
4.3. Az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács központi 

költségvetéshez kapcsolódó feladatai  
 

A központi költségvetés tervezetét az országgyűlés az Állami Számvevőszék véleményével 

tárgyalja, amelynek célja a fejezetenkénti tervezés szakmai-szabályszerűségi ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés 3 kulcsterületre irányul: 

- bevételi oldallal kapcsolatos kalkulációk, trendek, folyamatok előrejelzése 

megalapozottságának véleményezése 

Vélemény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 2017. 

(17085 T/15381/10) 
 
„Összegzés 
 

A 2018. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat megfelel a hazai és uniós hiány, illetve 
államadósság-szabályoknak. A tervezés szabályszerűen történt. A költségvetési törvényjavaslat 
egésze megalapozott, a bevételi előirányzatok megalapozottak és a kiadási előirányzatok 
alátámasztottak. A törvényjavaslat hozzájárul a költségvetés stabilitásához és fenntarthatóságához. 
 

Főbb vélemények, következtetések 

 
A 2018. évi költségvetési törvényjavaslat elkészítése során a tervezést végző szervezetek az 
előírásoknak megfelelően jártak el, a törvényjavaslat szerkezete és tartalma megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, ezáltal teljesíti a felelős költségvetési gazdálkodás alapkövetelményét.  
 
A feltételezett gazdasági növekedés elérése mellett a GDP arányos hiány és államadósság-mutató, 
egy kivétellel,megfelel a hazai és az uniós előírásoknak. A 2,4% -os strukturális egyenleg nem 
biztosítja a középtávú költségvetési hiánycéllal való összhang követelményét. Az államadósság-
mutató 1,9 százalékpontos csökkenése további implicit  
tartalékot jelent a magyar költségvetés számára. Az eladósodottsági szint csökkenése megteremti a 
lehetőségét a gazdaságfejlesztési és más fontos társadalmi célok elérését szolgáló intézkedések 
megvalósítására. 
 
A központi költségvetés számára ugyanakkor kiemelt feladatot jelent a hiány alacsony szinten 
tartása, megelőzve a hiány és közvetetten az államadósság kedvezőtlen irányba történő változását. 
A gazdasági növekedés és az európai uniós módszertan szerinti hiány 3% alatti értéke megfelelő 
implicit tartalékot jelent a különböző intézkedések számára illetve egyéb váratlan hatások ellen. 
Ugyanakkor a költségvetési döntések során továbbra is konzekvens költségvetési gazdálkodás 
szükséges a központi és helyi szinten valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 
egyaránt. 
 
A Magyarország 2018. évi központi költségvetési törvényjavaslat bevételi előirányzatai teljes körűen 
megalapozottak, a kiadási előirányzatok 90,6%-a megalapozott, 8,68%-a részben megalapozott és 
0,72%-a nem megalapozott.  
 
A véleményadás által feltárt kockázatok megfelelő költségvetési intézkedésekkel kezelhetőek, 
továbbá az Országvédelmi Alapban rendelkezésre álló forrás elegendő biztonsági tartalékot jelent 
a költségvetési kockázatok kivédésére.” 
 
 
 

 



- kiadási oldallal kapcsolatos kalkulációk, trendek, folyamatok előrejelzése 

megalapozottságának véleményezése 

- a két oldal tervezésének megalapozottságaként az államadósság csökkentésére 

gyakorolt hatás véleményezése. 

A költségvetés kiadási főösszege évről évre természetszerűen növekszik, így ezt a bevételi oldal 

arányos növekedésének kell kísérnie. Az is fontos, hogy a következő költségvetési évben 

megjelenő új feladatok finanszírozásához rendelkezésre álljon a szükséges forrás, ahogy az 

előző években megkezdett átalakítások, fejlesztések bevételi és kiadási hatásainak megfelelő 

alátámasztása is szükséges a végső cél eléréséhez. 

A Költségvetési Tanács ezzel szemben az adatok hitelességét, végrehajthatóságát vizsgálja 

jelentésében. A véleményalkotáskor figyelembe veszi a gazdasági teljesítmény várható 

növekedését, a hiánycél elérését befolyásoló, számszerűen csak becsülhető jelentősebb 

makrogazdasági hatásokat (2018-ben: családok otthonteremtése kedvezménye miatti 

kifizetések alakulása az ingatlanpiaci folyamatok tükrében, a társasági adókulcs mérséklése 

miatti adóalap-bővülés hatása, a gazdaság „fehéredése” miatti általános bevétel növekedést, 

nyugdíjrendszer paramétereinek változása miatti kifizetési hatás alakulása, NAV adótudatosság 

szempontú átalakítása miatti jogkövető hatás). 

A Költségvetési Tanács szerepe továbbá az, hogy a gazdaság és az államháztartás középtávú 

folyamatai megfelelő súlyt kapjanak a költségvetési tervezés során. Azok a folyamatok, amik 

egy modern, hatékony állam irányába mutatnak, komoly – akár elhúzódó – bevételi és kiadási 

hatásokkal bírnak éveken keresztül. Az elektronikus ügyintézés az államapparátusban, a 

pénztárgépek online bekötése a NAV-hoz, az EKAER rendszer felállítása, a pedagógus 

életpálya modell felmenő rendszerben történő bevezetése éppúgy hat az aktuális költségvetésre, 

mint: 

- a foglalkoztatottak számának, arányának alakulása az eltartottakhoz képest 

- a demográfiai és foglalkoztatási folyamatokból eredő átmeneti megtakarítás, majd 

később ennek többlet terhei 

- állampapírok reálkamata 

- munkahelyteremtési kormányzati programok pénzügyi hatásai 

- EU támogatások lehívásának és kifizetésének dinamikája 

- gyógyszer-ártámogatások és azok szűkítésének hatása 

- szakemberhiány inflációnövelő hatása 

- gyerekszám csökkenése miatti óvodai és iskolai pedagógus bértömeg csökkenés 

- közösségi közlekedés veszteségei 

- nemzetközi szerződések, tagságok miatti fizetési kötelezettségek 

 



 


