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Általános 
államháztartási

ismeretek
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1. fejezet

Az államháztartás 

közgazdasági szerepe 

és jelentısége
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1.1. Az államháztartás helye a 
nemzetgazdaságban

Nemzetgazdaság:
Egy ország gazdasági szereplıinek (gazdálkodó szervezetek, 

magánszemélyek, állam) összessége, valamint a köztük lévı kapcsolatok, 
kölcsönhatások rendszere. (piacgazdaságban jellemzıen piaci 
kapcsolatok)

Államháztartás (közgazdasági értelemben): 
A nemzetgazdaság része, az a gazdálkodási rendszer, melyben az állam 

közfeladatokat lát el és finanszíroz

A közfeladatok köre: történetileg, illetve egy-egy ország társadalmi, 
politikai berendezkedésének függvényében változik 
• hosszú távú, kötelezı feladatok = részleges kormányzati mozgástér 

(nem a feladatellátás, csupán a mérték tekintetében)
• rövidtávú, szabadon választott speciális feladatok = teljes 

kormányzati mozgástér (mind a feladatellátás, mind a mérték 
tekintetében)
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1.2. Az államháztartás szerepe a 
nemzetgazdaságban

Az állam különleges és jelentıs nemzetgazdasági szereplı:

• célja nem a jövedelemmaximalizálás, hanem a közfeladatok 
minél színvonalasabb, de hatékony és gazdaságos ellátása

• közpénzekbıl gazdálkodik (elsısorban más szereplıktıl elvont 
jövedelem) – az államháztartási gazdálkodás szigorú törvényi 
szabályozása

• gazdasági súlya jelentıs (az EU országokban a megtermelt 
jövedelem mintegy 35-55 %-át összpontosítja)

• közhatalmi helyzetébıl képes befolyásolni a gazdaságot 
(szabályozás, jövedelem-elvonás - újraelosztás, monetáris 
politika)

Az államháztartás elsısorban az állam újraelosztó szerepén 
keresztül hat a gazdaságra  – Fiskális politika

• a jövedelemtulajdonosok zárt köre
• gazdaságpolitika prioritások 

5

1.3. Állami beavatkozások 
(intervenciók)

Általános beavatkozások 
elvben minden nemzetgazdasági 

szereplıt érintenek

Speciális beavatkozások 
csak a nemzetgazdasági szereplık 

bizonyos csoportjait érintik

Nemzetközi 
és EU 

kötele-
zettségek
teljesítése

Biztonság, 
közbizton-

ság védelme

Jogi és 
intézményi 
keretrend-

szer 
mőködtetése

Az állam 
gazdasági és 

pénzügyi 
tevékenysége

Egyes 
lakossági 
csoportok 

támogatása

Pl. 
befizeté-
sek az EU 
költség-
vetésbe

Pl. háború-
vagy válság-
megelızés,  

rendvédelem

Pl. alkotmá-
nyozás, jogi 
szabályozás, 
közigazgatás 
igazságszol-

gáltatás

Pl. monetáris 
politika, az 

államháztar-
tás

rendszerének 
mőködtetése

Pl. ágazatok 
(mezıgazda-

ság, 
idegenforga-
lom) kis és 

közép-
vállalkozások, 

regionális 
támogatások 

Pl. család-
támogatások 

rendszere, 
egyetemi 
hallgatók, 

nyugdíjasok 
kedvezmé-

nyei

Egyes 
vállalkozói 
csoportok 

támogatása
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1.4. Az államháztartást befolyásoló
makrogazdasági tényezık

A nemzetgazdaság egészének folyamatai:
• Gazdasági növekedés (a makro- jövedelem 

számbavételének mutatói, növekedési ütem)
• Infláció (fogyasztói árindex, antiinflációs politika)
• Külgazdasági egyensúly (folyó fizetési mérleg, az ország 

eladósodottsága)

Az államháztartás jellemzıi:
• Jövedelem- centralizáció, jövedelem- újraelosztás szintje

(számbavételi módszerek)  
• Államháztartási hiány mértéke (negatív egyenleg; EMU: 

GDP max. 3%- a ⇒ ESA’95 szerint számolva!)
• Államadósság mértéke (felhalmozott tartozás; EMU: GDP 

max. 60%- a ⇒ ESA’95 szerint számolva!)
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1.5. Gazdasági növekedés
A makro-jövedelem számbavételének mutatói:

• GDP- bruttó hazai termék (az ország területén elıállított végsı 
felhasználásra kerülı javak és szolgáltatások összértéke)

• GNP-bruttó nemzeti termék (az ország állampolgárai és bejegyzett 
vállalatai (rezidensei) által elıállított termékek és szolgáltatások 
összértéke) 

• GNI - bruttó nemzeti jövedelem (GDP + a külföldrıl kapott és külföldre 
fizetett elsıdleges jövedelmek egyenlege)

• NDP- nettó hazai termék (GDP – amortizáció)
• NNP- nettó nemzeti termék (GNP – amortizáció)
• NNI - nettó nemzeti jövedelem (NDP + egyéb külf.- rıl szárm. jöv.)

Gazdasági növekedés  - a gazdaság hosszú távú 
fejlıdése

Mérése:
• A GDP értékének mennyiségi változása (GDP tömegének változása folyó 

áron számítva – torzít - ÁH szempontjából fontos)
• Növekedési ütem  (idısor – GDP, esetleg GNP változatlan áron számított 

értékének viszonyítása az elızı idıszak GDP értékéhez) 8

1.6. A bruttó hazai termék (GDP) 
alakulása
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1.7. GDP és GNI növekedési 
üteme

A GDP és a GNI növekedése (%) 1995-2007, 1991=100
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1.8. A fogyasztói árindex 
alakulása
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1.9. A fizetési mérleg alapszerkezete

Adósságot 
generáló 
tételek

Hitelek 
egyenlege

Hitelnyújtás 
külföldre (kötv. 

v. is)

Hitelfelvétel 
külföldrıl 

(kötv. ért. is)

Viszonzatlan 
tıketranszfe-
rek egyenlege

Viszonzatlan 
tıketranszfer 

külföldre

Viszonzatlan 
tıketranszfer 

külföldrıl

Tıke és 
pénzfor-

galmi
mérleg

Adósságot 
nem 

generáló 
tételek

Közvetlen 
tıkebefekt. 
egyenlege 

Hazai 
mőködıtıke
kiáramlása 

Külföldi 
mőködıtıke
beáramlása

Viszonzatlan 
f. átut. 

egyenlege

Viszonzatlan 
folyó átutal. 

külföldre

Viszonzatlan 
folyó átutal. 

külföldrıl

Jövedelem-
mérleg

Külföldre fiz. 
jövedelem

Külföldrıl 
származó jöv.

Szolgáltatás  
és 

jövedelem 
mérleg

Szolgáltatás-
mérleg

Szolgáltatás-
import

Szolgáltatás-
export Folyó 

fizetési 
mérleg

Kereskedel-
mi mérleg

Áruk 
egyenlege

ÁruimportÁruexport
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1.10. A  folyó fizetési mérleg 
egyenlegének alakulása

A 2006. évi adat a konvergencia program szerinti elırejelzés

* Forrás: PM
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1.11. A külföldi nettó 
adósságállomány összetétele

Forrás: PM
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1.13. Az államháztartási hiány 
mutatói a GDP %-ban
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1.14. A bruttó államadósság 
a GDP %-ban

*1994-2002 központi költségvetés bruttó adóssága,  2002-2006 ESA95 szerinti adatok
forrás: KSH
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2. fejezet

Az államháztartás 
rendszere, 

az államháztartási 
gazdálkodás alapelvei 

és fı szabályai
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2.1. Az államháztartás jogi fogalma
Meghatározható:

• FELADATMEGKÖZELÍTÉSBEN:
a társadalmi-gazdasági életben való állami/helyi önkormányzati 
szerepvállalás gazdálkodási-pénzügyi oldala

• SZERVEZETI MEGKÖZELÍTÉSBEN:
a közhatalmi szervek és a hozzájuk tartozó közintézmények 
gazdálkodási-pénzügyi rendszere

A magyar államháztartási törvényben (1992. évi 
XXXVIII. Tv. 1.§ (1) bekezdés):

„Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami 
pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás 
állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának 
rendszere.”
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2.2. Államháztartás  - kormányzati 
szektor - közszektor

Államháztartás
- központi költségvetés

- társadalombiztosítás

-elkülönített állami pénzalapok
- önkormányzatok

Profitérdekeltségő 
vállalkozások

Közfeladatot 
ellátó 

vállalkozások
állami 

többségi 
tulajdonú, 

vagy fıleg ÁH 
forrásból  

finanszírozott

Alapítványok, 
társ- i szervezetek, 
egyházak

Kormányzati szektor

Közszektor
Non profit 
vállalkozások

állami többségi 
tulajdonú, vagy 

fıleg ÁH forrásból  
finanszírozott

Magánszemélyek

Közfeladatot 
ellátó 

magánszemélyek
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Elkülönített állami 
pénzalapok 
alrendszere

Társadalombiztosítási
alrendszer

Központi kormányzati
alrendszer

2.3. Az államháztartási rendszer
felépítése (alrendszerek)

HELYI SZINT
Helyi önkormányzatok alrendszere

KÖZPONTI SZINT
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2.4.  Az államháztartási rendszer 
belsı arányai

53%

24%

2%

21%
Központi kormányzat

Társadalombiztosítás

Elkülönített állami
pénzalapok

Helyi önkormányzatok
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2.5.   Az államháztartási rendszer
legfontosabb közös szabályai

1.  Éves költségvetés szerinti gazdálkodás
• Költségvetés: a költségvetési évre szóló pénzügyi terv, mely a 

teljesíthetı kiadásokat és várható bevételeket elıirányzat 
formájában tartalmazza

• Az alrendszerek költségvetése jogszabályi formát ölt
• A költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a hiány 

finanszírozásáról a költségvetés elfogadásakor és a zárszámadáskor 
is dönteni kell

2.  Elıirányzatokkal való gazdálkodás
• bevételi elıirányzatok teljesítésének kötelezettsége
• kiadási elıirányzatok felhasználásának jogosultsága
• a bevételi elıirányzatok elmaradása esetén a kiadási elıirányzatok 

csökkenthetık, zárolhatók, illetve törölhetık.
• az elıirányzatok túllépésének és módosításának kötött szabályai 

(jogszabály)
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2.6. Az államháztartás  alapelvei
Alapelvek - magatartási normák:

• az államháztartáshoz tartozó minden szervezetnek követnie 
kell a költségvetés tervezése, végrehajtása a bevételek és 
kiadások számbavétele, valamint a beszámolás során

• egyszerre, egymást erısítve kell érvényre jutniuk
• abszolút érvényesülésük nem lehetséges

Érvényesülésük jogszabályi garanciái:
• a költségvetés készítésével és az elszámolással kapcsolatos 

eljárási szabályok
• a költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodással 

kapcsolatos szabályok
• a pénzügyi folyamatok számbavételi módját meghatározó

szabályok
24

2.7. Az alapelvek köre
1. A nyilvánosság elve (minden alrendszerben, alapegységben, minden 

szakaszban, mind a folyó, mind a vagyongazdálkodásban) 
• a tájékoztatás és a közzététel szabályai

2. A tervezésre, elszámolásra vonatkozó elvek:
• az éves költségvetés elve (egy, vagy többször egy naptári év) - már 

megjelenik a programozás elve is (több éves keretterv)
• a teljesség elve
• a valódiság elve
• az egységesség és áttekinthetıség elve 
• a globális fedezet elve
• a bruttó elszámolás elve 
• a részletezettség elve

3. Kv.-i források felhasználása során követendı elvek:
• a felhasználási kötöttség elve (uniós források felhasználása, egyes 

állami támogatások esetén) 
• a közbeszerzési kötelezettség elve
• az állami támogatások korlátozásának elve
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3. fejezet

Az államháztartás 
bevételei és kiadásai
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3.1. A közbevételek rendszere

Közbevétel fogalma:
Közbevételnek minısül minden olyan pénzeszköz, 
amely az államháztartás bármely alrendszerének 
bevételi oldalán jelenik meg, függetlenül az adott 
pénzeszköz eredetétıl és jogcímétıl

• A közbevétel alapjául szolgáló jogviszony 
jellege
―közjogi jogviszony: KÖZHATALMI BEVÉTEL
―magánjogi jogviszony: TULAJDONOSI BEVÉTEL

• A közhatalmi bevételek dominanciája
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3.2. A közhatalmi bevételek

• A közhatalmi bevételek alkotmányos alapja
―A közteherviselés elve (Alkotmány 70/I. §)

• Közhatalmi bevételek és fizetési 
kötelezettségek

• Fizetési kötelezettségek az államháztartási 
törvényben
―Példálózó felsorolás (adó, illeték, járulék, hozzájárulás, 

bírság, díj)
―A fizetési kötelezettség elıírásának jogforrási szintje
―A fizetési kötelezettség bevezetésének idıpontja
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3.3. A közhatalmi bevételek
csoportosítása

•szabálysértési bírság
•államigazgatási anyagi 
jogi bírságok 

•büntetı jellegő
•objektív vagy 
szubjektív felelısségi 
alap 

SZANKCIÓ-
JELLEGŐ 
BEVÉTELEK

•eljárási illetékek
•igazgatási szolgáltatási 
díjak

•bírósági szolgáltatási 
díjak 

•közvetlen 
ellenszolgáltatás

•általában függ a 
kötelezett akaratától 

DÍJJELLEGŐ 
BEVÉTELEK

•adók
•vagyonszerzési  
illetékek

•járulékok
•hozzájárulások

•tisztán fiskális bevétel
•ellenszolgáltatás nincs
•független a kötelezett 
akaratától 

ADÓJELLEGŐ 
BEVÉTELEK

Fajtái Jellemzıi 
Közhatalmi 

bevételi csoport 
megnevezése 
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3.4. A közhatalmi bevételek 
beszedése

• Az adókötelezettség alanyai (adózó, adóhatóság)

• Az adózó kötelezettségei:
bejelentés, nyilatkozattétel, adó-megállapítás, adóbevallás, 
adófizetés és adóelıleg fizetés, bizonylat kiállítása és megırzése, 
nyilvántartások vezetése (könyvvezetés), adatszolgáltatás 

• Adóhatóságok:
–Vám és Pénzügyırség (EU-t illetı vámok beszedése, egyes 
adókkal (pl. jövedéki adó) kapcsolatos hatósági feladatok 
–APEH (szinte valamennyi a központi költségvetést megilletı adó, 
illeték beszedése, TB járulékok, és elkülönített alapokat megilletı 
járulékok beszedése)
– Önkormányzati jegyzı (helyi adók)
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3. 5.Az államháztartási kiadások 
funkciói

1. ÁLLAMI MŐKÖDÉSI FUNKCIÓK (tradicionális)
A jogalkotás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a honvédelem és 
a belsı rendvédelem mőködtetése és finanszírozása.

2. JÓLÉTI FUNKCIÓ (szociális)
A szociális, az egészségügyi ellátó-, a nyugdíj, az egészségbiztosítási,  
az oktatási, a foglalkoztatási, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 
rendszerek mőködtetése, finanszírozása (ide sorolható 
lakástámogatási rendszer, és a kultúra, sport támogatása).

3. GAZDASÁGPOLITIKAI FUNKCIÓ
A versenyképesség növelése, mőszaki infrastruktúra fejlesztése, 
közüzemek üzemeltetése, vállalkozások támogatása, regionális 
támogatások (Az állam gazdaságpolitikai tevékenységének egy része 
közvetlenül nem követhetı nyomon a kiadások szerkezetében pl. 
kereslet befolyásolása, monetáris politika).

4. ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Adóbevételek: 25,5 24,9 24,1 25,3 25,5 25,2 
Ebből:       
− termelési és 

importadók 
16,2 15,6 14,6 14,8 14,7 14,4 

− jövedelem- és 
vagyonadók 

9,2 9,2 9,4 10,4 10,7 10,7 

Társadalombiztosítási 
hozzájárulások: 12,5 12,8 12,8 13,5 13,5 13,4 

Tulajdonosi  
jövedelem: 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 

Egyéb 3,9 4,6 5,0 5,0 5,5 6,5 

Bevételek összesen: 43,0 43,1 42,4 44,2 44,8 45,4 
Adóteher: 38,0 37,7 36,9 38,8 39,0 38,6 
 

Bevételek szerkezete 
(GDP %-ában)
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Kiadások szerkezete
(GDP %-ában)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Közösségi fogyasztás: 10,6 10,4 10,3 9,8 9,1 8,9 
Társadalombiztosítási 
juttatások: 27,2 27,9 28,7 27,8 27,0 26,4 

Ebből:       
− természetbeli 13,1 13,1 13,2 12,2 11,4 11,1 
− pénzbeli 14,1 14,8 15,5 15,6 15,6 15,3 
Támogatások: 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 
Felhalmozási kiadás: 3,6 3,4 4,5 3,6 3,3 3,6 
Kamat kiadás: 4,4 4,1 3,8 4,4 4,1 4,0 
Egyéb: 2,2 3,2 3,8 3,9 4,2 4,3 

Összes kiadás: 49,6 50,6 52,5 51,0 49,1 48,6 
Munkavállalói 
jövedelem: 12,8 12,6 12,1 11,4 10,5 10,2 
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Az állami kiadások
• Adminisztratív besorolás (fejezetrend sze-

rint)
• Funkcionális besorolás (COFOG)
• Közgazdasági osztályozás (folyó-, tıke-

kiadás, kölcsönnyújtás)

Az állami kiadások megoszlásának változása (%)

2
Fıcsoportokba nem 

sorolható
100

13
12
57
16

2000

100100Összesen

86Államadósság-kezelés
1411Gazdasági funkciók
6168Jóléti funkciók
1512Állami mőködés

20051991
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Az állami kiadások
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4. fejezet

Az államháztartási rendszer 
központi szintjének 

alrendszerei

36

4.1. A központi költségvetés fıbb bevételei
és kiadásai

BEVÉTELEK
I. GAZDÁLKODÓ SZERVEK BEFIZETÉSEI  (társasági adó, EVA, stb.) 

II. FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK  (ÁFA, jövedéki adó, stb.)

III. LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI (személyi jövedelemadó, illetékbefizetések,
stb.)

IV. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŐ ELİIRÁNYZATOK 
BEVÉTELEI    (saját bevétel, EU támogatások)

V. BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBİL                     
(pl. helyi önkormányzatok befizetései)

VI. ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK             
(pl. osztalék, koncessziós díj)

VII. EGYÉB BEVÉTELEK (pl. adományok, örökség, uniós elszámolások, 
adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek)



37

I. TÁMOGATÁSOK  (lakásépítési támogatások, fogyasztói 
árkiegészítés, családtámogatások, civil szervezetek támogatása)

II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  KIADÁSAI
1. KÖZHATALMI KIADÁSOK   (az állami szerveknél, valamint 

közigazgatási szerveknél felmerülı kiadások)
2. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (állami intézmények kiadásai)

III. KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK
IV. SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŐ ELİIRÁNYZATOK KIADÁSAI 

(tartalmában vegyes kiadások)
V. TRANSZFEREK  (az államháztartás alrendszereinek „támogatása” 

pl. TB alapok, önkormányzatok támogatása )
VI. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT
VII. EGYÉB KIADÁSOK  (befizetés az EU-ba, állami kezesség 

érvényesítése, rendkívüli kiadások)
VIII. TARTALÉKOK

4.2. A központi költségvetés fıbb
bevételei és kiadásai

KIADÁSOK
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4.3. A központi költségvetés szerkezete

pl. személyi juttatások elıirányzatai,  
beruházások elıirányzatai

KIEMELT 
ELİIRÁNYZA-
TOK 

Mőködési elıirányzat-csoport
Felhalmozási elıirányzat-csoport

ELİIRÁNYZAT-
CSOPORTOK 

Szervezeti címek, alcímek
Funkcionális címek, alcímek = 
jogcímcsoportok, jogcímek (fejezeti 
kezeléső elıirányzatok esetén) 

CÍMEK, ALCÍMEK
(címrend)

Szervezeti fejezetek 
(államhatalmi szervek, minisztériumok, 
kivételesen: egyéb központi államigazgatási 
szerv, és köztestület)

Funkcionális fejezetek
(pl. önkorm.-ok támogatása, EU integráció)

FEJEZETEK 
(fejezetrend)
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4.4. Fejezetrend

• Az éves költségvetési törvény határozza meg
• Évenként, sıt év közben is változhat (pl. a 

kormánystruktúra változásával)
• Struktúrája:

– legfontosabb állami szervek (I. Országgyőlés, II. Köztársasági 
Elnöki Hivatal …..VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége) 

– önkormányzatok támogatásai (IX. fejezet)
– minisztériumi és funkcionális fejezetek (X. Miniszterelnökség 

… XIX. EU Integráció,…. XXVI. Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium)

– egyéb központi államigazgatási szervek (XXX. Gazdasági 
Versenyhivatal, XXXI. KSH)

– kiemelt köztestület (XXXIII. MTA)
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4.5. A költségvetési ciklus
(központi kormányzati költségvetés)

Fázis megnevezése Idıbeli elhelyezés Fıbb szereplık Fıbb jellemzık 

DÖNTÉS-
ELİKÉSZÍTİ 

SZAKASZ 

a költségvetési évet 
megelızı év áprilistól 
szeptemberig 

• Fejezetgazdák 
• Pénzügyminiszter 
• Kormány 

• Költségvetési 
irányelvek 

• Tervezési folyamat 
• Törvényjavaslat 

DÖNTÉSI SZAKASZ 
a költségvetési évet 
megelızı év októbertıl 
decemberig 

• Állami 
Számvevıszék 

• országgyőlési 
bizottságok 

• Országgyőlés 

• Fıösszegek 
meghatározása 

• Törvény elfogadása 

DÖNTÉS-
VÉGREHAJTÁSI 

SZAKASZ 

a költségvetési év teljes 
idıtartama 

• Kormány 
• Fejezetgazdák 
• Költségvetési 

szervek 

• Elemi költségvetések 
• Elıirányzatok 

teljesítése 

ELLENİRZÉSI 
SZAKASZ 

a költségvetési évet 
követı év 

• Kormány 
• Állami 

Számvevıszék 
• Országgyőlés 

• Zárszámadási 
törvény elıkészítése 
és elfogadása 
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4.6. A költségvetéssel kapcsolatos menetrend

T
árg

yé
v

Feladat
Határidı a 
választás
ok évében

október 
15.

Kormány
A zárszámadási törvényjavaslat benyújtása az 
Országgyőlésnekaugusztus 31.

KormányA zárszámadási törvényjavaslat benyújtása az Állami 
Számvevıszéknekjúnius 30.

T
árg

yé
vet 

kö
vet

ı
é

v

Fejezetgaz-
dák

Az elemi költségvetések elkészítéséhez szükséges 
keretszámok, szempontok meghatározása

a törvény 
elfogadását követı

20. nap

Fejezetgaz-
dák

A költségvetési szervek  elıirányzatainak (kincstári 
költségvetés) meghatározása

a törvény elfogadását 
követı 10. nap

Országgyő-
lés

A költségvetési törvény elfogadása
lehetıleg december 

végéig

Országgyő-
lés

A fejezetek bevételi és kiadási fıösszegének és az 
egyenleg mértékének meghatározásanovember 30.

Kormány
A fejezetenkénti részletezés benyújtása az 
Országgyőlésnek

november 
15.

okt. 
15.

KormányA költségvetési törvényjavaslat benyújtása az 
Országgyőlésnek

október 
31.

szept.
30.

Pénzügy-
miniszter

A költségvetési törvénytervezet Kormány elé
terjesztése

aug. 
31.

Fejezetek
A pénzügyminiszter által közzétett tervezési 
szempontok (irányelvek) alapján a fejezetek 
költségvetési tervezetének összeállítása

I. félév

T
árg

yé
vet m

eg
e

l ı
z
ı

év

FelelısHatáridı

42

4.7. Társadalombiztosítási
alrendszer

KÖZÖS JELLEMZİK:

• Társadalmi közös kockázatvállalás
• Biztosítási és szolidaritási elv
• Kötelezı biztosítási rendszer
• Alapszerő gazdálkodás
• Bevételi oldalon: járulékok, hozzájárulások
• Kiadási oldalon: felhasználási kötöttség
• Társadalombiztosítási szolgáltatások
• Állami mögöttes felelısség
• Az alrendszer felügyelete és igazgatása állami 

feladat
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4.8. Társadalombiztosítási
alrendszer

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI
ALAP

I. Bevételek:
• munkáltatói tb. járulék
• munkavállalói nyb. járulék
• egyéb
II. Kiadások:
• nyugdíjak (öregségi, rokkantsági)
• hozzátartozói nyugellátások
• igazgatási költségek
III. Szervezet: 

Országos Nyugdíjbiztosítási 
Fıigazgatóság

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
ALAP

I. Bevételek:
• munkáltatói tb. Járulék
• egészségügyi hozzájárulás (EHO)
• táppénz- hozzájárulás
• munkavállalói eb. járulék
• egyéb
II. Kiadások:
• pénzbeli ellátások 
• egészségügyi szolgáltatások
• igazgatási költségek 
III. Szervezet: 

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

Kötelezı magánnyugdíj biztosítási rendszer
[NEM RÉSZE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK]
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4.9. Az elkülönített állami 
pénzalapok alrendszere

• Fogalma: az állam egyes feladatait részben 
államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alap, 
amely mőködésének jellege az államháztartáson belül 
elkülönített finanszírozást tesz szükségessé.

• Törvényi létesítési feltételek: kizárólagos országgyőlési 
hatáskör,  az alap rendeltetése, bevételi források, teljesíthetı
kiadások, felelıs miniszter 

• Bevételi oldalon: járulékok, hozzájárulások, gazdálkodó 
szervi befizetések

• Kiadási oldalon: felhasználási kötöttség
• Jelenleg mőködı alapok: Munkaerıpiaci Alap, Szülıföld 

Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Nemzeti Kulturális 
Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási 
Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.
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4.10. A kincstári rendszer
• centralizált pénz és vagyongazdálkodás az államháztartás 

központi szintjein
• rendeltetése: 

- állami feladatok finanszírozása
- hatékony készpénz-gazdálkodás
- államháztartási jövedelmek hatékony és ellenırzött 
felhasználása

• kincstári feladatok ellátása:

Magyar Államkincstár
• fizetési mőveletek lebonyolítása,  

számlavezetés, ellenırzés
• központi költségvetési szerv
• önálló jogi személy, 
• szakmai/törvényességi 

felügyelet: pénzügyminiszter 

Államadósság Kezelı Központ Zrt.
• államadósság-kezelés, az állami 

költségvetés fizetıképességének 
fenntartása, az államadósság és az 
államháztartási hiány finanszírozása 

• állami tulajdonú egyszemélyes 
részvénytársaság

• alapítói jogok: pénzügyminiszter 46

4.11. Az államháztartás 
vagyonának fogalma, 

rendeltetése

• Az államháztartás bevételei biztosítják 
azokat a pénzeszközöket, amelyekbıl az 

állami feladatok ellátásával, illetve 
finanszírozásával kapcsolatos kiadások 

teljesíthetık. 
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4.12. Alapfogalmak
• vagyon: természetes vagy jogi személyek 

értékben kifejezhetı javainak más személyekkel 
szemben fennálló jogainak és kötelezettségeinek 
összessége

• tulajdon: a tulajdonos számára a dolog felett 
kizárólagos uralmat biztosító jog (ideértve a 
birtoklás, használat, hasznosítás és a rendelkezés 
jogosultságát)

• vagyongazdálkodás: a rendelkezésre álló vagyon 
mőködtetésére irányuló szabályozás kialakítása (pl. 
önkormányzati rendelet, vagyongazdálkodási 
szabályzat)

• vagyonkezelés: az a tevékenység, amelyet a 
tulajdonos helyett, de annak nevében és 
képviseletében a kezelı végez. 48

4.13. Államháztartás 
vagyona

• az alrendszerek vagyonának összessége 
alkotja

• magában foglalja:
1. a kincstári vagyont, 
2. a köztestületre ráruházott vagyont, 
3. a helyi önkormányzatok vagyonát 
4. a társadalombiztosítás vagyonát

• rendeltetése a közérdek szolgálata
• fontos garancia: e vagyonról az Országgyőlés 

törvények útján rendelkezik
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4.14. Az államháztartási vagyon 
szerkezete

Állami 
vagyon

Helyi önkormányzatok, 
helyi kisebbségi 
Önkormányzatok

vagyona 

Társadalom-
biztosítás
vagyona

Köztestületi
vagyon

Az államháztartás vagyona

50

4.15. A vagyongazdálkodás 
általános szabályai

• vagyont nyilván kell tartani
• vagyontárgyat értékesíteni, vagyonkezelés jogát, a vagyon 

használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános 
versenytárgyalás útján 

• vagyon tulajdonjogát és a vagyon vagyonkezelıi jogát ingyenesen 
átruházni  törvényben, a helyi önkormányzatok esetében pedig 
az önkormányzat rendeletében lehet

• vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, 
egyesület, illetve közhasznú társaság részére történı 
szolgáltatása csak a könyvvizsgáló által megállapított 
értéken történhet

• azzal járó kötelezettségek teljesítésére

Az államháztartási vagyonnal való gazdálkodást az Országgyőlés az 
Állami Számvevıszék útján ellenırzi.
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4.16. Az állami vagyon
• A jogi szabályozás alapját az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény képezi

• Vagyontörvény célja:

� javuljon az állami vagyonnal való gazdálkodás átláthatósága, 
hatékonysága, 

� megteremtıdjenek a feltételek az állami vagyon hosszú távú 
hasznosítása terén

� új, a jelenleginél hatékonyabb és költségtakarékosabb 
megoldásokat lehessen alkalmazni,

� a jogi szabályozás áttekinthetıbb legyen,
� a vagyongazdálkodásért egyetlen szervezet legyen felelıs
� az állami vagyon teljes körére egységes legyen az irányadó 

jogszabály
� egységes elvek és követelmények szerint, a jelenlegi 

rendszernél lényegesen hatékonyabb mőködés
52

4.17. A vagyontörvény  
tárgyi hatálya

�az ingó vagyonra,
�Ingatlanvagyonra,
�dolog módjára hasznosítható természeti 

erıre,
�az államot megilletı társasági 

részesedésekre,
�vagyoni értékő jogokra terjed ki.
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4.18. A törvény hatálya nem 
terjed ki

• a területi-, helyi-, települési-, kisebbségi 
önkormányzati tulajdonra, 

• az államtól független közjogi személyek 
tulajdonára,

• az állam pénzvagyonára,
• az államadósságra, 
• a Magyar Államkincstárra,
• a társadalombiztosítási rendszer 

vagyonára, 
• az elkülönített állami pénzalapokra. 54

4.19. Állami vagyon köre:

� az állami tulajdonban lévı ingó dolog, 
valamint a dolog módjára hasznosítható 
természeti erı,

� az állami tulajdonban lévı termıföldekbıl 
álló, külön törvényben szabályozott Nemzeti 
Földalap,

� az állami tulajdonban lévı - az elızı pont 
hatálya alá nem tartozó - ingatlan,

� az állami tulajdonban lévı értékpapír,
� az államot megilletı társasági részesedés és 

más vagyoni értékő jog.
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4.20. Állami vagyon 
felosztása 

rendeltetése szerint
• kincstári vagyon
• minden vagyonelem, 

amelyet törvény 
kizárólagos állami 
tulajdonba tartozó 
vagyonként 
forgalomképtelennek, 
illetve korlátozottan 
forgalomképesnek 
minısít

• üzleti vagyon
• egyéb 

forgalomképes 
vagyonelemek
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4.21. Állami vagyon 
elidegenítése

Az állami vagyon 
elidegenítésének módjai

Közvetlen értékesítés Közvetett 
értékesítés

Nyilvános vagy 
zártkör ő 
pályázat

Nyilvános 
árverés 

Versenyezte-
tés nélkül

Nyilvános vagy 
zártkör ő 

forgalomba 
hozatal

Nyilvános vagy 
zártkör ő 

értékesítésre 
történ ı felajánlás 

Szabályozott 
piacon történ ı 

értékesítés 

57

4.22 Költségvetési Tanács

Új intézmény 2009-tıl:
A háromtagú tanács (Kopits György, Oblath Gábor, 

Török Ádám) feladata az Országgyőlés
törvényhozási tevékenységének támogatása. 

A felelıs költségvetési politika alapvetı céljai:
• az államadósság hosszútávon fenntartható 

szintjének elérése, a költségvetés tartósan 
egyensúlyközeli állapotának biztosítása révén,

• a költségvetési politika hosszútávon szolgálja az 
ország regionális és globális versenyképességét 
azáltal, hogy az állami újraelosztás mértékét az 
ehhez szükséges szintre korlátozza.
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5. fejezet

Az államháztartási 
rendszer helyi 

alrendszere
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5.1. A helyi önkormányzati alrendszer
alkotmányos alapja

Relatív gazdasági-pénzügyi önállóság
(Alkotmány IX. fejezete)

• az önkormányzati tulajdon és tulajdonosi jogok
• a bevételekkel való önálló gazdálkodás
• a közfeladat-ellátás pénzügyi fedezetének 

megalapozása
• a helyi adóztatási jog (csak a települési 

önkormányzatok!)
• a vállalkozási szabadság 

60

5.2. A helyi önkormányzatok vagyona

VAGYONELEMEK: ingatlanok, ingók, vagyoni értékő jogok

I. Önkormányzati törzsvagyon
Körét az Ötv., más törvény, és az önkormányzat rendelete 
határozza meg, közvetlenül  kötelezı önkormányzati 
feladat ellátását vagy közhatalom gyakorlását szolgálja
• forgalomképtelen vagyontárgyak  (pl. közutak, közterek)
• korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak  (pl. 

középületek, közmővek)

II. Forgalomképes önkormányzati vagyon
• hasznosítása alapvetıen önkormányzati döntés alapján
• vállalkozásban való részvétel korlátai
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5.3. Helyi önkormányzatok 
európai kartája (9. Cikk)

• a megfelelı pénzügyi forráshoz való jogosultság 
felelısségi körrel való arányosság [PRIVILEGIZÁLT]

feladat-ellátási költségekkel való lépéstartás

• a helyi adó- és díjbevételek elınyben részesítése [PRIVILEGIZÁLT]

• az önkormányzatok közötti pénzügyi egyenlıtlenségek 
csökkentése

• a pénzeszközök relatíve szabad felhasználása
� törvényekben meghatározott keretek között [PRIVILEGIZÁLT]

� esetenként felhasználási kötöttség („pántlikázás”)

• a pénz- és tıkepiachoz való hozzáférés (beruházási célra)

• a forrásszerkezet meghatározása során az önkormányzatok 
véleményének kikérése 62

5.4. A helyi önkormányzati 
alrendszer bevételei és kiadásai

Bevételek:

1. Saját bevételek 
2. Átengedett központi 

bevételek 
3. Állami 

hozzájárulások és 
támogatások

4. Egyéb bevételek

Kiadások:

1. Mőködési kiadások
2. Felhalmozási és 

tıkejellegő kiadások
3. Lakossági juttatások
4. Transzferek
5. Egyéb kiadások, 

tartalék

63

5.5. A helyi önkormányzati
alrendszer bevételei

I. Saját bevételek
• Helyi adók (építményadó, telekadó, kommunális 

adók, idegenforgalmi adók, helyi iparőzési adó)
• Díjak (pl. közterület-használati díj, intézményi térítési 

díjak)
• Bírságok (pl. szabálysértési bírság)
• Tıkejövedelmek (osztalék, kamat, 

árfolyamnyereség, bérleti díj)
• Privatizációs bevételek
• Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök

(pl. vállalkozásoktól, magánszemélyektıl )
• Vadászati jog haszonbérbe adásából származó 

bevétel
• Egyéb saját bevételek (pl. bontási anyag 

értékesítése) 64

5.6. A helyi önkormányzati
alrendszer bevételei II.

II. Átengedett (megosztott) bevételek
(A megosztás módját általában az éves költségvetési 

törvényben határozzák meg.)

• Személyi jövedelemadó (közvetlen részesedéső 
SZJA, normatív részesedéső SZJA, pozitív 
diszkrimináció elve alapján elosztott SZJA)

• Gépjármőadó
• Illetékek (az Ötv. saját bevételként nevesíti!)
• Egyéb átengedett bevételek (pl. termıföld 

bérbeadása utáni személyi jövedelemadó, 
környezetvédelmi bírság)

65

5.7. A helyi önkormányzati alrendszer
bevételei III.  

III. Állami hozzájárulások és támogatások 
A) Kp-i költségvetés IX. fejezet alapján:

1. Normatív állami költségvetési hozzájárulás (normativitás + szabad 
felhasználás)

2. Kiegészítı támogatások (normatív vagy pályázati alapon + 
felhasználási kötöttség)
• normatív, de kötött felhasználású támogatások
• céltámogatások, 
• címzett támogatások, 
• központosított elıirányzatok   
• mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatások
• fejlesztési és vis-major támogatások
• a leghátrányosabb helyzető kistérségek támogatása
• színházi támogatások

B) Egyéb pályázati források (területfejlesztés, EU támogatások) 66

5.8. A helyi önkormányzati
alrendszer bevételei IV.

IV. Egyéb bevételek

• Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott 
egészségbiztosítási támogatás

• államháztartáson belül átvett egyéb 
pénzeszközök (pl. más önkormányzattól)

• kölcsönfelvétel (pénzintézeti kölcsön, 
kötvénykibocsátás)

• adományok, segélyek
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5.9. A helyi önkormányzati
költségvetés

• A költségvetési elfogadása: kizárólagos 
képviselıtestületi (közgyőlési) hatáskör

• A költségvetési formája: önkormányzati rendelet 
(helyi jogszabály!)

Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetések  
(helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési 

határozat)
68

5.10. A helyi önkormányzati
költségvetés

Helyi önkormányzati költségvetési ciklus

A/  A költségvetés elıkészítése
• költségvetési koncepció
• költségvetési tervezet elkészítése
• költségvetési egyeztetések

B/  A költségvetési döntés
• a költségvetés tartalmi elemei

C/  A költségvetés végrehajtása
• helyi önkormányzati költségvetési szervek

D/  A költségvetés végrehajtásának ellenırzése
• zárszámadási rendelet elfogadása (költségvetési 

beszámoló)

69

6. fejezet

A költségvetési 
szervek jogállása

70

6.1. A költségvetési szerv
fogalmi ismérvei

A költségvetési szerv az államháztartás részét képezı, olyan
jogi személy, amely:
• jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban

rögzített, 
• állami, illetve önkormányzati feladatokat közérdekbıl, 

alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül,
• jogszabályban meghatározott követelmények és 

feltételek alapján, 
• jogszabályban meghatározott szerv vagy személy 

irányítása vagy felügyelete mellett, 
• az alapító okiratban megjelölt mőködési körben, 
• közfeladat-ellátási kötelezettséggel, 
• éves költségvetésébıl vagy költségvetési keretébıl

gazdálkodva végez.
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6.2. A költségvetési szervek 
alábbiak lehetnek

• központi költségvetési szerv,
• társadalombiztosítási költségvetési szerv,
• helyi önkormányzati költségvetési szerv, 
• helyi kisebbségi önkormányzati 

költségvetési szerv, 
• országos kisebbségi önkormányzati 

költségvetési szerv, 
• köztestületi költségvetési szerv.

72

6.3. A költségvetési szerv
alapítása

• A költségvetési szerv létrehozásáról 
jogszabályban vagy határozatban kell 
rendelkezni. 

• Az alapító okiratot az alapító szerv adja ki.
• A költségvetési szerv a nyilvántartásba való 

bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
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6.4. A költségvetési szerv alapítására 
jogosultak

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, 
• a helyi önkormányzat, 
• a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, 
• a helyi kisebbségi önkormányzat, 
• az országos kisebbségi önkormányzat, illetıleg 
• a köztestület. 74

Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv:

• nevét, székhelyét,
• létrehozásáról rendelkezı jogszabályra (határozatra) való hivatkozást,
• jogszabályban meghatározott közfeladatát,
• alaptevékenységét,
• illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve mőködési körét 

(közszolgáltató tevékenység esetén),
• irányító szervének nevét, székhelyét,
• vezetıjének (vezetı szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendjét, valamint
• foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) 

megjelölését.

Az alapító okirat az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési
szerv
• közvetlen jogelıdjének megnevezését, székhelyét,
• kisegítı és vállalkozási tevékenységei arányainak felsı határát a szerv 

kiadásaiban,
• jogi személyiségő szervezeti egységének meghatározott adatait,
• megszőnésének idıpontját, illetıleg pontos feltételét, ha határozott idıre, 

illetıleg bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, valamint
• a külön jogszabályban kötelezı kellékként elıírtakat.
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6.5. A költségvetési szerv

• a tevékenységének jellege alapján: 
– közhatalmi költségvetési szerv
– közszolgáltató költségvetési szerv

• a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói
szerint: 
– önállóan mőködı és gazdálkodó

költségvetési szerv
– önállóan mőködı költségvetési szerv

76

6.6. A költségvetési szervek
típusai

Költségvetési 
szervek

Közhatalmi 
költségvetési 

szerv

Közszolgáltató
költségvetési 

szerv

Közintézmény Közintézet
Vállalkozói
közintézet

Közüzem

77

6.7. Közhatalmi költségvetési szerv

• Azon költségvetési szerv, amelyet jogszabály alaptevékenységként
közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen jogosítvány 
gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek 
jogszabály alapján alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában 
kell közremőködnie. 

• Közhatalom gyakorlásának minısül különösen: 
jogalkotási, jogszabály-elıkészítési, alkotmánybíráskodási, 
igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, rendvédelmi, 
nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási, igazságügyi igazgatási, 
közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenırzési, 
számvevıszéki és kormányzati szintő belsı ellenırzési tevékenység 
gyakorlása, továbbá államháztartási forrás, illetve európai uniós és 
egyéb nemzetközi támogatások elosztása (döntés).
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6.8. Közszolgáltató költségvetési 
szerv típusai

• közintézmény: az alaptevékenysége szerint közoktatási, 
szakképzési, felnıttképzési, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
közgyőjteményi, közmővelıdési, gazdasági-pénzügyi-mőszaki 
ellátást végzı költségvetési szerv;

• közintézet: az alaptevékenysége szerint egészségügyi, 
felsıoktatási, tudományos kutatási, fejlesztési, mővészeti, 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, sportcélú vagy 
informatikai közszolgáltatást végzı költségvetési szerv, illetve a 
külön törvényben meghatározott közgyőjtemény;

• vállalkozó közintézet: azon költségvetési szerv, amely - az 
alaptevékenységébe tartozó - egészségügyi, felsıoktatási, 
tudományos kutatási, fejlesztési vagy mővészeti közszolgáltatást
külön törvényben meghatározott részletes feltételek alapján végzi 
törvényben maghatározott feltételek mellett;

• közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, 
illetve lakosság részére fizikai (technikai) jellegő szolgáltatást, 
településgazdálkodási, -üzemeltetési, mőszaki szolgáltatást, vagy a 
fogvatartottak foglalkoztatását végzı költségvetési szerv.
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6.9. Költségvetési szervek feladatellátáshoz
gyakorolt funkciói szerint lehetnek: 

• Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 
szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelıssége van. 
Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen 
belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik 
fizikai (technikai) segítı feladatai ellátásáról, illetve 
rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti 
egységgel.

• Az önállóan mőködı költségvetési szerv elsısorban 
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, 
amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási 
joggal és felelısséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel 
(egységekkel) rendelkezik; ezenkívül egyes 
adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is - e célt 
szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. 80

6.10. Az elıirányzatok feletti 
jogosultság

• 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. 
Ebbıl a szempontból - jogszabály, illetve a felügyeleti 
szerv döntése alapján – megkülönböztetünk: 

• teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szervet, 
• részjogkörrel rendelkezı költségvetési szervet,
• részjogkörő költségvetési egységet. 
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6.11. Nyilvántartás

• A költségvetési szervekrıl a Magyar Államkincstár
nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet, amelynek 
külön jogszabályban meghatározott adatait 
interneten keresztül is elérhetıvé és kereshetıvé 
teszi.

• A költségvetési szerv a Magyar Államkincstárnál 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történı 
bejegyzéssel jön létre. 

• A bejegyzés iránt az alapító szerv köteles 
intézkedni, törvényben meghatározott határidın 
belül.
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A költségvetési szerv feladatai ellátásának
részletes,

belsı rendjét és módját szervezeti és
mőködési szabályzat állapítja meg, azzal,

hogy a szervezeti
egységekre vonatkozó részletszabályokat a
szervezeti és mőködési szabályzatban

vagy ügyrendben kell meghatározni.
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6.12. A költségvetési szerv

• alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkezı jogszabályban 
(határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai 
alapfeladataként meghatározott közhatalmi vagy közszolgáltató 
tevékenység;

• kiegészítı tevékenysége: az alaptevékenységével megegyezı, az 
alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, 
a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken 
felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy 
természetes személy számára nem kötelezıen és nem 
haszonszerzés céljából végzett tevékenység;

• kisegítı tevékenysége: az alaptevékenységétıl eltérı, az 
alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, 
államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy
számára nem kötelezıen és nem haszonszerzés céljából végzett 
tevékenység;

• vállalkozási tevékenysége: az alaptevékenységétıl eltérı, 
rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból,
más jogi személy vagy természetes személy számára, nem 
kötelezıen végzett termelı-, szolgáltató, értékesítı tevékenység.
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6.13. Költségvetési szervek 
mőködése és gazdálkodása

• A költségvetési szerv jóváhagyott éves 
költségvetés vagy költségvetési keret
alapján, a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott követelmények és feltételek 
érvényesítésével mőködik és gazdálkodik. 

• Mőködése során 3 alapvetı kritériumnak kell 
megfelelnie: gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség.
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A költségvetési szerv mőködésének és
fejlesztésének forrásai a következık:
• támogatás,
• támogatásértékő bevétel,
• közszolgáltatási és vállalkozási bevétel,
• közhatalmi bevétel,
• államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszköz,
• átvett maradvány,
• pénzügyi mőveletek.

Az elızı évi gazdálkodásból származó forrása:
• pénzmaradvány,
• elıirányzat- maradvány,
• vállalkozási tevékenység maradvány (eredménye),
• a külön törvény alapján képzett tartalék.
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6.14. Költségvetési szerv
• irányító szerv: a költségvetési szervvel, 

illetve annak gazdálkodásával kapcsolatos, 
valamint külön jogszabályban 
meghatározott irányítási jogokkal 
felruházott szerv vagy személy;

• alapító szerv: a költségvetési szervvel 
kapcsolatos, irányítási jogokkal felruházott 
szerv vagy személy;
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6.15. Költségvetési irányítási jog

A következı hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti:
• költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá 

költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és 
mőködési szabályzatának jóváhagyása, 

• a költségvetési szerv vezetıjének kinevezése vagy megbízása, 
felmentése vagy vezetıi megbízásának visszavonása, a vele 
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

• a költségvetési szerv gazdasági vezetıjének kinevezése vagy 
megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának 
megállapítása,

• a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerőségi, pénzügyi, 
valamint teljesítmény-ellenırzése,

• a fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az 
államháztartás mőködésével és gazdálkodásával kapcsolatos 
jogainak gyakorlása,

• költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való 
kötelezése,

• jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv 
döntéseinek elızetes vagy utólagos jóváhagyása,

• egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. 88

A költségvetési szerv vezetıje
A költségvetési szerv vezetıje felelıs:
• az alapító okiratban elıírt követelményeknek és feltételeknek 

megfelelı ellátásáért,
• a költségvetési szerv mőködésében és gazdálkodásában a 

gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 
követelményeinek érvényesítéséért,

• a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségvállalások 
összhangjáért,

• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és 
a tulajdonában lévı vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelıi, 
tulajdonosi jogok rendeltetésszerő gyakorlásáért,

• az államháztartási belsı kontrollrendszer megszervezéséért és 
hatékony mőködtetéséért,

• a szerv besorolásának megfelelıen a szakmai és pénzügyi 
folyamatos nyomonkövetési (monitoring) 
rendszermőködtetéséért, 

• a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekő, és 
közérdekbıl nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 
hitelességéért,

• a számviteli rendért.
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6.16. Költségvetési szerv 
átsorolása, átalakítása

• Átsorolásnak minısül a költségvetési 
szerv típusának alapító szerv által 
történı megváltoztatása. 

• Az alapító szerv jogosult a költségvetési 
szervet átalakítani. Költségvetési szerv 
átalakítása a vele szemben fennálló 
követeléseket nem teszi lejárttá. 
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A költségvetési szerv átalakítása
történhet egyesítéssel vagy 

szétválasztással.

Egyesítés lehet: 
• - beolvadás
• - összeolvadás 

Szétválasztás lehet: 
• - különválás
• - kiválás



91

Az alapító szerv 
köteles átalakítani vagy megszüntetni
a költségvetési szervet, ha
• jogszabály ezt írja elı;
• a szerv által ellátott közfeladat iránti szükséglet megszőnt;
• a szerv a számára meghatározott közfeladatot legalább két éven át 

nem tudja ellátni, és ennek oka az irányító szerv által sem 
szüntethetı meg;

• hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy más 
szervezetben hatékonyabban teljesíthetı;

• az ellátott tevékenységek között a kisegítı vagy a vállalkozási 
tevékenység mértéke legalább két éven át túllépi az alapító 
okiratban meghatározott arányt, és nincs lehetıség vagy indok a 
költségvetési szerv alaptevékenységének megváltoztatására vagy 
vállalkozó közintézeti formában való mőködésre;

• a mőködéshez szükséges pénzügyi fedezet legalább két éven át nem
áll rendelkezésre vagy nem teremthetı meg.

Az átalakításról, megszüntetésrıl - az alapításnak megfelelıen-
jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni. 92

7. fejezet

Az államháztartási 
kontroll
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7.1. A költségvetési szervek
ellenırzése

„Az államháztartási kontroll alapvetı célja számot 
adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, 
vagyonnal szabályszerően, szabályozottan, 
gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen 
gazdálkodnak-e.” [Áht.]

Ellenırzés kiterjed:
• mind a pénzgazdálkodásra, mind a vagyongazdálkodásra
• mind a jogszerőségre, mind a szabályozottságra, mind a 

gazdaságosságra, mind a hatékonyságra, mind az 
eredményességre
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7. 2. Az államháztartási kontroll 
rendszere

ÁLLAMHÁZTARTÁSI KONTROLL 
RENDSZER

KÜLSİ KONTROLL 
RENDSZER

BELSİ KONTROLL 
RENDSZER

SZÁMVEVİ-
SZÉKI 

ELLENİRZÉS

Bizonyos 
értelemben  a 
FÜGGETLEN 
KÖNYVVIZS-

GÁLAT

FEUVE BELSİ 
ELLENİR-

ZÉS

KÖZPONTI 
HARMONI-

ZÁCIÓ

SZERVEZETEN BELÜLI

FELÜGYELETI

KORMÁNYZATI
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7.3. Az államháztartás külsı 
ellenırzése

Állami Számvevıszék  (ÁSZ):

• az állam legfıbb pénzügyi ellenırzı szerve
• csak az Országgyőlésnek és a törvényeknek van alárendelve
• ellenırzéseit általában célszerőségi, eredményességi és 

törvényességi szempontok szerint egyaránt végzi
• feladatai:

– az államháztartás valamennyi alrendszerére 
kiterjedıen ellenırzi az államháztartás gazdálkodását (ld. 
tankönyv)

– egyéb feladatok (ld. tankönyv)
• aktív és passzív ellenırzési jogosultságok
• kármegelızés céljából: zárolási jog
• a számvevıszéki ellenırzés folyamata, ismertetési 

kötelezettség, az ellenırzött szerv jogai
• az ellenırzési jelentések nyilvánossága
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7.4. Az államháztartási belsı 
pénzügyi  ellenırzés  I.

1. A folyamatba épített elızetes  és 
utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE rendszer)

• a szervezeten belüli elsı szintő pénzügyi 
irányítási és ellenırzési rendszer

• létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért 
a költségvetési szerv vezetıje felelıs 

• a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek 
figyelembevételével szabályzatok, folyamatok 
kialakítása és mőködtetése (ellenırzési 
nyomvonal, kockázatkezelési rendszer, 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje)
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7.5. Az államháztartási belsı 
pénzügyi ellenırzés II.

2. Belsı ellenırzés

• független, tárgyilagos bizonyosságot adó és 
tanácsadó tevékenység

• célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését 
fejlessze és eredményességét növelje

• feladatait, mőködtetését, eljárásrendjét külön 
kormányrendelet szabályozza

• a költségvetési bevételek és kiadások tervezése, 
felhasználása és elszámolása, valamint az 
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belsı 
ellenırzés tárgyát képezik.

98

7.6. Belsı ellenırzés I.
a) Egyes költségvetési szervek belsı ellenırzése:

• kialakításáról és megfelelı mőködtetésérıl a költségvetési 
szerv vezetıje köteles gondoskodni.

• a belsı ellenırzést végzı személy vagy szervezet 
tevékenységét a költségvetési szerv vezetıjének közvetlenül 
alárendelve végzi

• Belsı Ellenırzési Kézikönyv

b) A fejezeti jogosítványokkal rendelkezı szerv belsı  
ellenırzési egysége ellenırzést végezhet:
• a felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél a 

fejezeti kezeléső elıirányzatok, alapok vonatkozásában 
(felügyeleti ellenırzés)

• a fejezet többségi tulajdonában lévı szervezeteknél 
• a költségvetésbıl céljelleggel juttatott és nemzetközi 

támogatások felhasználásával kapcsolatosan a 
kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában 
részt vevı szervezeteknél. 
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7.7. Belsı ellenırzés II.
c)  Kormányzati ellenırzés - a Kormány belsı ellenırzést 

végzı szerve a Kormányzati Ellenırzési Hivatal (KEHI)
• országos hatáskörő közigazgatási szerv (MEH felügyeli)
• ellenırzési hatásköre:

– a Kormány programjából adódó feladatok és egyéb 
kormánydöntések végrehajtásának ellenırzésére

– a központi költségvetés bevételei és kiadásai (kivéve a nem 
kormányzati fejezetek), az elkülönített alapok, a TB alapok, 
központi költségvetési szervek pénzügyi ellenırzése.

– költségvetési támogatások felhasználásának ellenırzése (kivéve 
önkormányzatok)

– európai uniós források felhasználásának ellenırzése
– egyéb feladatok (informatikai rendszerellenırzés, áll-i 

kezességváll. jogossága )
• összefoglaló jelentések, illetve éves összefoglaló jelentés, melyet a 

Hivatal elnöke a MEH miniszter útján a Kormány elé terjeszt. 
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7.8. A helyi önkormányzatok 
gazdálkodásának ellenırzése

• Állami Számvevıszék

• Kincstári felülvizsgálat (állami támogatási igény jogossága, 
illetve felhasználás szabályszerősége)

• Pénzügyi bizottság (2000 fıs lélekszám feletti települések)

• Belsı ellenır / belsı ellenıri szervezet

• Részleges auditálási kötelezettség (!)
állandó auditálás: a nagy önkormányzatok (65)
eseti auditálás: hitelállomány + 300m Ft-ot
meghaladó  kiadási oldal
könyvvizsgálói jogok és kötelezettségek
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7.9. Az államháztartáson kívül  
végzett ellenırzési tevékenység

1. Támogatások ellenırzése
A támogatási szerzıdésekben ki kell kötni az illetékes 
ellenırzı szervek (EU ellenırzı szervek, a kormány és a 
fejezetek ellenırzési szervei, a Kincstár, illetve az irányító 
hatóságok és kifizetı hatóságok) képviselıinek ellenırzési 
jogosultságát, valamint a kötelezettségek megszegése 
esetén alkalmazandó szankciókat.

2. Az adók és más befizetések ellenırzése
Az adóhatóság, illetve a más bevételek beszedéséért felelıs 
hatóság az államháztartást illetı fizetési kötelezettségek 
vonatkozásában ellenırzi az adózással és más 
befizetésekkel, továbbá a költségvetési támogatásokkal 
kapcsolatos jogszabályok megtartását.


