
4.4. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos feladatok  
 

A költségvetés finanszírozásának központi kérdése Magyarországon a Magyar Államkincstár 

és az Államadósság Kezelő Központ közötti szoros szakmai kapcsolat. Ennek megértéséhez 

tekintsük át az államháztartás együttes szervezeti-intézményi kereteit néhány sarokszámon 

keresztül: 

- Az államháztartás központi alrendszerébe több mint 2.000 db költségvetési szerv 

tartozik, ezek közül több mint 800 db fejezeti kezelésű előirányzat, több mint 850 db 

központi kezelésű előirányzat, 84 db társadalombiztosítási pénzügyi alapjai előirányzat, 

87 db elkülönített állami pénzalapok előirányzat, több mint 110 db egyéb költségvetési 

szervek előirányzata. 

- A helyi önkormányzati alrendszerbe tartozik több mint 3.200 helyi önkormányzat 

költségvetési szervek előirányzat 

- A helyi önkormányzatok által tulajdonolt vállalkozások száma meghaladja a 12.000 db-

ot. 

- A központi költségvetésből finanszírozott magánszemélyek (gyerekek, betege, idősek, 

nyugdíjasok, árvák, stb.), illetve támogatott vállalkozások, szervezetek száma pedig 

több millió darabra tehető, pontos létszáma állandó változásban van. 

Bár formailag egyetlen, egységes költségvetésről szokás beszélni, a végrehajtás során rendkívül 

nagy számú érintett szereplő részletes bevételi és kiadási számok terv-tény adatainak pontos, 

finanszírozható összehangolására van szükség, amihez intézményi háttér szükséges. 

Hazánkban ún. „kincstári rendszer” működik mind az államháztartás központi, mind annak 

helyi szintjén, amelynek fontos feladata a gazdálkodás feltételeinek megteremtése az elfogadott 

éves költségvetés alapján. Erre a következő okok miatt van szükség: 

- az éves költségvetést jellemzően hiánnyal állapítják meg, 

- az állam bevételei és kiadásai időben eltérő időpontokban képződnek, amit át szükséges 

hidalni (a kiadások eloszlása sokkal egyenletesebb az egyes hónapok között, mint a 

bevételeké), 

- a fennálló államadóssághoz kapcsolódóan időről időre kamat- és kölcsöntörlesztési 

terhek jelennek meg, 

- felmerülhetnek előre nem látott kiadások, illetve az államháztartás intézményi 

rendszerének rugalmasan támogatnia kell az év során felmerülő, előre nem látott 

eseményeket. 

A költségvetési év végrehajtása során a fenti események a legtöbb ország esetében 

programozottan jelennek meg, ami feltételezi a hatékony együttműködését az érintett 

szereplőknek. Az állam forrásai tehát időnként nem elégségesek a kiadások teljesítésére, 

ugyanakkor nem megengedhető az, hogy valamely időpontban az államnak ne álljon likvid 

forrás rendelkezésére. A Magyar Államkincstár ezt az Államadósság Kezelő Központtal 

folytatott együttműködés eredményeként képes teljesíteni. Míg a Magyar Államkincstár az 

államháztartás köréhez („kincstári kör”) tartozó szervezetek egységes számlavezetése által 

folyamatosan nyomon követi a likviditás alakulását, addig az Államadósság Kezelő Központ a 

likviditás hiányára nyújt megoldást – állampapírkibocsátással történő forrásbevonás 

formájában.  



 

A hatékony együttműködés érdekében a két szereplő egyezteti egymással az államháztartás 

rövid és középtávú likviditásának fenntartásával kapcsolatos feladatokat, információkat, amely 

alapján az Államadósság Kezelő Központ fel tud készülni az állampapír kibocsátásra.  

A sikeres állampapír aukcióhoz az Államadósság Kezelő Központnak időben fel kell készülnie 

a pénzpiaci befektetők részére történő kötvényértékesítésre. Utóbbi szereplők ez alapján 

döntenek arról: 

- milyen kamat- és hozamelvárás mellett 

- milyen értékben  

- milyen devizanemben vásárolnak az új kibocsátásból 

A sikeres állampapír aukció esetén az Államadósság Kezelő Központ a tervezett 

forrásmennyiséget a tervezett költségek árán tudja bevonni, ám ettől eltérő esetek is 

előfordulhatnak. Amennyiben adott kínálati ajánlatra nem érkezik elegendő vásárlási ajánlat, 

az AKK dönthet: 

- a tervezett forrásbevonási keret módosításáról 

- az aukció sikertelen lezárásáról 

- az eredeti ajánlat módosításáról 

Önmagában egy aukció eredményessége normál pénzpiaci folyamatok esetén manapság már 

nem befolyásolja az államháztartás pénzellátását, azonban olyan időszakok, mint a 2008-as 

gazdasági válság utáni évek hatással lehet az állampapír piaci eseményeire. Egy-egy állampapír 

aukció manapság már nem egy önálló folyamat, hanem a teljes államadósság kezelésének 

közép- és hosszú távú folyamatának szerves része, ennek megfelelően egy-egy aukció 

eredménye alapján szükség esetén módosító-korrigáló intézkedések történnek a következő 

időszakban tervezett intézkedésekben. 

 



 


