogalmát költségvetési értelemben a bevételi és 
kiadási elıirányzatok általában egy évre történı kimunkálása, összeállítása jelenti. A helyi 
önkormányzatok és szerveik (polgármesteri hivatal, intézmények, stb.) kiadási 
elıirányzatainak tervezésére a bevételi elıirányzatok megtervezése után kerülhet sor, a 
pénzforgalmi és üzemgazdasági szemléletnek megfelelıen. Minden önkormányzat annyit 
fordít felújítási célokra, amennyit lehetısége megenged. A költségvetési tervezés alapvetı 
kérdése a feladatok rangsorolása. 
 
Az önkormányzati költségvetés elkészítése a jegyzı, fıjegyzı, körjegyzı, megyei fıjegyzı (a 
továbbiakban: jegyzı) által elkészített, a következı évre vonatkozó (bevételeket és kiadásokat 
áttekintı) költségvetési koncepció összeállításával kezdıdik. A költségvetési koncepciót a 
helyben képzıdı bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell 
összeállítani. A költségvetési koncepció elkészítése elıtt a jegyzı áttekinti az önkormányzati 
költségvetési szervek következı költségvetési évre vonatozó feladatait, az önkormányzat 
bevételi forrásait. Ennek alapján kialakítja a költségvetés koncepcióját, amelyet a közgyőlés 
elnöke, (fı)polgármester (a továbbiakban: polgármester) terjeszt a közgyőlés,  képviselı-
testület (a továbbiakban: képviselı-testület) elé.  
 
A polgármester a helyi önkormányzatnál mőködı bizottságok véleményét a szervezeti és 
mőködési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a 
koncepciótervezetrıl alkotott véleményével együtt a koncepcióhoz csatolja. Ahol pénzügyi 
bizottság mőködik, annak az egész koncepcióról véleményt kell alkotnia. A bizottságok 
véleményével együtt a koncepciót a képviselı-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a 
költségvetés-készítés további munkálatairól.  
 
A költségvetési rendelet tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési 
irányelvek és az önkormányzati pénzügyi szabályozás elızetes elgondolásainak 
figyelembevételével kell összeállítani. 
 
A jegyzı a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti, s 
ennek eredményét írásban rögzíti. A polgármester a képviselı-testület elé terjeszti a 
bizottságok által megtárgyalt, a pénzügyi bizottság által véleményezett, valamint a törvény 
szerint szükséges könyvvizsgálói írásos jelentését is csatoltan tartalmazó rendelettervezetet. A 
képviselı-testület ennek alapján megalkotja a költségvetési önkormányzati rendeletet. 
 
A helyi önkormányzat képviselı-testülete együttesen hagyja jóvá költségvetési rendeletében 
az önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek 
költségvetését, valamint változatlan formában beépíti a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozatát is.  
 

4.5.3. Az önkormányzati költségvetési beszámoló 
 
A helyi önkormányzatok, illetve intézményeik (az egyes önkormányzati költségvetési 
szervek) a központi döntések megalapozásához, a zárszámadás elkészítéséhez, illetıleg az 
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államháztartás mérlegeinek összeállításához évközi és év végi költségvetési beszámolót 
kötelesek készíteni.  
 
A költségvetési beszámolóban számot kell adni a képviselı-testületnek a költségvetésben 
jóváhagyott feladatok végrehajtásáról, a gazdálkodás eredményeirıl, a problémákról, a 
vagyon gyarapításáról, vagyis arról, hogy miként hasznosították a közösség, az önkormányzat 
pénzét és vagyonát. A feladatok végrehajtását év közben a testület áttekinti, év végén 
részletesen megtárgyalja, és a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás elıterjesztése 
két részbıl áll: szöveges és számszaki részbıl. A számszaki részben a bevételek teljesítését 
bevételi nemenként, a kiadási elıirányzatok felhasználását költségvetési szervenként, a 
polgármesteri hivatal feladatainak teljesítését feladatonként, a beruházásokat és felújításokat 
feladatonként kell bemutatni. Számot kell adni az általános és céltartalékok terhére 
megvalósított feladatokról is.  
 
A gazdálkodás év végi eredményét a pénzmaradvány mutatja meg, amely a költségvetési 
szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás jellegő 
hasznosításával összefüggı bevételek és kiadások különbözeteként képzıdik.  
 
A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának 
jóváhagyására és felhasználására az önkormányzat rendelkezései az irányadók (mőködési 
bevételi többlet teljes vagy részbeni elvonása, a feladatelmaradás visszavonása stb.). 
 
Az éves költségvetési beszámolóhoz szöveges magyarázatot is kell készíteni. Ebben 
ismertetni kell azokat a tényezıket, amelyek befolyásolták a tárgyidıszakban ellátott 
alaptevékenységet, az elıirányzatok tervezettıl eltérı felhasználását. Be kell mutatni azokat a 
rendkívüli eseményeket vagy azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az 
eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, és a költségvetés 
összeállításakor még nem voltak ismertek.  
 
A helyi önkormányzat az éves költségvetés lezárását követıen február 28-ig a költségvetési 
törvény szerint elszámol a normatív, a cél- és címzett állami hozzájárulásokkal 
(támogatásokkal). A helyi önkormányzatok havi pénzforgalmi információszolgáltatások 
adására kötelesek.  
 
Az éves és a féléves beszámolókat a költségvetési szerv vezetıje és a beszámoló elkészítésére 
kijelölt felelıs személy köteles aláírni. Az önkormányzatnál a polgármester és a jegyzı írja 
alá a beszámolókat. 
 
 

4.6. Az önkormányzati költségvetési szervek  
 
A helyi önkormányzat jogosult költségvetési szerv alapítására. Az alapítással egyidejőleg 
dönt annak gazdálkodási jogkörérıl, azon belül arról is, hogy feljogosítja-e az állóeszköz-
felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra, dönt az alaptevékenység keretében 
ellátandó feladatáról és kiegészítı (vállalkozási) tevékenységérıl. Az önálló költségvetési 
szervnek kell ellátnia a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési 
gazdálkodással, a számvitellel, az elıírt adatszolgáltatással és a belsı ellenırzéssel 
kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat hivatala (a polgármesteri hivatal) minden esetben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek minısül. Amennyiben az önkormányzat valamely 
intézményét részben önálló költségvetési szervként hozza létre, meg kell jelölnie azt az önálló 
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költségvetési szervet, amelyik a részben önálló költségvetési szerv meghatározott gazdasági 
és pénzügyi feladatait ellátja.  
 
A költségvetési szervek - s köztük értelemszerően a helyi önkormányzati költségvetési 
szervek - jogállásáról és gazdálkodásáról a soron következı ötödik és hatodik fejezetek 
szólnak bıvebben. 
 
 

4.7. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése 
 
Az államháztartás helyi szintjének, a helyi önkormányzati alrendszernek integráns részét 
képezi a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése, pénz- és vagyongazdálkodása 
is. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban 
állapítja meg, amely a területileg illetékes települési önkormányzat költségvetési rendeletébe 
elkülönítetten épül be.  
 
A települési önkormányzat képviselıtestülete (közgyőlése) a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. Ugyanakkor viszont a 
települési önkormányzatot a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata 
törvényességéért, bevételi és kiadási elıirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve 
kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért értelemszerően felelısség sem terheli. 
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5. A költségvetési szervek jogállása 
 

5.1. A költségvetési szerv fogalma 
 
A költségvetési szerv az államháztartás részét alkotó, jogi személyiséggel rendelkezı 
szervezet, amely 
a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, s az alapító okiratában 
(jogszabályban, határozatban) meghatározott állami vagy önkormányzati feladatokat 
alaptevékenységként lát el; 
feladatait (alaptevékenységét) az alapító okiratában vagy jogszabályban rögzített illetékességi 
és mőködési körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi; 
az elıbbi pontokban említett alaptevékenységét nem haszonszerzés céljából folytatja; 
továbbá 
tevékenységét az alapító okiratában (jogszabályban, határozatban) megjelölt szerv (az ún. 
felügyeleti szerv) szakmai és gazdasági felügyelete mellett folytatja. 
 
Kizárólagosan államháztartási nézıpontból szemlélve a költségvetési szerveket – az alapok és 
az elıirányzatok mellett – az államháztartási rendszer irányítási, szabályozási, tervezési, 
végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és ellenırzési alapegységeiként definiálandók. 
 
 

5.2. A költségvetési szervek alapítása (alapítási létszakasz) 
 
Költségvetési szerv alapítására csak az államháztartási törvényben nevesített közjogi 
személyek jogosultak. E szervek az alábbiak lehetnek: 

− a Magyar Köztársaság Országgyőlése, 
− a Magyar Köztársaság Kormánya., 
− valamely központi kormányzati költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv 

vezetıje (az ún. fejezetgazda), 
− a helyi önkormányzat, 
− a helyi kisebbségi önkormányzat, 
− az országos kisebbségi önkormányzat, illetıleg 
− a köztestület. 

 
A költségvetési szerv alapítására jogosultak többségénél e jogosítvány teljes körő, azaz nem 
igényli valamely más közjogi személy egyetértését vagy hozzájárulását. Azonban ha a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetıje (fejezetgazda) vagy köztestület kíván költségvetési szervet 
alapítani, ehhez a pénzügyminiszter egyetértése szükséges. E törvényi korlátozás azonban 
nem vonatkozik valamennyi fejezetgazdára, ugyanis a honvédelmi miniszter e szempontból 
sajátos kivételt képez, esetében a költségvetési szerv létrehozatala nem igényli a 
pénzügyminiszteri egyetértést. 
 
Költségvetési szervet az alapításra jogosultak együttesen is alapíthatnak. Együttes alapítás 
esetében az alapítóknak írásbeli megállapodást kell kötniük, melynek tartalmaznia kell az 
alapítás forrását, a folyamatos mőködtetés feltételeit, az irányítási-felügyeleti jogkörök 
gyakorlásának módját, valamint a megszüntetés esetén követendı eljárást. 
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Fenti alanyi kör által – ugyancsak az államháztartási törvény értelmében - jelenleg hatféle 
költségvetési szerv (költségvetési szervtípusok) hozható létre, úm. 

− a központi költségvetési szerv, 
− a helyi önkormányzati költségvetési szerv,  
− a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, 
− a társadalombiztosítási költségvetési szerv, 
− az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, valamint 
− a köztestületi költségvetési szerv. 

 
Az egyes költségvetési szervtípusokat értelemszerően csak egyes alapításra jogosult közjogi 
személyek hozhatják létre; példának okáért központi költségvetési szervet csak az 
Országgyőlés, a Kormány vagy valamely fejezetgazda (pl. egy miniszter) létesíthet, helyi 
önkormányzat kizárólag csak helyi önkormányzati költségvetési szervet, a köztestület pedig 
(pl. a Magyar Tudományos Akadémia vagy valamely kamara) kizárólag csak köztestületi 
költségvetési szervet alapíthat. 
 
A költségvetési szerv alapítása két fı módon történhet: jogszabály kibocsátásával, illetıleg 
alapító okirat elkészítésével. Az államhatalmi (pl. az Országgyőlési Biztosok Hivatala vagy az 
Alkotmánybíróság) és közigazgatási (pl. a minisztériumok, az országos hatáskörő 
közigazgatási szervek vagy a dekoncentrált közigazgatási szervek) költségvetési szerveket 
mindig jogszabály hozza létre, míg a jellemzıen nem hatósági tevékenységet gyakorló, 
hanem inkább a közszolgáltatások nyújtásában szerepet vállaló költségvetési szervek (pl. 
kórházak, rendelıintézetek, általános iskolák, szociális otthonok) az alapító szerv által 
elkészített alapító okirattal jönnek létre. 
 
Az alapító okirat kibocsátásának kötelezettsége az alapító szervet terheli11. Az alapító 
okiratnak a következı tartalmi kellékek kel kell kötelezıen rendelkeznie: 

− a létrehozandó költségvetési szerv neve,  
− székhelye,  
− alaptevékenysége,  
− gazdálkodási jogköre,  
− felügyeleti szervének megnevezése,  
− az alapító szerv megnevezése,  
− vezetıjének kinevezési rendje, illetıleg 
− által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke.  

 
Az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy ennek hiányában a 
felügyeleti szerv által jóváhagyott szervezeti és mőködési szabályzatban kell részletezni, 
amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell az - állami feladatként ellátott – 
alaptevékenységet (az ezt meghatározó jogszabály megjelölésével egyetemben), a vállalkozási 
tevékenység részletes felsorolását és mindezek forrásait, továbbá a feladatmutatók 
megnevezését, körét és mértékét. Alaptevékenységének jellege szerint a költségvetési szervet 
a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rendjében meghatározott szakágazatba kell besorolni. 
 

                                                 
11 A felügyeleti szervvel nem rendelkezı költségvetési szervek esetében az alapítást elrendelı törvény mellékletének kell 

tartalmaznia az alapító okiratot. 
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A jogszabállyal alapított költségvetési szerveket kivéve a költségvetési szerv az 
Államháztartási Hivatal (ÁHH), illetıleg – helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén – a 
területi államháztartási hivatal (TÁH) által vezetett nyilvántartásba történı bejegyzéssel, az 
alapító okiratában meghatározott hatállyal jön létre. Az e szervezeti nyilvántartásban szereplı 
adatok – hasonlóan a másik nagy szervezeti nyilvántartáshoz, a cégnyilvántartáshoz – 
nyilvánosnak minısülnek. 
 
 

5.3. A költségvetési szervek mőködése (mőködési létszakasz) 
 
A költségvetési szervek mőködési létszakaszában három lényeges szempont bír meghatározó 
jelleggel: a szervezeti (az alá-fölérendeltség kérdései, az irányítás elemei, stb.), a feladat- és 
hatásköri (mely ügyeket lát el, mely szolgáltatásokat nyújt az adott szervezet, stb.), illetıleg a 
pénzügyi-költségvetési (milyen pénzeszközökkel, mekkora gazdálkodási mozgástérrel, stb. 
látja el az adott költségvetési szerv a feladatait). A következıkben az államháztartás számára 
legfontosabb szempont, a pénzügyi-költségvetési aspektus jogi nézıpontból12 leglényegesebb 
elemeit foglaljuk össze. 
 

5.3.1. A költségvetési szervek pénzügyi forrásai 
 
A költségvetési szerv mőködésének, illetve fejlesztésének forrása támogatás vagy saját 
bevétel lehet. 
 
Támogatásnak minısül minden olyan pénzeszköz, amelyet (az adott forrásra meghatározott 
módon és mértékben) évente bocsátanak rendelkezésre, illetıleg amely 

− a központi költségvetésbıl, 
− a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi, az országos kisebbségi önkormányzat 

költségvetésébıl, 
− a társadalombiztosítási költségvetési szervek által átvett pénzeszközként a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 
származik. 
 
Az elıbbiektıl élesen elválasztandó a saját bevétel, amely a költségvetési szerv 
tevékenységével összefüggıen lehet: 

− alaptevékenységbıl származó bevétel, 
− alapból, köztestülettıl, egyéb szervezettıl származó juttatás, 
− vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel, továbbá 
− külföldi segély, illetve adomány. 

 
5.3.2. A költségvetési szervek pénzügyi mozgástere (költségvetési jogállás) 

 
A költségvetési szervek költségvetési jogállásának, pénzügyi mozgásterének legfontosabb 
jelzését a gazdálkodási jogkör terjedelmének vizsgálata szolgáltatja. Ebbıl a nézıpontból 
három tényezı érdemes kiemelt figyelemre, nevezetesen 

− a gazdálkodás megszervezésének módja,  
− az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság terjedelme, továbbá  

                                                 
12 A jogállást nem érintı, tisztán gazdálkodási elıírásokat a következı fejezet tartalmazza. 
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− a Magyar Államkincstárhoz való kapcsolódás jellege, a kincstári ügyfél-minıség 
kérdése. 

 
A költségvetési szervek gazdálkodásuk megszervezésének módja alapján  

− vagy önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,  
− vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek 
minısülnek. 

 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek körébe tartozik központi szinten – jogszabály 
eltérı rendelkezése hiányában - a központi költségvetési szerv felügyeleti szerve, más 
országos hatáskörő szerv, illetıleg helyi önkormányzati szinten a megyei önkormányzati 
hivatal, a polgármesteri (fıpolgármesteri) hivatal, a körjegyzıség, valamint a közös 
képviselı-testület hivatala. A törvény erejénél fogva ide tartozó költségvetési szervek mellett 
az alapító vagy a felügyeleti szerv további költségvetési szerveket is önállóan gazdálkodónak 
sorolhat be, feltéve, hogy  

− az adott költségvetési szerv szakmai önállósága, jelentıs költségvetési és 
vagyonhasználati igénye, a gazdálkodási feladatok összetettsége indokolja a 
gazdaságilag önálló mőködtetést; továbbá  

− a gazdálkodás önálló, gazdaságos és szakszerő viteléhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak és a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátására 
elkülönített belsı egység (gazdasági szervezet) mőködik. 

 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a felügyeleti szerv azt a költségvetési 
szervet sorolja be13, amelynél a gazdálkodási önállóság elıbbiekben említett feltételei nem 
vagy csak részben állnak fenn. E besorolással egyidejőleg a felügyeleti szervnek 

− ki kell jelölnie azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, amely a részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági 
feladatait ellátja, 

− jóvá kell hagynia az említett relációban érintett önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti - a 
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjére vonatkozó - megállapodást, 
illetıleg 

− döntenie kell az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerinti besorolásról. 
 
Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság kiterjed az elıirányzat-felhasználásra, a 
kiemelt elıirányzatok elıirányzat-módosítására, illetve annak kezdeményezésére, továbbá az 
elemi költségvetésben szereplı - az egyes kiemelt elıirányzatokon belüli - elıirányzat-
módosításra. Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából  - jogszabály, 
illetve a felügyeleti szerv döntése alapján – megkülönböztetünk 

− teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szervet, 
− részjogkörrel rendelkezı költségvetési szervet, illetve 
− további klasszifikációként az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében: ún. 

részjogkörő költségvetési egységet. 
 
Teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szervnek minısül valamennyi önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv (amely a saját elıirányzatai, valamint a hozzá rendelt, 
részjogkörrel rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyes – a 

                                                 
13 Ez a besorolás az adott költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát értelemszerően nem érinti. 
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felügyeleti szerv által meghatározott - elıirányzatai felett jogosult rendelkezni), illetıleg a 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közül az, amely valamennyi elıirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. 
 
Részjogkörrel rendelkezı költségvetési szervként kell besorolni azt a részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervet14, amely nem bír valamennyi elıirányzata felett rendelkezési 
jogosultsággal, tehát amelynek egyes – a felügyeleti szerv által megállapított - elıirányzatai 
felett valamely önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, míg a többi elıirányzata felett saját 
maga rendelkezik.  
 
Részjogkörő költségvetési egységnek minısül az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
azon belsı szervezeti egysége, amelyet - az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
kezdeményezésére - a felügyeleti szerv ilyennek minısít. A felügyeleti szerv abban az esetben 
minısíthet valamely belsı szervezeti egységet részjogkörő költségvetési egységnek, ha a 
tevékenység, a források jellege, illetve a területi elhelyezkedés elkülönültsége indokolja az 
egyes elıirányzatok feletti rendelkezési jog átengedését. A részjogkörő költségvetési egység 
egyes elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal az önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv, míg meghatározott más elıirányzatok felett maga a részjogkörő költségvetési egység 
rendelkezik. 
 
A Magyar Államkincstárhoz való kapcsolódás nézıpontjából különbséget kell tennünk a 
kincstári körbe tartozó, illetıleg a kincstári körbe nem tartozó költségvetési szervek között. 
 
A kincstári körbe tartozó költségvetési szervek esetében további klasszifikációs szempontot 
képez a kincstári ügyféli pozíció kérdése, melynek alapján egy költségvetési szerv lehet 

− kincstári ügyfél, vagy 
− nem kincstári ügyfél. 

 
Kincstári ügyfélnek számít a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek közül a kincstári 
költségvetéssel rendelkezı  

− önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, valamint  
− a részben önállóan gazdálkodó, teljes vagy részjogkörrel rendelkezı költségvetési 

szerv.  
 

A fenti körbe nem tartozó, azaz a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek közül 
kincstári költségvetéssel nem rendelkezı teljes vagy részjogkörrel rendelkezı részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részjogkörő költségvetési egység - 
jogszabály vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - a felügyeleti szerv döntése 
alapján válhat kincstári ügyféllé. 
 
Nem kincstári ügyfél az a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv vagy részjogkörő 
költségvetési egység, amely a meghatározott elıirányzatok feletti felhasználási jogosultságát 

− kincstári ügyfélként mőködı költségvetési szerv útján (a számlák továbbításával), 
vagy pénzforgalmi betétkönyv, illetve kincstári kártya igénybevétele mellett, vagy 

− az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzat-felhasználási keret számlája 
feletti rendelkezési jog megadásától függıen, az önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv által meghatározott elıirányzatok felett, megállapított keretösszeg erejéig 

gyakorolhatja. 
                                                 
14 Ez a besorolás az adott költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát értelemszerően nem érinti. 
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5.3.3. A gazdasági szervezet 

 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének kell megoldania a 
tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással, az 
üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal, a vagyon-
hasznosítással, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a 
beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.  
 
A gazdasági szervezet felépítését és feladatát a költségvetési szerv szervezeti és mőködési 
szabályzatában kell rögzíteni. 
 
A költségvetési szerv gazdasági szervezetének vezetıjét fıszabályként - a költségvetési 
szerv vezetıjének javaslata alapján - a felügyeleti szerv vezetıje bízza meg, illetıleg menti 
fel. (Az egyéb munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetıje gyakorolja.) A gazdasági 
vezetı a gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetıjének 
helyettese, s feladatait a költségvetési szerv vezetıjének közvetlen irányítása és ellenırzése 
mellett látja el. A gazdasági vezetı (vagy az általa kijelölt személy) ellenjegyzése nélkül a 
költségvetési szervet terhelı gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem 
írható elı, és ilyen intézkedés nem tehetı. 
 

5.3.4. Korlátok és tilalmak 
 
A költségvetési szervek – a megyei önkormányzati hivatal, a polgármesteri (fıpolgármesteri) 
hivatal, a körjegyzıség és a közös képviselı-testület hivatalának15 kivételével – gazdasági-
pénzügyi mozgásterét alaphelyzetben az alábbi kategorikus tilalmak  terhelik: 

− nem vehetnek fel pénzkölcsönt (hitelt), 
− nem vállalhatnak kezességet, 
− nem vállalhatnak óvadékfizetési kötelezettséget16, 
− nem vásárolhatnak értékpapírt - kivéve a 94. § (4) bekezdése szerinti gazdasági 

társasági részesedést megtestesítı értékpapírt -, 
− nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el váltót, illetıleg 
− nem bocsáthatnak ki kötvényt. 

 
A központi költségvetési szervek, illetve a társadalombiztosítási költségvetési szervek 
a Kormány engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet, illetve csatlakozhatnak 
társadalmi szervezethez17, 
nem rendelhetnek alapítványt (közalapítványt), ahhoz nem csatlakozhatnak, illetve nem 
járulhatnak hozzá18. 

                                                 
15 Az itt felsorolt helyi önkormányzati költségvetési szervek a szóban forgó jogosultságaikat kizárólag csak a helyi 

önkormányzat képviselı-testülete (közgyőlése) által meghatározott keretek között gyakorolhatják. 

16 Lásd: BH1996. 323. 

17 Mindez természetesen nem érinti azt a jogot, hogy saját foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti 

szervezetét, illetve foglalkoztatottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységét segítı szervezetet a költségvetésében 

jóváhagyott összeggel támogathatja. 

18 Viszont évi 5 millió forint értékhatárig alapítvány által ellátott feladattal összefüggı kifizetésre (feltéve, hogy az feladatai 

ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll) kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre 

bocsátásával elért bevételét, a kiadások megtérítése mellett, átengedheti. 
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A helyi önkormányzati költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek, valamint a 
helyi kisebbségi és az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek esetében 
mind a társadalmi szervezet létrehozatala, mind az alapítvány (közalapítvány) rendelése 
megengedett. Ezek érvényességéhez azonban szükséges a felügyeletet ellátó önkormányzat, 
illetve köztestület engedélye is. További speciális érvényességi kellék szükséges a köztestület 
által létrehozni, illetve rendelni kívánt társadalmi szervezet, illetve alapítvány (közalapítvány) 
esetében, amennyiben ezek a központi költségvetésben jóváhagyott elıirányzatot érintenek - 
ez esetekben ugyanis a pénzügyminiszter egyetértését is be kell szerezni.  (Az itt leírt 
szabályok értelemszerően vonatkoznak a társadalmi szervezethez, alapítványhoz való 
csatlakozásra, hozzájárulásra, azok támogatására is.)  
 
A költségvetési szervek társaságalapítási jogát alaphelyzetben korlátozza az a törvényi 
rendelkezés, melynek értelmében költségvetési szerv csak olyan gazdasági társaságban vehet 
részt, amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Ennélfogva 
a szóba jöhetı társasági szervezeti formációk köre meglehetısen szők, csupán két gazdasági 
társaság (korlátolt felelısségő társaság, illetve részvénytársaság), valamint a közhasznú 
társaság felel meg ezen törvényi alapfeltételnek. E keretek között 

− a központi költségvetési szerv a fejezet felügyeletét ellátó szervnek a 
pénzügyminiszter egyetértésével kiadott engedélyével, 

− a társadalombiztosítási költségvetési szerv a felügyeletét ellátó személynek a 
pénzügyminiszter egyetértésével kiadott engedélyével, 

− a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szerv, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv a 
felügyeletet ellátó önkormányzat engedélyével, 

− köztestületi költségvetési szerv pedig a köztestület – amennyiben mindez a központi 
költségvetésben jóváhagyott elıirányzat terhére történik: a pénzügyminiszter 
egyetértésével kiadott - engedélyével  

alapíthat gazdasági társaságot, közhasznú társaságot, illetıleg szerezhet gazdasági 
társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.  
 
 

5.4. A költségvetési szervek megszüntetése (megszüntetési létszakasz) 
 
A költségvetési szerv megszüntetésére az alapító, ennek hiányában pedig az alapító jogutódja 
jogosult. A megszüntetést de iure kiváltó jogi aktust jogszabály vagy az ún. megszüntetı 
okirat  testesíti meg.  
 
A megszüntetı okiratban meg kell határozni 

− a költségvetési szerv nevét,  
− a költségvetési szerv székhelyét,  
− a felügyeleti szervet,  
− a megszüntetı szerv nevét,  
− az esetleges jogutódlással kapcsolatos rendelkezéseket,  
− azt, hogy a megszüntetésre az államháztartási törvény mely rendelkezése alapján 

került sor. 
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Az elıbbieken túlmenıen a megszüntetı okiratban rendelkezni kell 
− a megszüntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról - az ellátásra nem kerülı 

feladatok meghatározásával egyidejőleg, 
− a vagyon (ideértve a követeléseket és a kötelezettségeket is) feletti rendelkezési 

jogosultságról, valamint 
− a foglalkoztatottakról. 

 
A költségvetési szerv a megszüntetı jogszabályban, illetıleg a megszüntetı okiratban 
meghatározott idıpontban az Államháztartási Hivatal (ÁHH), illetıleg – helyi önkormányzati 
költségvetési szerv esetén – a területi államháztartási hivatal (TÁH) által vezetett 
nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. 
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6. A költségvetési szervek gazdálkodása 
 
 

6.1. Általános szabályok 
 
A költségvetési szervek gazdálkodását alapvetıen az államháztartási törvény, valamint az 
éves költségvetési törvények végrehajtását szolgáló kormányrendeletek határozzák meg. A 
költségvetési szervek tehát az éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott 
feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek elemi költségvetést készítenek, ami 
a gazdálkodásuk alapját képezi.  
 
Az elemi költségvetés a következıket tartalmazza: 

− a költségvetési alapokmányt;  
− a kiadásokat és bevételeket részletes elıirányzatonként; 
− a kiadások és bevételek tevékenységenkénti részletezését; 
− a költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának összetételét;  
− a költségvetési feladatmutatók és költségvetési mutatószámok állományát; 
− a részletes kiadási és bevételi elıirányzatokat megalapozó számításokat.  

 
A központi költségvetési szerv felügyeletét ellátó szervezet minden év január 10-ig 
megállapítja azokat a keretszámokat, amelyeket a költségvetési szerv költségvetésének 
tartalmaznia kell. A helyi önkormányzatoknál is megállapításra kerül az elemi költségvetés, 
amely tartalmazza az általa alapított és fenntartott költségvetési szervek fıbb elıirányzatait.  
 
Alapelvként kell figyelembe venni, hogy a költségvetési szervek bevételi, illetve kiadási 
elıirányzat felhasználási joggal rendelkeznek. A helyi önkormányzatok is alapvetıen az 
államháztartási és költségvetési törvények figyelembevételével gazdálkodnak, de részükre 
még a helyi önkormányzatokról szóló törvény is kötelezettségeket ír elı.  
 
A költségvetési szervek gazdálkodásának fı szabálya, hogy kötelesek - beleértve a 
létszámkereteket is - a költségvetési törvényben jóváhagyott elıirányzaton belül gazdálkodni.  
 
A bevételi elıirányzat módosítás nélkül is túlléphetı, a túllépés feltétele, hogy a bevételekre 
vonatkozó jogszabályok évközben ne változzanak, ellenkezı esetben az elıirányzatokat 
módosítani kell. Az önkormányzatoknál a többletbevételek sorsát külön önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni.   
 
A bevételek tervezettıl való elmaradása esetén a kiadási elıirányzatok csökkenthetık, 
zárolhatók, illetve törölhetık. A csökkentés az adott éven belül jóváhagyott elıirányzat 
összegének mérséklését jelenti, a zárolás, hogy egy adott idıpontig az elıirányzat nem 
használható fel, és felhasználása annak a függvénye, hogy a bevételek a zárolás idıpontjáig 
hogyan alakulnak. A törlés azt jelenti, hogy az adott intézménynél azt a feladatot, amelyre az 
elıirányzat vonatkozott, nem kell vagy nem lehet végrehajtani. 
 
A költségvetési szerv feladatai ellátását szolgáló bevételek a következık lehetnek: 

− az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértéke; 
− az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenırzési) feladatok díjbevételei; 
− az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke; 
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− az állami feladat ellátása során létrehozott termékek, jegyzetek, tankönyvek, 
kiadványok, tanulmányok értékesítési bevétele; 

− mőködési célú átvett pénzeszköz (ideértve azon állami megbízások bevételét is, 
amelyeknél a megbízó így rendelkezett); 

− a tárgyi eszköz felújítási, más felhalmozási célú pénzeszközátvétel; 
− a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadásának díja; 
− a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevételének 

térítése; 
− a vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étkezdék, éttermek 

bérleti díja; 
− a költségvetési szerv rendeltetésszerő mőködése során elhasználódott, illetıleg 

feleslegessé vált tárgyi eszközök (ideértve az ingatlanokat is) és készletek 
értékesítésébıl befolyt bevétel;  

− dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése, munkaruha- és egyéb térítése; 
− a kamat, kötbér, bírság, kártérítés; az értékpapír-értékesítésbıl (-visszaváltásból), 

adók visszatérítésébıl, bánatpénz megfizetésébıl származó pénzösszeg, kivéve a 
vállalkozási tevékenységgel összefüggıket; 

− a költségvetési szerv részére meghatározott rendeltetéssel adott egyes pénzeszközök 
(pl. adomány). 

 
A kiadási elıirányzatokat alapvetıen két törvényileg megkülönböztetett csoportra lehet 
osztani. Vannak olyan elıirányzatok, melyekkel a költségvetési szervek úgy gazdálkodnak, 
hogy módosítás nélkül is túlléphetıek. Ezek azonban csak olyan elıirányzatok lehetnek, 
amelyek esetében a többletkiadást valamely – törvényben, vagy kormányrendeletben 
megállapított – támogatásra, illetve ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezi. A 
jogszabály módosítása esetén az elıirányzatot módosítani szükséges. Az elıirányzatok 
többsége a második kategóriába tartozik, ezek nem léphetık túl, mértéküket a költségvetési 
törvényben meghatározott elıirányzatok tartalmazzák.  
 
Adott évben a költségvetési szervek gazdálkodásának milyensége attól függ, hogy a bevételek 
és kiadások hogyan alakulnak. Jó tervezés és szigorú gazdálkodás esetén az intézmények az 
adott évben rendelkezésre álló forrásaikat teljes egészében felhasználják. Jó gazdálkodás 
esetén is elıfordulhat azonban, hogy külsı körülmények miatt elıirányzat-maradvány 
képzıdik. Ezen maradványok felhasználására a törvények szigorú szabályokat tartalmaznak.  
 
A költségvetési szerv által az adott költségvetési évben fel nem használt kiadási 
elıirányzatot (az ún. elıirányzat-maradvány) a felügyeleti szerv felülvizsgálja. E 
felülvizsgálat eredményeképpen a költségvetési szerv a jóváhagyott elızı évi elıirányzat-
maradványát tárgyévben, az elıirányzat-maradvány teljes összegére vonatkozó intézményi 
hatáskörő elıirányzat-módosítás után használhatja fel. A költségvetési szervek fıszabályként 
elıirányzat-maradványuk jóváhagyását megelızıen is finanszírozhatnak annak terhére. A 
saját hatáskörő elıirányzat-módosítás végrehajtásával a maradvány jóváhagyásától függı 
utólagos felügyeleti korrekciós és ezzel összefüggı visszapótlási kötelezettség mellett.  
 
A megfelelı kiadási jogcímeken és kiemelt elıirányzatokon - az államháztartás alrendszerein 
belül és az alrendszerek között - az elızı évben átvett pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatos kiadásokat, illetıleg az elızı évben vállalt kötelezettségek áthúzódó tételeit az 
átvett pénzeszközök terhére nem lehet teljesíteni.  
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A központi költségvetési szervek elıirányzatai, a fejezeti kezeléső elıirányzatok 
teljesítésének tárgyévet követı elszámolása és a maradvány-elszámolás során a normatív 
támogatások jogosultságot meghaladó többlete, valamint a véglegesen elmaradt feladatokhoz 
támogatási célokhoz kapcsolódó elıirányzatok – következı évre áthúzódó kötelezettséggel 
nem terhelt, engedélyezési okirattal, illetve szerzıdéssel le nem kötött külön jogszabályban 
foglaltak szerint megállapított – maradványa törlésre kerül. 
 
A költségvetési szerv feladatainak végrehajtása érdekében a kiadási elıirányzatokat terhelı 
fizetési (vagy más teljesítési) kötelezettség vállalása vagy ilyen követelés (bevételi elıirányzat 
teljesítése érdekében történı) elıírása fıszabályként a költségvetési szerv vezetıjének vagy az 
általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás csak írásban és – 
ugyancsak fıszabályként – a gazdasági vezetınek vagy az általa kijelölt személynek az 
ellenjegyzése után történhet. A kötelezettségvállalásnak elıirányzat-felhasználási terven 
kell alapulnia.  
 
 

6.2. A költségvetési szervek gazdálkodásának részletes szabályai 
 
A költségvetési szervek gazdálkodásánál külön kell foglalkoznunk azokkal a tételekkel, 
melyek a gazdálkodás szempontjából egy-egy költségvetési szervnél kiemelkedı 
jelentıségőek lehetnek. Ilyenek: 

− bérek és személyi juttatások, valamint a létszámgazdálkodás,  
− felújítás és beszerzés, 
− közhasznú társaságban, gazdasági társaságban való részvétel szabályai, 
− a vagyonértékesítés,  
− vállalkozási tevékenység szabályozása. 

 
A fenti tételek a gazdálkodás szempontjából teljesen más szabályozást követelnek meg, és 
felhasználásukra vonatkozóan is egy-egy költségvetési intézménynél más feltételek kerülnek 
kialakításra.  
 

6.2.1. A személyi juttatásokkal és a munkaerıvel való gazdálkodás 
 
A költségvetési intézmények elıirányzatai között ez a legnagyobb tétel, így ezek 
felhasználása egyrészt gazdasági szempontból, másrészt humánpolitikai szempontból is 
rendkívül nagy körültekintést igényel. A személyi juttatások elıirányzata kiterjed  a 
létszám és az ennek alapján meghatározott személyi juttatásokra, a foglalkoztatás egészére. A 
személyi juttatások magukban foglalják a rendszeres, a nem rendszeres és a külsı személyi 
juttatásokat.  
 
A rendszeres személyi juttatások az értelmezés szerint a teljes és részmunkaidıben 
foglalkoztatottak alapilletményét tartalmazza, ideértve a 13. havi illetményt is. Egyes 
költségvetési szerveknél ehhez hozzájárul még az ún. illetmény-kiegészítés, illetve 
illetménypótlék.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások köre felöleli a teljes, illetve részmunkaidıben 
foglalkoztatottak számára a kollektív szerzıdésekben (ha van ilyen) szereplı juttatásokat, 
költségtérítéseket, illetve nem kötelezı jelleggel adható egyéb juttatásokat, amennyiben ezek 
kifizetésére az adott költségvetési intézménynél a forrás rendelkezésre áll.  
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A külsı személyi juttatások köre a költségvetési szerv állományba nem tartozók személyi 
juttatását foglalja magába, beleértve a saját munkavállalónak a munkakörén kívüli munkáért 
fizetett juttatást is. (Pl. ha egy egyetemi oktató a kötelezı oktatási feladatain  kívül egy 
egyetem részére a munkaköri leírását meghaladó többletmunkát végez.)  
 
A létszám-elıirányzat az államháztartásban mőködı költségvetési szerveknél mindig a 
legkritikusabb. A humán erıforrásokkal való gazdálkodás sok esetben kihat az egész 
intézmény gazdálkodására. A létszám-elıirányzatokat minden esetben pontosan az adott 
feladatra lebontva kell megtervezni.  
 
A létszám-elıirányzat magába foglalja a személyi juttatások elıirányzatainak felhasználásával 
foglalkoztatható, a feladatok ellátásához a felügyeleti szerv által meghatározott tevékenységek 
ellátásához szükséges engedélyezett létszámkeretet, és az éves átlagos statisztikai állományi 
létszámkeretet. Az engedélyezett létszámkeretet álláshelynek nevezzük, míg a statisztikai 
állományi létszámot átlaglétszámnak hívjuk. A gazdálkodásnál figyelembe kell venni a 
tárgyév elsı napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi létszámot, valamint az év utolsó 
napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot. Az év során a költségvetési 
szervezetek vezetıinek folyamatosan kell az elımeneteli rendszernek megfelelı besorolási és 
egyéb elıírásokat figyelemmel követni. Erre azért van szükség, hogy a tervezett létszámhoz 
szükséges elıirányzatok mindig rendelkezésre álljanak.  
 
A Kormány rendelkezései szerint létszám személyi juttatási elıirányzat nélkül nem 
tervezhetı. Az átmenetileg be nem töltött álláshelyekre jutó elıirányzatokat az érintett 
álláshely tényleges személyi juttatásai alapján szükséges megtervezni. Az engedélyezett 
létszámkeretet az elemi költségvetésben kell jóváhagyni. A létszámkeretek azonban 
változtathatók is, a változtatás iránya a növelés szempontjából a fentiek szerint csak feladat és 
forrásbıvítéssel lehetséges. A csökkentésre vonatkozóan külön gazdálkodási szabályok 
vonatkoznak.  Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi 
juttatások eredeti elıirányzatának megállapításakor számításba vett létszámot, az abból 
származó megtakarítást az adott költségvetési évben és a következı években szabadon 
felhasználhatja. Ez a rendelkezés természetszerően nem vonatkozik arra az esetre, ha 
feladatelmaradás történik. Nagyon fontos szabály, hogy a személyi juttatások elıirányzatának 
átmeneti megtakarítása terhére tartós, hosszú távú kötelezettség nem vállalható.  
 
Egy-egy költségvetési intézmény gazdálkodásánál pontos elıírások vonatkoznak arra, hogy 
mi számít a tárgyévben létszámcsökkentésnek. Létszámcsökkentésnek minısülnek a 
következı esetek: 

− a jóváhagyott éves létszámkeretbıl üres álláshely zárolásra kerül; 
− hivatalos felügyeleti szervi értesítés alapján csökken az ellátandó állami feladatok 

köre; 
− a költségvetési szerv változatlan tevékenységi körébe tartozó feladatokat változatlan 

színvonalú ellátás mellett hatékonyabban, racionálisabban végzi el, és létszámot 
szabadít fel;  

− olyan beruházást hajt végre, mellyel közvetlen létszámot lehet megtakarítani. 
 
Nem minısül létszámcsökkentésnek, ha a foglalkoztatási forma megváltoztatására kerül sor, 
mondjuk, a költségvetési szerven belül áthelyezés miatt történik feladatváltoztatás.  
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6.2.2. A felújítás és beszerzés szabályai 

 
Fontos szempont, hogy az intézmény mőködéséhez feltétlenül szükséges felújításokat és 
beszerzéseket a leghatékonyabb módon végezze el a költségvetési szerv. A beszerzések 
egyrészt az adott terület folyamatos mőködéséhez szükségesek. Másrészt 
megkülönböztethetünk olyan beszerzéseket, amelyek a hosszú távú fejlesztés részeként több 
költségvetési éven átfolytatódnak, és meglétükre a költségvetési szerv jövıje szempontjából 
nélkülözhetetlenül szükség van. Ez utóbbiakat nevezzük intézményi beruházásoknak.  
 
A felújítás olyan gazdálkodási kategória, amely általában egy költségvetési éven belül valósul 
meg, de szabályai nagyban hasonlítanak a beruházásokkal kapcsolatos szabályokra.  
 
Ha a felügyeleti szerv feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetet, hogy a 
tárgyi eszközök felújítását és beszerzését, valamint a beruházásokat önállóan is elvégezhesse, 
akkor az intézmény maga dönti el e területen, hogy mikor, mit és mennyiért vásárol, vagy 
beruház. Az adott költségvetési szerv eredeti költségvetésében a tárgyi eszközökre vonatkozó 
elıirányzatokat meg kell tervezni, és jóvá kell hagyatni. Ez az összeg kiegészülhet a 
felügyeleti szervtıl, fejezettıl, vagy egyéb költségvetési szervtıl kapott elıirányzattal.  
 
Meglévı tárgyi eszköz helyett csak akkor szerezhetı be új tárgyi eszköz, ha a meglévı tárgyi 
eszköz 0-ig leíródott, azaz a nettó értéke zérus, vagy megsemmisült, vagy a rendeltetésszerő 
használatra alkalmatlanná vált, üzemképtelen, vagy elavult.  
 

6.2.3. Társaságban való részvétel és a biztosításkötésre vonatkozó 
gazdálkodási szabályok 

 
A központi költségvetési szerv kétféle típusú társaságban vehet részt. Az egyik egy un. 
közhasznú társaság, másik pedig a gazdasági társaság lehet. A költségvetési szerv jogosult 
különbözı biztosítások megkötésére is. Mind a közhasznú társaságban, mind a gazdasági 
társaságban való részvételt szerzıdésben kell meghatározni. A szerzıdésben ki kell térni a 
bérbeadás szabályaira, amennyiben ingatlan, ingatlanrész vagy egyéb tárgyi eszköz 
bérbeadásáról van szó. Ki kell kötni, a bérleti díj fizetésére való elıírásokat is. Lehetıség van 
a költségvetési szervnek, hogy szellemi kapacitásának további hasznosítása érdekében 
szerzıdést kössön a társaságokkal a szellemi tevékenységek felkínálására is. Ebben az esetben 
konkrétan meg kell határozni az igénybe vett szellemi tevékenység által elvégzendı 
feladatokat, valamint a szolgáltatás ellenértékének megtérítési módját.  
 
A költségvetési szerv biztosítást köthet a tárgyi eszközeire, készleteire, vállalkozásaira, 
illetıleg a felügyeleti szerve által engedélyezett veszélyesnek minısített feladatokat ellátó 
személyekre. Ezek az ún. klasszikus biztosítási körbe tartoznak, melyeket a különbözı 
biztosító társaságokkal köthet meg a költségvetési szerv.  
 
A gazdálkodás speciális biztosítási szabályrendszerébe illeszkedik alkalmazottainak önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjbefizetési kötelezettsége, átvállalása, amelyet a 
költségvetési szerv részben vagy egészben átvállalhat, illetve az alkalmazottai javára a 
biztosítónak külön adományt is adhat.  
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Hasonlóan járhat el a vele foglalkoztatotti jogviszonyban álló magánnyugdíj pénztárak 
tagdíjának a kötelezı 6 %-os befizetésen túli tagdíjkiegészítés esetén. A biztosítás kötésre 
vonatkozó általános szabályokat nyilvános belsı szabályzatban szükséges elrendezni.  
 

6.2.4. A kincstári vagyon értékesítésének külön szabályai 
 
A központi költségvetési szerv köteles a rábízott kincstári vagyonnal rendeltetésszerően 
gazdálkodni, annak állagát, értékét megırizni és lehetıség szerint a vagyont gyarapítani. 
Ezen alapelv figyelembevételével a vagyon értékesítése rendkívül nagy körültekintést és 
szakértelmet igényel. Sok költségvetési intézmény ilyen típusú feladatok ellátására nincs is 
felkészülve. Ezért az idevonatkozó gazdálkodási szabályokat szigorúan be kell tartani.  
 
Az értékesítésbıl keletkezı bevételeket a költségvetési törvényben meghatározott módon be 
kell fizetni a központi költségvetésbe. A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévı 
ingatlan értékesítésének ellenértékébıl megfelelı összeg visszahagyható az intézménynél. A 
törvényben meghatározott értéknél magasabb összeg visszaigényléséhez a Kincstári 
Vagyonkezelı Igazgatósághoz kell fordulni és kérelmezni kell – meghatározott indokok 
alapján – a bevételi hányad növelését.  
 
A pénzügyminiszter jogosult a visszahagyandó bevételi hányad mértékérıl dönteni. Indokolt 
esetben a teljes összeg felhasználását is engedélyezheti ha az a jóváhagyott ágazati programok 
megvalósítását szolgálja, vagy a visszahagyandó összeg mértéke csekély, nem haladja meg a 
3 millió forintot.  
 

6.2.5. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos szabályok 
 
A költségvetési intézmények az alapfeladataik ellátására kerülnek létrehozásra. A 
vállalkozási tevékenység rendszerszerően idegen az államháztartás szervezeteitıl. A 
vállalkozói tevékenysége, ha van ilyen, akkor az nem a költségvetési szerven keresztül 
valósul meg. Az állami intervenció a vállalkozói szektorba támogatások nyújtásán keresztül 
valósul meg. A központi költségvetési szerveket azért hozzák létre, hogy az állam által vállalt 
feladatokat, szolgáltatásokat és egyéb tennivalókat végezzenek el.  
 
A költségvetési szervek vállalkozási tevékenységét tehát részletesen, pontosan és 
ellenırizhetı módon szabályozni kell. A vállalkozásból eredı bevételek egy részét a központi 
költségvetésbe kell befizetni, egy másik része az intézménynél marad. Ez a rendszer azon az 
elven mőködik, hogy a költségvetési szerv ezen tevékenysége, azaz a vállalkozás,  nem eshet 
más elbírálás alá, mint a nemzetgazdaság egyéb vállalkozása. Az egyéb vállalkozások is 
társasági adót fizetnek, amely a központi költségvetés egyik  fı bevételi forrása.  
 
A központi költségvetésbe történı befizetésen túl a vállalkozásból származó bevételi 
elıirányzatot terheli az e tevékenységet szolgáló valamennyi kiadás. Tehát a költségvetési 
szerven belül un. keresztfinanszírozás nem képzelhetı el, mert ez nem tenné egyértelmővé és 
világossá az adott szerv által folytatott vállalkozás gazdaságosságát.   
 
A vállalkozási tevékenységnek a költségvetési szervre nézve olyan kiadásai is lehetnek, 
amelyek az általános feladatellátási rend szerinti tennivalókkal közösek.  Pl. karbantartó 
tevékenység, kisegítı részlegek költségei, közös épületben való tevékenység, közös 
informatikai bázis. Ilyen esetekben a kiadásokat a számviteli szabályok szerint kell 
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megosztani. A vállalkozási tevékenység folyó évi bevételeibıl nem számolható el beruházási, 
illetve tárgyieszköz felújítási tevékenység. 
 
Egy-egy költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége egy bizonyos határ felett felveti annak 
a kérdését, hogy e szervezet igazából állami feladatot lát-e el. A túlzott vállalkozási 
tevékenység azt eredményezheti, hogy a szervezet kikerül az államháztartási körbıl és a 
társasági törvény által meghatározott szabályozási körbe kerül. Ennek a mozzanatnak a 
feltételei a következık: 
Ha a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységébıl származó bevételek együttes összege 
két egymást követı évben meghaladja a ténylegesen teljesített – a költségvetési támogatást is 
magában foglaló – összbevétel egyharmadát, és a vállalkozások tartós fenntartására, illetve 
bıvítésére lehetıség látszik, az alapító – központi költségvetési szervnél a pénzügyminiszter 
egyetértésével – dönt a költségvetési szervként való továbbmőködésérıl és a vállalkozási 
tevékenység korlátozásával, vagy gazdasági társasággá való átalakításról, illetve a 
vállalkozási részlegek leválasztásáról.  
 
A vállalkozási tevékenység eredményét a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségérıl szóló szabály szerint kell megállapítani.  
 
 

6.3. Kötelezettségvállalás utalványozás, ellenjegyzés 
 
A költségvetési szerv nevében fizetési, vagy más kötelezettséget csak az önállóan gazdálkodó 
szerv vezetıje, vagy az általa, illetve – ha mőködik ilyen – vezetı testülete által megbízott 
személy jogosult. A kötelezettségvállalásoknál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
feladatvállalások az alapokmányban foglaltaknak megfelelıen történjenek. A 
kötelezettségvállalásokra külön tervet kell készíteni, amiben be kell mutatni a tételesen azokat 
a pénzeszközöket, melyek a vállalás teljesítését lehetıvé teszik. A kötelezettségvállalás 
néhány kivételtıl eltekintve csak írásban történhet, a dokumentumot minden esetben az arra 
jogosult személynek ellenjegyezni kell.  
 
Az ellenjegyzésre jogosult személynek a dokumentum ellenjegyzése elıtt néhány dologról 
meg kell gyızıdnie. Nem szabad úgy kötelezettséget vállalni, hogy az sértse a gazdálkodásra 
vonatkozó szabályokat. Az is alapszabály, hogy nem szabad olyan kötelezettséget vállalni, 
amire nincs meg a fedezet.  
 
A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott 
személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyzı vagy az általa 
felhatalmazott személy jogosult.  
 
A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének mechanikus része az utalványozás. Az 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje, vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult az utalványozásra. Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett, vagy 
külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Szigorú szabályokat kell alkalmazni az írásos 
rendelkezéseknél (utalvány-rendelet). Az utalványnak egyrészt formájában, másrészt 
tartalmában is meg kell felelni az elıírásoknak.  
 
A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni a következıket: 

− a rendelkezınek és a rendelkezı végrehajtónak a megnevezése, 
− az „utalvány” szót, 
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− a költségvetési évet, 
− a befizetı és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, 
− a fizetés idıpontját, módját, összegét, 
− a megterhelendı, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését, 
− a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyzı aláírását. 

 
A kötelezettséget vállaló, ellenjegyzı, illetve utalványozó és ellenjegyzı ugyanazon 
gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Ezzel kizárható hogy  esetleges 
visszaélésekre sor kerülhessen. Természetesen az is kizárt, hogy az illetı közvetlen 
hozzátartozója végezze el ezt a cselekvést.  
 
Arra az esetre külön szabályok vonatkoznak, amikor mind az utalványozás, mind pedig a 
kötelezettségvállalás ellenjegyzıje megtagadja az aláírást. Ilyen esetben a 
kötelezettségvállaláshoz záradékot kell csatolni, aminek az a lényege, hogy az ellenjegyzés 
utasításra történt, és errıl tájékoztatni kell a központi költségvetési szerv felügyeleti szervét, 
illetve a helyi önkormányzat képviselı testületét.  
 
 

6.4. A költségvetési szervek beszámolási kötelezettsége 
 

Az államháztartás alrendszereinek egészérıl az Országgyőlésnek kell beszámolni úgy, hogy 
az ellenırzést a benyújtás elıtt két hónappal az Állami Számvevıszéknek el kell végeznie. 
Ebbıl adódóan minden egyes alrendszerben szereplı szervezetnek is beszámolót kell 
készítenie.  
 
A költségvetési szerv, a beszámolási kötelezettségének a számvitelrıl szóló törvényben és a 
végrehajtást szolgáló rendeletekben foglalt módon tesz eleget. Az éves beszámolót kiegészítı, 
szöveges melléklettel kell ellátni, és tartalmi szempontjait a pénzügyminiszter állapítja meg. 
A bevételek és kiadások tételes elszámolásán túl a költségvetési szerveknek értékelniük kell, 
hogy végeztek-e olyan tevékenységet, amely vállalkozási tevékenység volt, a vállalkozási 
tevékenységbıl származó bevételek, hogyan módosították támogatási szükségleteiket, 
változott-e a gazdálkodásuk színvonala, jövedelmezısége, vagyona.  
 
A felügyeleti szerv a költségvetési szervei beszámolóját minden esetben felülvizsgálja. Ez 
egyrészt a felügyeleti szerv kötelessége, másrészt a költségvetési szerv vezetıinek az érdeke 
is. A felülvizsgálat során a jóváhagyott feladatok szakmai teljesítésére és értékelésére kerül 
sor, valamint a pénzügyi teljesülés és a feladat-meghatározás összhangja kerül átvilágítás alá. 
Az eredeti módosított terv és a tényadatok összevetésre kerülnek a nagyobb eltéréseket akár 
pozitív, vagy akár negatív irányban történtek, részletesen indokolni kell. 
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7. A költségvetési szervek ellenırzése 
 
 
Az államháztartási törvény az államháztartási rendszer feletti ellenırzési tevékenység célját 
akként definiálja, hogy annak elı kell segítenie 

− az államháztartásra vonatkozó jogszabályok betartását, 
− az államháztartás alrendszereit megilletı bevételek beszedését, 
− az államháztartási pénzeszközök gazdaságos, takarékos és szabályszerő 

felhasználását, 
− a központi költségvetés és a zárszámadás megalapozottságát, 
− az államadósság célszerő kezelését, 
− a vagyonkezelés hatékonyságát és szabályszerőségét, valamint 
− a számviteli és bizonylati rend betartását. 

 
Fenti törvényi cél-meghatározás figyelembevételével az államháztartási rendszer 
ellenırzésével összefüggésben néhány kiinduló, általános jellegő megállapítást tehetünk. 
 
Elıször is az ellenırzési tevékenység – természetszerően az egyes konkrét ellenırzési 
tevékenységek szakmai jellemzıi és az adott ellenırzést lefolytató szerv kompetenciája által 
individualizáltan – az államháztartási rendszer egészére (mind a négy alrendszerét) 
vonatkozik, tehát az adott rendszeren belül általános ellenırzésként van jelen. 
 
Másodszor az ellenırzési tevékenység általánossága azt is jelenti, hogy mindez egyaránt 
érinti  az államháztartási rendszer folyó költségvetési évhez tartozó pénzgazdálkodását, 
illetve a vagyongazdálkodást. 
 
Harmadszor pedig az államháztartási rendszer mőködésével kapcsolatos ellenırzési 
tevékenység felöleli az állami ellenırzések mindkét alaptípusát, részint a törvényességi-
jogszerőségi ellenırzést, részint a célszerőségi-gazdaságossági-hatékonysági ellenırzést. 
 
Az alábbiakban az államháztartási rendszer ellenırzésének három alapvetı megjelenési 
formáját, az egymást kiegészítı módon mőködı számvevıszéki ellenırzést, költségvetési 
ellenırzést, majd pedig a helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenırzését tekintjük át. 
 
 

7.1. Számvevıszéki ellenırzés 
 
A számvevıszéki ellenırzés rendeltetése az államháztartás forrásainak, azok felhasználásának 
és a vagyonnal való gazdálkodásának az ellenırzése.  
A számvevıszéki ellenırzés letéteményese az Állami Számvevıszék.  
Az Állami Számvevıszék feladatkörében ellenırzi az államháztartás gazdálkodását, 
valamint ellátja a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ellenırzési feladatköröket is. 
 
Az államháztartás gazdálkodásának ellenırzése körében az Állami Számvevıszék 
jogosítványa kiterjed  

− az állami költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat) megalapozottságával,  
− a bevételi elıirányzatok teljesíthetıségével,  
− a felhasználások törvényességével, szükségességével és célszerőségével,  
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− az állami költségvetés szerkezeti rendjébe tartozó fejezetek és az elkülönített állami 
pénzalapok mőködésével, 

− a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kezelésével és 
felhasználásával, 

− a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az országos 
kisebbségi önkormányzatok mőködésével, s ezen belül különösen a normatív állami 
költségvetési hozzájárulás, a céltámogatás, a címzett támogatás, továbbá az 
államháztartás más alrendszerétıl kapott egyéb támogatás igénybevételének, azok 
felhasználása törvényességével, eredményességével és célszerőségével,  

− a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális mőködési költségkeretének 
felhasználásával, 

− a költségvetés hitelfelvételeivel, illetve azok felhasználásával és törlesztésével, 
illetıleg 

− az állami költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadással (a költségvetési 
beszámolóval) 

kapcsolatos ellenırzésekre. Az államháztartási gazdálkodással összefüggésben az Állami 
Számvevıszék ellenırzi, hogy az Országgyőlés felhatalmazása nélkül a költségvetés egyetlen 
kiadási tételét se lépjék túl, illetıleg ne kerüljön sor átcsoportosításra. 
 
Egyéb feladatai körében az Állami Számvevıszék  

− elnöke útján ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó szerzıdéseket. 
− ellenırzi az Adó- és Pénzügyi Ellenırzı Hivatal és a települési önkormányzatok 

adóztatási tevékenységét, valamint a Vám- és Pénzügyırség és a megyei és fıvárosi 
illetékhivatalok tevékenységét. 

− ellenırzi az állami költségvetésbıl gazdálkodó intézményeket, valamint az állami 
költségvetésbıl juttatott támogatás felhasználását a helyi önkormányzatoknál, az 
alapítványoknál, a közalapítványoknál, a közhasznú társaságoknál, valamint a 
társadalmi és egyéb szervezeteknél. 

− véleményezi az Országgyőlés elé terjesztett kormányprogramok és az állami 
kötelezettségvállalással járó beruházási elıirányzatok indokoltságát, célszerőségét és 
teljesítését, 

− ellenırzi a Magyar Nemzeti Banknak az államháztartással való hitelkapcsolatait,  
− törvényességi szempontból ellenırzi a Magyar Nemzeti Bank bankjegy- és 

érmekibocsátására vonatkozó adatait, 
− törvényességi szempontból ellenırzi a pártok gazdálkodását. 

 
Az Állami Számvevıszék ellenırzéseit fıszabályként mind törvényességi, mind célszerőségi 
és eredményességi szempontok alapján végzi. Meghatározott esetekben azonban ellenırzési 
jogköre csak törvényességi kontrollt foglal magában, erre példaként szolgálhat a politikai 
pártok gazdálkodásával, a Magyar Nemzeti Bank bankjegy- és érmekibocsátásával vagy a 
nemzetbiztonsági szolgálatok speciális mőködési költségkeretének felhasználásával 
kapcsolatos ellenırzési tevékenység. 
 
Az Állami Számvevıszék ellenırzési tevékenységének eredményességét egy sor törvényi 
eszköz, jogosultság és kötelezettség szolgálja. Az alábbiakban ezeket foglaljuk össze. 
 
Az Állami Számvevıszék ellenırzési tevékenysége során egyaránt rendelkezik aktív és 
passzív információs jogosultsággal. Az aktív információs jogosultság körében az ellenırzést 
végzı személy a vizsgált szerv bármely helyiségébe beléphet, annak bármely dolgozójától 
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szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. A passzív információs jogosultság pedig magába 
foglalja az iratokba és más dokumentációkba való betekintés jogát (akkor is, ha azok 
államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmaznak), a másolat-készítés, illetve kivonat-készítés 
jogát, továbbá – ha súlyos szabálytalanság esetén az irat meghamisításától, illetıleg 
megsemmisítésétıl lehet tartani – az iratok lefoglalásának jogát.  
 
Az ellenırzés folyamán az Állami Számvevıszék kármegelızés céljából anyagi és 
pénzeszközöket zárolhat, feltéve, hogy rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást állapít 
meg, illetve az ellenırzött szerv a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos 
megsértésével kárt okoz. A zárolás azonban nem terjedhet ki a munkabérekre. 
 
Az Állami Számvevıszék megbízásából ellenırzést végzı személy köteles az általa 
felelısként megjelölt személlyel a megállapításait írásban ismertetni, és tıle írásbeli 
magyarázatot kérni. A felelısként megjelölt személy az írásbeli magyarázatot nyolc napon 
belül köteles megadni. E magyarázat elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenırzést 
végzınek tizenöt napon belül írásban kell nyilatkoznia. 
 
Az ellenırzött szerv köteles: 

− az Állami Számvevıszék megkeresésének soron kívül eleget tenni, 
− az Állami Számvevıszék megbízásából ellenırzést végzı személy részére szóban 

vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot megadni és a dokumentációs anyagokba a 
betekintést lehetıvé tenni, 

− az ellenırzést végzı személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre 
bocsátott dokumentáció teljességérıl nyilatkozatot tenni, továbbá 

− az ellenırzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni. 
 
Az Állami Számvevıszék ellenırzési megállapításait megküldi az ellenırzött szerv 
vezetıjének, aki arra nyolc napon belül írásban észrevételeket tehet, illetve intézkedéseket 
rendelhet el. Ez utóbbiakról - harminc napon belül tájékoztatni kell az Állami 
Számvevıszéket. Ha az Állami Számvevıszék a megtett intézkedéseket nem találja 
kielégítınek, errıl tájékoztatja az ellenırzött szerv vezetıjét, továbbá tájékoztathatja az 
Országgyőlést vagy az esetet a zárszámadáshoz kapcsolódó éves jelentésben ismerteti. 
 
Ha az Állami Számvevıszék megbízásából ellenırzést végzı személy bőncselekmény 
alapos gyanúját állapítja meg, megállapításait az illetékes hatósággal (ügyészséggel, 
rendırséggel, stb.) haladéktalanul közölni köteles. Egyéb mulasztások feltárása esetén az 
érintett személyekkel szemben a munkáltatói jogkört gyakorlónál felelısségre vonás 
kezdeményezhetı. 
 
Az Állami Számvevıszék az általa végzett ellenırzésekrıl jelentésben tájékoztatja az 
Országgyőlést. A jelentést nyilvánosságra kell hozni, ez azonban nem tartalmazhat 
államtitkot vagy szolgálati titkot. 
 
 

7.2. Költségvetési ellenırzés 
 
A költségvetési ellenırzések célját: 

− az elıirányzatok gazdaságos, takarékos és szabályszerő felhasználásának,  
− a vagyonkezelés rendeltetésszerőségének és hatékonyságának,  
− a központi és az intézményi költségvetési bevételek jogszerő kezelésének, továbbá  
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− a számviteli és bizonylati rend betartásának  
vizsgálatában jelölhetjük meg. 
 
A költségvetési ellenırzés a központi költségvetési szerveknél, a társadalombiztosítási 
költségvetési szerveknél és a köztestületi költségvetési szerveknél végzett vizsgálatokat öleli 
fel, tehát kizárólag csak az államháztartás központi szintjét érinti. 
 
A költségvetési ellenırzésnek három altípusát kell elkülöníteni, nevezetesen: 

− a kormányzati ellenırzést, 
− a felügyeleti ellenırzést, valamint 
− a belsı ellenırzést. 

 
A kormányzati költségvetési ellenırzést - a központi költségvetés, az elkülönített állami 
pénzalapok, valamint a központi költségvetési szervek tekintetében - a Kormány a Központi 
Ellenırzési Hivatal útján valósítja meg. A Kormányzati Ellenırzési Hivatal (KEHI) a 
Kormány irányítása alatt mőködı országos hatáskörő közigazgatási szerv, amelynek 
felügyeletét a Kormány nevében a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter látja el.  
 
A KEHI által végzett ellenırzés kiterjed: 

− a kormánydöntések hatályosulásának vizsgálatára, 
− a Kincstári Egységes Számla (KESZ) pénzforgalmára (a központi költségvetés és az 

elkülönített állami pénzalapok vonatkozásában), 
− a központi költségvetésbıl teljesített kormányzati kiadásokra, a beszedett 

bevételekre, az engedélyezett támogatásokra és kedvezményekre, 
− az adóellenırzés körébe tartozó vállalkozások részére folyósított támogatásokra, 
− a fejezetek felügyeletét ellátó szervek, a fejezetek felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek, valamint az elkülönített állami pénzalapok gazdálkodási 
tevékenységére, 

− a gazdálkodó szerveknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak a megyei és 
regionális területfejlesztési tanácsoknak és - a pártok kivételével - társadalmi 
szervezeteknek a központi költségvetésbıl, elkülönített állami pénzalapokból 
juttatott pénzeszközök (ideértve a nemzetközi szerzıdések alapján kapott 
támogatásokat és segélyeket is) felhasználására, 

− az állami kezesség beváltásának jogosságára, ennek keretében a központi 
költségvetés mellett a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi 
szerzıdés feltételeinek betartására, 

− a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó központi költségvetési szervek 
és az állami felügyeletek ellenırzési szervezeteinek ellenırzési rendszerére, valamint 

− a hazai és nemzetközi forrásokból finanszírozott programokat figyelemmel kísérı 
monitoring rendszer fejlesztésére. 

 
Nem terjed ki viszont a KEHI ellenırzési jogköre az Országgyőlés, a Köztársasági 
Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyőlési Biztosok Hivatala, az Állami 
Számvevıszék, a Bíróságok, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal, 
a Magyar Tudományos Akadémia, illetıleg a Történeti Hivatal költségvetési fejezetekre. 
 
A KEHI a Kormány által jóváhagyott félévre szóló ellenırzési munkaterv alapján, valamint a 
Kormány, illetve a miniszterelnök utasítására végzi ellenırzési tevékenységét. Az 
ellenırzésekrıl jelentés készül, amelyet a KEHI elnöke - a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı 



 
 

61 

miniszter útján - a Kormány elé terjeszt. Ha a jelentés megállapításai szerint a feltárt 
hiányosságok megszüntetéséhez a Kormány döntése szükséges, a jelentéssel egyidejőleg 
elızetesen egyeztetett határozati javaslatot is be kell nyújtani. 
 
A felügyeleti költségvetési ellenırzés körében az adott költségvetési fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vizsgálatot köteles lefolytatni a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, 
illetıleg – ha van ilyen – a hatáskörébe utalt elkülönített állami pénzalapoknál. Felügyeleti 
ellenırzés keretében legalább háromévenként átfogó ellenırzést kell tartani. A felügyeleti 
ellenırzésbe – a fejezetgazda döntésétıl függıen - bevonható az az országos hatáskörő szerv, 
amelynek kiterjedt területi és helyi hálózata van. 
 
A kormányzati ellenırzések, illetıleg a felügyeleti ellenırzések között párhuzamosságok 
kiküszöbölése érdekében a Kormányzati Ellenırzési Hivatal feladataként jelentkezik a 
Kormány irányítása és felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek felügyeleti 
ellenırzési szervezeteinek éves, féléves ellenırzési munkaterveinek, valamint a módszertani 
fejlesztéseknek, illetve az ellenır-képzés és –továbbképzés összehangolása. 
 
Végül pedig, ami a költségvetési ellenırzés harmadik altípusát illeti, valamennyi önállóan 
gazdálkodó vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél belsı ellenırzési 
rendszert kell mőködtetni a saját tevékenységre és gazdálkodásra irányulóan. A belsı 
ellenırzési tevékenységet a vezetıi ellenırzés, a munkafolyamatba épített ellenırzés, 
valamint  a függetlenített belsı ellenırzés útján kell ellátni. 
 
Mindhárom költségvetési ellenırzési altípushoz kapcsolódóan ellenırzésipótlék-fizetési 
kötelezettség terheli a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési 
szervet, ha az ellenırzés során az ellenırzı szerv a költségvetési szervnél megállapítja 

− a költségvetési elıirányzatból, az alapból, illetve fejezeti kezeléső elıirányzatból 
juttatott céljellegő támogatások jogszabályellenes, illetve céltól eltérı felhasználását, 
vagy 

− a központi költségvetést illetı befizetési kötelezettségek jogszabályi elıírásnál 
alacsonyabb teljesítését (ideértve az eredmény téves kimutatását is). 

 
Az ellenırzési pótlék mértéke a jogszabályellenesen felhasznált elıirányzat vagy befizetési 
elmaradás 20%-kal növelt összege, amelyet a központi költségvetés javára kell teljesíteni. 
 
 

7.3. A helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenırzése 
 
A helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenırzésével összefüggésben négy ellenırzést 
végzı szervet, illetve személyt szükséges megemlíteni: az Állami Számvevıszéket, a helyi 
önkormányzat pénzügyi bizottságát, a belsı ellenırt, valamint a könyvvizsgálót. 
 
Az államháztartás helyi szintjével, a helyi önkormányzatok pénz- és vagyongazdálkodásával 
kapcsolatos legátfogóbb ellenırzési jogosítvánnyal az Állami Számvevıszék rendelkezik, 
amely e hatáskörét területi igazgatóságai útján gyakorolja. Ellenırzése során az Állami 
Számvevıszék kiemelt figyelmet fordít a normatív állami költségvetési hozzájárulás, a 
céltámogatás, a címzett támogatás és egyéb, az államháztartás más alrendszerétıl kapott 
támogatás igénybevételének, azok felhasználása törvényességének, eredményességének és 
célszerőségének a vizsgálatára. 
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A pénzügyi bizottság megalakítása a kétezer fınél nagyobb lélekszámú települési 
önkormányzatoknál, valamint a megyei önkormányzatoknál kötelezı. E bizottság 
feladatkörébe tartozik az önkormányzatnál és intézményeinél: 

− az éves költségvetési javaslat, illetıleg a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, 
éves beszámoló tervezeteinek véleményezése, 

− a költségvetési bevételek alakulásának (különös tekintettel a saját bevételekre), 
illetıleg a vagyonváltozás alakulásának figyelemmel kísérése és értékelése, 

− a hitelfelvétel indokainak és gazdasági megalapozottságának vizsgálata, 
− a pénzkezelési szabályzat megtartásának, valamint a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítésének ellenırzése. 
 
A pénzügyi bizottság az ellenırzés során tett megállapításait a képviselı-testület elé terjeszti. 
Amennyiben a képviselı-testület e megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati 
jegyzıkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevıszéknek. 
 
Gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl – ideértve az önkormányzati intézmények ellenırzését 
is - a helyi önkormányzat jogszabályban meghatározott képesítéső ellenır útján gondoskodik. 
 
Az önkormányzati törvény alapján meghatározott önkormányzati körben, illetve 
meghatározott esetekben az önkormányzati gazdálkodás ellenırzésére – a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara által költségvetési körben regisztrált - könyvvizsgálót is kell 
alkalmazni. E körben hatályos jogunk ismeri a kötelezı állandó auditálás, illetve a kötelezı 
eseti auditálás jogintézményét.  
 
A kötelezı állandó auditálás csak a helyi önkormányzatok törvényben meghatározott körére 
vonatkozik. Eszerint a megyei, a megyei jogú városi, a fıvárosi és a fıvárosi kerületi 
önkormányzat képviselı-testülete köteles az auditálás feladatainak ellátásával könyvvizsgálót 
megbízni. E körben az auditálási kötelezettséggel párhuzamosan közzétételi kötelezettség is 
terheli a helyi önkormányzatokat, melynek értelmében az önkormányzat köteles az 
egyszerősített tartalmú éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá 
pénzmaradvány- és eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben 
közzétenni. 
 
Eseti auditálásra kötelezett az a helyi önkormányzat, amely hitelállománnyal rendelkezik 
vagy hitelt vesz fel és amelynek az elızı évben teljesített kiadásai meghaladták a 100 millió 
forintot. E körben az auditálási kötelezettség a hitelfelvétel évétıl a hiteltörlesztés utolsó 
évéig tart. 
 
Mindkét auditálási körben könyvvizsgálói feladatot képez különösen a helyi önkormányzat 
befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és 
kötelezettségeinek, továbbá pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. Ezen 
túlmenıen az állandó auditálásra kötelezett önkormányzatok körében a könyvvizsgáló köteles 
megvizsgálni a képviselı-testület elé terjesztett költségvetési és zárszámadási 
rendelettervezeteket abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve 
megfelelnek-e a jogszabályok elıírásainak, továbbá köteles – fıképpen az adósságot 
keletkeztetı kötelezettségvállalások tekintetében – az önkormányzat pénzügyi helyzetét 
elemezni. 
 
A könyvvizsgáló eredményes munkavégzését számos törvényi jogosítvány biztosítja. 
Ekképpen a könyvvizsgáló betekinthet a helyi önkormányzat könyveibe, a polgármestertıl és 



 
 

63 

az önkormányzat költségvetési szerveinek dolgozóitól felvilágosítást kérhet. Emellett a 
könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó témákban a képviselı-testület ülésére meg 
kell hívni, s ezen túl is a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet a képviselı-testület 
ülésein. 
 
A könyvvizsgáló véleményérıl írásban köteles tájékoztatni a képviselı-testületet. A 
könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó elıterjesztésrıl a könyvvizsgáló írásos 
véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható. 
 
Amennyiben a könyvvizsgáló tudomást szerez az önkormányzat vagyonának várható jelentıs 
csökkenésérıl és más olyan tényrıl, amely önkormányzati tisztségviselı törvényben 
meghatározott felelısségre vonását vonhatja maga után, köteles a képviselı-testület 
összehívását kérni a polgármestertıl. Ha a polgármester a képviselı-testület ülését nem hívja 
össze, a könyvvizsgáló kezdeményezésére a fıvárosi, a megyei közigazgatási hivatal vezetıje 
az ülést összehívja. Ha a képviselı-testület a szükséges döntéseket nem hozza meg, a 
könyvvizsgáló errıl a fıvárosi, a megyei közigazgatási hivatal vezetıjét értesíti, aki az 
önkormányzat gazdálkodását érintı vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti az Állami 
Számvevıszéknél. 
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Függelék: 
Államháztartási-költségvetési fogalomtár 

 
 
Adósság-átalakítás: egy vállalat vagy egy ország fennálló adósságai feltételeinek újra 
megállapítása, pl. alacsonyabb kamatok és hosszabb visszafizetési idıtartam. 
 
Állammal szemben nyilvántartott követelés: az államadósságok könyvébe bevezetett 
kölcsönkövetelés az állammal szemben. 
 
Bruttó hazai termék: A bruttó hazai termék (GDP) az ágazatok, vagy szektorok által 
elıállított alapáron értékelt hozzáadott értékek összege és az ágazatokra, vagy szektorokra fel 
nem osztható termékadók és támogatások egyenlege. A GDP tehát piaci áron értékelt mutató. 
A GDP három oldalról határozható meg: 
 
termelési oldalról: 
GDP = + az alapáron számított bruttó hozzáadott érték összege 
+ termékadók 
- terméktámogatások 
felhasználási oldalról: 
GDP = + háztartások végsı fogyasztási kiadásai  
+ államháztartás végsı fogyasztási kiadásai 
+ non-profit intézmények végsı fogyasztási kiadásai 
+ bruttó állóeszköz-felhalmozás 
+ készletváltozás 
+ export 
- import 
jövedelmi oldalról: 
GDP= + bérek és keresetek 
+ társadalombiztosítási hozzájárulás 
- termelési támogatás 
+ termelési adó   
+ bruttó mőködési eredmény 
 
Egyenlegezı tétel: minden számlához tartozik egy egyenlegezı tétel, amely a számla 
forrásainak és felhasználásának különbségeként adódik. Az egyik egyenlegezı tétel a 
következı számla nyitó tételét jelenti, ezáltal a számlák láncszerően kapcsolódnak össze. 
 
Egyszerő kezesség: olyan kezesség, amelynél a hitelezı a kezeshez csak akkor fordulhat, ha 
a fıadós csıdbe jut, vagy törlesztési haladékot kapott vagy bizonyos egyéb elıfeltételek 
következtek be. Amennyiben a kezesség tárgyát képezı követelésre zálogjog áll fenn, a kezes 
követelheti, hogy  a hitelezı ezáltal érvényesítse követelését, amennyiben a fıadós nem jutott 
csıdbe vagy nem kapott törlesztési halasztást. 
 
Elemi beszámoló: a központi kezeléső elıirányzatnak, a költségvetési szervnek, az alapoknak 
– a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló kormányrendelet alapján készített – 
éves költségvetési beszámolója. 
 
Elemi költségvetés: a központi, illetve a fejezeti kezeléső elıirányzatnak, a költségvetési 
szervnek az elkülönített állami pénzalapnak és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (a 
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továbbiakban együtt: alapok) – a feladatait és tevékenységét összefoglalóan ismertetı, a 
bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímenként és tevékenységenként (funkcióként) 
tartalmazó, a foglalkoztatottak létszámára és összetételére, a költségvetési feladatmutatókra is 
kiterjedı – költségvetése. 
 
Elsıdleges jövedelem: kifejezi a termelésbıl keletkezett jövedelmeknek a termelési tényezık 
tulajdonosai között való szétosztását (munkavállalói jövedelem, tıkebefektetés utáni osztalék, 
kamat, földjáradék stb.). 
 
Fejlesztés: olyan - alapvetıen felhalmozási kiadásokban megtestesülı – tevékenység, amely 
új, vagy a korábbinál mőszaki, technikai szempontból korszerőbb tárgyi eszközök 
létrehozására irányul, illetve a meglévı tárgyi eszközök mőszaki, technikai paramétereinek 
korszerősítését valósítja meg. 
 
Felújítás: a hosszabb idıszakonként ismétlıdı és ezért vagy más ok miatt a tárgyi eszköz 
bruttó értékéhez mérten számottevı ráfordítást igénylı – a folyamatos mőködést elımozdító 
karbantartás, kisjavítás körébe nem tartozó – állagmegóvási tevékenység. 
 
Fizetési mérleg: mérlegszerő összeállítás egy ország határt-átlépı fizetéseirıl egy 
meghatározott idıtartam alatt. A fizetési mérleg magában foglalja az áruszállítással 
összefüggı tranzakciókat és a szolgáltatásokat, beleértve a tıkehozamokat, másrészt a 
tıkeforgalmat.  
 
Folyó ár, összehasonlító ár: a termékek és szolgáltatások számbevételéhez az elszámolási 
idıszak átlagos árát alkalmazzuk. Az árváltozások hatásának kiszőrését, tehát a 
volumenmérést szolgálják a bázisév átlagos árain, azaz az összehasonlító áron történı 
számítások. 
 
Folyó kamat: még nem esedékes, az utolsó kamatfizetési idıponttól egy meghatározott 
idıpontig számított kamat. 
 
Folyó termelı felhasználás: a termelési folyamat során az elszámolási idıszakban más 
termelıegységtıl vásárolt termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket új termékek és 
szolgáltatások elıállításához használnak fel. A magyar nemzeti számlák a termelı 
felhasználást piaci beszerzési áron értékelik.  
 
Háztartások végsı fogyasztási kiadásai: azok a fogyasztási kiadások, amelyeket a 
háztartások termékek és szolgáltatások formájában felhasználnak.  
 
Hitel:  
a)Egy személy vagy testület fizetıképességében és fizetési készségében vetett bizalom. 
b)Pénz vagy vásárlóerı feletti rendelkezési lehetıség megszerzése.  
Csoportosítható pénzhitelekre és rendelkezési hitelekre. Csoportosítható aszerint is, hogy a 
hitelt milyen módon használják fel a termelésben, a beruházások vagy a fogyasztás területén. 
A fedezet szempontjából lehetnek nyílt hitelek és fedezettel rendelkezı hitelek. A 
felhasználási mód szerint lehet folyószámlahitel és fix elıleg.  
 
Hitelnyújtás/hitelfelvét, nettó: az az összeg, amennyit egy-egy szektor és a nemzetgazdaság 
egésze pénzügyi eszközök formájában halmoz fel, ezáltal tulajdonképpen más szektorok vagy 
a külföld fogyasztását és tıkefelhalmozását finanszírozva. Amennyiben értéke negatív, az azt 
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jelenti, hogy az adott szektor vagy a nemzetgazdaság egészének fogyasztását és 
tıkefelhalmozását más szektor vagy a külföld finanszírozza.  
 
Intézményi beruházás: azok a beruházások, melyek célját a költségvetési szerv vezetıje 
határozza meg, a megvalósítás fedezetére szolgáló elıirányzat a költségvetési szerv 
költségvetésében szerepel. 
 
Készletváltozás: az elszámolási idıszak során a gazdasági szektorok saját termeléső és 
vásárolt készletállományában bekövetkezett változás értéke, beleértve a befejezetlen 
beruházások állományának változását is.  
 
Kincstári költségvetés: a kincstári körbe tartozó kincstári ügyfélnek az elıirányzat-
gazdálkodás szempontjából az ÁHH által nyilvántartott, összevont (kiemelt) elıirányzatokat 
tartalmazó költségvetése. 
 
Kincstári kör: a központi költségvetés, a központi költségvetési szervek, a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, a társadalombiztosítási központi hivatali szervei és 
ezek igazgatási szervei és a rendelkezésükbe utalt elıirányzatok, a Magyar Tudományos 
Akadémia, mint köztestület nem gazdasági társasági formában mőködtetett szervei, az 
elkülönített állami pénzalapok. 
 
A költségvetési egyenlegek:  
a) A GFS /a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) által használt metodika, mely a Government 
Finance Statistics angol kifejezés rövidítése (GFS.- Kormányzati Pénzügyi Statisztika) 
rendszerő egyenleg (pozíció). Ez a bevételek és a kiadások között figyelmen kívül hagyja az 
ún. finanszírozási tételeket, így  

− a bel- és külföldi hitelfelvételekbıl és értékpapír-kibocsátásokból származó 
összegeket, illetıleg a korábban fölvett bel- és külföldi hitelek adott évi törlesztését, 
valamint az adott évi értékpapír-visszavásárlásokat. (Közülük a magyar rendszer a 
külföldi hiteleket 1995-ig, a törlesztéseket és értékpapír-visszavásárlásokat 1994-ig 
szerepeltette a bevételek, illetıleg a kiadások között.) 

− az elızı év végéig felhalmozódott betétek (pénzmaradványok) tárgyévben 
felhasznált részét, illetıleg a tárgyévi betétállomány- (pénzmaradvány-) növekedést: 
(A magyar rendszerben zárszámadáskor 1995-ig a költségvetési törvény melléklete 
egy összegben tartalmazza(-ta) a beszámolási idıszak végi költségvetési intézményi 
pénzmaradványt, illetıleg az elızı évi pénzmaradványból történt felhasználást.) 

 
b) Az elsıdleges egyenleg meghatározásához a GFS rendszerő egyenleg a következı 
tételekkel kerül korrigálásra: adósságszolgálati bevételek között elszámolt, szorosan vett 
kamatbevétel; nemzetközi pénzügyi kapcsolatok, illetıleg adósságszolgálati kamat- és 
járulékos kiadások között elszámolt, szorosan vett kamatkiadások. 
Ez az eljárás egybeesik az ún. SNA (System of National Accounts) Nemzeti Számlák 
Rendszere metodikával, amely az államháztartási (költségvetési) egyenleget a "net lending" 
nélküli GFS egyenlegként határozza meg. 
 
c) Európai Unió szerinti egyenleg (ESA) 
Az ESA’95 (European System of Accounts) az EU Tanácsi Rendelettel szabályozott 
statisztikai szabványa. Alkalmazását a maastrichti követelményeknek megfelelı hiány 
kiszámítására a Túlzott Deficit Eljárásra vonatkozó jogszabályok írják elı. A módszertan 
szerint „elıállított” egyenlegmutató, az ún. költségvetési nettó hitelfelvétel vagy 
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kölcsönnyújtás azt mutatja meg, hogy a kormányzat egy adott idıszakban a gazdaság más 
szektoraitól (háztartások, nem pénzügyi vállalatok, pénzügyi vállalatok, illetve háztartásokat 
szolgáló non profit szervezetek, vagy külföld) hitelt vett-e fel tevékenysége 
finanszírozásához, avagy forrásokat nyújtott-e nekik.  
A hivatalos és a „maastrichti” egyenleg- (és adósság)adatok a következı tényezık miatt 
térnek el. 
Az ESA’95 által meghatározott kormányzati szektor bıvebb a magyar hivatalos, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. törvényben rögzített kormányzati körnél. Ennek 
megfelelıen az ún. kormányzati szektorba nemcsak a központi költségvetés, elkülönített 
alapok, társadalombiztosítás, valamint a helyi önkormányzatok adatai tartoznak, hanem még 
olyan szervezetekéi is, amelyeket az állam tulajdonol, irányít, valamint mőködési költségeik 
több mint 50%-át fedezi. Ilyen intézményre példa az ÁPV Rt., vagy számos állami 
tulajdonban levı és állami forrásból mőködı non-profit szervezet. 
 
d) A kormányzati szektor egyenlege – a szektorok miatti különbségen túl – más okok miatt is 
különbözik a hivatalos államháztartási deficittıl. Az uniós módszertan: 

− A nyújtott kölcsönöket és visszatérülésüket, a pénzügyi befektetéseket és 
kivonásukat (vagyis a részvény-mőveleteket) figyelmen kívül hagyja (pl. a 
visszterhes támogatásokat, az olyan beváltott állami garanciákat, amelyeket a magyar 
szabályok szerint adók módjára kell behajtani, vagy tulajdoni részesedések 
megszerzése és eladása, stb.); 

− A pénzforgalmi helyett eredményszemlélető számbavételt kér, azaz a bevételeket és 
a kiadásokat abban az idıszakban számolja el, amikor a gazdasági események 
megtörténnek (adófizetési kötelezettség keletkezik, jogosultság létrejön); 

− A pénzforgalomban nem jelentkezı egyes mőveleteket el kell számolni kiadásként, 
így pl. a hiteltartozások állami átvállalását (pl. MÁV-ügyletek), állami követelések 
elengedését (pl. média szervezetek, kölcsönök végleges támogatássá alakítása).  

 
Közösségi fogyasztás: a végsı fogyasztásnak az a része, amelyet a társadalom valamennyi 
tagja vagy a közösség egy meghatározott része közösen fogyaszt el. A közösségi fogyasztást - 
definíció szerint - kizárólag az államháztartás finanszírozhatja.  
 
Központi beruházás: a központi beruházások elıkészítésére és megvalósítására szolgáló, a 
központi költségvetésben a fejezeti kezeléső elıirányzatok között Beruházás alcímen 
megtervezett elıirányzat, melynek célját a felügyeleti szerv jelöli meg az ágazati fejlesztési 
koncepciókkal összhangban. 
 
Nemzetgazdasági számla: a központi kezeléső elıirányzatok pénzforgalmának 
lebonyolítására szolgáló számla.  
 
Projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelı pénzügyi háttérrel és 
végrehajtási ütemezéssel rendelkezı fejlesztési elképzelés. 
 
Társadalmi önszervezıdés: a társadalmi szervezet – ideértve a pártot is -, az alapítvány, a 
közalapítvány, az egyház. 
 
Transzfer: a transzfer olyan gazdasági mővelet, amelyet valamely szervezeti egységnek egy 
másik szervezeti egység nem termék vagy szolgáltatás ellentételezéseként nyújt. A rendszer a 
transzferek két alapvetı formáját különbözteti meg: 

− a pénzbeni transzfereket és 
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− a természetbeni transzfereket, valamint ezeken belül 
− a folyó és  
− a tıke transzfereket. 

 
Végsı fogyasztás: azokat a termékeket és szolgáltatásokat tartalmazza, amelyeket az adott 
elszámolási idıszakban a háztartások és a közösség fogyaszt el. 
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Ajánlott irodalom és jogszabályok 
 
Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó egyes témakörökbıl a 
vizsgakövetelményeken túlmenı ismereteket akarnak szerezni, a következı publikációkat és 
jogszabályokat ajánljuk a figyelmébe: 
 
Bende-Szabó Gábor: Alapvetés a magyar államháztartási jog tárgyában, különös tekintettel 
az államháztartás helyi szintjére. Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis I., Multiplex 
Media – Debrecen University Press, Debrecen 2001. 
Bende-Szabó Gábor – Várnai Ernı: Az államháztartás joga. In: Földes Gábor (szerk.): 
Pénzügyi jog. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 
Földes Gábor: Adójog. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 
Földes Gábor: A pénzügyi alkotmányosság. Társadalmi Szemle, 1996. évi 1. szám. 
Földes Gábor: A pénzügy-igazgatási jog. In: Ficzere Lajos – Forgács Imre (szerk.): Magyar 
közigazgatási jog. Különös rész európai uniós kitekintéssel. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
László Csaba: Tépett vitorlák. Az államháztartásról közgazdasági és jogi szempontból. Aula 
Kiadó, Budapest, 1994. 
Lóránt Zoltán:  Az önkormányzati külsı ellenırzési rendszer továbbfejlesztésérıl. Pénzügyi 
Szemle, 2000. évi 6. szám. 
 
 
2001. évi LXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról 
2000. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl 
1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a 
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérıl 
1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól 
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl 
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 
1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekrıl 
1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl 
1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól 
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról 
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésrıl 
1991. évi XXXIII. törvény az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról 
1990. évi C. törvény a helyi adókról 
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjérıl 
1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevıszékrıl 
61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet a Kormányzati Ellenırzési Hivatal felügyeletérıl, feladat- 
és hatáskörérıl 
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl 


