
4.1. Az Államháztartási törvény rendelkezései  
 
Az államháztartási törvény – 2011. évi CXCV. törvény – bevezető része rögzíti a költségvetési 

gazdálkodás általános szabályait: 

 
- A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, 

és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok 
ellátásához indokoltan szükséges. 

- A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során 

meghatározott célhoz kötött felhasználását.  
- A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes 

összegében, a költségvetési évek között összehasonlítható módon kerüljön 
számbavételre. 

- A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a 

költségvetési hiány. A költségvetési többlet felhasználása és a költségvetési hiány 
finanszírozása finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg. 

- A bevételeket és a kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A 
pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében meghatározott 
pénzforgalommal nem járó kiegészítő tételeket is el kell számolni bevételként vagy 

kiadásként. 
- Az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a 

költségvetési hiány finanszírozásáról és az államadósság kezeléséről - a finanszírozási 
bevételek és finanszírozási kiadások központi költségvetésről szóló törvényben történő 
megállapítása nélkül - a pénzügyminiszter gondoskodik.  

- Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési többlet 
felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról a finanszírozási bevételek 

előirányzott összegének és a finanszírozási kiadások előirányzott összegének  
megállapításával a költségvetési rendelet, határozat rendelkezik. 

- A költségvetési bevételi előirányzatok és a finanszírozási bevételi előirányzatok (a 

továbbiakban együtt: bevételi előirányzatok) a költségvetési bevételek beszedésének 
kötelezettségét és a finanszírozási bevételek teljesítésének jogosultságát, a költségvetési 

kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadási előirányzatok az azok felhasználásának 
jogosultságát jelentik. 

- A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség 

nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított 
vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig 

teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is 
teljesíthetők. 

- A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási 

előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük 
szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a 

kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és 
bemutatni. 

- A költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és 

felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók. 
- Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint 

lehetnek: 



o a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az 

államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más 
ellenérték nélküli bevételekből származnak, 

o a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, 
hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből 
származnak, 

o a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor 
kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más 

hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak, 
o a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről 

működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből 

származnak. 
- Felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege 

szerint lehetnek: 
o a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az 

államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más 

ellenérték nélküli bevételekből származnak, 
o a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök 

értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, 
megszűnésekor kapott bevételekből származnak, 

o a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről 

felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli 
bevételekből származnak. 

- Működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint 
lehetnek: 

o a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, 

munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes 
személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, 

o a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a 
kifizetést teljesítő megfizetni köteles, 

o a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más 

befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során 
keletkező kiadások teljesítéséből származnak, 

o az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, 
családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással 
vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak, 

o az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek 
teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott 

támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt 
előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak. 

- Felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege 

szerint lehetnek: 
o a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt 

eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez 
kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak, 

o a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból 

származnak, 
o az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy 

kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli 
kifizetésekből származnak. 



- A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése 

tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. 
- A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az 
önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat 

székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja, 
- A társulás, térségi fejlesztési tanács bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, 
illetve a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete gondoskodik. 

 

 


