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http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/5/aa/31000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20febru%C3%A1r.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/5/aa/31000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20febru%C3%A1r.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/5/aa/31000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20febru%C3%A1r.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/3/41/31000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20janu%C3%A1r.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/3/41/31000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20janu%C3%A1r.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/3/41/31000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20janu%C3%A1r.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/a/f7/21000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20%C3%A9vi%20el%C5%91zetes.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/a/f7/21000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20%C3%A9vi%20el%C5%91zetes.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/a/f7/21000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20%C3%A9vi%20el%C5%91zetes.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/a/92/21000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20november.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/a/92/21000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20november.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/a/92/21000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20november.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e6/11000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20okt%C3%B3ber.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e6/11000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20okt%C3%B3ber.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e6/11000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20okt%C3%B3ber.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/f/6d/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20szeptember.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/f/6d/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20szeptember.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/f/6d/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20szeptember.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/9/13/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013augusztus.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/9/13/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013augusztus.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/9/13/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013augusztus.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-marcius-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-marcius-havi-helyzeterol


http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-februar-havi-helyzeterol 
2014. I. hónap (közzétéve 2014. február 20-án) 
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-januar-havi-helyzeterol 
2013 XII. hónap (közzétéve 2014. január 22-én) 
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-evi-elozetes-helyzeterol 
2013 XI. hónap (közzétéve 2013. december 19-én) 
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-november-havi-helyzeterol 
2013 X. hónap (közzétéve 2013. november 21-én) 
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-oktober-havi-helyzeterol 
2013. IX. hónap (közzétéve 2013. október 21-án) 
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-szeptember-havi-helyzeterol 
2013. VIII. hónap (közzétéve 2013. szeptember 23-án) 
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-augusztus-havi-helyzeterol 
 
Az Éves jelentés elérhetősége:  
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/norma.pdf 
Az Éves jelentés mellékleteinek elérhetősége:  
http://www.parlament.hu/irom39/12002/12002.htm 
További információk közzétételi dátumokról: 
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=12002 
 
A Számvevőszéki jelentés az ÁSZ honlapján:  
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-
ellenorzeserol/13080j000.pdf 
vagy ha ez a letöltés nem elérhető, akkor az Országgyűlés honlapján: 
http://www.parlament.hu/irom39/12002/12002-0001.pdf 
További információk a Számvevőszéki jelentésről: 
A Számvevőszéki jelentés közzétételének bejelentése: 
http://www.aszhirportal.hu/hu/jelentesek/zarszamadas-tovabb-javult-a-koltsegvetes-vegrehajtasanak-
szabalyszerusege 
 
Megjegyzések: 
A költségvetési törvényjavaslat egy fájlban tartalmazza magát a javaslatot és a háttérdokumentumokat. 
 
Az elfogadott költségvetést a Magyar Közlönyben tették közzé. 
 
A dokumentum csak magyar nyelven érhető el. 
 
A költségvetési törvényjavaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján a beterjesztés bejelentéséről szóló 
közleménynél érhető el az oldal jobb szélén a „Törvényjavaslat...” kezdetű dokumentumra kattintva. 
Havi évközi jelentések elérhetők közvetlenül a megadott linkeken vagy az adott havi közleményekhez megadott 
további URL-eken, a jobb oldalon a „Tájékoztató az államháztartás...” kezdetű dokumentumra kattintva. 
A közzététel dátuma a Nemzetgazdasági Minisztérium vagy az ÁSZ weboldalán, a cím alatt található.  
 
Alternatív forrásként megadjuk az Országgyűlés weboldalán található dokumentumok elérhetőségét (ha van 
ilyen) arra az esetre, ha az elsődleges forrás nem elérhető. 
A Parlament honlapján a „Benyújtva” sor mutatja a benyújtás dátumát, ami egyben a dokumentum 
feltöltésének és nyilvánosságra hozatalának napja is. 
Az éves jelentés és a számvevőszéki jelentés egyazon napon került feltöltésre. A számvevőszéki jelentés 
dátumát oly módon lehet megerősíteni, hogy követjük a megadott linket vagy az éves jelentésnél megadott 

http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-februar-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-februar-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-januar-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-januar-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-evi-elozetes-helyzetero
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-evi-elozetes-helyzetero
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-november-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-november-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-oktober-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-oktober-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-szeptember-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-szeptember-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-augusztus-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2013-augusztus-havi-helyzeterol
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/norma.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/12002.htm
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=12002
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/12002-0001.pdf
http://www.aszhirportal.hu/hu/jelentesek/zarszamadas-tovabb-javult-a-koltsegvetes-vegrehajtasanak-szabalyszerusege
http://www.aszhirportal.hu/hu/jelentesek/zarszamadas-tovabb-javult-a-koltsegvetes-vegrehajtasanak-szabalyszerusege


weboldalon (mindkettő ugyanarra az oldalra vezet) rákattintunk az „ÁSZ-vélemény” sorra, ekkor a „Benyújtva” 
oszlopban látható a benyújtás napja. 
 
Kormányzati értékelő: 
A 2015-ös költségvetés tervezete 2014. október 31-én kerül benyújtásra az Országgyűlés felé.  
További évközi jelentések publikálása havonta történik. 
A költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentést (2013-as zárszámadási törvény) még nem fogadta el az 
Országgyűlés. 

 



2. táblázat Dokumentumok hozzáférhetősége 
 Költségvetési 

irányelvek 
Költségvetési 
törvényjavaslat 

Elfogadott 
költségvetés 

Polgárok 
költségvetése 
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Online 
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ma.pdf 
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http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d2/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20m%C3%A1rcius.pdf
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http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/norma.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/norma.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/norma.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/norma.pdf
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http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
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Géppel 
feldolgozható? 
[csak 
elektronikus 
változat 
esetében] 

Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem 

Létezik a 
költségvetési 
dokumentum 
egy „polgárok 
számára készült 
változata”? 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 
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Hivatkozások: 

2011. évi CXCV törvény az államháztartásról (kihirdetéskori változat) – 13. § (1) a 40435. oldalon 

URL: http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-

lapok/8626f0a434e313583139002a4d42df357e6fe084/dokumentumok/89e949c676c4d6e8519ca52ca0375173

cbb3c0f2/letoltes 

Az Évközi jelentés adat („machine-readable”) formátumban letölthető a következő címről: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/M%C3%A9rlegek/2014/k%C3%B6zponti%20ktgvet%C3%A9si%20m%C3

%A9rlegek/kpiktv_merleg_1403.xls 

 

Megjegyzés: 

A 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról (az idézett bekezdésben) eredetileg úgy rendelkezett, hogy a 

nemzetgazdasági miniszternek a tárgyévet megelőző év március 31-i határidőre kell elkészítenie a tervezési 

dokumentumot és azt a Kormánynak jóvá kell hagynia. A jogszabály szerint a Kormánynak a költségvetési 

irányelveket csak belső használatra kell elkészítenie, mivel ez az irat nem kerül nyilvánosságra. 

A törvény jelenleg hatályos szövege szerint a miniszternek nincs ilyen kötelezettsége. 

 

A költségvetési dokumentumokat nyomtatott változatban meg lehet vásárolni, mivel ezeket a Magyar 

Közlönyben hirdetik ki. A nyomtatott változat ingyenesen nem hozzáférhető, mivel könyvtárak nem tartják 

őket, viszont elektronikus változatban, az interneten keresztül elérhetők a könyvtárakban. 

 

Kérdésünkre a Nemzetgazdasági Minisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy költségvetési irányelvek még belső 

használatra sem készülnek. 

 

Kormányzati értékelő: 

A középtávú költségvetési tervezés keretében új elemmel egészült ki a költségvetési keretrendszer 2013 

decemberében, mivel a Tanács 2011/85/EU irányelve a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó 

követelményekről átültetésre került a magyar jogszabályokba. A hatályos rendelkezések alapján megerősödött 

a költségvetés tervezésének átláthatósága és kiszámíthatósága. A költségvetés tervezésének átdolgozott 

szabályai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, illetve annak végrehajtásáról rendelkező 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben találhatók. Az említett rendelet 18./A §-ának (1) bekezdése szerint a 

központi költségvetésért felelős miniszter köteles április 30-ig, illetve a költségvetés parlamenti beterjesztéséig 

elkészíteni, és a Minisztérium honlapján közzétenni (az államháztartási törvény 13/B §-a szerint) a 

makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket, valamint ennek módszertanát, a  kapcsolódó feltételezéseket 

és vonatkozó paramétereket. E rendelkezés alapján a Kormány a Konvergencia Programban már közzétette a 

makró-paraméterek előrejelzésére használatos ún. Dinamó-modellt, valamint a költségvetési folyamatoknál 

alkalmazott módszertant és alapfeltevéseket. 

A kutató válasza: 

Egyetértünk azzal, hogy a középtávú költségvetési keretek javultak, és reméljük, hogy az átláthatóság is követni 

fogja. Viszont a 2014 januárja és a vizsgálat vége (2014 júniusa) között eltelt rövid időszakban nem született 

olyan dokumentum, amelyet a költségvetési kulcsdokumentumok valamelyikének tekinthetnénk. Az említett 

középtávú költségvetési terv a jövőben a költségvetési irányelvek szerepét töltheti be. 

 

3. táblázat: Mikor kerülnek nyilvánosságra a legfontosabb költségvetési dokumentumok? 
 

Költségvetési irányelvek: Mikor teszik közzé a Költségvetési irányelveket? 

100. Legalább négy hónappal a tárgyév kezdete előtt és legalább egy hónappal azt megelőzően, hogy a 

kormány a költségvetési törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűlésnek. 

67. Legalább két, de kevesebb, mint négy hónappal a tárgyév kezdete előtt és legalább egy hónappal azt 

megelőzően, hogy a kormány a költségvetési törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűlésnek. 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8626f0a434e313583139002a4d42df357e6fe084/dokumentumok/89e949c676c4d6e8519ca52ca0375173cbb3c0f2/letoltes
http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8626f0a434e313583139002a4d42df357e6fe084/dokumentumok/89e949c676c4d6e8519ca52ca0375173cbb3c0f2/letoltes
http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8626f0a434e313583139002a4d42df357e6fe084/dokumentumok/89e949c676c4d6e8519ca52ca0375173cbb3c0f2/letoltes
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/M%C3%A9rlegek/2014/k%C3%B6zponti%20ktgvet%C3%A9si%20m%C3%A9rlegek/kpiktv_merleg_1403.xls
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/M%C3%A9rlegek/2014/k%C3%B6zponti%20ktgvet%C3%A9si%20m%C3%A9rlegek/kpiktv_merleg_1403.xls


33. Kevesebb, mint két hónappal a tárgyév kezdete előtt, de legalább egy hónappal azt megelőzően, hogy a 

kormány a költségvetési törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűlésnek. 

0. Nem teszik közzé, vagy a nyilvánosságra hozatal és az költségvetési javaslat Országgyűlés elé terjesztése 

között egy hónapnál kevesebb idő telik el. 

 

Költségvetési törvényjavaslat: Mikor teszik közzé a Költségvetési törvényjavaslatot? 

100. Legalább három hónappal a tárgyév kezdete előtt, és a költségvetés országgyűlési jóváhagyását 

megelőzően. 

67. Legalább két, de kevesebb, mint három hónappal a tárgyév kezdete előtt, és a költségvetés országgyűlési 

jóváhagyását megelőzően. 

33. Kevesebb, mint két hónappal a tárgyév kezdete előtt, és a költségvetés országgyűlési jóváhagyását 

megelőzően. 

0. Nem teszik közzé, vagy a nyilvánosságra hozatal a költségvetés Országgyűlés általi jóváhagyása után történik. 

 

Elfogadott költségvetés: Mikor teszik közzé az elfogadott költségvetést? 

100. A költségvetés elfogadása után két héten belül. 

67. A költségvetés elfogadása utáni két és hat hét közötti időszakban. 

33. A költségvetés elfogadása után több mint hat héttel, de kevesebb, mint három hónappal. 

0. Nem teszik közzé, vagy a nyilvánosságra hozatal több mint három hónappal a költségvetés Országgyűlés általi 

jóváhagyása után történik. 

 

Évközi jelentés: Mikor teszik közzé az évközi jelentéseket? 

100. Legalább havonta, a tárgyidőszakot követő egy hónapon belül. 

67. Legalább negyedévente, a tárgyidőszakot követő három hónapon belül. 

33. Legalább félévente, a tárgyidőszakot követő három hónapon belül. 

0. Nem teszik közzé. 

 

Féléves jelentés: A pénzügyi év közepe (azaz a hatodik hónap) után mennyi idővel teszik közzé a féléves 

jelentést? 

100. Az év közepétől számított hat héten belül. 

67. Az év közepétől számítva hat hétnél hosszabb, de kilenc hétnél rövidebb időszakon belül. 

33. Az év közepétől számítva kilenc hétnél hosszabb, de három hónapnál rövidebb időszakon belül. 

0. Nem teszik közzé, vagy a közzététel több mint három hónappal az év közepe után történik. 

 

Éves jelentés: Milyen késéssel teszik közzé az éves jelentést a tárgyév lezárulta után? 

100. Költségvetési év végétől számított hat hónapon belül. 

67. A költségvetési év végétől számított hat hónapon túl, de kilenc hónapon belül. 

33. A költségvetési év végétől számított kilenc hónapon túl, de 12 hónapon belül. 

0. Nem teszik közzé, vagy a közzététel több mint 12 hónappal az költségvetési év vége után történik. 

 

Számvevőszéki jelentés: A tárgyév lezárását követően milyen időtávon belül kerül sor az egyes intézmények 

kiadásainak auditálására és (a titkos programokat kivéve) az eredmények közzétételére?  

100. Költségvetési év végétől számított hat hónapon belül. 

67. A költségvetési év végétől számított 6 hónapon túl, de 12 hónapon belül. 

33. A költségvetési év végétől számított 12 hónapon túl, de 18 hónapon belül. 

0. Nem hozzák nyilvánosságra, vagy a nyilvánosságra hozatal több mint 18 hónappal a költségvetési év vége 

után történik. 

 



Hivatkozások: 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 

 

368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100368.KOR 

 

További információk a költségvetési törvényjavaslat szavazásáról: 

A költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos információk: 

 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=12415 

A költségvetési törvényjavaslatról szóló szavazás: 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2013.12.17.10:16:17&p_szavk

epv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39 

 

Megjegyzések: 

Az Államháztartási törvény előírja a költségvetési törvényjavaslat, az éves jelentés és a számvevőszéki jelentés 

elkészítésének határidejét. A költségvetési törvényjavaslat esetében e határidő a tárgyévet megelőző év 

október 15-e (az idézett törvény 22. § 2. bekezdése), a másik két dokumentum esetében pedig a tárgyévet 

követő év augusztus 30-a (az idézett törvény 90. § 1. bekezdése). 

A hivatkozott végrehajtási rendelet csak a kormány belső használatára készült évközi jelentésekre szab 

határidőt (156. § (3)), a nyilvános jelentésre nem. Ezzel együtt a jelentéseket rendszerint 20 nappal a 

tárgyhónap végét követően publikálják. 

A költségvetési törvényjavaslatra vonatkozó határidő korábban szeptember 30-a volt (kivéve a választási 

éveket, amikor október 31-e), ám ez a 2015-ös költségvetési évtől kezdve megváltozott, ezért a megjelölt válasz 

a korábbi publikációs rendre vonatkozik, amikoris legalább a tárgyév kezdete előtt három hónappal 

nyilvánosságra került a dokumentum, a jelenlegi szabályozás szerint viszont ennél némileg később is 

publikálható. 

A többi válasz is ezt a logikát követi, mivel az elfogadott EU-szintű szabályozás végrehajtásának hatásai még 

nem ismertek, ezért válaszaink a 2014-ben hatályos szabályokon alapulnak.  

Az EU-szintű szabályozás részletesebb tervezési dokumentumot ír elő, de ezt csak a tárgyévet megelőző év 

június 30-ig kell publikálni. 

 

A költségvetési törvényjavaslatot 2013. december 17-én fogadták el és 2013. december 21-én hirdették ki a 

Magyar Közlönyben. Az első hivatkozás (a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos információk) a lap alján a 

törvényjavaslatra vonatkozó minden szavazást mutatja („Szavazások”). Az utolsó, „Dátum” oszlop mutatja 

(éééé.hh.nn óó:pp:mm formátumban), hogy mikor került elfogadásra a törvényjavaslat. A másik link arra a 

konkrét szavazásra vonatkozik, amellyel a törvénytervezet törvényerőre emelkedett, jelzi a dátumot (az első 

táblázat fölött, ugyanabban a formátumban) és a szavazás részletes eredményét. 

 

4. táblázat: Általános kérdések 
 IGEN/NEM Ha a válasz igen, részletezze; 

Ha a válasz nem, N/A megjelöléssel 
jelezze 

Van-e weboldal vagy portál a 
központi költségvetéssel 
kapcsolatos információkról? 

Igen Az államháztartásért felelős 
államtitkár 
URL: http://2010-
2014.kormany.hu/hu/nemzetgazda
sagi-
miniszterium/allamhaztartasert-
felelos-allamtitkarsag 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100368.KOR
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=12415
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2013.12.17.10:16:17&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2013.12.17.10:16:17&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag


Az Országgyűlésnek benyújtott 
valamennyi törvényjavaslat: 
http://www.parlament.hu/iroman
yok-elozo-ciklusbeli-
adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id
=pairproxy_WAR_pairproxyportlet
_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_li
fecycle=1&p_p_state=normal&p_p
_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1 

Van-e az államháztartás 
gazdálkodását szabályozó törvény? 

Igen 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról  
URL: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1100195.TV 
 
Az Alaptörvény 36-44. cikkei 
URL: 
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc
.cgi?docid=140968 

Rendelkeznek-e egyéb törvények a 
következőkről: 

- Információhoz való 
hozzáférés? 

- Átláthatóság? 
- Polgárok bevonása? 

Igen 2011. évi CXII. törvény az 
információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról 
URL: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1100112.TV 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési adatok a Magyar Államkincstár honlapján: 

 http://www.allamkincstar.gov.hu/en/main/budgetary_information 

Speciális központi költségvetési adatok találhatók: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (adózási adatok) 

 URL: http://en.nav.gov.hu/ 

Az Állami Számvevőszék honlapja (a költségvetési ellenőrzésekről) 

 URL: http://www.asz.hu/en/home 

Központi Statisztikai Hivatal (az EU által szabályozott költségvetési információkról) 

 URL: http://www.ksh.hu/?lang=en 

Államadósság Kezelő Központ (az államadósság adatairól) 

 URL: http://www.akk.hu/en 

Magyar Nemzeti Bank (az EU által szabályozott adósság-adatokról) 

 URL: http://english.mnb.hu/ 

 

További kormányzati szabályok az államháztartási gazdálkodásról: 

368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100368.KOR 

 

4/2013 (I.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről 

 URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158295.258262 

 

  

http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=smc4LDa1&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
http://www.allamkincstar.gov.hu/en/main/budgetary_information
http://en.nav.gov.hu/
http://www.asz.hu/en/home
http://www.ksh.hu/?lang=en
http://www.akk.hu/en
http://english.mnb.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100368.KOR
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158295.258262


Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat, az elfogadott költségvetés, az éves jelentés és a számvevőszéki jelentés 

közzététele elsődlegesen az Országgyűlés honlapján történik. Emellett az elfogadott költségvetést a Magyar 

Közlönyben teszik közzé hivatalosan. 

Az évközi jelentéseket a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján lehet megtalálni. Az egyszerűbb elérés 

érdekében az államháztartásért felelős államtitkár honlapját linkeltük be, mivel a Minisztérium hírei között 

nehezebb rábukkanni az évközi jelentésekre. A Minisztérium honlapján a jelentések csak szöveges formában 

érhetőek el, az Államkincstár viszont Excel formátumban is közzéteszi őket. Az ide mutató link megtalálható a 

hivatkozások között. 

A táblázatban csak azok a honlapok szerepelnek, ahol a legfontosabb költségvetési dokumentumok 

megtalálhatók. Az egyes szakterületekre vonatkozó fiskális adatokat tartalmazó egyéb oldalakat a hivatkozások 

között soroljuk fel. 

Az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó iránymutatások között csak a főbb törvényeket tüntettük fel a 

táblázatban; az adatforrások között szereplő két végrehajtási rendelet csak példaként szerepel az alacsonyabb 

szintű, gyakorlati jellegű szabályozásra. 

Említést érdemel még, hogy az Alaptörvény mind az államháztartási gazdálkodásra, mint az állampolgárok 

közérdekű adatokhoz történő hozzáférésére nézve tartalmaz elveket N, illetve VI. cikkeiben. 

  



001 Tartalmazza-e a törvényjavaslat vagy valamely kapcsolódó dokumentum a kiadási 
előirányzatokat irányítási egységek (minisztériumok, intézmények, ügynökségek, hivatalok) 
szerinti bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, minden kiadási előirányzat irányítási egységre lebontva szerepel. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok legalább kétharmada, de nem az összes, irányítási egységre lebontva szerepel. 

 c. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok kevesebb, mint kétharmada irányítási egységre lebontva szerepel. 

 d. Válasz 

A kiadási előirányzatok nem szerepelnek irányítási egység szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

A költségvetési törvényjavaslatból: 

 I. fejezet Országgyűlés - 44-46. o. 

 X. Fejezet Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - 48-51. o. 

 Példaként szereplő intézmények kiadása a 71. oldalon 

 Egyetemek és főiskolák felsorolása a 777-778. oldalon 

 A közoktatást irányító intézmények példája a 74. oldalon 

 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat fejezetekre tagolódik, melyek tartalmazzák a minisztériumokat, más fejezeti 

szintű intézményeket és egyéb finanszírozási célokat, mint például a központi bevételek és kiadások, az 

adósságkezelés költségei vagy a társadalombiztosítási alapok. A fejezetek szintje alatt külön szerepelnek az 

irányítási egységek, például a X. fejezet mutatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium bevételeit és 

kiadásait, mind a Minisztérium, mind pedig annak irányítási egységei vonatkozásában. Fontos jelezni, hogy nem 

minden fejezet kormányzati, például az I. fejezet az Országgyűlés költségvetését tartalmazza, mely nem része a 

végrehajtó hatalomnak. 

Vannak olyan kiadások, melyeket valamely minisztérium teljesít, de nem határozhatók meg a költségvetésből. 

Például a XLII. Fejezetben a Lakástámogatások cím a 87. oldalon központi kiadásként szerepel, és nincs 

irányítási egységhez rendelve. A címben több különböző támogatás is szerepel, melyeket különböző 

minisztériumok kezelnek, ezért az adott minisztériumoknál feltüntetett kiadási adatok a valóságban általuk 

kezelt összegnél alacsonyabbat mutatnak. Ugyanez elmondható a IX. fejezetről, mivel a helyi önkormányzatok 

támogatásait a Belügyminisztérium kezeli, illetve a XLIII. fejezetről, mivel az állami vagyonhoz kapcsolódó 

kiadások különböző minisztériumok kezelésében állnak. 

További problémák: 

Az adatok részletezettsége következetlen: vannak intézmények, melyek külön szerepelnek, bár jelentéktelen 

költségvetési összegekkel gazdálkodnak, míg más, nagyobb intézmények csak aggregált szinten vannak 

feltüntetve. Például a 71. oldalon a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kiadásai egyedi jogcímként 

szerepelnek annak ellenére, hogy kevesebb, mint 1 milliárd forintot költ, viszont ugyanazon az oldalon az 

Egyetemek, főiskolák kiadásai összesített értékként jelennek meg, ámbár több mint 400 milliárd forinttal (a 

GDP ≈1,3%-val) gazdálkodnak. Mivel ezt az összeget 28 intézmény költi el, bizonyosra vehető, hogy egyenként 

mindegyik többet költ, mint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, mégsem szerepelnek külön soron. 

Vannak olyan intézmények, amelyek nem nevükkel, hanem céljuk alapján vannak feltüntetve. Erre példa a 

Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei, amely megfelel a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központként ismert szervezetnek. Ebben az esetben a fő gond nem a megnevezés kimaradása, hanem a cím 

megnevezése, hiszen félrevezető lehet annak, aki nem tudja, hogy milyen intézmény rejlik mögötte. 



A fenti aggályok fényében úgy véljük, hogy az igazgatási egységek megjelenítése nem követi a legjobb 

nemzetközi gyakorlatot, mert jelentős kiadásokkal gazdálkodó egységek kimaradnak belőle. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy további hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat fejezetekből áll, melyek költségvetési intézményeket és előirányzatokat 

tartalmaznak. 

A törvényjavaslat I. melléklete táblázatos formában (ami sajnos csak PDF-ben érhető el) mutatja be az egyes 

intézmények és előirányzatok címeit. Az aggregált összeget tartalmazó címek bontása további mellékletekben 

található. Pl. egyetemek és főiskolák: a címek részletezése a 794. oldalon található, az oktatási intézmények 

felsorolása a 777-778. oldalon (bár az egyes intézményekhez tartozó pontos összeg itt sincs feltüntetve) 

Javasolt válasz: 

 a. Válasz 

Igen, minden kiadási előirányzat irányítási egységre lebontva szerepel. 

A kutató válasza: 

Egyetértünk azzal, hogy az egyetemek felsorolása szerepel a mellékletben, tehát magasabb, összesített szinten 

minden irányítási egység megjelenik. Ebben a vonatkozásban fontosnak ítéljük meg, hogy mindegyik 

egyetemhez tartozó költségvetési sor külön jelenjen meg, mivel mindegyikük jelentős összeg felett rendelkezik. 

Azzal, hogy nem kerülnek feltüntetésre, a költségvetés konzisztenciája csorbul, mivel kisebb intézmények 

egyedi szinten vannak jelen, nagyobb és jelentősebb intézmények viszont csak aggregált szinten, összevontan. 

 

002 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma tartalmazza-e a 
kiadási előirányzatokat funkcionális bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok szerepelnek funkcionális bontásban. 

 b. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok nem szerepelnek funkcionális bontásban. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

A funkcionális osztályozás táblázata 

  "Az államháztartás funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)" 

 A költségvetési törvényjavaslat 249. oldalán 

 

COFOG - Classification of the Functions of Government 

 URL: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4 

 

Megjegyzés: 

A költségvetési törvényjavaslatban bemutatott funkcionális bontás a COFOG klasszifikációt követi, de nem 

pontosan, mivel az UNSTATS honlapján elérhető verzióhoz képest változások és módosítások történtek. Ilyen 

például, hogy egyes funkciók magasabb szinten szerepelnek vagy eltérő a funkciók sorrendje (részletesebben a 

4-es kérdésben található). 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4


003 Ha a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma funkcionális 
bontásban tartalmazza a tárgyévi kiadási előirányzatokat, ez a funkcionális bontás összhangban 
van-e a nemzetközi szabványokkal? 
 a. Válasz 

Igen, a funkcionális bontás összhangban van a nemzetközi szabványokkal. 

 b. Válasz 

Nem, a funkcionális bontás nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, vagy a kiadási előirányzatok nem 

szerepelnek funkcionális bontásban. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

A funkcionális osztályozás táblázata 

  "Az államháztartás funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)" 

 A költségvetési törvényjavaslat 249. oldalán 

 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslatban alkalmazott funkcionális bontás eltér a COFOG nemzetközi szabványától. 

Például a költségvetési törvényjavaslatban az Oktatási tevékenységek és szolgáltatások az F04 alatt szerepel, 

míg a nemzetközi szabványban a 9. pontban. 

Szintén probléma, hogy a Gazdasági tevékenységek kategória is másként van bontva a költségvetési 

törvényjavaslatban: a Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás; Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási 

feladatok; Bányászat és ipar funkciók a legfelső szinten szerepelnek F10, F09, illetve F11 szám alatt, míg mások 

az F12 (Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások) és F13 (Egyéb gazdasági tevékenységek és 

szolgáltatások) alatt helyezkednek el.   

Plusz kategóriaként szerepelnek az adósságkezelés költségei az F15 „Államadósság-kezelés, államháztartás” 

címszó alatt, valamint van egy F16-os, „Funkcióban nem sorolható tételek” csoport. 

Ezek a prezentációs változások megnehezítik a funkcionális kiadások összevetését más országokkal, bár jelentős 

munkával a táblázatot át lehet úgy szerkeszteni, hogy összhangban legyen a COFOG-gal a legmagasabb 

kategóriák szintjén. 

 

004 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma tartalmazza-e a 
tárgyévi kiadási előirányzatokat közgazdasági bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok közgazdasági szerepelnek bontásban. 

 b. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok nem szerepelnek közgazdasági bontásban. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

A költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

  246. oldal 

 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslatban a kiadások közgazdasági bontásban a hivatkozott táblázat „1. Kiadások” 

blokkjában szerepelnek. A kiadásokat működési és felhalmozási kategóriákra bontva mutatja be. 

A működési költségek alatt szerepelnek a bérek, járulékok, dologi kiadások, pénzbeli juttatások és egyéb 

működési célú kiadások. A felhalmozási kiadások alatt találhatóak a beruházások és a felújítások. 



 

005 Ha a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma közgazdasági 
bontásban tartalmazza a tárgyévi kiadási előirányzatokat, ez a közgazdasági bontás összhangban 
van-e a nemzetközi szabványokkal? 
 a. Válasz 

Igen, a közgazdasági bontás összhangban van a nemzetközi szabványokkal. 

 b. Válasz 

Nem, a közgazdasági bontás nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, vagy a kiadási előirányzatok 

nem szerepelnek közgazdasági bontásban. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

A költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

  246. oldal 

 

Megjegyzések: 

A közgazdasági bontás nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, mivel a törvényjavaslatban szerepelő 

táblázat nem mutatja a GFS módszertana szerint külön szereplő állóeszköz-felhasználást, kamatokat és 

támogatásokat. 

A törvényjavaslatban szereplő rendszer a kiadásokat működési és felhalmozási kategóriákra bontja. A működési 

költségek alatt szerepelnek a bérek, járulékok, dologi kiadások, pénzbeli juttatások és egyéb működési célú 

kiadások. A felhalmozási kiadások alatt találhatóak a beruházások és a felújítások. 

 

006 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentum tartalmazza-e az 
egyedi programokra vonatkozó kiadási előirányzatokat a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások egésze megtalálható programokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem az összes, megtalálható programokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, a kiadások kevesebb, mint kétharmada megtalálható programokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások nem szerepelnek program szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

1. melléklet a törvényjavaslathoz 

  44-97. o. 

 

Megjegyzések: 

A magyar költségvetés intézmény-alapú, nem pedig program-alapú, de egyes kisebb elemei programokhoz 

hasonlatosak.  

A költségvetés általános felépítése a következő: 

A legfelső szint fejezetekre tagolódik (melyek legtöbbször egy-egy minisztériumnak felelnek meg). Ez alatt 

találhatók az adott minisztérium irányítása alá tartozó intézmények, és itt szerepelnek a fejezeti kezelésű 

előirányzatok is. Az intézmények költségvetése közgazdasági osztályozás szerint van tovább bontva. A fejezeti 



kezelésű előirányzatok és ezek szöveges ismertetése általában nem egyértelműsíti a sorban szerepelő tétel 

célját, teljesítmény-célkitűzéseit vagy más olyan követelményt, mely alapján azt programnak tekinthetnénk. 

Viszont a fejezeti kezelésű előirányzatok szerény hányada a nevében vagy más módon jól definiált, és – tág 

értelemben véve a fogalmat - programként kezelhető. E tételek célja nevükből kikövetkeztethető, ám más 

jellemzőik hiányoznak, ezért nem tekinthetjük őket programnak a nemzetközi jó gyakorlatok szempontjából. 

Egyes esetekben a fejezeti kezelésű előirányzatokat többé-kevésbé nevezhetjük programnak, de ezek 

mindenképpen a kiadások kevesebb, mint kétharmadát teszik ki, ezért választottuk a „c” lehetőséget. 

 

007 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
kiadási előirányzatok több éves (legalább a tárgyévet követő két évre vonatkozóan) előrejelzését 
az alábbi három bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a több évre előretekintő kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági vagy 

funkcionális bontásban) megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak két bontásban találhatóak meg a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései. 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy bontásban találhatóak meg a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok több éves előrejelzései egyik bontásban sem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

  245. oldal 

 

Megjegyzések: 

A törvényjavaslat tartalmazza többéves időszakra is a kormányzati kiadásokat, de ez nincs összhangban egyik 

osztályozási rendszerrel sem (közgazdasági, funkcionális vagy irányítási egység szerinti). 

A hivatkozott táblában az irányítási egységek minden kiadása a „költségvetési szervek kiadásai” cím alatt 

szerepel. A többi cím főleg egyes támogatásokat jelölnek, például „Lakásépítési támogatások”. 

A táblázatban nem szerepelnek külön irányítási egységek, mivel egyetlen sorban összesíti  őket, a közgazdasági 

osztályozás szempontjából pedig nem tünteti fel a személyi kiadásokat vagy beruházásokat, csak egyes 

támogatásokat tartalmaz elkülönülten. Nem tekinthető funkcionális bontásnak sem, mivel a címek nincsenek 

funkciónként csoportosítva. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az irányítási egységek nem szerepelnek a költségvetési törvényjavaslatban többéves kiadási előirányzatként (I. 

melléklet).  

Az államháztartás mérlege (246. oldal) többéves időszakra és közgazdasági bontásban mutatja be a 

mérlegtételeket. 



Az államháztartás kiadásai funkcionális bontásban szerepelnek az előző évre, valamint a következő év 

előirányzataként. (250. o.) 

Javasolt válasz: 

 b. Válasz 

Igen, többéves kiadási előirányzatok a három osztályozási rendszer közül kettőben bemutatásra kerülnek. 

 

008 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
kiadásokat programok szerinti bontásban több évre előre (legalább a tárgyévet követő két évre)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások egészének több éves előrejelzése megtalálható programokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmadának, de nem az összesnek, több éves előrejelzése megtalálható 

programokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de a kiadások kevesebb, mint kétharmadának több éves előrejelzése található meg programokra 

lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások több éves előrejelzése nem szerepel programok szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

  245. oldal 

 

Megjegyzések: 

A hivatkozott táblázat mutatja be a többéves időszakra vonatkozó kiadási előirányzatokat. A táblázat a teljes 

költségvetésre vonatkozóan tartalmazza az előirányzatokat olyan speciális bontásban, ahol néhány fejezeti 

kezelésű előirányzat egyedileg szerepel, a többi viszont egyetlen sorban van összesítve. 

A hivatkozott táblából az alább bemutatott példák csak a szó tág értelmében tekinthetők „programnak”. Ezek a 

példák a részletes költségvetésben is különálló sort alkotnak, elkülönült szöveges ismertetés tartozik hozzájuk, 

de ez nem különösebben informatív, mivel nem hordozza a programok ismérveit (például teljesítmény-inputok 

és -outputok, teljesítménycélok, érintett terület és személyek, más releváns nem pénzügyi információk). 

A hivatkozott táblázatból a Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, a Szociálpolitikai menetdíj támogatás 

és esetleg a Lakásépítési támogatások tekinthetők a szó tág értelmében vett programnak. Más fejezeti kezelésű 

előirányzatok (melyeket a 6. kérdésnél „programnak” tekintettünk), a Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

kiadásai cím alatt összesítve szerepelnek, ebben a táblában külön nem jelennek meg. 

Az egyedileg bemutatott programok a kiadások kevesebb, mint kétharmadát ölelik fel, ezért választottuk a „C” 

lehetőséget. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá, vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A 249. oldalon a kiadások az állam fő funkciói szerint vannak csoportosítva (állam működése, jóléti funkció, 



közgazdasági funkció, államadósság-kezelés, stb.). A Funkcióba nem sorolható tételek soron csupán a kiadások 

0,87%-a szerepel. 

Az állam funkciói csoportokra vannak osztva.  

Pl. F04 - Oktatási tevékenységek és szolgáltatások, F03 - Rendvédelem és közbiztonság, stb.  

E csoportok alcsoportokra vannak tovább bontva. Pl. az Oktatás csoporton belül szerepelnek a következők: 

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás, Középfokú oktatás, Felsőfokú oktatás, Egyéb oktatás  

Ezeket az alcsoportokat tekinthetjük programnak. 

Javasolt válasz: 

 a. Válasz 

Igen, minden kiadási előirányzat többéves programokra lebontva szerepel. 

 

009 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentum egyértelműen és 
különállóan bemutatja-e az adóbevételek egyes forrásait (jövedelemadó, ÁFA,…) a tárgyévre 
vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, az adóbevételek egyes forrásai a teljes adóbevételre különállóan megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, az adóbevételek egyes forrásai az adóbevételek legalább kétharmadára, de nem a teljes összegre 

különállóan megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, de az adóbevételek egyes forrásai csak az adóbevételek kevesebb, mint kétharmadára találhatóak meg 

különállóan. 

 d. Válasz 

Nem, az adóbevételek egyes forrásai nincsenek feltüntetve. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

A költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  1. melléklet a törvényjavaslathoz 

   44-97. o. 

Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

   245. oldal 

 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslatban szinte valamennyi bevételi forrást egyedileg be lehet azonosítani, csak egy 

kisebb részük szerepel összesítve. 

A költségvetési törvényjavaslat 1. mellékletében a bevételek egyedileg szerepelnek, de a legtöbb bevétel a 

„XLII. fejezet A költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei” és a „XLIII. fejezet Az állami vagyonnal kapcsolatos 

bevételek és kiadások” alatt található. Vannak olyan bevételi források is, melyek nem szerepelnek egyedileg, de 

a szöveges magyarázatban jelzik, hogy milyen adók tartoznak hozzájuk. Például az Egyéb központosított 

bevételek között a 86. oldalon kisebb központosított bevételi tételek vannak összesítve, a 999. oldalon a 

magyarázatban pedig megemlítik, hogy a víz- és talajvédelmi járulékok tartoznak ide. Érdemes megemlíteni, 

hogy korábban ezek az összesített tételek is részletezve szerepeltek egy külön dokumentumban, ám az elmúlt 

években már csak egy rövid szöveges ismertetés jelzi, hogy mit tartalmaznak. 

Az államháztartás mérlege egyedileg mutatja a főbb bevételi forrásokat, de több cím összevontan szerepel a 

törvényjavaslat 1. mellékletéhez képest. Például a mérlegben az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek egy 

címként szerepelnek, az 1. mellékletben viszont részletesen, külön fejezetben vannak bemutatva. 

Véleményünk szerint a bevételi források igen magas százaléka azonosítható egyedileg, és csak kisebb tételek 

szerepelnek összesítve. 



 

010 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban egyedileg 
azonosíthatóak-e a nem-adójellegű bevételek (például díjak, tulajdonosi jövedelem, szolgáltatások 
költségtérítése) a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai a teljes adóbevételre különállóan megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai a nem adójellegű bevételek legalább kétharmadára, de nem 

a teljes bevételre különállóan megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, de a nem adójellegű bevételek egyes forrásai csak a nem adójellegű bevételek kevesebb, mint 

kétharmadára különállóan megtalálhatóak. 

 d. Válasz 

Nem, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai nincsenek feltüntetve. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

   245. oldal 

 

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  XLIII. fejezet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások - 1. cím Az állami vagyonnal kapcsolatos 

bevételek 

   1016-1019. o. 

 

Megjegyzések: 

A nem adójellegű bevételek egy része azonosítható a hivatkozott táblázatban, mint például a „Bevételek” 

oszlopban a „Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása” cím az EU alapokból érkezett 

támogatásokat mutatja, az „Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek” cím pedig az állami vagyonhoz 

kapcsolódó bevételeket, vagy a „Kamatbevételek” a kapott kamatokat. Ez a fajta kategorizálás néha 

félrevezető, mivel az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek lehetnek osztalékok, származhatnak valamely 

vagyon hasznosításából /bérbeadásából/, vagy részvények, koncessziós jogok értékesítéséből. A táblából csak 

tág kategóriák olvashatók ki, a részletekért gondosan végig kell nézni az 1. melléklet címeit, hogy kiderüljön, 

milyen források szerepelnek a táblában. A szöveges ismertetés hivatkozott részlete azokat a bevételi forrásokat 

mutatja be, amelyek az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek között szerepelnek. Ide tartoznak a jogok 

értékesítéséből származó bevételek az „Értékesítési bevételek” között, a „Hasznosítási bevételek” és az „Egyéb 

bevételek”. 

A hivatkozott táblában egyes címek tekinthetők nem adójellegű bevételnek (a tétel maga is egy típus), de nincs 

olyan tábla, amely szisztematikusan, típus szerint összefoglalná a nem adójellegű bevételeket. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 



Megjegyzések: 

A központi alrendszer mérlege (254. o.) tartalmazza a nem adójellegű bevételek többségét. Az „Egyéb 

bevételek” sorok a fő mérlegsorok alatt szerepelnek, így beazonosítható a bevétel forrása. 

Javasolt válasz:  

a. Válasz 

Igen, a nem adójellegű bevételek egyes forrásai minden adóbevételre különállóan szerepelnek. 

A kutató válasza: 

A szakmai értékelő véleménye alapján „B”-re módosítottuk válaszunkat, mivel a két táblázatból a nem 

adójellegű bevételek több mint kétharmada beazonosítható, de továbbra is jelentős források maradtak, melyek 

csak aggregált szinten jelennek meg, például a tehergépjárművek úthasználati díja (amely szolgáltatásért kapott 

díjakkal együtt szerepel). 

 

011 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
bevételi előirányzatok több éves előrejelzését (legalább a tárgyévet követő két évre) kategóriákra 
(például adó és nem adójellegű) bontva? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételekre vonatkozó több éves előrejelzések kategóriákra bontva megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Nem, a bevételekre vonatkozó több éves előrejelzések nem találhatóak meg kategóriákra bontva. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

   245. oldal 

 

Megjegyzések: 

A hivatkozott táblázatban a „Bevételek” oszlopban az adóbevételek és a nem adójellegű bevételek külön 

azonosíthatók. Az adóbevételek részletesebbek, mivel több adónem külön is szerepel, míg a nem adójellegű 

bevételek a legtöbb esetben összesítve jelennek meg. Például az „Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek” 

egyaránt tartalmaz a vagyon értékesítéséből, osztalékból és bérbeadásból származó jövedelmet. 

Az egyes kategóriákra (az adójellegű és a nem adójellegű bevételekre) vonatkozó többéves előrejelzést ki lehet 

számolni a táblából, de abban külön soron nem szerepel. 

Egyes esetekben maguk a sorok jelentik az adónemet (például Általános forgalmi adó vagy Társasági adó és 

társas vállalkozások különadója), de más bevételi források nincsenek egyedi sorban összesítve. Ez utóbbiak 

főleg a nem adójellegű bevételekre vonatkoznak, mivel ezek kevésbé részletezettek, míg az adóbevételek 

általában külön soron szerepelnek, és így összegük is kiszámítható. 

Fontos megjegyezni, hogy nem lehet pontosan kiszámítani az adó- és nem adójellegű kategóriákat az „Egyéb 

központosított bevételek”-hez kapcsolódó hiányosság miatt. Ez a sor összesített szinten tartalmaz 

adóbevételeket és a nem adójellegű bevételeket is, így csak hozzávetőlegesen tudjuk kiszámítani a két 

kategória összegét. Ez a sor a GDP 1%-ának megfelelő bevételi összeget takar. 

Összegezve: a bevételek alapvetően kategóriánként jelennek meg, de a kategóriák nem követik szigorúan az 

adó- és nem adójellegű megosztást. 

 

012 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
bevételi előirányzatok több éves előrejelzését egyedi bevételi források szerint megbontva? 
 a. Válasz 

Igen, bevételek egészének több éves előrejelzése megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 b. Válasz 



Igen, a bevételek legalább kétharmadának, de nem a teljes bevétel több éves előrejelzése megtalálható 

egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a bevételek kevesebb, mint kétharmadának több éves előrejelzése található meg egyedi bevételi 

forrásokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, nem található meg a bevételek több éves előrejelzése egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

   245. oldal 

 

Megjegyzések: 

A hivatkozott táblázatban a „Bevételek” oszlopban a főbb bevételi források egyedileg vannak feltüntetve 

többéves időszakot felölelően. Még ha ki is hagyunk egyes címeket, melyekben összesítve szerepelnek egyes 

bevételi források (például az „Egyéb központosított bevételek”, melyek magukba foglalják az elektronikus 

úthasználati díjat, a rehabilitációs járulékokat, a hulladékgazdálkodási hozzájárulást és más kisebb bevételi 

tételt, vagy az „Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek”-et), a bevételek több mint kétharmadát be lehet 

azonosítani többéves időszakra. 

Az oszlop első három blokkjában egyedi adófajták szerepelnek, a fenti kivételektől eltekintve. 

Az adóbevételek típusai nem szerepelnek összesítve viszont kiszámíthatóak, mivel általában külön sorokon 

szerepelnek az adott adótípusba tartozó adóbevételek, sőt van, amelyik önmagában egy adótípust jelöl 

(például az Általános forgalmi adó). A nem adójellegű bevételek rendszerint összesítve jelennek meg, tehát 

még a típusuk sem azonosítható be (pl. támogatás, osztalék, stb.). Az önmagukban egy adótípust jelölő 

bevételek (ÁFA, szja, vállalkozási adó) az összes kiadás több mint kétharmadát fedik le, ezért a „b” válasz 

indokolt. 

 

013 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban a 
kormányzati hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódóan megtalálható-e az alábbi három adat: a 
tárgyévben szükséges nettó hitelfelvétel; a tárgyév végi teljes fennálló adósságállomány; és a 
tárgyévi kamatkiadás? 
 a. Válasz 

Igen, az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó mindhárom adat megtalálható. 

 b. Válasz 

Igen, de az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból csak kettő található meg. 

 c. Válasz 

Igen, de az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból csak egy található meg. 

 d. Válasz 

Nem, az állami hitelfelvételhez és adóssághoz kapcsolódó három adatból egyik sem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2012-2014 között 

   281. oldal 



Az államháztartás főbb jellemzői (pénzforgalmi szemléletben) 

   244. oldal 

 

Megjegyzések: 

A 281. oldalon található táblázat mutatja be a központi költségvetés bruttó adósságát 2012 és 2014 között, 

forint és deviza, illetve az instrumentum típusa (hitel, kötvény, kincstárjegy) szerinti bontásban. Az adósság 

összesítve az „A központi költségvetés bruttó adóssága mindösszesen” soron jelenik meg. 

Az adóssághoz kapcsolódó nettó fizetendő kamat több helyen megjelenik a költségvetési törvényjavaslatban, a 

hivatkozott táblázatban a „Központi költségvetés” blokk a központi kormányzat adatait mutatja, illetve külön 

szerepelnek a „Kamatkiadások” és „Kamatbevételek”. 

Sajnos a nettó kibocsátási igényt nem mutatja a költségvetési törvényjavaslat, ez az ÁKK által készített külön 

dokumentumban található meg. A legfrissebb publikáció elérhetősége: 

http://www.akk.hu/uploads/egrvM47Y.pdf 

A nettó finanszírozási igény a 3. oldalon található. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az adóssághoz kapcsolódó bevételek és kiadások - 987. o. 

 

014 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a tárgyév végén fennálló teljes fennálló adósságállomány összetételére vonatkozóan? 
(Kiemelt információ az adósságelemek kamata, az adósság lejárati szerkezete, valamint belföldi-
külföldi adósság szerinti bontás.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a teljes 

adósságállomány összetételére vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a teljes adósságállomány összetételére vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a teljes adósságállomány összetételére vonatkozóan. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2012-2014 között 

   281. oldal 

 

Megjegyzések: 

A hivatkozott táblázatban a bruttó adósság összetétele devizális bontásban (forint vagy deviza), 

instrumentumok szerinti bontásban (hitel, kötvény vagy kincstárjegy), illetve a szerint szerepel, hogy adósságot 

finanszírozó vagy egyéb kötelezettség. 

http://www.akk.hu/uploads/egrvM47Y.pdf


Más információk, például az adósság kamata és lejárati szerkezete, nincsenek megadva. A szöveges 

ismertetésben egyes tételek kamatösszege szerepel, de a kamatláb nem. 

A kérdésben említett információk egy része megtalálható az ÁKK honlapján, de a költségvetési 

törvényjavaslatba nem kerültek be. 

Például az adósságállomány lejárati szerkezete letölthető a következő helyről: 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaganak-lejarati-szerkezete 

A belföldi-külföldi adósság szerinti bontás szintén az ÁKK honlapján lelhető fel. 

A hitelek összetétele kiszámítható az alábbi helyen található táblából: 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-fennallo-hitelallomanya-ugyletenkenti-

bontasban 

Az értékpapírosított adósság összetétele pedig a következő helyen található meg: 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#az-allampapirok-hovegi-piaci-allomanya 

 

015 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
a költségvetési tervezés alapját adó makrogazdasági előrejelzésre vonatkozó információ? (Kiemelt 
információ a gazdasági kilátások ismertetése, és előrejelzések a nominális GDP, infláció, reál GDP 
növekedés és kamatlábak mértékére.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a makrogazdasági 

kilátásokra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a makrogazdasági kilátásokra vonatkozó kiemelt információk megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információkat hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a makrogazdasági kilátásokról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  A gazdasági fejlődés főbb jellemzői 

   242. oldal 

 

Szöveges kifejtés a költségvetési törvényjavaslatban 

  Az általános indokolás - I. A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása a 2014. 

évben - 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 

   a 171. oldalon, a "2014-től kezdve...” szövegtől. 

 

Megjegyzések: 

A hivatkozott táblázatban 3 alapadat szerepel: 

- GDP értéke folyó áron 

- Inflációs ráta - Fogyasztói árindex változása (éves átlag) 

- Reál GDP növekedés - GDP növekedése, % 

A kamatszintekre vonatkozó feltevés hiányzik, más feltevések viszont szerepelnek a táblában, például a 

Beruházások a GDP százalékában, Háztartások fogyasztására és Munkaerőpiacra vonatkozó feltételezések, 

Közösségi fogyasztás, Export, Import, Folyó fizetési mérleg egyenlege, illetve EUR/HUF árfolyam. 

Mivel csak egy alap-elem hiányzik, de cserébe többletinformáció szerepel (mind számszerű, mint szöveges 

formában), a „B” válasz mellett döntöttünk. 

 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaganak-lejarati-szerkezete
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-fennallo-hitelallomanya-ugyletenkenti-bontasban
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-fennallo-hitelallomanya-ugyletenkenti-bontasban
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#az-allampapirok-hovegi-piaci-allomanya


016 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e a különböző makrogazdasági forgatókönyvek hatásának (érzékenység-vizsgálat) 
bemutatása a költségvetésre? (Kiemelt információ az infláció, reál GDP növekedés és kamatlábak 
különböző alakulásával számoló forgatókönyvek hatása a kiadásokra, bevételekre és az 
adósságra.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk találhatóak a különböző 

makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatására vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatók a különböző makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatására 

vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak információk, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem szerepel információ a különböző makrogazdasági forgatókönyvekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: N/A 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza a főbb makrogazdasági feltevések érzékenységvizsgálatát. 

Érzékenységvizsgálat csak a Konvergencia Programban található meg, tehát a Minisztérium nyilvánvalóan 

rendelkezik az elemzéshez szükséges eszközökkel, de csak az EU részére végzi el ezt, hiszen a Konvergencia 

Programnak kötelező eleme ez az elemzés. 

A Program a következő, jobb oldalon elhelyezett linken érhető el: http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-

for-national-economy/news/convergence-programme-was-presented-by-minister-mihaly-varga 

A 45-47 oldalon található érzékenységvizsgálat mutatja az egyes bevételi forrásokra és az államháztartási 

egyenlegre gyakorolt hatást. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslatban szerepelnek egyes fő makrogazdasági mutatók „A gazdasági fejlődés főbb 

jellemzői” elnevezésű táblázatban (242. o.), de elemzésük hiányzik. Csak a szöveges ismertetés bevezetése ad 

némi iránymutatást a Kormány programjáról. 

 

017 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e annak bemutatása, hogy a tervezett gazdaságpolitikai intézkedések (elkülönülten 
a meglévő intézkedésektől) hogyan hatnak az egyes kiadási tételekre? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés kiadási hatása megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri 

őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés kiadási hatása megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes tervezett intézkedések kiadási hatása megtalálható, de nem mindegyiké. 

http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/convergence-programme-was-presented-by-minister-mihaly-varga
http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/convergence-programme-was-presented-by-minister-mihaly-varga


 d. Válasz 

Nem, a tervezett intézkedések kiadásra gyakorolt hatása nem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az általános indokolás 

   173-182. o. 

 

Megjegyzések: 

A tervezett intézkedések számszerű hatása nem szerepel külön táblázatban. 

Az általános indoklás megemlít egyes tervezett intézkedéseket, a szöveges ismertetés pedig azt, hogy mennyi 

forrást szán a kormány az adott programra. Például az első tervezett intézkedés a Start-munkaprogram 

átalakítása, ahol a Kormány 250-300 ezer személynek ad munkát és 184 milliárd forintot költ a programra. 

Ellenpéldaként a 3. pontban azt olvashatjuk, hogy a Kormány megőrzi a devizahitelesek megsegítésére 

alkalmazott eszközöket, de azt nem említik, hogy mennyi pénz költenek el erre a célra. 

Az ebben a részben szereplő intézkedések nem mind újak, de a Kormány kifejti, hogy ezek a költségvetés fontos 

meghatározó elemei. 

 

Kormányzati értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A költségvetés-tervezet tartalmazza az új intézkedések fiskális hatásait. A részletek a fejezetek indoklásában 

találhatók. 

 

018 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e annak bemutatása, hogy a tervezett gazdaságpolitikai intézkedések (szemben a 
meglévő intézkedésekkel) hogyan hatnak az egyes bevételi tételekre? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés bevételi hatása megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri 

őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi tervezett intézkedés bevételi hatása megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes tervezett intézkedések bevételi hatása megtalálható, de nem mindegyiké. 

 d. Válasz 

Nem, a tervezett intézkedések bevételi hatása nem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  Az általános indokolás - 3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések 

      



   180. oldal 

 

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Főbb adó- és járulékkedvezmények 

   282. oldal 

 

Megjegyzések: 

A tervezett intézkedések hatása nem szerepel külön táblázatban. 

Az „Általános indokolás” taglalja az adók változását (például azt, hogy az adózók a személyi jövedelemadóból 

igénybe nem vett kedveszményt a járulékokból érvényesíthetik), de ennek bevételekre gyakorolt hatását nem 

ismerteti. 

A hivatkozott táblázatban a Kormány a „Családi kedvezmény kiszélesítése” cím alatt mutatja be e változás 

hatásait, de a tervezett intézkedés bemutatásánál nem szerepelnek a számok. Megjegyezzük még, hogy 

teljesen esetleges, hogy a számszerű hatást megismerhetjük-e, mivel más intézkedések nem ugyanilyen 

formában jelennek meg. 

Az említett példa jóformán kivételnek tekinthető, mivel a bevételeket növelő más intézkedések hatásai (például 

az online pénztárgépek bevezetéséé) nincsenek számszerűsítve. 

 

Kormányzati értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A költségvetés-tervezet tartalmazza az új intézkedések fiskális hatásait. A részletek a fejezetek indoklásában 

találhatók. 

 

019 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó kiadásokat az alábbi három bontásban: intézményi, 
közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a tárgyévet megelőző évi kiadások mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) 

megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző évi kiadások a három bontás közül csak kettőben találhatóak meg. 

 c. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző évi kiadások a három osztályozási rendszer közül csak egyben találhatóak meg. 

 d. Válasz 

Nem, a tárgyévet megelőző évi kiadások egyik bontásban sem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

  Az államháztartás funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) 

   249. oldal 



Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat az előző évi kiadásokat csak közgazdasági és funkcionális bontásban 

tartalmazza. Ezek a tárgyévi adatokat is tartalmazó táblázatban, a 2013. évi törvényi előirányzat oszlopban 

szerepelnek. 

Irányítási egységenkénti bontásban a költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza az előző év kiadásait. 

 

020 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év kiadásainak program szintű bontása? 
 a. Válasz 

Igen, a teljes előző évi kiadás megtalálható programokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, de csak az előző évi kiadások legalább kétharmada, de nem az összes, található meg programokra 

lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak az előző évi kiadások kevesebb, mint kétharmada található meg programokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, az előző évi kiadások nem találhatóak meg program-szintű bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

   245. oldal 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott táblázat a kiadási előirányzatokat olyan speciális bontásban mutatja be, ahol egyes fejezeti 

kezelésű előirányzatok egyedileg szerepelnek, a többi viszont egyetlen sorban van összesítve. Az egyedileg 

bemutatott előirányzatok közül csak azokat tekintettük „programnak”, amelyek a költségvetési törvényjavaslat 

1. mellékletében is külön soron szerepelnek. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a kifejezés szakmai értelmében 

„programok” volnának, mivel a szöveges ismertetésből számos olyan elem hiányzik, amely egy program 

esetében szükséges lenne. Ilyen hiányzó elemek például a teljesítmény-indikátorok, a nem pénzügyi inputok és 

outputok, más nem pénzügyi információk, érintett terület. Ezeket a tételeket csak azért tekintjük programnak, 

mivel elnevezésükből világos a célterületük és a céljuk is kikövetkeztethető. 

A hivatkozott tábla „Kiadások” oszlopában egyes fejezeti kezelésű előirányzatok egyedileg szerepelnek. A 

táblázatból a „Szociálpolitikai menetdíj támogatás”, a „Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása” és esetleg 

a „Lakásépítési támogatások” tekinthetők a szó tág értelmében vett programnak. Az első kettő jobban hasonlít 

a programokhoz, mivel célzott, jól körülhatárolt, egyedi kiadásokat takarnak, a harmadik viszont a 

lakástulajdonhoz kapcsolódó különböző támogatásokat tartalmazza, ezért csak tágabb értelemben tekinthető 

programnak (csakúgy, mint egyes hasonló címek összefoglaló csoportosítása). A programnak tekintett 

előirányzatok ugyanazok, mint amiket a 8. kérdésnél ismertettünk. 

A programok egy részénél az előző évi kiadások is megjelennek, de ez a kiadások kétharmadánál nyilvánvalóan 

kevesebbre vonatkozik. 

Megjegyezzük, hogy a magyar költségvetés nem program-alapú, és fontos hangsúlyozni, hogy az említett sorok 

kizárólag megengedő értelmezésben tekinthetők „programnak”. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 



- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat 1. mellékletét (44-97. o.) tekinthetjük úgy, hogy a Kormányzat irányítási 

egységeit ismerteti, több alcsoportra lebontva. Azonban itt is csak a következő év előirányzatai szerepelnek. 

Javasolt válasz: 

d. Válasz 

Nem, az előző évi kiadási előirányzatok nem szerepelnek program-bontásban. 

 

021 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban a tárgyévet 
megelőző év eredetileg elfogadott kiadási előirányzatait frissítették-e a tényadatokkal? 
 a. Válasz 

Igen, az előző év eredetileg elfogadott kiadási előirányzatait frissítették a tényadatokkal. 

 b. Válasz 

Nem, az előző év eredeti kiadási előirányzatait nem frissítették a tényadatokkal. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

   245. oldal 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

 

Megjegyzések:  

Az első hivatkozott táblázat egyes kiadási tételek többéves adatait tartalmazza. A „Kiadások” között a „2013. 

évi előirányzat” oszlopban az előző év eredeti előirányzatai szerepelnek, a módosított adatokat pedig a „2013. 

évi törvényi módosított előirányzat” oszlop tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy a módosított oszlop az évközi 

költségvetési módosítás adatait mutatja be, vagyis nem az évközi teljesülés alapján került aktualizálásra. 

A dokumentum következő táblázataiban, ahol a közgazdasági vagy funkcionális bontás található, a legfrissebb 

kiadási adatok a tárgyév előtti második évből származnak. Ezek a „2012. évi teljesítés” oszlopban szerepelnek. 

 

022 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
tárgyévet megelőző második vagy még korábbi évre vonatkozó kiadási előirányzatokat az alábbi 
három bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai mindhárom bontásban (intézményi, 

közgazdasági és funkcionális) megtalálható. 

 b. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai a három bontás közül csak kettő 

szerint találhatóak meg. 

 c. Válasz 

Igen, de tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai a három bontás közül csak egy szerint 

találhatóak meg. 

 d. Válasz 

Nem, tárgyévet megelőző második év és az azt megelőző évek kiadásai egyik bontás szerint sincsenek 

bemutatva. 



 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

  Az államháztartás funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) 

   249. oldal 

 

Megjegyzések:  

A tárgyévet megelőző második év kiadásai mindkét táblázatban a „2012. évi teljesítés” oszlopban szerepelnek. 

A bemutatott adatok a kiadási tényadatok, nem az adott év előirányzatai. A költségvetési törvényjavaslatban 

megtalálható legkorábbi adatok a tárgyévet megelőző második évre vonatkoznak. 

Az első hivatkozott táblázat közgazdasági, a második funkciók szerinti bontásban mutatja az adatokat. 

Irányítási egységenkénti vagy program-bontásban a költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza a kiadásokat 

a tárgyév előtti második évre. 

 

023 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti második év, illetve az azt megelőző évek év kiadásai program 
szintű bontásban? 
a. a. Válasz 

Igen, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek teljes kiadása megtalálható programokra lebontva. 

b. b. Válasz 

Igen, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásainak legalább kétharmada, de nem az összes, 

megtalálható programokra lebontva. 

c. c. Válasz 

Igen, de a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásainak csak kevesebb, mint kétharmada 

található meg programokra lebontva. 

d. d. Válasz 

Nem, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadásai nem találhatóak meg program szintű 

bontásban. 

e. e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  A központi alrendszer mérlege 

   255. oldal 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott táblázatban egyes programok tényleges kiadásai a „2012. évi teljesítés” oszlopban szerepelnek. A 

„Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok” címben az irányítási egységek és egyes programok 

kiadásait összesítve találhatjuk meg, számos más cím viszont valamilyen kategorizálás szerint került 

összesítésre, például a „Családi támogatások” alatt a családpolitika keretében adott támogatások szerepelnek. 

Csupán három címet tekinthetünk nagyvonalúan programnak: a „Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatás”, a 

„Szociálpolitikai menetdíj támogatás” és a „Lakásépítési támogatások” címeket. 

 

  



Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az 1. melléklet (44-97. o.) csak a tárgyévet tartalmazza. 

Javasolt válasz:  

d. Válasz 

Nem, a tárgyévet megelőző második év és a korábbi évek kiadási előirányzatai nem szerepelnek program-

bontásban. 

 

Kormányzati értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- IGEN, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Figyelembe kell venni, hogy a magyar költségvetés nem program-alapú. 

 

024 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a 
legutolsó év, amelyre a kiadási tényadatok elérhetőek? 
 a. Válasz 

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2). 

 b. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3). 

 c. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év. 

 d. Válasz 

Nem találhatóak kiadási tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó dokumentumaiban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

  Az államháztartás funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) 

   249. oldal 

 

Megjegyzések: 

Az első hivatkozott táblázatban a kiadások közgazdasági bontásban találhatóak meg az „1. Kiadások” részben, a 

második táblázatban pedig funkcionális bontásban. 

2012 (tárgyév -2) az utolsó év, melyre tényadatokat találtunk, ezek a 2012. évi teljesítés oszlopban szerepelnek. 

 



025 Tartalmazza-e a költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentuma a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a bevételi előirányzatokat kategóriákra (például adó és nem 
adójellegű) bontva? 
 a. Válasz 

Igen, az előző évi bevételi előirányzatok kategóriákra bontva megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Nem, az előző évi bevételi előirányzatok nem találhatóak kategóriákra bontva. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi alrendszer mérlege 

   254. oldal 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

 

Megjegyzések: 

Az első hivatkozott táblázatban a tárgyévet megelőző év kiadásai a „2013. évi törvényi előirányzat” oszlopban 

szerepelnek. 

Az adatok az adott évi eredetileg elfogadott előirányzatot mutatják, nem a tényleges teljesülést. 

A táblázat nincs lebontva adó- és nem adójellegű bevételek szerint, de a főbb bevételi források egyedileg 

szerepelnek, és csak a kisebb jogcímek vannak összevonva. A táblázat speciális osztályozásban mutatja a 

bevételeket, amelyben főleg az adóbevételek szerepelnek kategóriánként, a nem-adójellegű bevételek viszont 

összesítve, csak ritka esetekben típusonként. Megjegyezzük még, hogy nem lehet pontosan összesítve 

kiszámítani az adó- és nem adójellegű bevételeket, mivel az „Egyéb központosított bevételek” sor összesítve 

tartalmaz mindkét bevétel-fajtát, és megbontásuk nem lehetséges. Ez a sor 2014-ben a GDP 1%-ának megfelelő 

összeget tett ki. 

A második táblázat közgazdasági bontásban mutatja a bevételeket a „2. Bevételek” sortól kezdődően. Az 

adóbevételek típusonként vannak felsorolva, például jövedelemadók, járulékok, vagyonadók, míg a nem 

adójellegű bevételek jobbára egy cím alatt, az „Egyéb közhatalmi bevételek” között, összesítve szerepelnek. 

A bevételek alapvetően kategóriánként jelennek meg, de a kategóriák nem követik szigorúan adó- és nem 

adójellegű megosztást. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

 Táblázat: A központi alrendszer mérlege (254-255. o.) 

Ez a táblázat a bevételeket főbb kategóriánként mutatja, mint a „Központi költségvetés bevételei”, „Elkülönített 

állami pénzalapok” és a „Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai”. A főbb kategóriák bemutatják a bevételek 

forrásait, például gazdálkodó szerveztek, lakosság, fogyasztáshoz kapcsolt adók, stb. A tábla egyenként mutatja 

be az adókat és nem adójellegű bevételeket, így ezek könnyen elkülöníthetők.  

A 246. oldalon „A központi alrendszer mérlege (pénzforgalmi szemléletben)” táblázatban a bevételek 

közgazdasági osztályozás szerint láthatók. 



Bár a főbb kategóriák megnevezésében nem szerepel az „adó” szó, az alkategóriák a központi kormányzat 

bevételeit főbb adófajtánként mutatják (pl. jövedelemadók, szociális hozzájárulási adó és járulékok, bérhez és 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói). 

 

026 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év bevételei egyedi bevételi forrásokra bontva? 
 a. Válasz 

Igen, az előző évi bevételek egészére vonatkozóan megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, az előző évi bevételek legalább kétharmadára, de nem az összes bevételre vonatkozóan megtalálható 

egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a bevételek kevesebb, mint kétharmadára vonatkozóan található meg egyedi bevételi forrásokra 

lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, az előző évi bevételek egyes forrásai nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  A központi alrendszer mérlege 

   254. oldal 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott táblázatban a tárgyévet megelőző év bevételi előirányzatai a „2013. évi törvényi előirányzat” 

oszlopban szerepelnek. Az adatok az eredetileg elfogadott előirányzatot mutatják, nem frissítették a számokat 

az évközi teljesülés információival. 

A főbb bevételek egyedileg szerepelnek, számos fontos jövedelemforrás viszont nem. Például az elektronikus 

útdíj a GDP csaknem 0,25%-ának felel meg, tehát nem elhanyagolható összegről van szó, mégsem szerepel 

külön soron a táblázatban. A költségvetési törvényjavaslat első mellékletében, a 86. oldalon megtaláljuk a 

„Megtett úttal arányos útdíj” címen, bár csak a tárgyévre vonatkozóan, mely az előző évi szám kétszerese. 

2013-ban az elektronikus útdíj előirányzata 75 milliárd forint volt, nagyobb összeg, mint több más tétel, 

amelyek viszont külön soron, egyedileg szerepelnek a hivatkozott táblában. 

A nem adójellegű bevételeknél nincs osztályozás, csak összesítve látjuk őket, és a cím jelölheti a nem adójellegű 

bevétel típusát. Például minden támogatás EU támogatás, és egyetlen soron szerepel, viszont más bevételi 

tételek, például a szolgáltatások díjai, bírságok, illetve állami vagyonnal kapcsolatos befizetések, nehezen 

azonosíthatók. A nem adójellegű bevételek nincsenek főbb típusok szerint lebontva vagy osztályozásuk 

nehezen beazonosítható, ami nem tekinthető nemzetközi jó gyakorlatnak, ezért a „b” válasz indokolt. 

 

027 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban a tárgyévet 
megelőző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait frissítették-e a tényadatokkal? 
 a. Válasz 

Igen, az előző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait frissítették a tényadatokkal. 

 b. Válasz 

Nem, az előző év eredetileg elfogadott bevételi előirányzatait nem frissítették a tényadatokkal. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 



Hivatkozások: 

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi alrendszer mérlege 

   254. oldal 

  Az államháztartás mérlege (2013-2017) 

   245. oldal 

 

Megjegyzések: 

A legfrissebb bevételi adatok az elfogadott költségvetés módosított számai, vagyis csak azt tükrözik, hogy a 

legutolsó módosítást követően mi az előirányzat, és nem az évközi teljesülés alapján elvégzett aktualizálását, a 

várható teljesülés felülvizsgálatát mutatja. Az adatok a második hivatkozatott táblázat „2013. évi törv. mód. 

előirányzat” oszlopában szerepelnek. 

Az összes többi kapcsolódó táblázat az előző év eredeti törvényi előirányzatát tartalmazza. 

 

028 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti második év, illetve az azt megelőző évek bevételi előirányzatai 
kategóriákra (például adó és nem adójellegű) bontva? 
 a. Válasz 

Igen, a tárgyév előtti második év és a korábbi évek bevételi előirányzatai megtalálhatóak kategóriákra 

bontva. 

 b. Válasz 

Nem, a tárgyév előtti második év és a korábbi évek bevételi előirányzatai nem találhatóak kategóriákra bontva. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi alrendszer mérlege 

   254. oldal 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

 

Megjegyzések:  

Az első hivatkozott táblázat „2012. évi teljesítés” oszlopában találhatók az adatok. Ezek tényleges teljesülési 

adatok, nem az adott év törvényi előirányzatok. 

A főbb bevételi források egyedileg szerepelnek, más jövedelemforrások viszont egy sorban összevontan. A 

táblázat egy speciális bontásban mutatja a bevételeket, amelyben főleg az adóbevételek szerepelnek 

típusonként, a nem-adójellegű bevételek viszont többnyire összesítve, csak ritkán típusonként. Megjegyezzük 

még, hogy nem lehet pontosan összesítve kiszámítani az adó- és nem adójellegű bevételeket, mivel az „Egyéb 

központosított bevételek” sor összesítve tartalmaz mindkét bevétel-fajtát, és elkülönítésük nem lehetséges. Ez 

a sor 2014-ben a GDP 1%-ának megfelelő összeget takar. 

A második tábla közgazdasági bontásban mutatja a bevételeket a „2. Bevételek” sortól kezdődően. Az 

adóbevételek típusonként vannak felsorolva, például jövedelemadók, járulékok, vagyonadók, míg a nem 

adójellegű bevételek jobbára egy cím alatt, az „Egyéb közhatalmi bevételek” között, összesítve szerepelnek. 

A bevételek alapvetően kategóriánként jelennek meg, de a kategóriák nem követik szigorúan az adó- és nem 

adójelleg bontást. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 



- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

 Táblázat: A központi alrendszer mérlege (254-255. o.) 

Ez a táblázat a bevételeket főbb kategóriánként mutatja, mint a „Központi költségvetés bevételei”, „Elkülönített 

állami pénzalapok” és a „Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai”. A főbb kategóriák bemutatják a bevételek 

forrásait, például gazdálkodó szerveztek, lakosság, fogyasztáshoz kapcsolt adók, stb. A tábla egyenként mutatja 

be az adókat és nem adójellegű bevételeket, így ezek könnyen elkülöníthetők.  

A 246. oldalon „A központi alrendszer mérlege (pénzforgalmi szemléletben)” táblázatban a bevételek 

közgazdasági osztályozás szerint láthatók. 

Bár a főbb kategóriák megnevezésében nem szerepel az „adó” szó, az alkategóriák a központi kormányzat 

bevételeit főbb adófajtánként mutatják (pl. jövedelemadók, szociális hozzájárulási adó és járulékok, bérhez és 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói). 

 

029 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti második év, illetve azt megelőző évek bevételi előirányzatai a 
bevételek forrása szerinti bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek teljes bevételi összege megtalálható egyedi bevételi 

forrásokra lebontva. 

 b. Válasz 

Igen, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételi összegének kétharmada, de nem a teljes 

bevétel megtalálható egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 c. Válasz 

Igen, de csak tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételi összegének legfeljebb kétharmada 

található meg egyedi bevételi forrásokra lebontva. 

 d. Válasz 

Nem, a tárgyév előtti második év és az azt megelőző évek bevételeinek egyes forrásai nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  A központi alrendszer mérlege 

   254. oldal 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott táblázatban a „2012. évi teljesítés” oszlopban a tárgyév-2 év főbb bevételi forrásai egyedileg 

szerepelnek. Sajnos nem minden jelentős bevételi forrás jelenik meg elkülönítve, például a 86. oldalon 

„Rehabilitációs hozzájárulás” címen található 65 milliárd forintos összeg (a GDP 0,2%-a 2014-ben) sem tartozik 

ezek közé.  Ezzel szemben a táblázat egyedileg mutat olyan bevételi forrásokat, amelyek esetében ennél sokkal 

kisebb bevételt vár a kormány. 

A következetlen aggregálási gyakorlat miatt nem minden bevételi forrás azonosítható egyedileg a tárgyév-2 

évre, de a bevételek több mint kétharmada egyedileg azonosítható. 

A főbb adótípusok egyértelműen megtalálhatók (pl. ÁFA, jövedelemadó, társasági adó), a nem adójellegű 

bevételek viszont nincsenek csoportosítva, és típusuk szerint nehezen azonosíthatók be. Ezért ez a formátum 

nem igazodik a nemzetközi jó gyakorlatokhoz.  

 



030 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a 
legutolsó év, amelyre a bevételi tényadatok elérhetőek? 
 a. Válasz 

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2). 

 b. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3). 

 c. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év. 

 d. Válasz 

Nem szerepelnek bevételi tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó dokumentumaiban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi alrendszer mérlege 

   254. oldal 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott táblázat „2012. évi teljesítés” oszlopában találhatók meg a 2012. év (tárgyév-2) teljesülési adatai. 

Nem minden főbb bevételi forrás szerepel egyedileg, vannak olyanok, amelyek egy sorba összevonva 

találhatóak. 

A tárgyév-2 év teljesülési adatai közgazdasági osztályozás szerint a másik hivatkozott táblázat 2012. évi 

teljesítés oszlopának „2. Bevételek” részében találhatóan meg. 

 

031 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálhatóak-e a tárgyév előtti év kormányzati hitelfelvételhez és adóssághoz, illetve annak 
összetételéhez kapcsolódó információi? (Kiemelt információ a teljes fennálló adósságállomány az 
előző év végén, az előző év nettó hitelfelvétele, az adósságelemek kamata, az adósság lejárati 
szerkezete, valamint belföldi-külföldi adósság szerinti bontás.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a kormányzati 

hitelfelvételre és az adósságra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a kormányzati hitelfelvételre és adósságra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a kormányzati hitelfelvételről és adósságról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2012-2014 között 

   281. oldal 

  A központi alrendszer mérlege 

   255. oldal 

 



Megjegyzések:  

Az előző évi végi bruttó adósság a táblázat „2012. XII. 31-i állomány” oszlopában az „A központi költségvetés 

bruttó adóssága mindösszesen” soron szerepel. A táblázatban a bruttó adóság devizanem, típus (hitel, kötvény, 

kincstárjegy) és cél (hiányt finanszírozó vagy egyéb kötelezettség) bontásban található meg.  

A tárgyév előtti év összesített kamatkiadásai a második hivatkozott táblázat „2012. évi teljesítés” oszlopában a 

„Kamatkiadások” cím alatt szerepelnek. 

A további kiemelt információk hiányoznak a törvényjavaslatból. 

A hiányzó alapadatok egy része az ÁKK honlapján lelhető fel: 

Az ÁKK Finanszírozási terv kiadványai megadják az adott év nettó finanszírozási szükségletét: 

http://www.akk.hu/hu/oldal/kiadvanyok#finanszirozasi-terv-kiadvanyok 

Az adott negyedévi lejárati szerkezet: 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaganak-lejarati-szerkezete 

A belföldi és külföldi adósság adatai: 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaga 

Az értékpapírosított adósság tulajdonosi összetételéről itt található információ: 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-forintban-denominalt-allampapirok-befektetoi-szektoronkenti-

megoszlasa 

 

032 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban melyik a 
legutolsó év, amelyre vonatkozóan az államadósság tényadatként szerepel? 
 a. Válasz 

A tárgyévet megelőző második év (tárgyév-2). 

 b. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik év (tárgyév-3). 

 c. Válasz 

A tárgyévet megelőző harmadik évnél korábbi év. 

 d. Válasz 

Nem találhatóak államadósságra vonatkozó tényadatok a törvényjavaslatban vagy annak kapcsolódó 

dokumentumaiban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2012-2014 között 

   281. oldal 

 

A költségvetési törvényjavaslaton kívüli információforrások: 

A központi költségvetés adóssága - Az ÁKK statisztikái; 

 URL: http://www.akk.hu/en/page/statistics#central-government-gross-debt 

 

Megjegyzések:  

A tárgyévet megelőző második év tényleges bruttó adósságadata a hivatkozott táblázat „2012. XII. 31-i 

állomány” oszlopában szerepel. 

Ugyanez az összeg szerepel az Állami Adósságkezelő Központ publikációjában (2012 december végén); ez a 

szervezet felelős a központi költségvetés adósságához kapcsolódó tevékenységekért. 

Tehát a költségvetési törvényjavaslatban szereplő adat a 2012 év végi (tárgyév-2) tényadat. 

 

http://www.akk.hu/hu/oldal/kiadvanyok#finanszirozasi-terv-kiadvanyok
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaganak-lejarati-szerkezete
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaga
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-forintban-denominalt-allampapirok-befektetoi-szektoronkenti-megoszlasa
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-forintban-denominalt-allampapirok-befektetoi-szektoronkenti-megoszlasa
http://www.akk.hu/en/page/statistics#central-government-gross-debt


033 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a költségvetésen kívüli alapokra (extra-budgetary funds) vonatkozóan legalább a 
tárgyévre? (A kiemelt információk között szerepelnie kell a költségvetésen kívüli alap céljának, és 
a teljes bruttó bevételi, kiadási és finanszírozási adatainak.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a költségvetésen 

kívüli alapokra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetésen kívüli alapokra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve egyes költségvetésen kívüli alapok hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a költségvetésen kívüli alapokról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: 

XLIV-LXXII. fejezetek az Elkülönített állami pénzalapok előirányzatait tartalmazzák a törvényjavaslat 1. 

mellékletében a 90-97. oldalakon 

 

A kapcsolódó fejezeti indokolások a törvényjavaslat 1026-1091 oldalain találhatóak meg 

Az egyes alapokra vonatkozó oldalak felsorolása; az alap célja a „célok meghatározása” részben található: 

Nemzeti Földalap a 1027. oldalon 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap a 1035. oldalon 

Bethlen Gábor Alap a 1044. oldalon 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a 1049. oldalon 

Nemzeti Kulturális Alap a 1060. oldalon (ez nem sokat árul el az alap céljáról) 

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap a 1064. oldalon 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a 1067. oldalon 

Nyugdíjbiztosítási Alap a 1072. oldalon 

Az Egészségbiztosítási Alapnál nem szerepel a cél meghatározása. 

 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat első mellékletében minden elkülönített alap külön fejezetben szerepel, ahol fel 

vannak tüntetve bevételei és kiadásai is. 

Az egyes alapok célját a „célok meghatározása” részben, az adott alapról szóló szöveges ismertetésben 

olvashatjuk. Bár a kisebb alapok esetében (egy kivétellel) világosan meghatározott célokat találunk, legnagyobb 

alapok közül kettő esetében (Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap) nincs világosan meghatározott 

cél. 

A Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap esetében nincs explicit módon meghatározott cél, de 

nevük és részletes kiadásaik lehetővé teszik a céljuk megállapítását. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 



Az elkülönítet állami alapok célja a 1026. oldaltól kezdődően található (még az Egészségbiztosítási Alap is, 1083-

1091. o.). Az elvárt alapadatok szerepelnek a költségvetésen kívüli alapokra vonatkozóan. 

 

034 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a központi kormányzat konszolidált (költségvetésen belüli halmozódásoktól mentes) 
gazdálkodására vonatkozóan legalább a tárgyévre? 
 a. Válasz 

Igen, a központi kormányzat gazdálkodásának konszolidált adatai megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Nem, a központi kormányzat gazdálkodásának konszolidált adatai nem találhatóak meg. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  A központi alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   257. oldal 

  A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) 

   260. oldal 

  Az államháztartás főbb jellemzői (pénzforgalmi szemléletben) 

   244. oldal 

  Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás szerint) 

   246. oldal 

  A központi alrendszer mérlege 

   254-255. o. 

 

Megjegyzés: 

A központi kormányzatra vonatkozó konszolidált táblázatok (az első két hivatkozott táblázat) a központi 

alrendszer konszolidált kiadásait közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint tartalmazzák. 

A táblázatokban konszolidálva (az alrendszerek közötti pénzmozgásokat kiszűrve) szerepelnek a központi 

kormányzat és az elkülönített állami alapok adatai. Bár nem jelölik külön, a Központi alrendszer mérlege a 

központi kormányzat mellett tartalmazza az Elkülönített állami pénzalapok adatait is, ezért a konszolidált 

táblázatokban a központi alrendszer adatait módosítani kellene az elkülönített alapok adataival. 

A bevételek nem szerepelnek külön táblázatban, de könnyen kiszámíthatók. A 246. oldalon található tábla 21. 

és 22. sora egyedileg mutatja be az államháztartáson belülről kapott támogatásokat („Működési célú 

támogatások államháztartáson belülről” és „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről”). Ha e 

két sort kivesszük, akkor megkapjuk a konszolidált bevételeket, mivel az említett két sor tartalmazza a belső 

pénzmozgásokat. 

„Az államháztartás főbb jellemzői” elnevezésű táblázat az államháztartás minden alrendszerére egyedileg 

mutatja be a bevételi és kiadási adatokat, tehát csak az adott alrendszeren belüli pénzmozgások nincsenek 

kiszűrve ezen táblázat adataiból. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót.  

 



Megjegyzések:  

Hiányzik a bevételek konszolidálása. Ezeket meg lehet határozni, de félrevezető, hogy nem mutatják ki őket 

külön a központi alrendszer konszolidált kiadásai között. A konszolidált kiadások teljes mértékben 

lekövethetők. 

A kutató válasza: 

Egyetértünk azzal, hogy a konszolidált kiadások mellett a konszolidált bevételek bemutatása is szükséges volna. 

Ezt hangsúlyozni kell, és a választ gyenge „A”-ként kell tekinteni. 

 

035 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ az államháztartáson belüli transzferekről (például központi kormányzattól az 
önkormányzatoknak nyújtott támogatásokról) legalább a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi államháztartáson belüli transzfer megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri 

őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi államháztartáson belüli transzfer megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes államháztartáson belüli transzferek megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, az államháztartáson belüli transzferek nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  1. melléklet IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai  

   48. oldal 

  2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  

   98-136. o. 

  3. melléklet A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 

   137-146. o. 

  4. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

   147-148. o. 

 

Önkormányzatok támogatásai a szöveges ismertetésben 

  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

   372-381. o. 

 

Megjegyzések:  

A költségvetési törvényjavaslat első mellékletében a IX. fejezet címei tartalmazzák a központi költségvetésből 

az önkormányzatoknak juttatott transzferek előirányzatait. 

E támogatások egy részét, valamint az önkormányzatok közötti elosztásuk alapját a 2-4. mellékletben részletezi 

a javaslat. 

Emellett a szöveges leírás valamivel egyszerűbben is bemutatja az önkormányzatoknak juttatott 

támogatásokat. A leírás viszont csak a támogatások tartalmát mutatja be, a céljukat nem. Véleményünk szerint 

érthető a számszerű és szöveges rész, ezért az „A” válasz mellett döntöttünk. 

 



036 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban 
megtalálható-e a kiadások alternatív bemutatása (például nem, kor, jövedelmi szint vagy régió 
szerint) legalább a tárgyévre vonatkozóan annak érdekében, hogy látható legyen az 
intézkedéseknek az állampolgárok különböző csoportjaira gyakorolt hatása? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások legalább három alternatív bontásban megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások két alternatív bontásban megtalálhatóak. 

 c. Válasz 

Igen, a kiadások egy alternatív bontásban találhatóak meg. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások nem találhatóak meg alternatív bontásban, amely láthatóvá tenné az intézkedéseknek az 

állampolgárok különböző csoportjaira gyakorolt hatása. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Intézkedések ismertetése a költségvetési törvényjavaslatban 

  Az általános indokolás - 2.2. A Kormány által prioritásként kezelt területek 

   173-180. o. 

 

Megjegyzések:  

A költségvetési törvényjavaslat csak leírja a kormány intézkedéseit, és ebben a leírásban nem szerepel hatásuk 

ismertetése sem számszaki, sem szöveges formában. Mivel a költségvetési törvényjavaslatból hiányzik az 

intézkedés részletes elemzése, a „D” válasz mellett döntöttünk. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések:  

A költségvetési törvényjavaslat csak azoknak a közfeladatoknak a költségvetési aspektusait tárgyalja, melyek az 

etnikai kisebbségekkel kapcsolatos politikák pénzügyi hatásait érintik. Ez a XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezetben a 762. oldalon található. Egyéb alternatív lebontás nincs. 

 

037 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ az állami vállalatoknak juttatott transzferekről legalább a tárgyévre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, minden állami vállalatnak jutatott transzfer előirányzata megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is 

kíséri őket. 

 b. Válasz 

Igen, minden állami vállalatnak jutatott transzfer előirányzata megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri 

őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes állami vállalatnak jutatott transzferek előirányzatai megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, az állami vállalatnak jutatott transzferek előirányzatai nem találhatóak meg. 



 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  XLIII. fejezet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások - 2. cím Az állami vagyonnal kapcsolatos 

kiadások 

   1019-1024. o. 

 

Megjegyzések:  

A költségvetési törvényjavaslat hivatkozott része összesíti az állami vállalatokhoz kapcsolódó kiadásokat. A 

felsorolt kiadások nem fedik le az e vállalatoknak juttatott valamennyi transzfert, mivel pl. a 64. oldalon 

szerepel az Eximbank Zrt. tőkejuttatása (az állami tulajdonban álló bankot a külkereskedelem finanszírozására 

hozták létre), melyet a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott, és amely nem szerepel az állami vagyonhoz 

kötődő kiadások leírásában. Bár a bemutatott transzferek széles kört lefednek, nem minden állami 

vállalkozásnak adott transzfer szerepel közöttük (főleg azok hiányoznak, melyeket minisztériumok nyújtanak). 

Bár egy helyen nincsenek összegyűjtve az adatok, a teljes költségvetés alapos átvizsgálásával az állami 

vállalatoknak juttatott minden transzfer kigyűjthető. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 2. melléklete bemutatja a különleges nemzetgazdasági 

jelentőségű nemzeti vagyont. Egyebek mellett ez a 2. melléklet tartalmazza az állami vállalatok felsorolását és 

bennük a magyar állam tulajdoni hányadát. 

A költségvetési törvényjavaslat nem közli az állami vállalatoknak juttatott valamennyi transzfert. Amelyek 

szerepelnek benne, azok sincsenek egy helyen összegyűjtve és azonosításuk nehéz. 

Javasolt válasz: 

c. Válasz 

Igen, egyes állami vállalatnak jutatott transzferek előirányzatai megtalálható, de nem mindegyik. 

A kutató válasza: 

Elfogadtuk az értékelő megjegyzését és ez alapján, valamint mivel nem biztos, hogy minden állami vállalatnak 

adott transzfer külön is szerepel, válaszunkat „C”-re módosítottuk. 

 

038 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kvázi-fiskális tevékenységekről legalább a tárgyévre? (A kiemelt információk között 
szerepelnie kell a kvázi-fiskális tevékenység céljának és a kedvezményezettek körének.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a kvázi-fiskális 

tevékenységekre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a kvázi-fiskális tevékenységekre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve egyes kvázi-fiskális tevékenységek 

hiányoznak. 



 d. Válasz 

Nem található információ a kvázi-fiskális tevékenységekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  XLII. fejezet A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai - 31. cím Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 

   1003. oldal 

  XLII. fejezet A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai - 29. cím Lakástámogatások 

   1001. oldal 

 

Megjegyzések:  

A kormányzat végez kvázi-fiskális tevékenységeket, de ezek összefoglalása (akár táblázatos, akár szöveges 

formában) nem szerepel a költségvetési törvényjavaslatban. 

A hivatkozott címek példák a kvázi-fiskális tevékenységekre, de a fejezet vagy a környezetükben található más 

címek nem kvázi-fiskális tevékenységet takarnak, tehát csak akkor kapnánk róluk képet, ha az egész 

költségvetést alaposan végignéznénk az ilyen tevékenységek után. 

Összefoglaló nincsen a törvényjavaslatban az ilyen tevékenységekről, de a költségvetési törvényjavaslat 

különböző részeiben valamennyi információ szerepel. 

 

039 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kormányzat pénzügyi eszközeiről? (A kiemelt információk között szerepelnie kell az 
eszközök felsorolásának és becsült értéküknek.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a pénzügyi 

eszközökre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a pénzügyi eszközökre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve pénzügyi eszközök hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a pénzügyi eszközökről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: N/A 

Megjegyzések:  

A kormány tulajdonában álló pénzügyi eszközök (részvények, bankszámlák, egyéb követelések) nem 

szerepelnek a költségvetési törvényjavaslatban. A magyar kormány számos vállalkozást tulajdonol a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-n keresztül, de sem ezek, sem a közvetlen állami ellenőrzés alatt álló vállalkozások 

nem szerepelnek részletesen a költségvetési törvényjavaslatban. 

A kormány pénzügyi eszközeiről statisztikai információ a Magyar Nemzeti Bank honlapján található: 

http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/mnben_0602_

nemz_modsz_idosorok090107/ahtszla_en.xls 

 

2014-ig a kormány a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapban is tulajdonolt pénzügyi eszközöket, de 2014-

re ezeket eladták. A vagyon alakulása követhető az ÁKK honlapján (mivel az Alap az ÁKK leányvállalata volt, 

nem költségvetési tétel): 

http://www.akk.hu/en/page/statistics#assets-of-the-pension-reform-and-debt-reduction-fund 

http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/mnben_0602_nemz_modsz_idosorok090107/ahtszla_en.xls
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/mnben_0602_nemz_modsz_idosorok090107/ahtszla_en.xls
http://www.akk.hu/en/page/statistics#assets-of-the-pension-reform-and-debt-reduction-fund


 

040 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kormányzat nem pénzügyi eszközeiről? (A kiemelt információk között szerepelnie 
kell az eszközök felsorolásának kategóriánként.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információk is találhatóak a nem pénzügyi 

eszközökre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a nem pénzügyi eszközökre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve nem pénzügyi eszközök hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a kormányzat nem pénzügyi eszközeiről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: N/A 

Megjegyzések:  

A kormány nem hoz nyilvánosságra információt nem pénzügyi eszközeiről. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések:  

Az állami tulajdonban lévő nem pénzügyi eszközök felsorolása megtalálható a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvényben.  

A költségvetési törvényjavaslat helyenként hivatkozik a „nemzeti vagyonról szóló törvényre” (pl. 5. Az állam 

vagyonával kapcsolatos rendelkezések, 3-8. o.), de ez nehezen követhető és nem alkotható világos kép ezek 

alapján az eszközök egészéről. Az eszközök értékének változása nem követhető nyomon sem a költségvetési 

törvényjavaslatban, sem más, általunk megvizsgált forrásból. 

A kutató válasza: 

Ismételt vizsgálat alapján a költségvetés egyes sorait (a „XLIII. Állami vagyonnak kapcsolatos bevételek és 

kiadások” fejezetben) tekinthetjük úgy, mint nem pénzügyi eszközök megszerzését vagy eladását. Például a 

nem használt ingatlanok, mobilfrekvenciák eladása vagy ingatlanok vásárlása. Ez minimális információ az állami 

tulajdonban lévő nem pénzügyi eszközök mennyiségéről, de talán elérheti a „c” válasz szintjét. 

Példa lehet erre az „Ingatlan értékesítéséből származó bevételek”, illetve a „Frekvencia használati jog 

értékesítéséből származó bevételek” sor. 

Hivatkozások: 

A költségvetési törvényjavaslat sorai 

  XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

   88-90. o. 

Szöveges leírás: 

  XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

   1015-1025. o. 

 



041 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kormányzat által felhalmozott fizetési hátralékokról legalább a tárgyévre 
vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi fizetési hátralék megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi fizetési hátralék megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes fizetési hátralékok megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, a fizetési hátralékok nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások: N/A 

Megjegyzés:  

A költségvetési törvényjavaslatban nem található információ a hátralékokról. 

Ez az információ az ÁKK által havonta közzétett külön dokumentumból deríthető ki. Ez utóbbi a következő 

helyen tekinthető meg:  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/tartozasallomany-fejezetenkent/3447/ 

Ez a dokumentum a költségvetési intézményeket fedi le. Április végén a fizetési hátralékok összege a GDP 

mintegy 0,3%-ának felelt meg, de fontos adat, mert a kormányzat minden eszközt felhasznál, hogy a bruttó 

adósság statisztikai adatai ne növekedjenek. 

 

042 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a feltételes kötelezettségekről (például a kormányzat által vállalt garanciákról vagy 
biztosítási konstrukciókról)? (A kiemelt információk között szerepelnie kell az egyes tételek 
céljának, a tárgyévre tervezett új garanciáknak és kezességvállalásoknak, valamint a fennálló 
garanciák és biztosítási kötelezettségek teljes összegének a tárgyév végén). 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található valamennyi feltételes 

kötelezettségre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak valamennyi feltételes kötelezettségre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve kötelezettségek hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ a feltételes kötelezettségekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  XLII. fejezet A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai - 33. cím Állam által vállalt kezesség és 

viszontgarancia érvényesítése 

   1004-1005. o. 

 

Megjegyzések:  

A feltételes kötelezettségeknél a költségvetési törvényjavaslat a várható beváltásokat tartalmazza, a vállalt 

garanciák és kezességek teljes összegét nem. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/tartozasallomany-fejezetenkent/3447/


A további információkat a kötelezettségek céljának leírásai jelentik, de ezek egyes esetekben 

kikövetkeztethetőek a tétel megnevezéséből is. 

 

043 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
előrejelzés a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a költségvetés hosszú távú 
fenntarthatóságáról?  (A információknak legalább 10 éves periódust kell felölelniük, és 
tartalmazniuk kell a felhasznált makrogazdasági és demográfiai feltevéseket, a költségvetési 
hatásokat és a feltárt kockázatokat.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található a kormányzat jövőbeli 

kötelezettségeiről, illetve a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságáról. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatók a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a pénzügyek hosszú 

távú fenntarthatóságáról. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem, nem található információ a kormányzat jövőbeli kötelezettségeiről, illetve a pénzügyek hosszú távú 

fenntarthatóságáról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat táblázatai 

  LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap - 1. számú táblázat A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak 

várható alakulása 

   1080. oldal 

  LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap - 2. számú táblázat 50 éves demográfiai előrejelzés 

   1081. oldal 

 

Megjegyzések:  

Hosszú távú előrejelzés csak a Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatban található. Az első hivatkozott táblázat 

2017-ig tartalmazza a prognosztizált bevételeket és kiadásokat, a második pedig 2060-ig a demográfiai 

prognózist. Pénzügyi információ csak az elsőben szerepel, a második csak a lakosság és az idősek számát jelzi 

előre. 

Egyéb hosszú távú előrejelzés nem található. Mivel az előre jelzett népesség a kötelezettségekre nézve is 

hordoz következményeket (főként a nyugdíjak miatt), költségvetési törvényjavaslat korlátozott információt 

tartalmaz a jövőbeli kötelezettségekről. 

 

044 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ a kapott pénzügyi vagy természetbeni segélyekről forrásairól? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi segély megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi segély megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes segélyek megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, a segélyek forrásai nem találhatóak meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 



 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  XIX. fejezet Uniós fejlesztések 

   721-761. o. 

 

Megjegyzések:  

A kérdés megválaszolása során a segélyek az Európai Uniótól kapott forrásokat jelentik. Az egyes Operatív 

Programok pénzügyi adatai külön fejezetben szerepelnek. 

A költségvetési törvényjavaslat hivatkozott részében találhatóak meg a kapott források összegei, valamint a 

források felhasználásának ismertetése. A szöveges leírás az Operatív Programokra és azok alprogramjaira 

koncentrál, megjelölve a célokat, de további értékelést nem ad, például hogy milyen főbb projekteket 

finanszíroztak vagy milyen eredményeket értek el. 

Az EU forrásoktól eltekintve nincs jelentősebb segély. 

 

045 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ az adókedvezményekről legalább a tárgyévre vonatkozóan? (A kiemelt információk 
között minden adókedvezménynél szerepelnie kell az intézkedés céljának, a kedvezményezetti 
körnek és a bevételkiesés várható összegének.) 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak, és emellett további információ is található valamennyi 

adókedvezményre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak valamennyi adókedvezményre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, található információ, de egyes kiemelt információk, illetve adókedvezmények hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem található információ az adókedvezményekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  Főbb adó- és járulékkedvezmények 

   282. oldal 

 

Megjegyzések:  

A költségvetési törvényjavaslat a hivatkozott táblázatban mutatja be az adó- és járulékkedvezmények 

előirányzatait. A táblázat a főbb kedvezményeket mutatja be, így egyes kisebb adókedvezmények nem 

szerepelnek benne. 

A költségvetési törvényjavaslat további elemezést nem ad a mentességekről, céljukról, szándékolt hatásukról 

vagy más kapcsolódó kérdésekről. 

A személyi jövedelemadó-kedvezmények hatásait például csak külön kutatások vizsgálták. (A Nemzetgazdasági 

Minisztérium közgazdászai által végzett kutatás az alábbi linken érhető el: http://www.asz.hu/penzugyi-szemle-

cikkek/2013/foglalkoztatasosztonzo-adokedvezmenyek-a-magyar-munkaeropiacon; a civil szféra által végzett 

kutatás pedig itt: http://www.asz.hu/penzugyi-szemle-cikkek/2013/nyertesek-es-vesztesek-a-magyar-

egykulcsos-adoreform-vizsgalata-mikroszimulacios-modszerrel). 

 

http://www.asz.hu/penzugyi-szemle-cikkek/2013/foglalkoztatasosztonzo-adokedvezmenyek-a-magyar-munkaeropiacon
http://www.asz.hu/penzugyi-szemle-cikkek/2013/foglalkoztatasosztonzo-adokedvezmenyek-a-magyar-munkaeropiacon
http://www.asz.hu/penzugyi-szemle-cikkek/2013/nyertesek-es-vesztesek-a-magyar-egykulcsos-adoreform-vizsgalata-mikroszimulacios-modszerrel
http://www.asz.hu/penzugyi-szemle-cikkek/2013/nyertesek-es-vesztesek-a-magyar-egykulcsos-adoreform-vizsgalata-mikroszimulacios-modszerrel


046 A költségvetési törvényjavaslat vagy bármely kapcsolódó dokumentum bemutatja-e az 
elkülönített bevételeket (amelyek csak egy meghatározott célra költhetőek el)? 
 a. Válasz 

Igen, minden elkülönített bevétel megtalálható, és emellett szöveges magyarázat is kíséri őket. 

 b. Válasz 

Igen, minden elkülönített bevétel megtalálható, de szöveges magyarázat nem kíséri őket. 

 c. Válasz 

Igen, egyes elkülönített bevételek megtalálhatóak, de nem mindegyik. 

 d. Válasz 

Nem, az elkülönített bevételek nem találhatóak. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat táblázata 

  10. melléklet a törvényjavaslathoz - Beruházási Alap 

   167-168. o. 

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  Az általános indokolás - I. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása a 2014. 

évben - 2. Az államháztartás céljai és keretei - 2.2.7. A Beruházási Alap 

   177. oldal 

 

Megjegyzések:  

A költségvetés fejezeti logikája szerint a kormány az elkülönített állami alapokat használja, hogy adott célra 

különítsen el bevételeket. A gyakorlatban viszont az elkülönített állami alapok bevételeit nem csak az alap 

céljaira használják, hiszen ha az év végén az alapnál többlet mutatkozik, akkor a kormány ezt elvonhatja a teljes 

központi költségvetés hiányának csökkentésére, vagy az alap hiánya esetén kipótolja azt. 

Emellett különbséget kell tenni a között, ha a törvény bevezet egy bizonyos adót és ezen bevételek 

költségvetésben való megjelenése között, mivel nem mindig lehet egy adót a megfelelő kiadáshoz 

hozzákapcsolni. Például az elektronikus útadót eredetileg azért vezették be, hogy finanszírozzák az utak és 

autópályák fenntartását, most viszont már a központi költségvetés részét képezi és bármely tétel 

finanszírozható belőle. Ugyanez igaz a „csipszadóra”, az egészségtelen ételekre kivetett adóra, hiszen ez az 

Egészségbiztosítási Alap bevétele, de az alapból finanszírozott bármely tételre fordítható, nemcsak az 

egészséges étkezéshez kötődőkre, márpedig a törvény az utóbbi felhasználást írja elő. 

Az említett problémákon kívül a Beruházási Alap említhető meg. Itt olyan kiadási és bevételi tételek vannak 

összegyűjtve, amelynél a kormány szándékai szerint az utóbbiakból finanszírozzák az előbbieket. A leírás csak 

azt mondja ki, hogy a kormány az állami vagyon eladásából származó bevételeket beruházásokra fordítja, mint 

például állami vagyon létrehozása, így az egyszeri bevételekből egyszeri kiadásokra költ. 

 

047 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ arra vonatkozóan, hogy a benyújtott költségvetés (az újonnan bevezetendő és meglévő 
intézkedések) hogyan kapcsolódik a kormány tárgyévi gazdaságpolitikai céljaihoz? 
 a. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi 

gazdaságpolitikai céljához a tárgyévben, és ezt szöveges magyarázatban is kifejti. 

 b. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi 

gazdaságpolitikai céljához a tárgyévben, de ezt szöveges magyarázatban nem fejti ki. 

 c. Válasz 



Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány egyes gazdaságpolitikai 

céljaihoz a tárgyévben, de ez nem fed le minden célt. 

 d. Válasz 

Nem található arra vonatkozó információ, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány tárgyévi 

céljaihoz. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  Az általános indokolás - 2. Az államháztartás céljai és keretei 

   172-178. o. 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott szakasz röviden ismerteti a kormány egyes intézkedéseit és azok célját. 

A 172. oldalon a költségvetési törvényjavaslat kiemeli a tervezett főbb intézkedéseket, de sem a kívánt 

eredményeket, sem a célokat nem fogalmazza meg. Csak felsorolja az intézkedéseket, de nem szervezi őket 

strukturált egésszé. 

Például a 173. oldalon a kormány arról a szándékáról beszél, hogy növeli az alkalmazottak számát a 

közfoglalkoztatotti program bővítése révén. Ebben az esetben a kormány meghatározza az intézkedés célját, de 

nem fejti ki, hogy ez hogyan egészíti ki a többi munkaügyi intézkedést vagy milyen értelemben hoz újat a többi 

programhoz képest. 

Másrészt nem említi azt sem, hogy a tervezett költségvetés hogyan támogatja a többi célját (például a 

költségvetési hiány 3% alatt tartása, a bruttó adósság/GDP arány csökkentése, illetve a háztartási energiaárak 

mérsékelt szinten tartása). 

A hivatkozott részben ismertetett szakpolitikai céloknál utalnak arra, hogy mennyit kíván rájuk költeni a 

kormány. Például a foglalkoztatás bővítésének szakpolitikai célja a Start-munkaprogramhoz (közfoglalkoztatási 

programhoz) kapcsolódik Az is kiviláglik, hogy a kormány 184 milliárd forintot kíván költeni erre az 

előirányzatra. Hiányzik viszont annak az ismertetése, hogy ezek az egyedi intézkedések hogyan állnak össze 

strukturált gazdaságpolitikává és hogyan érik ez azokat a célokat, mint a GDP erőteljesebb növekedése vagy a 

bruttó adósság csökkentése. Ilyen módon csak az előirányzatok egy részéről esik szó, kijelentve, hogy ezek a 

szakpolitikai célok elérését szolgálják, de nem rendezi őket a kormány egységes szerkezetbe. Nem említi 

például, hogy a Start program hogyan egészíti ki a többi foglalkoztatási programot, illetve hogy a kormány 

milyen más intézkedésekkel járul hozzá a foglalkoztatás növeléséhez. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat ismerteti a Konvergencia Programot, amely a Kormány gazdaságpolitikája. A 

célok között szerepel például a GDP-arányos hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás növelése, a kereskedelem 

ösztönzése, a GDP növelése, és így tovább. A lépések nem kapcsolódnak egyértelműen a gazdaságpolitikában 

felvázolt jövőképhez. 

Például a 180. oldalon az Adó- és járulékpolitikai célkitűzések néhány szóban vázolják, hogy cél a munkát 

terhelő adók csökkentése, a vállalkozói környezet javítása és a gazdaság fehérítése. E fejezet két bekezdésben 



ismerteti, hogy mindez hogyan kapcsolódik az ÁFÁ-hoz és a személyi jövedelemadóhoz, de nem közöl 

konkrétumokat, nem teljeskörű és a hatásaikat vagy más célokat sem ismerteti. 

 

048 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban található-e 
információ arra nézve, hogy a javasolt költségvetés (az újonnan bevezetendő és meglévő 
intézkedések) hogyan kapcsolódik a kormány többéves (a tárgyéven túl legalább két évet felölelő) 
gazdaságpolitikai céljaihoz? 
 a. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi többéves 

gazdaságpolitikai céljához, és ezt szöveges magyarázatban is kifejti. 

 b. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány valamennyi többéves 

gazdaságpolitikai céljához, de ezt szöveges magyarázatban nem fejti ki. 

 c. Válasz 

Igen, található információ arról, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány többéves gazdaságpolitikai 

céljainak némelyikéhez, de ez nem fed le minden célt. 

 d. Válasz 

Nem található arra vonatkozó információ, hogy a költségvetés hogyan kapcsolódik a kormány többéves 

céljaihoz. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  Az általános indokolás - 2. Az államháztartás céljai és keretei 

   172-178. o. 

 

Megjegyzések:  

A szakpolitikai célok ismertetésénél csak a tárgyévi politikákat és hatásokat találjuk meg; többéves hatásokról 

vagy a kormány többéves céljairól nem esik szó. 

 

049 A költségvetési törvényjavaslatban vagy bármely kapcsolódó dokumentumban találhatók-
e nem pénzügyi adatok a feladatok ellátáshoz felhasználható erőforrásokról (például létszám, 
informatikai háttér, stb.) legalább a tárgyévre? 
 a. Válasz 

Igen, találhatóak nem pénzügyi adatok minden programra és minden irányítási egységre (vagy funkcióra) 

vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, találhatóak nem pénzügyi adatok minden irányítási egységre (vagy funkcióra) vonatkozóan, de egyes 

(vagy akár az összes) programra nem. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak nem pénzügyi adatok egyes irányítási egységekre (vagy funkciókra) és/vagy egyes 

programokra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, nem találhatóak nem pénzügyi adatok az erőforrásokról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető /Egyéb (kérjük, fejtse ki) 

 

  



Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  XVII. fejezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - 4. cím Országos Atomenergia Hivatal 

   666-667. o. 

 

Megjegyzések:  

Az erőforrásokról szóló nem pénzügyi információkról csak szórványos adatokat találunk a költségvetési 

törvényjavaslat szöveges leírásaiban. Egyes esetekben azért említik az adatot, hogy megindokoljanak egy adott 

kiadási tételt, de nincs olyan fejezet, ahol a nem pénzügyi adatok említése következetesen történne. 

A hivatkozott példában, a 677. oldalon található mondatban, miszerint „A 2014. január 1-én tárolt kazetták 

száma 7687 db lesz.” az Országos Atomenergia Hivatal megemlíti, hogy hány fűtőelem fogja meghatározni a 

tárolás költségeit. A költségvetési törvényjavaslat szöveges részében csak kevés hasonló nem pénzügyi adatot 

említenek, melyek meghatározzák a kiadási előirányzatokat. 

A „C” lehetőséget választottuk, de megjegyezzük, hogy a nem pénzügyi adatokkal is jellemzett programok 

aránya nagyon alacsony, maximum néhány százalék. 

Gyakrabban előfordul, hogy egy adott intézménynél a létszámkeretet említik meg. Amennyiben ezeket nem 

pénzügyi adatként értelmezzük, akkor indokolt a „C” válasz. 

 

050 A költségvetési törvényjavaslatban vagy annak bármely kapcsolódó dokumentumában 
találhatóak-e az elérni kívánt eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok (például 
ellátottak száma vagy a felépítendő épületek száma) a költségvetési évre? 
 a. Válasz 

Igen, találhatóak az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok valamennyi irányítási egységen belüli 

programra (vagy funkcióra) vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, találhatóak eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok a legtöbb irányítási egységhez 

kapcsolódóan, de néhány programhoz (vagy funkcióhoz) nincsen. 

 c. Válasz 

Igen, találhatóak eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatok néhány programhoz (vagy funkcióhoz) 

és/vagy néhány irányítási egységhez kapcsolódóan. 

 d. Válasz 

Nem, nem pénzügyi adatok nem találhatóak a dokumentumokban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A költségvetési törvényjavaslat szövege 

  XIV. fejezet Belügyminisztérium 

   565. oldal 

 

Megjegyzések:  

A nem pénzügyi outputokról csak szórványos adatokat találunk a költségvetési törvényjavaslatban. A 

hivatkozott példa a Belügyminisztériumnak adott többletforrásokhoz kapcsolódóan említ meg néhány nem 

pénzügyi adatot. Például a harmadik pontban leírja, hogy az elektronikus útdíj miatt 93 ellenőrzőpontot hoz 

létre a Minisztérium, és ezek folyamatos éjjel-nappali működtetéséhez 1152 további főt kell felvennie. 

A törvényjavaslat szöveges leírásainak más szakaszaiban a beruházások eredményét említik meg (például X 

darab új iroda létrehozása valamelyik intézménynek), de a törvényjavaslatban nagyon ritkák az olyan nem 

pénzügyi adatok, amelyek egyértelműen az adott kiadás eredményeit kívánják bemutatni vagy meghatározni.  

A javaslat egészét tekintve legfeljebb a programok néhány százalékánál említenek meg nem pénzügyi adatokat. 

 



051 A költségvetési törvényjavaslatban vagy annak bármely kapcsolódó dokumentumában 
társítottak-e teljesítménymutatókat az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatokhoz? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adathoz  társítottak teljesítmény-mutatót. 

 b. Válasz 

Igen, a legtöbb eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adathoz társítottak teljesítmény-mutatót. 

 c. Válasz 

Igen, néhány eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adathoz társítottak teljesítmény-mutatót. 

 d. Válasz 

Nem, az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatokhoz nem társítottak teljesítmény-mutatót, vagy 

nem találhatóak az eredményeket számszerűsítő nem pénzügyi adatokat. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

XIV. fejezet Belügyminisztérium 

 564. o. 

 

Megjegyzések:  

A Belügyminisztérium a fejezeti kötet bevezetőjében leírja néhány célkitűzését a költségvetési évre 

vonatkozóan. Legtöbbjüket általános célként fogalmazták meg (mint a nyomozások hatékonyságának növelése, 

közbiztonság javítása), de található néhány konkrét célkitűzés is, mint a 365 fix és 160 mobil sebességmérő 

pont felállítása. 

A törvényjavaslat egészét tekintve elvétve lehet találni teljesítménycélt, hiszen a bemutatott adatok célja nem 

elsősorban a teljesítménymérés, hanem a kiadások indoklása. Következésképpen a teljesítménycélok 

értékelése is hiányzik a költségvetésből. Mivel egyetlen egyértelműen teljesítménymérési céllal meghatározott 

mutatót sem találtunk a kiadási előirányzatokhoz kapcsolódóan, ezért „d” lehetőséget választottuk. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Habár a törvényjavaslat indokolásának bevezetője egy általános leírást tartalmaz, az egyes intézmények 

szöveges leírásának bevezetője mindig tartalmazza az intézmény célját, hatáskörét. Nincsenek konkrét, 

egyértelműen könnyen azonosítható teljesítménycélok az egyes intézmények leírásainál, amelyet nehezít, hogy 

a leírások szerkezete nem egységes, ezért még a teljesítménycélok beazonosítása is nehézséget okozna. 

 

052 A költségvetési törvényjavaslatban vagy annak bármely kapcsolódó dokumentumában 
található-e információ azon intézkedésekre (mind már meglévő, mind javasolt) vonatkozóan, 
amelyek a leghátrányosabb helyzetben lévők helyzetének javítása érdekében születtek? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat, továbbá ezek 

szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat, de ezek szöveges 

magyarázata hiányzik. 



 c. Válasz 

Igen, néhány, de nem az összes intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat.  

 d. Válasz 

Nem, a leghátrányosabb helyzetben lévők helyzetét javító intézkedések kiadási előirányzatai nem találhatóak 

meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Költségvetési törvényjavaslat 

 

Megjegyzések:  

A törvényjavaslatban találhatóak a leghátrányosabb helyzetben lévők életkörülményeinek javítását célzó 

előirányzatok, de ezek nincsenek összefoglalva semmilyen módon, például egy listában felsorolva, hogy a 

kormány mily módokon igyekszik segíteni rajtuk. 

Néhány előirányzat tartalma csak mögöttes tudással azonosítható, mert a nevük vagy leírásuk nem tartalmaz 

érdemi információkat. Másik probléma, hogy a leghátrányosabb helyzetűeket célzó támogatások egyéb 

támogatásokkal összevontan szerepelnek, ezért az egyes érintett csoportoknak előirányzott pontos összegek 

nem állapíthatóak meg. 

A jelzett problémák mellett is azonosíthatóak ilyen programok, de ezek minimális információt tartalmaznak. 

A félrevezető megnevezésre példa a „Roma ösztöndíj programok” előirányzat (a törvényjavaslat 919. oldalán), 

amelynek csak a leírásából derül ki, hogy hátrányos helyzetű, többnyire roma tanulóknak biztosít ösztöndíjat. 

Az összevontan szereplő támogatásokra pedig a hajléktalanok ellátására szánt források szolgáltatnak példák, 

amelyek a többi, önkormányzatok által fizetett támogatással egy soron szerepelnek. A törvényjavaslat 109. 

oldalán megtalálható, hogy az „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” sor teljes összege 53,4 

milliárd forint és ezt követően az összegből finanszírozott feladatok felsorolása. Az i) pontban szerepel a 

hajléktalan-ellátás normatív támogatása, de ez csak az egy ellátottra vonatkozó adat, az már nem derül ki, hogy 

az 53,4 milliárd forint hányad részét tervezték erre a támogatási típusra. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A támogatások bemutatása nem konzisztens, de mindegyik támogatás megtalálható a megfelelő fejezetben. A 

törvényjavaslat 1. számú melléklete (44-97.o.) minden egyes fejezetre vonatkozóan közli a hozzá tartozó 

kiadási előirányzatokat, még az egyszeri, különleges transzfereket is. 

Például a „XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma” fejezetben minden, a minisztérium alá tartozó intézmény és 

azok célja szerepel. Többek között azok a támogatások is fel vannak sorolva, amelyek a legszegényebbeket 

célozzák meg, de ezek elszórtan szerepelnek a mellékletben. 

Másik példa az „Álláskeresési ellátások” az 1037. oldalon. Meg kell említeni, hogy számos támogatásban 

részesülhet a munkanélküli vagy hajléktalan személy, de ezek igénybevételének szabályait a vonatkozó 

törvények tartalmazzák. 

Javasolt válasz: 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi intézkedésre vonatkozóan elkülönítetten megtalálható a kiadási előirányzat, de ezek szöveges 

magyarázata hiányzik. 



A kutató válasza: 

Egyetértek, hogy a törvényjavaslat valamennyi kiadást tartalmazza az intézmények és fejezeti kezelésű 

előirányzatok révén, de sok esetben több program összevontan, nem elég részletesen szerepel. További 

részletként hozzátenném, hogy az említett támogatásokat az önkormányzatok nyújtják, és a központi 

költségvetésből ezekhez a támogatásokhoz nyújtott források mindössze néhány soron szerepelnek, ezért 

összevontan találhatóak meg a hajléktalanok, szociális étkeztetés és az idős emberek ellátására szánt tételek. 

Emiatt nem lehet tudni, hogy az egyes csoportoknak mekkora összegek jutnak, hiszen a tétel részletezése nem 

található meg. Véleményünk szerint ezt mindenképpen be kellene mutatni, hogy a „B” válasz szintjét elérjük, 

hiszen ebből állapítható meg, hogy a leghátrányosabb helyzetűeken belül az egyes csoportok mekkora 

támogatáshoz jutnak. 

 

053 Publikál-e a kormány ütemtervet a költségvetési törvényjavaslat elkészítésének kiemelt 
dátumaival (mint a kormányzati szervek részére előírt határidők a költségvetési terveik a 
pénzügyminisztériumnak vagy a költségvetés előkészítésével megbízott intézménynek történő 
elküldésére)?  
 a. Válasz 

Igen, részletes ütemtervet közzétesz a kormány. 

 b. Válasz 

Igen, közzétesz ütemtervet, de néhány részletében hiányos a dokumentum. 

 c. Válasz 

Igen, közzétesz ütemtervet, de fontos részletek hiányoznak a dokumentumból. 

 d. Válasz 

Nem, nem publikál ütemtervet. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

I. A tervezés ütemezése, paraméterei 

 “Tervezési tájékoztató a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az 

érvényesítendő követelményekről" 

  URL: http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/koltsegvetes 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott dokumentum 2. oldalán a Nemzetgazdasági Minisztérium bemutatja a költségvetési tervezés 

ütemtervét. Eszerint július 23-ra elkészül az előzetes költségvetés, amely alapján július 24. és augusztus 30. 

között a Minisztérium egyeztet a többi minisztériummal a költségvetési keretekről, és a megállapított keretek 

szerint augusztus 30-ra valamennyi minisztérium megküldi a részletes költségvetését. Szeptember 12-ig a 

törvényjavaslatot véleményezésre megküldik a Költségvetési Tanácsnak, míg szeptember 18-ig a 

minisztériumok megküldik a fejezeti indokolásokat a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Végül szeptember 30-

ig a törvényjavaslatot benyújtják a Parlamentnek. 

 

Kormányzati értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/koltsegvetes
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/koltsegvetes


Megjegyzések: 

A 2015-ös költségvetési törvényjavaslat esetében módosultak a határidők: a választások miatt október 31-ig 

kell benyújtani a törvényjavaslatot a Parlamentnek. 

 

054 A költségvetési irányelvekben megtalálható-e a költségvetés tervezéséhez felhasznált 
makrogazdasági előrejelzés (az előrejelzésnek tartalmaznia kell a gazdasági környezet leírását a 
becsült nominális GDP, inflációs ráta, reál GDP-növekedés és kamatlábak becslésével)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információkat is 

tartalmaz a makrogazdasági előrejelzés. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információkat tartalmazza a költségvetési irányelvek. 

 c. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés néhány részlete megtalálható, de a kiemelt információk közül néhány 

hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, a makrogazdasági előrejelzés nem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé költségvetési irányelveket. 

 

055 A költségvetési irányelvek bemutatják-e azon információkat, prioritásokat, amelyek 
alapján megtervezi a kormány a kiadási előirányzatok részletes számait (ennek tartalmaznia kell 
a kiadásokat meghatározó intézkedések, prioritások leírását és a teljes kiadási főösszeg 
becslését)?  
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információk is 

találhatóak erre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban. 

 c. Válasz 

Igen, található információ a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban, de néhány kiemelt 

információ hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadási intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatos információk nem találhatóak meg a 

költségvetési irányelvekben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé költségvetési irányelveket. 

 



056 A költségvetési irányelvek bemutatják-e azon információkat, prioritásokat, amelyek 
alapján megtervezi a kormány a bevételi előirányzatok részletes számait (ennek tartalmaznia kell 
a bevételeket meghatározó intézkedések, prioritások leírását és a teljes kiadási főösszeg 
becslését)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiemelt információk megtalálhatóak a költségvetési irányelvekben, és emellett további információk is 

találhatóak erre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Igen, de csak a kiemelt információk találhatóak meg a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban. 

 c. Válasz 

Igen, található információ a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatban, de néhány kiemelt 

információ hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, a bevételi intézkedésekkel és prioritásokkal kapcsolatos információk nem találhatóak meg a 

költségvetési irányelvekben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé költségvetési irányelveket. 

 

057 Megtalálható-e a költségvetési irányelvekben az államadósságra vonatkozó alábbi három 
adat: a tárgyévre becsült nettó hitelfelvétel, a tárgyév végére becsült teljes fennálló 
adósságállomány és a tárgyév kamatkiadásai? 
 a. Válasz 

Igen, mindhárom államadósságra vonatkozó adat megtalálható. 

 b. Válasz 

Igen, de a három államadósságra vonatkozó adatból csak kettő található meg. 

 c. Válasz 

Igen, de a három államadósságra vonatkozó adatból csak egy található meg. 

 d. Válasz 

Nem, egyik államadósságra vonatkozó adat sem található meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé költségvetési irányelveket. 

 

058 Megtalálható-e a költségvetési irányelvekben a kiadási főösszeg becslése a tárgyéven túli 
időszakra (legalább a tárgyévet követő további két költségvetési évre)? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási főösszeg becslése legalább a tárgyéven túli két évre megtalálható. 

 b. Válasz 

Nem, nem található meg a kiadási főösszeg becslése a tárgyéven túli időszakra. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 



Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé költségvetési irányelveket. 

 

059 Megtalálhatóak-e az elfogadott költségvetésben a kiadási előirányzatok az alábbi három 
bontásban: intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetésben mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) 

megtalálhatóak a kiadási előirányzatok. 

 b. Válasz 

Igen, de az elfogadott költségvetésben a három bontás közül csak kettő szerint találhatóak meg a kiadási 

előirányzatok. 

 c. Válasz 

Igen, de az elfogadott költségvetésben a három bontás közül csak egy szerint találhatóak meg a kiadási 

előirányzatok. 

 d. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a kiadási előirányzatok. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az elfogadott költségvetés táblázata 

 1. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez 

  85640 – 85693.o. 

 

Megjegyzések:  

A hazai gyakorlatban az elfogadott költségvetés egy törvény, amely a törvényjavaslattal megegyezően az 1. 

számú mellékletben mutatja be a kiadások intézmények szerinti bontását. Az elfogadott költségvetés nem 

tartalmazza a törvényjavaslatban lévő magyarázó összefoglaló táblázatokat, ezért más bontásban nem 

találhatóak meg a kiadások. 

Az intézményi bontás legmagasabb szintje a fejezet, ami legtöbb esetben egy minisztériummal egyezik meg. A 

fejezeten belül az adott minisztérium irányítása alá tartozó intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatok 

találhatóak meg. Utóbbiakat néhány válaszban tág értelemben vett programnak tekintettük. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az elfogadott költségvetésből teljes egészében hiányzik a kiadások közgazdasági bontása, miközben a 

törvényjavaslat ezt tartalmazta. Néhány esetben az 1. számú melléklet alapján azonosítható az adott kiadás 

célja, de csak azért, mert egy adott célra jött létre az intézmény vagy csak egy bizonyos célra fordítható az 

összeg, mint például a „XIX. Uniós Fejlesztések” fejezet. 

 



060 Megtalálható-e az elfogadott költségvetésben a kiadási előirányzatok program-szintű 
bontása?  
 a. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetésben valamennyi kiadási előirányzat megtalálható program-szintű bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetésben a kiadási előirányzatok legalább kétharmada, de nem az összes 

megtalálható program-szintű bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de az elfogadott költségvetésben legfeljebb a kiadási előirányzatok kétharmada található meg 

program-szintű bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetésben nem találhatóak meg az egyes kiadási előirányzatok program-szintű 

bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az elfogadott költségvetés táblázata 

 1. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez 

  85640-85693.o.  az elfogadott költségvetésben 

 

Megjegyzések:  

Az 1. számú mellékletben majdnem minden fejezetben találhatóak fejezeti kezelésű előirányzatok, amelyek 

közül néhány tekinthető tág értelemben vett programnak. Ezek az előirányzatok többnyire célzott kiadások, 

például támogatások különböző intézményeknek bizonyos tevékenységekre vagy beruházásokra, de a 

törvényjavaslatban megtalálható szöveges leírásukban nem találhatóak meg a programtól elvárt elemek, mint a 

célkitűzések, felhasznált erőforrások, teljesítmény-mutatók vagy éppen a célcsoport. 

Ráadásul a szöveges magyarázatok csak a költségvetési törvényjavaslatban találhatóak meg, az elfogadott 

költségvetésben már nem. 

 

061 Tartalmazza-e az elfogadott költségvetés a bevételi előirányzatokat főbb kategóriák 
szerint (mint adó- és nem adójellegű bevételek)? 
 a. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok kategóriák szerint. 

 b. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetésben nem találhatóak meg a bevételi előirányzatok kategóriák szerint. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az elfogadott költségvetés táblázata  

 1. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez 

  85640 – 85693.o. 

 

Megjegyzések:  

Az elfogadott költségvetés nem tartalmazza a törvényjavaslat mellékleteiként található táblázatok döntő 

többségét, emiatt a bevételek különböző bontások szerinti bemutatása csak a költségvetési törvényjavaslatban 

található meg.  

Az elfogadott költségvetésben a bevételi előirányzatok az 1. számú mellékletben, többnyire egyedileg 

találhatóak meg. Néhány egyedi előirányzat egyben adótípusként is azonosítható (mint az ÁFA vagy a személyi 



jövedelemadó), míg mások több sor összegzésével kaphatóak meg (mint a kamatbevételek vagy az EU-tól 

származó támogatások). Ily módon az adó- és nem-adójellegű bevételek csak akkor kaphatóak meg, ha az 1. 

számú melléklet valamennyi bevételi sorát csoportosítjuk és összegezzük. Mivel az adó- és nem-adójellegű 

bevételeket nem mutatja be egy könnyen értelmezhető összefoglaló táblázatban, ezért megítélésünk szerint az 

elfogadott költségvetés nem tartalmazza a bevételek kategóriák szerinti bontását. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az elfogadott költségvetés valamennyi bevételi forrást bemutatja, mint például a vállalatok befizetéseit, a 

lakossági és fogyasztáshoz kapcsolódó adókat, de ezeket nem összegzi. Az adó- és nem-adójellegű bevételek 

bemutatása az évközi jelentésekhez hasonló. 

Elfogadott költségvetési törvény – XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

Javasolt válasz: 

 a. Válasz 

Igen, az elfogadott költségvetésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok kategóriák szerint. 

 

062 Bemutatja-e az elfogadott költségvetés egyedileg a bevételi előirányzatokat? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételek teljes egésze egyedi bevételi forrásokra bontva megtalálható az elfogadott 

költségvetésben. 

 b. Válasz 

Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem az egésze megtalálható egyedi bevételi forrásokra bontva az 

elfogadott költségvetésben. 

 c. Válasz 

Igen, de a bevételek kevesebb mint kétharmada található csak meg egyedi bevételi forrásokra bontva az 

elfogadott költségvetésben. 

 d. Válasz 

Nem, az elfogadott költségvetési törvényben nem találhatóak meg a bevételek egyedi forrásai. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az elfogadott költségvetés táblázata  

 1. melléklet a törvényhez - XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

  85682-85685. o. 

 

Megjegyzések:  

Az 1. számú melléklet a „Bevételek” oszlopban tartalmazza a költségvetés bevételeit, amelyek legnagyobb 

hányada a „XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezetben találhatóak meg. Jellemzően 

minden főbb bevétel egyedileg azonosítható, mindössze a kisebb jelentőségű bírságok vagy egyéb vegyes 

bevételek jelennek meg összevontan. A „Központosított bevételek” előirányzata itt részletesebb bontásban 

található meg, mint a törvényjavaslat összefoglaló tábláiban, így például a „Megtett úttal arányos útdíj” vagy a 

„Termékdíjak” összege külön azonosítható. 



Az adótípusok egy része egyetlen soron jelenik meg, mint az „Általános forgalmi adó” vagy a „Személyi 

jövedelemadó”, míg más esetekben több sor összegzésével lehet meghatározni az adótípusból befolyó bevétel 

összegét. 

 

063 Bemutatja-e az elfogadott költségvetés az államadóssághoz és annak finanszírozásához 
kapcsolódóan az alábbi adatokat: a nettó hitelfelvételt a költségvetési évre vonatkozóan, a 
költségvetési év végén várható teljes fennálló adósságállományt és a költségvetési év 
kamatkiadásait? 
 a. Válasz 

Igen, mindhárom adat megtalálható az elfogadott költségvetésben. 

 b. Válasz 

Igen, de a három adatból csak kettő található meg az elfogadott költségvetésben. 

 c. Válasz 

Igen, de a három adatból csak egy található meg az elfogadott költségvetésben. 

 d. Válasz 

Nem, a három adatból egy sem található meg az elfogadott költségvetésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

Ezek az információk csak a költségvetési törvényjavaslatban szerepelnek, az elfogadott törvényben nem. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Kizárólag a hitelfelvétel és az adósságállomány összege érhető el, de az is csak az Államadósság Kezelő Központ 

honlapján (http://www.akk.hu) 

A kutató válasza: 

A kapott megjegyzés alapján újra ellenőriztük az elfogadott költségvetést, és az valóban tartalmazza az 

államadósság szintjére vonatkozó becslést a törvény 3. §-ban. Ennek hatására a választ „C”-re javítottuk. 

Hivatkozás: 

Elfogadott költségvetés - I. Fejezet A központi alrendszer kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány és az 

államadósság értéke - 2. Az államadósság értéke - 3. § (1) 

 85610.o. 

 

064 Mely kiemelt fontosságú információkat tartalmazza a Polgárok Költségvetése? (Kiemelt 
fontosságú információnak tekintendő a kiadási és bevételi főösszeg, a jelentős hatású politikai 
intézkedések, a költségvetéshez felhasznált makrogazdasági előrejelzés adatai és a polgárok 
észrevételeinek fogadására létrehozott elérhetőségek.) 
 a. Válasz 

A Polgárok Költségvetése valamennyi kiemelt fontosságú információt tartalmazza, és emellett további 

információk is megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

A Polgárok Költségvetésében csak a kiemelt fontosságú információk találhatóak meg.  

http://www.akk.hu/


 c. Válasz 

A Polgárok Költségvetése nem tartalmazza az összes kiemelt fontosságú információt. 

 d. Válasz 

A kormány nem publikálja / nem készíti el a Polgárok Költségvetését. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem teszi közzé a Polgárok Költségvetését. 

 

065 Hogyan érhető el a Polgárok Költségvetése a lakosok számára? 
 a. Válasz 

A Polgárok Költségvetése széles körben elérhető, amihez legalább három különböző terjesztési csatornát (mint 

például Internet, hirdetőtáblák, rádióműsorok, újságok, stb.) használ a kormány.  

 b. Válasz 

A Polgárok Költségvetésének terjesztéséhez két csatornát használ a kormány, és nem tesz további 

erőfeszítéseket a dokumentum elérhetőségének javítása érdekében. 

 c. Válasz 

A Polgárok Költségvetését egy terjesztési csatornán keresztül teszi elérhetővé a kormány. 

 d. Válasz 

A kormány nem publikálja / nem készíti el a Polgárok Költségvetését. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem teszi közzé a Polgárok Költségvetését. 

 

066 Létrehozott-e a kormány különféle lehetőségeket annak érdekében, hogy még a Polgárok 
Költségvetésének publikálása előtt felmérje a lakossági igényeket a dokumentum 
információtartalmára vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott lehetőségeket, hogy a Polgárok Költségvetésének publikálása előtt felmérje a 

lakosság igényeit a dokumentum információtartalmára vonatkozóan, ezen lehetőségek könnyen elérhetőek a 

lakosság számára és széles körben élnek is a lehetőséggel. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott lehetőségeket, hogy a Polgárok Költségvetésének publikálása előtt felmérje a 

lakosság igényeit a dokumentum információtartalmára vonatkozóan, ezen lehetőségek könnyen elérhetőek, de 

nem használják őket széleskörűen. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott lehetőségeket, hogy a Polgárok Költségvetésének publikálása előtt felmérje a 

lakosság igényeit a dokumentum információtartalmára vonatkozóan, de ezen lehetőségek nehezen elérhetőek. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem hozott létre semmilyen lehetőséget, hogy a lakosság kifejezhesse igényeit a Polgárok 

Költségvetése információtartalmával kapcsolatban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 



 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem teszi közzé a Polgárok Költségvetését. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A kormány létrehozott egy honlapot, ahol a törvényjavaslatok tervezetéhez bárki hozzászólhat, de a 

kormánynak semmilyen kötelessége nincs a kapott észrevételekkel vagy a véleményezésre nyitva álló 

határidővel kapcsolatban. 

A költségvetési törvényjavaslat nem elérhető ezen a honlapon, még a nehezen kezelhető pdf-formátumában 

sem. 

 

067 Készül-e “polgári” (könnyen értelmezhető és érthető) változat a költségvetési 
dokumentumokból a költségvetési folyamat során? 
 a. Válasz 

A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat mind a négy szakaszában (a 

költségvetés előkészítése, elfogadása, végrehajtása és ellenőrzése) publikálja a kormány. 

 b. Válasz 

A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat legalább két szakaszában publikálja 

a kormány. 

 c. Válasz 

A költségvetési dokumentumok polgári változatait a költségvetési folyamat legalább egy szakaszában publikálja 

a kormány. 

 d. Válasz 

Nem publikál a kormány polgári változatot a költségvetési dokumentumokból. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott válasz alapján a kormány a törvényjavaslat indokolását és ennek 

mellékleteit tekinti a költségvetés egyszerűsített változatának. Különálló egyszerűsített változat nem készül a 

költségvetési dokumentumokból. 

 

068 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadásokat az alábbi három bontásban: 
intézményi, közgazdasági és funkcionális bontás? 
 a. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben a teljesített kiadások mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és 

funkcionális) megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak két bontásban találhatóak meg a teljesített kiadások az évközi jelentésben. 



 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy bontásban találhatóak meg a teljesített kiadások az évközi jelentésben. 

 d. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a teljesített kiadások. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/3/d2/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az évközi jelentés az intézményi besorolás speciális változatát használja. Néhány fejezeti kezelésű előirányzat 

külön soron jelenik meg, a többi egyetlen sorra összegezve, ahogy valamennyi intézmény (minisztérium és 

intézményeik) kiadása szintén egyetlen soron van bemutatva. Még minisztériumok szerint bontva sem 

érhetőek el a kiadások az évközi jelentésekben. 

A Magyar Államkincstár havonta közli fejezeti bontásban a kiadásokat, amely összevontabb a törvényjavaslat 1. 

számú mellékleténél. A dokumentum a következő helyen érhető el: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/koltsegvetes_merleg_3/224/ 

Bár havi szinten teszik közzé, ez a táblázat mégsem része a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett 

évközi jelentésnek. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az évközi jelentések egyszerűsített mérlegformát követnek, amely könnyen érthető, de kizárólag funkcionális 

bontásban tartalmazza az adatokat. 

A havi költségvetési mérleg közgazdasági bontásban az alábbi linken található meg a Magyar Államkincstár 

honlapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/koltsegvetes_merleg_1/222/ 

Javasolt válasz: 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy bontásban találhatóak meg a teljesített kiadások az évközi jelentésben. 

 

069 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadások program-szintű bontását? 
 a. Válasz 

Igen, a teljesített kiadások teljes összege megtalálható az évközi jelentésben program-szintű bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a teljesített kiadások legalább kétharmada, de nem az összes megtalálható az évközi jelentésben 

program-szintű bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de a teljesített kiadások legfeljebb kétharmada található csak meg az évközi jelentésben program-

szintű bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a teljesített kiadások nem találhatóak meg az évközi jelentésben program-szintű bontásban. 

 e. Válasz 

http://2010-2014.kormany.hu/download/3/d2/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/koltsegvetes_merleg_3/224/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/koltsegvetes_merleg_1/222/


Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/3/d2/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

Megjegyzések: 

Az évközi jelentés néhány egyedi programot külön soron mutat be, míg a többit egyetlen sorban összegezve. A 

programok döntő része a „Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai” soron jelenik meg, de a külön 

feltüntetett sorok között is van, amely több program összegzésének tekinthető. Az egyedileg bemutatott 

programok összege egyértelműen kisebb a teljes kiadások kétharmadánál. 

Megjegyzendő, hogy a válasz során használt „program” fogalom nem azonos a nemzetközi gyakorlatban 

használt fogalommal. A hivatkozott táblázatból talán a „Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása”, a 

„Szociálpolitikai menetdíj támogatás” és a „Lakástámogatások” tekinthető programszerűnek, hiszen céljuk 

könnyen meghatározható, de további elemeik (a teljesítmény-mutatók, célkitűzések, felhasznált erőforrások, 

érintett területek) hiányoznak. 

 

070 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített kiadások összehasonlítását az eredetileg 
elfogadott előirányzat időarányos részével vagy az előző időszak hasonló időszakával? 
 a. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben megtalálható az összehasonlítás a teljesített kiadásokra vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben nem található meg az összehasonlítás a teljesített kiadásokra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: 

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 2.o. az áprilisi évközi jelentésben 

  URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

Megjegyzések: 

A jelentés a kapcsolódó táblázatban az év elejétől teljesült kiadásokat mind az eredeti előirányzattal, mind az 

előző év hasonló időszakával összeveti az „eredeti előirányzat” és a „2013. évi” oszlopok feltüntetésével. 

 

071 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített bevételeket főbb kategóriák (mint adó- és 
nem adójellegű bevételek) szerint? 
 a. Válasz 

Igen, a teljesített bevételek megtalálhatóak kategóriák szerint az évközi jelentésben. 

 b. Válasz 

Nem, a teljesített bevételek nem találhatóak meg kategóriák szerint az évközi jelentésben. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 1.o. az áprilisi évközi jelentésben 

  URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

A teljes évközi jelentés elérhető a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján 

http://2010-2014.kormany.hu/download/3/d2/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf


 URL: http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-aprilis-havi-helyzeterol 

 

Megjegyzések:  

Az évközi jelentésekben nem található meg az adó- és nem-adójellegű bevételek összegző táblázata. 

Ugyanakkor a táblázatban szereplő kategóriák lehetőséget adnak ezek megállapítására, mert az előirányzatok 

„Fogyasztáshoz kapcsolt adók”, „Lakosság befizetései”, „Gazdálkodó szervezetek befizetései” vagy „Állami 

vagyonnal kapcsolatos bevételek” szerint vannak besorolva. 

Néhány sor egyben adótípusnak is megfeleltethető, mint az „Általános forgalmi adó” vagy a „Személyi 

jövedelemadó”. További adótípusok összege szintén meghatározható a megfelelő sorok összegzésével. 

Bár a főbb bevételi források egyedileg vannak bemutatva és többnyire adótípusonként csoportosítva is 

szerepelnek, az adó- és nem-adójellegű bevételek összegző sorai hiányoznak a táblázatból. Ráadásul az „Egyéb 

központosított bevétel” sora mindkét kategóriába tartozó bevételeket egyszerre tartalmaz, így csak közelítőleg 

lehet kiszámolni a két kategóriába eső bevételek összegét. 

Összességében a hivatkozott tábla kategóriák szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, de ezek nem 

követik szigorúan az adó- és nem-adójellegű besorolást. 

 

072 Tartalmazza-e az évközi jelentés a teljesített bevételeket egyedi bevételi források szerint? 
 a. Válasz 

Igen, a teljesített bevételek teljes összege megtalálható az évközi jelentésben egyedi bevételi források 

szerinti bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a teljesített bevételek legalább kétharmada, de nem az egésze megtalálható az évközi jelentésben egyedi 

bevételi források szerinti bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de a teljesített bevételek kevesebb mint kétharmada található csak meg az évközi jelentésben egyedi 

bevételi források szerinti bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a teljesített bevételek nem találhatóak meg az évközi jelentésekben egyedi bevételi források szerinti 

bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 1.o. az áprilisi évközi jelentésben 

  URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az évközi jelentés hivatkozott táblázata a legtöbb bevételi előirányzatot egyedileg mutatja be. Néhány 

előirányzat, ami a törvényjavaslat vagy az elfogadott törvény mellékletében egyedileg jelenik meg, összevontan 

szerepel, és ezek között jelentős bevételi forrásokat is találunk. Az „Egyéb központosított előirányzatok” sora 

tartalmazza – többek között – az e-útdíj, a rehabilitációs hozzájárulás összegét is, holott ezek egyenként is 

nagyobb összegű előirányzatok, mint néhány bevételi tétel, amit külön soron mutat be a táblázat. A „Megtett 

úttal arányos útdíj” előirányzata 150 milliárd forint (a GDP 0,5%-a), ami jóval meghaladja a „Környezetterhelési 

díj” 7,5 milliárdos előirányzatát, és előbbi más bevételekkel összevontan, utóbbi külön soron szerepel a 

táblázatban. 

A bevételek típusai néhány esetben egyértelműen azonosíthatóak, például az „Általános forgalmi adó” vagy 

„Személyi jövedelemadó”, mivel ezek egyben külön soron is jelennek meg. Más esetekben a bevételi típusból 

http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-aprilis-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszerenek-2014-aprilis-havi-helyzeterol
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf


származó bevételek összege kiszámítható a megfelelő sorok összegzésével, viszont a nem-adójellegű bevételek 

esetében többnyire a sorok több különböző típusú bevétel összevonását takarják, és nincsen mód a 

felbontásukra. Például az „Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések”-en belül nem lehet megállapítani az 

osztalékbevétel vagy a vagyonértékesítés összegét. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az „Egyéb bevételek” az időszak teljes bevételének mindössze 2%-át teszik ki. 

A kutató válasza: 

Egyetértünk, hogy az „Egyéb bevételek” mindössze a teljes bevétel 2%-át teszik ki, de tartalmaznak olyan 

tételeket, amelyeket külön kellene bemutatni. Az említett útdíj 150 milliárd forintos előirányzata jóval nagyobb 

sok olyan tételnél, ami külön soron szerepel. 

 

073 Tartalmazza-e a z évközi jelentés a teljesített bevételek összehasonlítását az eredetileg 
elfogadott előirányzat időarányos részével vagy az előző időszak hasonló időszakával? 
 a. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben megtalálható az összehasonlítást a teljesített bevételekre vonatkozóan. 

 b. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben nem található meg az összehasonlítás a teljesített bevételekre vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 1. o. az áprilisi évközi jelentésben 

  URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az év elejétől befolyt bevételek értékét mind az eredeti előirányzattal, mind az előző év azonos időszakával 

összeveti az évközi jelentés az „eredeti előirányzat” és a „2013. évi” oszlopok megjelenítésével. 

 

074 Megtalálható-e az évközi jelentésben az államadósságra és annak finanszírozására 
vonatozó három alábbi érték: a nettó hitelfelvétel, a teljes fennálló adósságállomány és a 
kamatkiadások? 
 a. Válasz 

Igen, mindhárom államadósságra vonatkozó érték megtalálható az évközi jelentésben. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak kettő érték található meg az államadósságra vonatkozóan. 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy érték található meg az államadósságra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, a három közül egyik érték sem található meg az évközi jelentésben az államadósságra vonatkozóan. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf


 

Hivatkozások:  

Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2014. április végi helyzetéről – IV. Az államháztartás 

központi alrendszerének finanszírozása 

 17. o. 

  URL: http://2010-

2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1z

tart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf 

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 1. o. az áprilisi évközi jelentésben 

  URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az évközi jelentés 17. oldalán található a központi kormányzat bruttó adósságára vonatkozó adat, míg a 

kamatkiadások adata „A központi kormányzat előzetes mérlege” című táblázatban külön soron van feltüntetve. 

A nettó finanszírozási igény viszont hiányzik az évközi jelentésből. 

 

075 Található-e információ az évközi jelentésben a fennálló adósságállomány összetételére 
vonatkozóan? (Kiemelt információnak tekintendő az adósságelemek kamata, az adósság lejárait 
szerkezete és az adósság belföldi-külföldi megoszlása.) 
 a. Válasz 

Igen, az államadósság összetételére vonatkozó valamennyi kiemelt információ megtalálható, és emellett 

további információkat is tartalmaz az évközi jelentés. 

 b. Válasz 

Igen, az az államadósság összetételére vonatkozó valamennyi kiemelt információ megtalálható. 

 c. Válasz 

Igen, az évközi jelentésben található az államadósság összetételére vonatkozó információ, de némely kiemelt 

információ hiányzik. 

 d. Válasz 

Nem, az évközi jelentésben nem található információ az államadósság összetételére vonatkozóan. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2014. április végi helyzetéről – IV. Az államháztartás 

központi alrendszerének finanszírozása 

 17. o. 

  URL: http://2010-

2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1z

tart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf 

A központi kormányzat előzetes mérlege 

 1. o. az áprilisi havi jelentésben 

  URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf 

 

Megjegyzések:  

A központi kormányzat bruttó adóssága az évközi jelentés 17. oldalán található meg. A táblázatban devizanem 

(belföldi vagy külföldi) és adósságtípus (hitel vagy állampapírként megjelenő adósság) szerinti bontásban 

mutatja be az adatokat. A további kiemelt információk azonban hiányoznak az évközi jelentésből. 

A kiemelt információk némelyike megtalálható az Államadósság Kezelő Központ honlapján. 

Az adósság lejárati szerkezete negyedévenként:  

http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/e7/41000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202014%20%C3%A1prilis.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/e7/41000/%C3%81HT%20m%C3%A9rleg.pdf


http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaganak-lejarati-szerkezete 

Az állampapírok tulajdonosi szerkezete:  

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-forintban-denominalt-allampapirok-befektetoi-szektoronkenti-

megoszlasa 

A hitelnyújtók szerint fennálló adósság:  

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-fennallo-hitelallomanya-ugyletenkenti-

bontasban 

Az adósságra vonatkozó kamatlábak adatai sehol sem találhatóak meg, még az államadósság egészére 

számított kamatláb formájában sem. 

 

076 Tartalmaz-e a féléves jelentés felülvizsgált makrogazdasági előrejelzést a költségvetési 
évre vonatkozóan? 
 a. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, és emellett 

tartalmazza az eredeti és felülvizsgált előrejelzés eltéréseinek teljes körű magyarázatát is. 

 b. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, és tartalmazza az 

eredeti és felülvizsgált előrejelzés néhány értékének eltérésére vonatkozó magyarázatát. 

 c. Válasz 

Igen, a makrogazdasági előrejelzés felülvizsgált értékei megtalálhatóak a féléves jelentésben, de hiányzik az 

eredeti és a felülvizsgált előrejelzés eltérésének magyarázata. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem található meg felülvizsgált makrogazdasági előrejelzés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

 

077 Bemutatja-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végére várható 
értékeit? 
 a. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, és 

emellett tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek teljes körű magyarázatát. 

 b. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, és 

tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek néhány eltérésének magyarázatát. 

 c. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a kiadási előirányzatok felülvizsgált, év végén várható értékei, de 

hiányzik az eredeti és felülvizsgált értékek eltérésének magyarázata. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a kiadási előirányzatok felülvizsgált értékei. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-adossaganak-lejarati-szerkezete
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-forintban-denominalt-allampapirok-befektetoi-szektoronkenti-megoszlasa
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-forintban-denominalt-allampapirok-befektetoi-szektoronkenti-megoszlasa
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-fennallo-hitelallomanya-ugyletenkenti-bontasban
http://www.akk.hu/hu/oldal/statisztika#a-kozponti-koltsegvetes-fennallo-hitelallomanya-ugyletenkenti-bontasban


078 Tartalmazza-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatokat az alábbi bontásokban: 
intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) megtalálhatóak 

a féléves jelentésben. 

 b. Válasz 

Igen, de a három bontás közül csak kettő szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok a féléves jelentésben. 

 c. Válasz 

Igen, de a három bontás közül csak egy szerint találhatóak meg a kiadási előirányzatok a féléves jelentésben. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadási előirányzatok egyik bontás szerint sem találhatóak meg a féléves jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

 

079 Tartalmazza-e a féléves jelentés a kiadási előirányzatokat program-szintű bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások egésze megtalálható a féléves jelentésben program-szintű bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem az egésze található meg a féléves jelentésben program-szintű 

bontásban 

 c. Válasz 

Igen, de a kiadások kevesebb mint kétharmada található csak meg a féléves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadások nem találhatóak meg a féléves jelentésben program-szintű bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

 

080 Megtalálható-e a féléves jelentésben a költségvetési évre vonatkozó bevételi előirányzatok 
felülvizsgált, év végén várható értéke? 
 a. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, és 

emellett tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek teljes körű magyarázatát. 

 b. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, és 

tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek néhány eltérésének magyarázatát. 

 c. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálhatóak a bevételi előirányzatok felülvizsgált év végén várható értékei, de 

hiányzik az eredeti és felülvizsgált értékek eltérésének magyarázata. 

 d. Válasz 



Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a bevételi előirányzatok felülvizsgálat értékei. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

 

081 Bemutatja-e a féléves jelentés a bevételi előirányzatokat kategóriák szerint (mint adó- és 
nem adójellegű bevételek)? 
 a. Válasz 

Igen, a féléves jelentésben megtalálható a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti bontása. 

 b. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem található meg a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti bontása. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

 

082 Megtalálható-e a féléves jelentésben a bevételek egyedi források szerint? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételek teljes egésze megtalálható a féléves jelentésben egyedi források szerinti bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható a féléves jelentésben egyedi 

források szerinti bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de a bevételek kevesebb mint kétharmada található csak meg a féléves jelentésben egyedi források 

szerinti bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem találhatóak meg a bevételek egyedi források szerinti bontásban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

 

083 Megtalálható-e a féléves jelentésben az államadósságra és annak finanszírozására 
vonatkozó értékek (beleértve az államadósság összetételére vonatkozó információkat) 
felülvizsgált változata? 
 a. Válasz 

Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, és 

emellett tartalmazza az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek teljes körű magyarázatát is. 

 b. Válasz 



Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, de az 

eredeti és felülvizsgált értékek esetében csak néhány eltérésre ad magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata megtalálható a féléves jelentésben, de 

hiányzik az eredeti és felülvizsgált értékek eltéréseinek magyarázata. 

 d. Válasz 

Nem, az államadósságra vonatkozó értékek felülvizsgált változata nem található meg a féléves jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé féléves jelentést. 

 

084 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadási előirányzatok eredeti előirányzatai (az 
évközi módosításokat is beleértve) és tényadatai közötti eltérések? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, 

továbbá az eltérés okának szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, de 

az eltérés okára már nem található szöveges magyarázat. 

 c. Válasz 

Igen, megtalálhatóak a kiadásai előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések, de csak 

néhány előirányzatra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, a kiadásai előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések nem találhatóak meg az éves 

jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai 

 1. számú melléklet: A központi alrendszer kiadásai és bevételei 

  1-104. o.; URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf 

 2. számú melléklet: A központi alrendszer végrehajtásának mérlege 

  2. o.; URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf 

 

Az éves jelentés szöveges leírása 

 Fejezeti kötetek  

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/fejezetek/fejezetek.htm 

 

Megjegyzések:  

Az éves jelentés 1. számú mellékletében a „2012. évi teljesítés” oszlopban találhatóak a tényadatok, míg a 

„2012. évi törvényi módosított előirányzat” oszlopban a költségvetési törvény legutolsó változata szerinti 

előirányzatok. Az eredetileg elfogadott törvény előirányzatai nincsenek feltüntetve. 

Ugyanezen adatok szintén szerepelnek „A központi alrendszer mérlege” című összefoglaló táblázatban, de itt 

sok előirányzat összegzett módon jelenik meg, mint például a „Költségvetési szervek kiadásai”, ami valamennyi 

intézmény kiadásait összegzetten mutatja be. 

http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/fejezetek/fejezetek.htm


A fejezeti kötetekben található szöveges leírások a teljesítés értékére és az előző évi teljesítésre szorítkoznak. A 

leírás legnagyobb hiányossága, hogy nem tárja fel és számszerűsíti a teljesítés és tényadat közötti különbség 

okait, csupán röviden megemlíti őket. Az éves jelentés ugyan tartalmaz szöveges leírást, de ez inkább leíró, 

mint feltáró, magyarázó jellegű, nem teszi érthetővé az eltérés okait, ezért nem tekintjük az „A” válasszal 

egyenértékű nemzetközi jó gyakorlatnak. 

 

085 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadásai előirányzatok az alábbi három bontásban: 
intézményi, közgazdasági és funkcionális? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadási előirányzatok mindhárom bontásban (intézményi, közgazdasági és funkcionális) 

megtalálhatóak. 

 b. Válasz 

Igen, de a három közül csak kettő szerinti bontásban találhatóak meg az éves jelentésben a kiadási 

előirányzatok. 

 c. Válasz 

Igen, de a három közül csak egy bontás szerint találhatóak meg az éves jelentésben a kiadási előirányzatok. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben egyik bontás szerint sem találhatóak meg a kiadási előirányzatok. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai  

 1. számú melléklet: A központi alrendszer kiadásai és bevételei 

  1-104. o. URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf 

 Az indokolás mellékletei – Az államháztartás funkcionális mérlege (pénzforgalmi szemléletben) 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/fu__bru.pdf 

 Az indokolás mellékletei – Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben) (közgazdasági osztályozás 

szerint) 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/im__bru.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az éves jelentés 1. számú melléklete a tényadatokat az egyes fejezeteken belül intézményi bontásban 

tartalmazza, míg a további mellékletekben a kiadások funkcionális és közgazdasági bontásban is 

megtalálhatóak. 

 

086 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a kiadási előirányzatok program-szintű bontásban? 
 a. Válasz 

Igen, a kiadások teljes egésze megtalálható az éves jelentésben program-szintű bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a kiadások legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható az éves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a kiadások kevesebb mint kétharmada található meg az éves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, a féléves jelentésben nem található meg a kiadások program-szintű bontása. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/fu__bru.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/im__bru.pdf


Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai  

 1. számú melléklet: A központi alrendszer kiadásai és bevételei 

  1-104. o. URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf 

 2. számú melléklet: A központi alrendszer végrehajtásának mérlege 

  2. o. URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf 

 

Megjegyzések:  

A magyar költségvetés esetében a fejezeti kezelésű előirányzatok némelyike tekinthető tágan értelmezett 

„programnak”, amikor az előirányzat neve alapján egyértelműen beazonosítható a kiadási tétel tartalma. A 

legtöbb esetben viszont az előirányzatról nem derül ki annak célja, ahogy a programhoz kapcsolódó további 

elemek is hiányoznak a szöveges leírásból, mint a teljesítmény-mutatók, felhasznált erőforrások, elérni kívánt 

eredmények, az érintett terület/népesség. 

Ezen előirányzatok az 1. számú mellékletben az egyes fejezeteken belül a „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 

blokkban találhatóak meg. Itt többnyire egyenként, külön sorban vannak feltüntetve az egyes előirányzatok. 

A hivatkozott táblázatban néhány nagyobb kiadási összeggel rendelkező előirányzat jelenik meg külön soron, 

de már a „Lakásépítési támogatások” is több különböző lakáscélú támogatást tartalmaz. Kizárólag a 

programnak tekintett előirányzatokat figyelembe véve a bemutatott programok a teljes kiadások kevesebb 

mint kétharmadát teszik ki. 

 

087 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai (az 
évközi módosításokat is beleértve) és tényadatai közötti eltérések? 
 a. Válasz 

Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, 

továbbá az eltérés okának szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 

Igen, valamennyi előirányzatra vonatkozóan megtalálható az eredeti előirányzat és a tényadat eltérése, de 

az eltérés okára már nem található szöveges magyarázat. 

 c. Válasz 

Igen, megtalálhatóak a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések, de csak 

néhány előirányzatra vonatkozóan. 

 d. Válasz 

Nem, a bevételi előirányzatok eredeti előirányzatai és tényadatai közötti eltérések nem találhatóak meg az éves 

jelentésben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai  

 2. számú melléklet: A központi alrendszer végrehajtásának mérlege 

  1.o.; URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf 

 1. számú melléklet: A központi alrendszer kiadásai és bevételei 

  1-104.o.; URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf 

 Fejezeti kötetek – XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai – 1. cím Vállalkozások költségvetési 

befizetései – 1/1. alcím Társasági adó 

  3.o. 

 

Megjegyzések:  

Az éves jelentés 1. számú mellékletében megtalálható a bevételi tételek módosított előirányzata és tényadata a 

„2012. évi törvényi módosított előirányzat” és a „2012. évi teljesítés” oszlopokban. „A központi alrendszer 

http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf


mérlege” című táblázatban szintén fellelhetőek ezek az adatok, de itt néhány bevételi sor már összegzett 

módon szerepel, mint például az „Egyéb központosított bevételek” vagy az „Egyes ágazatokat terhelő 

különadók”. Az egyes intézmények bevételeinek szöveges magyarázatai a fejezeti kötetekben találhatóak meg, 

a főbb bevételek tekintetében viszont a XLII. fejezet a legfontosabb. 

A szöveges magyarázat a legtöbb esetben az eredeti előirányzat és a tényadat számszerű eltérését írja le, 

valamint megemlíti az előző évi teljesülést. Az eltérés konkrét okai elvétve jelennek meg, és amikor 

megjelennek, akkor is szűkszavúak, mint a társasági nyereségadó esetében, ahol az alacsonyabb teljesülés 

okaként a sporthoz kapcsolódó adókedvezmények nagyobb mértékű igénybevételét jelölték meg. A leírásból 

viszont hiányzik az adókedvezmények pontos összege vagy a társasági adóból levont összeg. 

Ugyan az éves jelentés tartalmaz szöveges magyarázatot, ez inkább leíró, mint feltáró jellegű, ezért nem is teszi 

érthetővé a bemutatott számadatok közötti eltérések okait. A kifejezéstelen leírások miatt nem tekintjük a 

magyart nemzetközi jó gyakorlatnak, annak ellenére, hogy a dokumentum tartalmaz szöveges magyarázatot.  

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Szükséges megemlíteni, hogy az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 

Magyar Államkincstár végzi a központi költségvetés előirányzatainak pénzügyi kezelését, könyvelését és 

jelentési feladatait. A Kincstár honlapján leírja a beszámoló főbb elemeit (mérleg, eredménykimutatás, 

szöveges magyarázat), de maguk a dokumentumok nem elérhetőek. Csupán egy excel-formátumú jelentés 

található a honlapon, ami a bevételeket és kiadásokat közgazdasági bontásban tartalmazza, de az átlagember 

számára ez egyáltalán nem érthető. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_merleg_2 

 

088 Megtalálható-e az éves jelentésben a bevételi előirányzatok kategóriák szerinti (mint adó- 
és nem adójellegű bevételek) bontása? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a bevételek kategóriák szerinti bontása. 

 b. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a bevételek kategóriák szerinti bontása. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázata 

 2. számú melléklet: A központi alrendszer végrehajtásának mérlege 

  1.o. URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az éves jelentés a bevételi kategóriákat (mint adó- és nem adójellegű) nem összegzi külön sorokban, de a főbb 

adótípusok (mint fogyasztáshoz kapcsolódó adók, állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek, gazdasági 

szervezetek befizetései) szerinti bontásban megtalálhatóak. Ezek közül néhány azonban több különféle bevételt 

összegző sor, ilyen például az „Egyéb központosított bevételek” és az „Egyes ágazatokat terhelő különadó”. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/koltsegvetes_merleg_2
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf


Az adó típusa sokszor könnyen azonosítható, mert a sor egyben típust is jelöl, mint az ÁFA esetében, ami az 

„Általános forgalmi adó” soron van feltüntetve. További adótípusok összege szintén meghatározható a 

megfelelő sorok összegzésével.  

A nem adójellegű bevételek típus szerinti összegzése nehezebb, mivel a bevétel típusától függetlenül vannak 

összegezve és az egyes egyedi sorok nem találhatóak meg a táblázatban. A bemutatott sorok alapján legfeljebb 

közelítőleg lehet meghatározni az adó és nem adójellegű bevételek összegeit. A legnagyobb problémát az 

„Egyéb központosított bevételek” sor jelenti, mivel adó és nem adójellegű bevételeket egyaránt tartalmaz, és 

összege a GDP 0,5%-át teszi ki 2012-ben. 

Alapvetően tehát a táblázat kategóriák szerint tartalmazza a bevételeket, de ezen kategóriák nem követik 

szigorúan az adójellegű és nem-adójellegű szerinti besorolást. 

 

089 Megtalálható-e az éves jelentésben a bevételek egyedi források szerinti bontása? 
 a. Válasz 

Igen, a bevételek teljes egésze megtalálható az éves jelentésben egyedi források szerinti bontásban. 

 b. Válasz 

Igen, a bevételek legalább kétharmada, de nem a teljes egésze megtalálható az éves jelentésben program-

szintű bontásban. 

 c. Válasz 

Igen, de csak a bevételek kevesebb mint kétharmada található meg az éves jelentésben program-szintű 

bontásban. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a bevételek egyedi források szerinti bontása. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai  

 2. számú melléklet: A központi alrendszer végrehajtásának mérlege 

  1.o. URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf 

 Fejezeti kötetek – XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai – 1. cím Vállalkozások költségvetési 

befizetései – 1/13. alcím Egyes ágazatokat terhelő különadó 

   5.o. URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/fejezetek/42.pdf 

 

Megjegyzések:  

„A központi alrendszer mérlege” című táblázat többnyire egyedileg tartalmazza a főbb adóbevételeket, de 

néhány jelentős adónem összevontan szerepel, mint például az „Egyes ágazatokat terhelő különadó”. Ezen 

utóbbi előirányzat az egyes szektorokra kivetett adókat tartalmazza, de az egyes szektorok által külön-külön 

befizetett adót még a szöveges magyarázat sem közli. A fejezeti kötetben megtalálható magyarázat mindössze 

annyit közöl, hogy a bevétel 7%-kal magasabb összegben teljesült az eredeti előirányzathoz képest, valamint 

megemlít néhány okot, amely a magasabb teljesüléhez vezetett. 

Mivel számos adó egyedileg megtalálható, ezért az adótípusok szerinti összegzés elvégezhető. Néhány esetben 

egy sor egyben egy adótípust is jelent, míg máskor több sort kell összegezni.  

A nem-adójellegű bevételek esetén a típusok szerinti összegzést már nem lehet elvégezni, mert például az 

„Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek” sor egyszerre tartalmaz osztalék, értékesítési és állami vagyon 

hasznosításából származó bevételeket, és ezek egyedi összegét nem lehet megállapítani. Ugyanez a probléma a 

nyújtott szolgáltatások, díjak, bírságok esetén is fennáll. 

 

http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/fejezetek/42.pdf


090 Megtalálhatóak-e az éves jelentésben az államadósságra vonatkozó információk (beleértve 
annak összetételére vonatkozó információkat) törvényben eredetileg elfogadott és tényadatai 
közötti eltérések? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az államadósságra vonatkozó információk törvényben elfogadott 

eredeti értéke és tényadatai közötti eltérések, továbbá az eltérés okainak szöveges magyarázata. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az államadósságra vonatkozó információk törvényben elfogadott 

eredeti értéke és tényadatai közötti eltérések, de az eltérés okaira nem található szöveges magyarázat. 

 c. Válasz 

Igen, az éves jelentésben az államadósságra vonatkozó információk közül néhány esetében megtalálható a 

törvényben eredetileg elfogadott és a tényadat közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg az államadósságra vonatkozó információkra vonatkozóan a 

törvényben eredetileg elfogadott és a tényadat közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai 

 Az indokolás mellékletei - A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2012-ben 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/bruttoadossag.pdf 

 Az indokolás mellékletei - A központi költségvetés finanszírozási és adósságműveletei 2012-ben 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/finmerleg.pdf 

 Az indokolás mellékletei - A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása (millió forint) 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/bruttoadossag_allomany.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az éves jelentésben nem található az államadósság szintjére vonatkozó eredeti becslés, de a tárgyév végi 

adósságállomány összetételét és az államadóssághoz kapcsolódó évközi pénzügyi műveleteket részletes 

táblázatokban mutatja be. 

A táblázatokban devizanem, az adósság típusa, belföldi-külföldi eredet és futamidő szerinti bontásban található 

meg az adósság összetétele. Az első hivatkozott táblázat még a hitelt nyújtó intézmény, illetve az évközi 

hitelfelvétel, törlesztés, árfolyamváltozás miatti növekedés/csökkenés adatait is tartalmazza. A második 

táblázatban a nettó finanszírozási igény található meg, illetve az ezt finanszírozó műveletek. A harmadik 

táblázat pedig az adósság elmúlt négy évben tapasztalt alakulását mutatja be devizanem, futamidő, 

adósságtípus és külföldi-belföldi eredet szerinti bontásban. 

 

091 Bemutatja-e az éves jelentés a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és 
a tényadatok közötti eltérést? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a 

tényadatok közötti eltérés, továbbá az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a 

tényadatok közötti eltérés, de az eltérés okaira nem tartalmaz szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány adat esetében megtalálható a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és 

tényadatok közötti eltérés. 

 d. Válasz 

http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/bruttoadossag.pdf
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Nem, az éves jelentésben nem található meg a tárgyévre vonatkozó eredeti makrogazdasági előrejelzés és a 

tényadatok közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai  

 Az indokolás mellékletei – A gazdasági fejlődés főbb jellemzői 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/makro.pdf 

 Az általános indokolás – I. A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 2012. 

évben – 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 

  1-2. o.; URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altind.pdf 

 

Megjegyzések:  

A makrogazdasági előrejelzés eredeti becslését és a tényadatokat tartalmazó táblázatból hiányoznak a 

kamatokra vonatkozó adatok. 

Az éves jelentés szöveges leírásban is bemutatja a gazdaság alakulását, de néhány kijelentése ellentmondásos. 

Előbb például azt állítja, hogy az export gyengesége okozta a vártnál alacsonyabb gazdasági növekedést, míg 

később a gazdasági adatok táblázatában, illetve az egyes tényezőkről szóló leírásban már az export számottevő 

bővüléséről és növekedést segítő hatásáról ír. 

 

092 Bemutatja-e az éves jelentés az erőforrások nem pénzügyi adataira (a feladat ellátásához 
igénybe vett létszám, informatikai háttér, stb.) vonatkozó eredeti előrejelzések és a tényadatok 
közötti eltérést? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az inputok nem pénzügyi adataira vonatkozó eredeti előrejelzések és a 

tényadatok közötti eltérés, és emellett az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az inputok nem pénzügyi adataira vonatkozó eredeti előrejelzések és a 

tényadatok közötti eltérés, de az eltérés okaira nem ad szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány adatra vonatkozóan megtalálható az éves jelentésben az inputok nem pénzügyi adataira 

vonatkozó eredeti előrejelzések és a tényadatok közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg az inputok nem pénzügyi adataira vonatkozó eredeti előrejelzések 

és a tényadatok közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés szöveges leírása  

 Fejezeti Kötetek - XII. Vidékfejlesztési Minisztérium - Iskolagyümölcs Program 

  106-107. o. 

 

Megjegyzések:  

A magyar költségvetés nem programok szerint épül fel, ezért jellemzően nem tartalmazza az egyes kormányzati 

tevékenységekhez kapcsolódó nem pénzügyi adatokat. A szöveges magyarázat táblázata elsődlegesen az 

előirányzat évközi módosításait és a tényadatot mutatja be, de fellelhetőek adatok az alkalmazottak 

létszámáról: az engedélyezett létszám, ennek évközi változása, valamint az év végi létszám. 

http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/altindmell/makro.pdf
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Egyéb nem pénzügyi adatok csak elszórtan találhatóak, és még ezekben az esetekben is csak a tényadat 

szerepel, az eredetileg várt érték nem. Erre példa a hivatkozott Iskolagyümölcs Program, ahol a Minisztérium 

csak a kiosztott gyümölcs mennyiségét írja le, azt nem, hogy eredetileg mennyit tervezett kiosztani. 

A nem pénzügyi adatok nem jelennek meg rendszerszerűen a magyar költségvetésben, ezért az eredeti tervek 

és a tényadatok összevetése szintén hiányzik. 

Mivel a létszámokra vonatkozóan szerepelnek az eredeti tervek és a tényadatok, ezért erre az adatra 

megtalálható az összevetés, de ez minimális információt jelent. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A nem pénzügyi eszközöket a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény tartalmazza, de ezek változása 

szintén nem követhető. 

 

093 Bemutatja-e az éves jelentés az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok eredeti 
előrejelzései és a tényadatok közötti eltérést? 
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok eredeti előrejelzései 

és a tényadatok közötti eltérés, és emellett az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok eredeti előrejelzései 

és a tényadatok közötti eltérés, de az eltérés okaira nem ad szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány adat esetében megtalálható az éves jelentésben az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi 

adatok eredeti előrejelzései és a tényadatok közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok eredeti 

előrejelzései és a tényadatok közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés szöveges leírása  

 Fejezeti kötetek – XIV. Belügyminisztérium - 7. cím Rendőrség 

  41-46. o. 

 

Megjegyzések:  

Az eredményekre vonatkozó nem pénzügyi adatok gyakrabban fordulnak elő a szöveges magyarázatokban, 

mint a felhasznált erőforrásokra vonatkozó nem pénzügyi adatok (lásd 92-es kérdést), de nem olyan gyakran, 

hogy azt rendszerszerűnek vagy teljesítménymérés céljára használtnak tekintsük. Következésképpen az 

eredetileg várt eredmények értékei nem szerepelnek, kizárólag az intézmény vagy program során elért 

tényadatok találhatóak meg. Az adatok hiánya összhangban van azzal, hogy a teljesítmény-mutatók és a 

hatékonyság mérésére vonatkozó indikátorok hiányoznak a költségvetésből. 

A hivatkozott példában a rendőrség adatai szerepelnek, mivel az éves jelentésben itt kivételesen több nem 

pénzügyi adat is megtalálható. Ezek bemutatják például, hogy a rendőrség adott részlege hány főt fogott el, 



hány ügyben folytatott nyomozást. Több esetben is szerepel összehasonlításként a mutatók előző évi értéke, 

sőt a hatékonyságra utaló arányszámok is megtalálhatóak (például a szabálysértésekben elmarasztaltak hány 

százaléka kapott pénzbírságot, és abból mennyit fizettek be), de nem állapítható meg, hogy az elért 

eredmények megfelelnek-e a minisztérium előzetes várakozásainak. Az indoklás következtetése, hogy több 

esetben is jobban teljesült az érték az előző évinél, de nem tesz kísérletet arra, hogy ennek okait feltárja vagy 

megállapítsa, hogy az eredmények kimagaslóan jók vagy inkább elfogadható szintűek. 

 

094 Feltárja-e az éves jelentés a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott (meglévő 
és új) intézkedések kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadatai közötti eltéréseinek okait?  
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott intézkedések 

kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés, és emellett az eltérések okait szöveges 

magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott intézkedések 

kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés, de az eltérések okaira nem tartalmaz szöveges 

magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, néhány intézkedésre vonatkozóan megtalálható az éves jelentésben a leghátrányosabb helyzetben 

lévők érdekében hozott intézkedések kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a leghátrányosabb helyzetben lévők érdekében hozott 

intézkedések kiadásainak eredetileg elfogadott és tényadata közötti eltérés. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázata  

 Költségvetési szervek, szakmai fejezeti kezelésű sorok előirányzatai - F06 Társadalombiztosítási és jóléti 

szolgáltatások 

  325-329. o. 

Az éves jelentés szöveges leírása 

 7. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások - 2. alcím Az egyes szociális feladatok támogatása 

  843-844. o. 

 

Megjegyzések:  

A költségvetésben találhatóak előirányzatok, amelyek a leghátrányosabb helyzetben lévők életkörülményeinek 

javítását szolgálják, de ezeket nem mutatja be az éves jelentés összefoglaló módon, például külön táblázatban.  

Egyúttal ezek az előirányzatok sokszor csak hossza utánajárással azonosíthatóak, hiszen az előirányzat nevéből 

nem mindig állapítható meg, hogy milyen célra fordítják az ott szereplő kiadásokat. A másik probléma, hogy 

ezek a kiadások több esetben is más szociális támogatásokkal összevontan szerepelnek, ezáltal a 

leghátrányosabb helyzetűeket érintő kiadások pontos összege nem állapítható meg a dokumentumból. 

Összegezve a fentieket minimális információ található a leghátrányosabb helyzetűek segítését célzó 

előirányzatokról. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 



- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

Az ilyen típusú előirányzatok a költségvetés 1-es mellékletében a programot végrehajtó intézmény alatt 

megtalálható, de ez nem áttekinthető megoldás. 

 

095 Bemutatja-e az éves jelentés a költségvetésen kívül alapok eredeti előirányzatainak és 
tényadatainak eltérését?  
 a. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és 

tényadatainak eltérése, és emellett az eltérés okait szöveges magyarázatban részletezi. 

 b. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak 

eltérése, de az eltérés okaira nem ad szöveges magyarázatot. 

 c. Válasz 

Igen, az éves jelentésben megtalálható a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és tényadatainak 

eltérése, de egyes alapok hiányoznak. 

 d. Válasz 

Nem, az éves jelentésben nem található meg a költségvetésen kívüli alapok eredeti előirányzatainak és 

tényadatainak eltérése. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai  

 2. számú melléklet: A központi alrendszer végrehajtásának mérlege 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf 

 1. számú melléklet: A központi alrendszer kiadásai és bevételei – XLIV – LXII. fejezetek 

  93-104. o. URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/01_mell.pdf 

Az éves jelentés szöveges leírása 

 Fejezeti kötetek – XLIV-LXII. fejezetek 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/fejezetek/fejezetek.htm#71 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott táblázatokban megtalálhatóak az egyes alapok eredeti előirányzatai és tényadatai. Az első 

táblázatban az „Elkülönített állami pénzalapok” sortól kezdve találhatóak meg részletesen a Nyugdíjbiztosítási 

Alap és az Egészségbiztosítási Alap teljesülései, míg az év végi jelentés 1. mellékletében a kiadások és bevételek 

kibontva is szerepelnek. 

A szöveges magyarázatot tartalmazó fejezeti kötetek esetében nem az egyes alapokat, hanem az összes alapot 

bemutató oldalt hivatkoztuk. A szöveges magyarázatok minősége a költségvetés többi részét meghaladja, mert 

a bevételek és kiadások alakulása érthetőbben kerül bemutatásra, és ezt több adattal is támasztják alá. Például 

a Nyugdíjbiztosítási Alap esetében a 21. oldalon megtalálható a nyugdíjasok számának változása az előző évhez 

képest, míg a 18. oldalon a nyugdíjkiadások változásának levezetése (a nyugdíjak indexálása, a nyugdíjasok 

számának változása, a nyugdíjasok összetételének változása miatt). Összességében elmondható, hogy tartalmi 

szempontból jobbak a költségvetési alapok magyarázatai a többi fejezet magyarázatainál. 
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096 Az éves jelentés részeként vagy külön dokumentumban közzétesz-e a kormány éves 
pénzügyi beszámolót? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz éves pénzügyi beszámolót az éves jelentés részeként vagy különálló 

dokumentumban. 

 b. Válasz 

Nem, a kormány sem az éves jelentés részeként, sem különálló dokumentumban nem tesz közzé éves 

pénzügyi beszámolót. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az éves jelentés táblázatai  

 2. számú melléklet: A központi alrendszer végrehajtásának mérlege 

  URL: http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf 

 

Megjegyzések:  

A vállalati szektoréhoz hasonló pénzügyi beszámolót nem tesz közzé a kormány. A zárszámadás mellékleteiben 

található hasonló táblázat, mint például a központi kormányzat mérlege, de ennek szerkezete számottevően 

eltér a vállalatok beszámolóinak, illetve a nemzetközi jó gyakorlatban alkalmazott beszámoló szerkezetétől. 

 

097 A számvevőszék milyen típusú (megfelelőségi, pénzügyi vagy teljesítmény) ellenőrzéseket 
hajtott végre és tette közzé ezek jelentéseit? 
 a. Válasz 

A számvevőszék mindhárom típusú (megfelelőségi, pénzügyi és teljesítmény) ellenőrzést végrehajtott, és az 

ezekről szóló jelentéseket elérhetővé tette a nyilvánosság számára. 

 b. Válasz 

A számvevőszék a három közül kétféle ellenőrzést hajtott végre, és tette elérhetővé az ezekről szóló 

jelentéseket a nyilvánosság számára. 

 c. Válasz 

A számvevőszék a három közül csak egyféle típusú ellenőrzést hajtott végre, és tette elérhetővé az ezekről 

szóló jelentéseket a nyilvánosság számára. 

 d. Válasz 

A számvevőszék a három közül egyik típusú ellenőrzést sem hajtott végre, vagy nem tette elérhetővé az ezekről 

szóló jelentéseket. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Jelentés a Gazdasági Versenyhivatal működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 

  URL: http://www.asz.hu/jelentes/14001/jelentes-a-gazdasagi-versenyhivatal-mukodesenek-es-

gazdalkodasanak-ellenorzeserol/14001j000.pdf 

Jelentés Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 

  URL: http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-

vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf 

Jelentés a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos 

ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 

  URL: http://www.asz.hu/jelentes/13006/jelentes-a-kerekparut-halozat-fejlesztesere-forditott-penzeszkozok-

fel-hasznalasanak-ellenorzeserol-parhuzamos-ellenorzes-a-szlovak-szamvevoszekkel/13006j000.pdf 

 

http://www.parlament.hu/irom39/12002/adatok/02_mell.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/14001/jelentes-a-gazdasagi-versenyhivatal-mukodesenek-es-gazdalkodasanak-ellenorzeserol/14001j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/14001/jelentes-a-gazdasagi-versenyhivatal-mukodesenek-es-gazdalkodasanak-ellenorzeserol/14001j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13006/jelentes-a-kerekparut-halozat-fejlesztesere-forditott-penzeszkozok-fel-hasznalasanak-ellenorzeserol-parhuzamos-ellenorzes-a-szlovak-szamvevoszekkel/13006j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13006/jelentes-a-kerekparut-halozat-fejlesztesere-forditott-penzeszkozok-fel-hasznalasanak-ellenorzeserol-parhuzamos-ellenorzes-a-szlovak-szamvevoszekkel/13006j000.pdf


Megjegyzések:  

Magyarországon a leggyakoribb számvevőszéki ellenőrzés a megfelelőségi ellenőrzés. Az elkészült jelentések 

több mint 90%-a azt vizsgálja, hogy az ellenőrzött intézmény a hatályos törvényeknek, szabályoknak, belső 

szabályzatoknak megfelelően használta-e fel a forrásokat. A pénzügyi ellenőrzésre az egyik legjobb példa a 

zárszámadásról szóló jelentés, amelyben a számvevőszék a zárszámadásban található adatok hitelességét, 

megbízhatóságát vizsgálja. A teljesítmény ellenőrzések ritkábbak, de nem példa nélküliek, hiszen többet is 

készített a számvevőszék 2013-ban. 

Az első hivatkozott dokumentum egy megfelelőségi ellenőrzés, ennek második bekezdésében kijelenti a 

számvevőszék, hogy az ellenőrzés célja, hogy a pénzügyi folyamatok megfelelnek-e a hatályos törvényeknek és 

szabályoknak. A második hivatkozott dokumentum a pénzügyi ellenőrzés, itt az 5. oldalon megtalálható, hogy 

az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a zárszámadásban nem található jelentős hiba, a közölt adatok 

megbízhatóak. 

A harmadik hivatkozott dokumentum egy teljesítmény ellenőrzés a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított 

pénzekről. Az ellenőrzési jelentés bemutat néhány teljesítmény-mutatót (mint az 1 km kerékpárút 

megépítésének költsége vagy a kerékpárutak forgalmának változása), de csak azokat, amelyek valamely 

tervezési dokumentumban is szerepeltek célként meghatározva, új mutatókat nem állít elő a hatékonyság 

mérése céljából. Ezek a teljesítmény-mutatók a dokumentum 35-36. oldalain olvashatóak. 

 

098 A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások mekkora hányadának ellenőrzését 
végezte el (auditálta)? 
 a. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó valamennyi kiadást ellenőrizte. 

 b. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások legalább kétharmadát, de nem a teljes egészét ellenőrizte. 

 c. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó kiadások legfeljebb kétharmadát ellenőrizte. 

 d. Válasz 

A számvevőszék nem ellenőrizte a kiadásokat. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Jelentés Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 

 7. o., URL: http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-

vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

A zárszámadás ellenőrzéséről szóló jelentés 7. oldalán olvasható, hogy a bevételek 97, míg a kiadások 91%-át 

ellenőrizte a számvevőszék. Ezek alapján nem a teljes költségvetést, de rendkívül magas arányban ellenőrizte a 

tételeket a számvevőszék, ezáltal valamennyi fontos és jelentős tételt megvizsgálta. 

 

099 A számvevőszék hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok mekkora hányadának 
ellenőrzését végezte el (auditálta)? 
 a. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó valamennyi költségvetésen kívüli alapot ellenőrizte. 

 b. Válasz 

A számvevőszék a hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok kiadásainak legalább kétharmadát, de nem 

a teljes egészét ellenőrizte. 

 c. Válasz 

http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf


A számvevőszék a hatáskörébe tartozó költségvetésen kívüli alapok kiadásainak legfeljebb kétharmadát 

ellenőrizte. 

 d. Válasz 

A számvevőszék nem ellenőrizte a költségvetésen kívüli alapok kiadásait. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Jelentés Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 

  87., 90. és 94.o., URL: http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-

koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

A számvevőszék a zárszámadásról szóló jelentése szerint valamennyi költségvetési alap ellenőrzését elvégezte. 

A 87. oldalon a 8. alpont első bekezdésében megtalálható, hogy valamennyi elkülönített költségvetési alap 

ellenőrzését elvégezte a számvevőszék, és ugyanez megtalálható a 91. oldalon a 9.1-es alpontban a 

Nyugdíjbiztosítási Alapra, a 94. oldalon a 9.3-as alpontban pedig az Egészségbiztosítási Alapra vonatkozóan. 

 

100 Tartalmaz-e a számvevőszéki jelentés vezetői összefoglalót? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszéki jelentés egy vagy több vezetői összefoglalóban összegzi a jelentés tartalmát. 

 b. Válasz 

Nem, a számvevőszéki jelentésben nem található vezetői összefoglaló. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Jelentés Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 

  8-20. o., URL: http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-

vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

A zárszámadásról szóló jelentés 8-20. oldalán található a vezetői összefoglaló. 

 

101 Közzétesz-e a kormány jelentést arról, hogy a milyen lépéseket tett a számvevőszéki 
jelentésben megfogalmazott javaslatok megvalósítása érdekében vagy mely megállapítások 
indokolnak további intézkedéseket? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen lépéseket tett a számvevőszéki megállapítások hatására. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány külön jelentést tesz közzé, amelyben a számvevőszéki megállapítások jelentős hányadára 

reagál. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány külön jelentést tesz közzé, amelyben a számvevőszéki megállapítások némelyikére reagál. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem tesz közzé jelentést a számvevőszéki megállapítások kezelése érdekében tett 

lépésekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf


Hivatkozások:  

Jelentés Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről – 12. számú melléklet 

Utóellenőrzés 

 (a PDF olvasó szerinti 149-158. o.); URL: http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-

kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé külön jelentést arról, hogy milyen intézkedéseket tett a számvevőszéki 

megállapítások kezelése érdekében. Ugyanakkor a számvevőszék zárszámadásról szóló jelentésének 12. számú 

melléklete tartalmazza a korábbi megállapításokra adott kormányzati reakciókat. 

 

102 Közzétesz-e a számvevőszék vagy a törvényhozó hatalom jelentést arról, hogy a kormány 
milyen intézkedéseket tett a számvevőszéki javaslatok megvalósítása érdekében? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék vagy a törvényhozó hatalom közzétesz jelentést a kormány intézkedéseiről a 

számvevőszéki javaslatok megvalósításával kapcsolatban. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék vagy törvényhozó hatalom közzétesz jelentést, amelyben a számvevőszéki javaslatokkal 

kapcsolatban tett kormányzati intézkedések jelentős hányadát nyomon követi. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék vagy törvényhozó hatalom közzétesz jelentést, amelyben a számvevőszéki javaslatokkal 

kapcsolatban tett kormányzati intézkedések némelyikét nyomon követi. 

 d. Válasz 

Nem, sem a számvevőszék, sem a törvényhozó hatalom nem tesz közzé jelentést a számvevőszéki javaslatokkal 

kapcsolatban tett kormányzati intézkedésekről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Jelentés Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről – 12. számú melléklet 

Utóellenőrzés 

 (a PDF olvasó szerinti 149-158. o.); URL: http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-

kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

Igen, az Állami Számvevőszék zárszámadásról szóló jelentésének 12. számú függeléke tartalmazza, hogy a 

kormány milyen lépéseket tett a korábbi vizsgálatokban tett megállapítások kezelése érdekében. 

 

103 A törvényhozás rendelkezik-e azon erőforrásokkal, amely lehetővé teszi számára, hogy 
költségvetési elemzéseket készítsen vagy független kutatókat bízzon meg költségvetési elemzések 
elkészítésével? 
 a. Válasz 

Igen, külön intézmény/részleg áll a törvényhozó hatalom rendelkezésére költségvetéssel kapcsolatos elemzések 

készítésére, és ezen intézmény létszáma, finanszírozása és szakmai felkészültsége megfelelő a feladat 

ellátására. 

 b. Válasz 

Igen, külön intézmény/részleg áll a törvényhozó hatalom rendelkezésére a költségvetéssel kapcsolatos 

elemzések készítésére, de ennek létszáma vagy egyéb erőforrásai elégtelenek a feladat végrehajtására. 

 c. Válasz 

http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/13080/jelentes-magyarorszag-2012-evi-kozponti-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol/13080j000.pdf
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Igen, a törvényhozó hatalom rendelkezik forrásokkal, hogy független kutatókat bízzon meg az elemzések 

elkészítésére, és ezen lehetőséggel él is, de nincs kizárólag költségvetési elemzések készítésére létrehozott 

intézmény a törvényhozó hatalmon belül. 

 d. Válasz 

Nem, nincs kizárólag a költségvetési elemzésekre létrehozott intézmény a törvényhozáson belül, és független 

kutatókat sem tud a törvényhozás megbízni az elemzések elkészítésével. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A Költségvetési Tanács 2014. évi feladatterve 

 URL: http://www-archiv.parlament.hu/kt/dok/2014/kvt_26_3_2014.pdf 

 

Megjegyzések:  

A törvényhozó hatalomnak nincs meg a kapacitása, hogy saját költségvetési elemzéseket készítsen. A 

törvényhozás munkáját ebből a szempontból a Költségvetési Tanács támogatja, amely véleményt alkot a 

költségvetési törvényjavaslatról és az elfogadott törvényt módosító javaslatokról. Ahogy a Költségvetési Tanács 

2014. évi feladatterve is mutatja, a Tanácsnak nincsen kapacitása az elemzések egy részének elkészítésére, 

ezért a tagoknak a saját intézményeik (Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék) kapacitását kell 

felhasználniuk, hogy létrejöjjenek a szükséges elemzések. Ezek az elemzések a feladatterv 6-7. oldalán 

találhatóak meg. Létezik tehát egy kifejezetten a törvényhozó hatalom költségvetési munkáját támogató 

intézmény, de nincsenek meg a szükséges erőforrásai, hogy önálló elemzéseket készítsen. 

A költségvetésből a parlamenti pártok támogatást kapnak, hogy saját szakértőket alkalmazzanak, de ezek a 

források nem átláthatóak, ezért nem lehet tudni, hogy ténylegese mire költik a pártok ezeket a pénzeket. 

 

104 Megvitatja-e a törvényhozó hatalom a tervezett költségvetési intézkedéseket a 
törvényjavaslat benyújtása előtt? 
 a. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom megvitatja a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása 

előtt, javaslatokat hagy jóvá azokkal kapcsolatban, amelyre a kormánynak kötelessége válaszolni a benyújtandó 

költségvetésben. 

 b. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom megvitatja a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása 

előtt, javaslatokat hagy jóvá azokkal kapcsolatban, de a kormánynak nem kötelessége ezekre válaszolnia a 

benyújtandó költségvetésben. 

 c. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom megvitatja a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása 

előtt, de azokkal kapcsolatban nem fogalmaz meg javaslatokat. 

 d. Válasz 

Nem, sem a törvényhozás egésze, sem bármely bizottsága nem vitatja meg a tervezett költségvetési 

intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása előtt. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A törvényjavaslat benyújtása előtt semmilyen vitára nem kerül sor a törvényhozásban a költségvetési 

intézkedésekről. A magyar gyakorlatban a törvényjavaslat benyújtása jelenti a költségvetés vitájának kezdetét. 

 

http://www-archiv.parlament.hu/kt/dok/2014/kvt_26_3_2014.pdf


Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót.  

Megjegyzések: 

A költségvetési törvényjavaslat elfogadásának menetrendje a következő: 

A kormány benyújtja a költségvetési törvényjavaslatot és az Országgyűlés elnöke kiosztja azt a különböző 

bizottságoknak. A költségvetésért felelős bizottság benyújtja és összegzi a törvényjavaslatot az Országgyűlés 

részére. Ezt követően megkezdődik a törvényjavaslat általános vitája, amelynek végéig lehet módosító 

javaslatokat benyújtani. Az általános vitát a részletes vita követi, majd a záró vita, végül a zárószavazás. 

Javasolt válasz: 

 b. Válasz 

Igen, a törvényhozó hatalom megvitatja a tervezett költségvetési intézkedéseket a törvényjavaslat benyújtása 

előtt, javaslatokat hagy jóvá azokkal kapcsolatban, de a kormánynak nem kötelessége ezekre válaszolnia a 

benyújtandó költségvetésben. 

 

 

105 Kikéri-e a kormány a törvényhozás tagjainak véleményét a költségvetés kiemelt céljainak 
(prioritásainak) meghatározása ügyében? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány széleskörű egyeztetéseket tart, hogy megismerje a törvényhozás tagjainak véleményeit. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány széleskörű egyeztetéseket tart, de néhány fontos szereplőt kizár az egyeztetésekből. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány tart egyeztetéseket, de ezekre csak korlátozott számú szereplőt hív meg. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem egyeztet a törvényhozás tagjaival a költségvetés elkészítése során. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Tervezési tájékoztató a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az 

érvényesítendő követelményekről - I. A tervezés ütemezése, paraméterei 

 URL: http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/koltsegvetes 

 

Megjegyzések:  

Nincs megerősített információnk, hogy a kormány egyeztetne a törvényhozás bármely tagjával.  

A tervezési ütemterv szerint a költségvetés tervezése a középtávú előrejelzésen alapul és az egyes 

minisztériumoknak kell elosztani a forrásokat az intézményeik között.  

A gyakorlatban a törvényhozás kezdeményezhet a költségvetést érintő javaslatokat (például egy új adó 

bevezetése), de a kormány fenntartja annak látszatát, hogy ezek a döntések függetlenek a kormánytól, és ők 

csak véleményt alkotnak róluk és végrehajtják azokat, ha a törvényhozás elfogadja őket. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/koltsegvetes
http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/koltsegvetes


- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések: 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a 2014-es költségvetési évre vonatkozó tervezési tájékoztatóban 

szereplő ütemterv alapján: 

A Nemzetgazdasági Minisztérium előbb minden fejezetet irányító szervtől bekéri a költségvetési javaslatokat, 

majd külön-külön egyeztet velük. Később a Nemzetgazdasági Minisztérium további érintettekkel is egyeztet, 

mint például az állami vállalatokkal. A részletes költségvetéseket augusztus 30-ig kell megküldeni a 

minisztérium részére. Szeptember 12-ig a minisztérium elküldi a költségvetési törvényjavaslatot a Költségvetési 

Tanácsnak. 

Javasolt válasz: 

 c. Válasz 

Igen, a kormány tart egyeztetéseket, de ezekre csak korlátozott számú szereplőt hív meg. 

A kutató válasza: 

Egyetértek, hogy a tervezési ütemterv alapján a kormány találkozik különböző szervezetekkel (noha ezek 

szintén az állami szektorba tartoznak), de nem találtunk semmilyen dokumentált esetet, amikor a kormány és a 

törvényhozó hatalom tagjai egyeztettek volna a tervezés alatt lévő (tehát még nem benyújtott) költségvetésről. 

 

106 A tárgyév előtt hány hónappal kapja meg a törvényhozás a költségvetési törvényjavaslatot? 
 a. Válasz 

A törvényhozás legalább három hónappal a tárgyév megkezdése előtt megkapja a törvényjavaslatot. 

 b. Válasz 

A törvényhozás legalább hat héttel, de kevesebb mint három hónappal a tárgyév megkezdése előtt kapja meg a 

törvényjavaslatot. 

 c. Válasz 

A törvényhozás kevesebb mint hat héttel a tárgyév megkezdése előtt kapja meg a törvényjavaslatot. 

 d. Válasz 

A törvényhozás nem kapja meg a törvényjavaslatot a tárgyév megkezdése előtt. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A Parlament honlapján elérhető információk 

 URL: http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-

adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle

=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%

2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415 

2011. évi CXCV törvény az államháztartásról 

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 

 

Megjegyzések:  

2013-ban a kormány a költségvetési törvényjavaslatot szeptember 30-án nyújtotta be a Parlamentnek.  

A törvényi előírás szerint a törvényjavaslatot szeptember 30-ig kell benyújtani, de egy 2014-es módosítást 

követően október 15-e a határidő (államháztartási törvény 22.§ (2)).  

A felmérés által vizsgált évben 3 hónappal a költségvetési év megkezdése előtt benyújtotta a törvényjavaslatot 

a kormány, ezért az „A” válasz a megfelelő. 

 

http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV


107 Mikor fogadja el a törvényhozás a költségvetési törvényjavaslatot? 
 a. Válasz 

A törvényhozás legalább egy hónappal a tárgyév megkezdése előtt jóváhagyja a törvényjavaslatot. 

 b. Válasz 

A törvényhozás kevesebb mint egy hónappal, de még a tárgyév megkezdése előtt jóváhagyja a 

törvényjavaslatot. 

 c. Válasz 

A törvényhozás a tárgyév megkezdését követő egy hónapon belül jóváhagyja a törvényjavaslatot. 

 d. Válasz 

A törvényhozás több mint egy hónappal a tárgyév megkezdése után vagy egyáltalán nem hagyja jóvá a 

törvényjavaslatot. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

A Parlament honlapján elérhető információk 

 URL: http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-

adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle

=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%

2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415 

 

Megjegyzések:  

A 2014-es költségvetési törvényjavaslatot 2013. december 17-én fogadta el a Parlament. A költségvetés 

általában a költségvetési év előtti hónapban kerül elfogadásra. 

 

108 Van-e törvényben rögzített joga a törvényhozásnak, hogy módosítsa a költségvetési 
törvényjavaslatot? 
 a. Válasz 

Igen, a törvényhozás korlátlanul módosíthatja a törvényjavaslatot. 

 b. Válasz 

Igen, a törvényhozásnak van joga a törvényjavaslat módosítására, de ez enyhe korlátozásokat tartalmaz. 

 c. Válasz 

Igen, a törvényhozásnak van joga a törvényjavaslat módosítására, de ez szigorú korlátozásokat tartalmaz. 

 d. Válasz 

Nem, a törvényhozásnak nincsen joga a törvényjavaslat módosítására. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2011. évi CXCV törvény az államháztartásról 

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 

10/2014 (II.24.) OGY határozat egyes házszabályi rendelkezésekről 

 URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167220.265336 

 

Megjegyzések:  

Az államháztartási törvény 22. §-a szabályozza a költségvetési törvényjavaslat elfogadásának menetét.  

A korábbi gyakorlat két szakaszra bontotta ezt: először a költségvetés főbb számait (kiadási és bevételi 

főösszeg, költségvetési hiány) határozatban hagyta jóvá a törvényhozás, majd a második szakaszban már csak 

http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=0U99cacA&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12415
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167220.265336


úgy lehetett módosítani az egyes előirányzatokat, hogy a fő számok nem változhatnak. A törvényjavaslathoz 

benyújtott módosító indítványon keresztül a törvényhozásnak korlátlan hatalma volt a javaslat módosítására.  

Jelenleg a Parlament házszabálya alapján a következőképpen zajlik a törvényjavaslat elfogadása: 

- A kormány benyújtja a törvényjavaslatot, 

- A bizottságok megvitatják a törvényjavaslatot és javaslatokat tesznek (a képviselők szintén tehetnek 

egyéni javaslatokat, de ezt csak valamely bizottsághoz nyújthatják be), majd ezt követően a 

javaslatokat továbbítják a költségvetésért felelős bizottságnak, 

- A költségvetésért felelős bizottság megvitatja a beérkező javaslatokat, és egy összegző módosító 

javaslatot készít (az összes, a bizottság által elfogadott javaslatot egyetlen módosításban összegzi, 

ezáltal a törvényhozás az összes módosításról egyszerre fog szavazni, nem egyesével), 

- A törvényhozás dönt a javaslatok egészéről. 

A legfontosabb különbség, hogy a törvényhozás egy szavazással dönt a módosításokról a korábbi külön 

szavazások helyett. Mindkét esetben meg van annak lehetősége, hogy a képviselők vagy bizottságok korlátlan 

módon módosítsák a törvényjavaslatot. A korábbi gyakorlatban nehezebb volt az egyes előirányzatokat 

módosítani a főszámok elfogadását követően, hiszen azokat már nem lehetett változtatni. A jelenlegi gyakorlat 

engedékenyebb, hiszen a főszámok módosítására az utolsó szavazás előtt is lehetőség van. 

 

109 A kormányzat kéri-e a törvényhozás hozzájárulását, amikor az elfogadott költségvetésben 
külön soron szereplő irányítási egységek között csoportosít át forrásokat, és törvényileg 
kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységek közötti átcsoportosítások előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri az irányítási egységek közötti átcsoportosítások előtt, de ez nem 

törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységek közötti átcsoportosítások előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül 

csoportosít át forrásokat. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül csoportosít át forrásokat az irányítási egységek között, és 

semmilyen törvényi vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

kérje. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2011. évi CXCV törvény az államháztartásról 

 31-33. §, URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

 7. §, 85613. o. 

 

Megjegyzések:  

A költségvetés fejezeti logikája két fő csoportra osztja az átcsoportosításokat: fejezetek közötti és fejezeten 

belüli átcsoportosításokra. Az előbbi esetében a kormánynak módosítania kell a költségvetést, amelyhez a 

törvényhozás jóváhagyását kell kérnie, míg utóbbi esetben a fejezetért felelős miniszter is átcsoportosíthatja a 

forrásokat a törvényhozás jóváhagyása nélkül. Ennek mögöttes indoka, hogy törvényhozás előre jóváhagyja az 

átcsoportosításokat, így a kevésbé jelentős esetekben nincsen szükség további jóváhagyásra.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV


Az elfogadott költségvetési törvényben megtalálhatóak továbbá olyan rendelkezések, amikor a kormány előre 

meghatározott esetekben konkrét előirányzatok között átcsoportosíthat (erre található példa a költségvetés 7. 

§-ában). Főszabályként tehát az irányítási egységek (ebben a kérdésben a fejezetek) közötti átcsoportosításhoz 

szükséges a törvényhozás jóváhagyása és a kormány kéri is azt. Az átcsoportosításokról szóló további szabályok 

az államháztartási törvény 31-33. §-ában találhatóak. 

 

110 A kormányzat kéri-e a törvényhozás hozzájárulását, amikor az elfogadott költségvetésben 
külön soron szereplő irányítási egységeken belül csoportosít át forrásokat, és törvényileg 
kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások előtt, de ez nem 

törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül 

csoportosít át forrásokat. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül csoportosít át forrásokat az irányítási egységeken belül, és 

semmilyen törvényi vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

kérje. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2011. évi CXCV törvény az államháztartásról 

 31-33. §, URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 

 

Megjegyzések:  

Mivel rengeteg sor szerepel a költségvetésben, nem minden intézményen belüli módosításhoz szükséges a 

Parlament jóváhagyása. A kérdés megválaszolása során az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások alatt a 

fejezeten belüli átcsoportosításokat értjük (a fejezetek többnyire az egyes minisztériumoknak felelnek meg).  

Az egyes intézményeken (itt a fejezet alatti szinthez tartozó konkrét intézményeket értve) belüli 

átcsoportosítások ritkán fordulnak elő és ezek például azt jelentenék, hogy az adott intézmény kevesebbet költ 

dologi kiadásokra, de többet bérre. 

Általános szabály, hogy ha törvényváltozás indokolja vagy az adott minisztérium alá tartozó intézmény 

megtakarítást ért el, akkor a miniszter átcsoportosíthatja a forrásokat. Léteznek továbbá esetek, amikor a 

miniszter nem, de a kormány már átcsoportosíthat forrásokat vagy módosíthatja a költségvetést. Ennek 

szabályait szintén a törvény rögzíti, de a kormány sem csoportosíthat át fejezetek (minisztériumok) között, 

hanem például új előirányzatot hozhat létre, ha a törvény kötelezi az adott minisztériumot valamely program 

végrehajtására. Jelentősebb esetekben, mint az adóbevételeket érintő esetekben, a kormánynak a Parlament 

jóváhagyását kell kérnie az átcsoportosításhoz. 

A kisebb jelentőségű átcsoportosítások nagy száma miatt a Parlament a kormányra delegálta az irányítási 

egységeken belüli átcsoportosításokról szóló döntési jogkört, ezért ilyen esetekben a kormánynak nem kell és 

nem is kéri a Parlament jóváhagyását. Emiatt a „d” választ jelöltük meg. 

Megjegyzendő, hogy a jelentősebb átcsoportosításokhoz (lásd 109-es kérdés) kérni kell a törvényhozás 

jóváhagyását, amit meg is tesz a kormány. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV


Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik hivatkozást 

javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések:  

Az államháztartásról szóló törvény 32. §-a felsorolja azon eseteket, amikor átcsoportosíthat a kormány. Ezek a 

következőek: 

- az EU-források felhasználásához kötődő kiadások, 

- az alanyi jogon járó támogatások kiadásai, 

- az állammal szembeni peres ügyek és az állam által fizetendő kártalanítások, kártérítések, sérelemdíjak 

kiadásai, 

- a kormány által egyedi határozatban biztosított beruházás-ösztönzési támogatások, 

- az állami garanciákhoz kapcsolódó kiadások, 

- a devizában felmerült kiadások árfolyamváltozásának fedezetére, 

- az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások. 

Javasolt válasz: 

 a. Válasz 

Igen, a kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja az irányítási egységeken belüli átcsoportosítások előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 

111 A kormányzat kéri-e a törvényhozás jóváhagyását a költségvetés végrehajtása alatt 
képződő többletbevételek (az eredetileg elfogadottnál nagyobb összegben teljesülő bevételek) 
elköltése előtt, és törvényileg kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 

A kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelezettsége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

kérje a többletbevételek elköltése előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri a többletbevételek elköltése előtt, de ez nem törvényben vagy 

egyéb szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja a többletbevételek elköltése előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül költi el a 

többletbevételeket. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül költi el a többletbevételeket, és semmilyen törvényi vagy egyéb 

szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2011. évi CXCV törvény az államháztartásról 

 30. §, URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 

 

Megjegyzések:  

A törvény két esetet határoz meg a többletbevételekkel kapcsolatban.  

Az első, kisebb jelentőségű esetben (amikor egy intézménynél keletkezik többletbevétel) a bevételek elköltése 

a kormány döntésétől függ, a többletbevételek elköltését kormányhatározatban hagyhatja jóvá.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV


A második, fontosabb eset, amikor a központi költségvetés közvetlen tételein (adóbevételeken vagy egyéb 

nagyobb tételeken) keletkezik többletbevétel. Ilyenkor előbb a költségvetési törvény módosítását 

kezdeményezi a kormány és a Parlament jóváhagyását kéri. Mivel alapesetben ezen bevételek a költségvetési 

egyenleget javítanák, ha a kormány el szeretné költeni őket, akkor előbb módosítania kell a bevételi és kiadási 

előirányzatokat, és ehhez a Parlament jóváhagyása is szükséges. A gyakorlatban nem fordult elő sokszor, 

amikor a kormány előre látta valamely többletbevétel keletkezését, és erre hivatkozva nyújtott volna be 

módosító javaslatot a költségvetési törvényhez. Ennek következtében a többletbevételek az év végén jelentek 

meg és javították a költségvetési egyenleget. 

 

112 Mikor hagyta jóvá a törvényhozás a legutóbbi kiegészítő költségvetést / költségvetési 
módosítást? 
 a. Válasz 

A legutóbbi kiegészítő költségvetést a törvényhozás a források elköltése előtt jóváhagyta. 

 b. Válasz 

A legutóbbi kiegészítő költségvetést a források elköltése után hagyta jóvá a törvényhozás, vagy a kormány a 

törvényhozás jóváhagyása nélkül hajtotta végre a módosítást. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

T/12974 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról 

 URL: http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-

adatai?p_auth=OLQLvkFg&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle

=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%

2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12974 

 

Megjegyzések:  

A költségvetés módosítását előbb jóvá kell hagynia a Parlamentnek, és a kormány csak ezt követően kezdheti 

meg a források elköltését.  

A felméréskor a legutóbbi módosítást 2013. december 12-én fogadta el a Parlament, amely döntéssel 135 

milliárd forintot szavazott meg a fejlesztési miniszter részére a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 

Alapjának létrehozására. Jelenleg semmilyen további információ nem áll rendelkezésre, amely alapján minden 

kétséget kizáróan ki lehetne jelenteni, hogy a módosítás elfogadása előtt nem kezdi el elkölteni a forrásokat a 

kormány. 

 

113 A kormányzat kéri-e a törvényhozás beleegyezését a költségvetési tartalékok vagy előre 
nem meghatározott célú előirányzatok elköltése előtt, és törvényileg kötelezett-e erre? 
 a. Válasz 

A kormány törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelezettsége, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje 

a tartalékok elköltése előtt, és a gyakorlatban is így cselekszik. 

 b. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyását kéri a tartalékok elköltése előtt, de ez nem törvényben vagy egyéb 

szabályban rögzített kötelessége. 

 c. Válasz 

A kormánynak törvényben vagy egyéb szabályban rögzített kötelessége, hogy a törvényhozás jóváhagyását 

megkapja a tartalékok elköltése előtt, de a gyakorlatban ezen jóváhagyás nélkül költi el a tartalékot. 

 d. Válasz 

A kormány a törvényhozás jóváhagyása nélkül költi el a tartalékot, és semmilyen törvényi vagy egyéb 

szabályban rögzített kötelessége nincs, hogy a törvényhozás jóváhagyását kérje. 

http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=OLQLvkFg&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12974
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=OLQLvkFg&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12974
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=OLQLvkFg&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12974
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=OLQLvkFg&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12974
http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=OLQLvkFg&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D12974


 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről - 11. A Kormány, az 

államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványai - 23. § 

 85618-85619. o. 

 

Megjegyzések:  

A költségvetés legnagyobb összegű tartaléka az „Országvédelmi Alap”. Ennek elköltésére a költségvetési évben 

szeptember 30-a után nyílik lehetőség, ahogy azt a hivatkozott paragrafus 5. bekezdése írja. Ezt a tartalékot 

bármire elköltheti a kormány, és nem kell hozzá a törvényhozó hatalom jóváhagyása. 

Ezen felül további tartalékok szerepelnek az egyes fejezetekben, de ezek elköltése korlátozottabb módon 

lehetséges, hiszen főleg céltartalékokról van szó, ezért a kapcsolódó előirányzat túllépése esetén használhatóak 

fel ezek a tartalékok. 

 

114 A törvényhozás bármely bizottsága áttekinti és nyilvános vitában megtárgyalja-e a 
számvevőszéki jelentéseket? 
 a. Válasz 

Igen, a bizottság(ok) a számvevőszéki jelentések széles körét áttekinti és megtárgyalja nyilvános vita 

keretében. 

 b. Válasz 

Igen, a bizottság(ok) a főbb számvevőszéki jelentések mindegyikét áttekinti és megtárgyalja nyilvános vita 

keretében. 

 c. Válasz 

Igen, a bizottság(ok) néhány számvevőszéki jelentést áttekint és megtárgyal nyilvános vita keretében. 

 d. Válasz 

Nem, egyik bizottság sem tekinti át és tárgyalja meg nyilvános vita keretében a számvevőszéki jelentéseket. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 

működéséről – 2.1 A jelentések hasznosulása – 2.1.1 Hasznosulás az országgyűlési munkában 

  9-10.o., URL: http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-

tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

Nincs külön bizottság, amelynek kizárólagos feladata lenne a számvevőszéki jelentések értékelése, de a 

jelentések egy részét megvitatják a bizottsági üléseken. Az Állami Számvevőszék közel 200 jelentést készített 

2013-ban, de jelentős hányada az önkormányzatokról szólt, amelyeket jellemzően nem is tárgyalták meg a 

Parlament bizottságaiban. A számvevőszék éves jelentése szerint 47 jelentést használtak fel a Parlamentben a 

bizottsági munka során, ezek közé tartozott például a pártok ellenőrzéséről vagy a 2012-es költségvetés 

zárszámadásáról szóló jelentés. 

 

115 Törvényben szabályozott joga-e a számvevőszéknek, hogy szabadon dönthessen a 
lefolytatandó ellenőrzésekről? 
 a. Válasz 

A számvevőszék teljes szabadságot kap a lefolytatandó ellenőrzések eldöntésében. 

 b. Válasz 

http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf


A számvevőszék meglehetősen nagy szabadságot élvez a lefolytatandó ellenőrzések eldöntésében, de néhány 

esetben korlátozásokkal szembesül. 

 c. Válasz 

A számvevőszéknek van döntési jogköre a lefolytatandó ellenőrzésekről, de jelentős korlátozásokkal szembesül. 

 d. Válasz 

A számvevőszéknek semmilyen döntési jogköre nincs a lefolytatandó ellenőrzésekkel kapcsolatban. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100066.TV 

 

Megjegyzések:  

Az Állami Számvevőszékről szóló törvény előírja, hogy a számvevőszéknek mely ellenőrzéseket kell elvégeznie 

(a hivatkozott törvény 3-5. §-aiban), de 23. § (2) szerint ezek mellett lehetősége van szabadon dönteni további 

ellenőrzésekről. Általánosságban kijelenthető, hogy a számvevőszék az éves tervét a törvényi előírások alapján 

állítja össze, de kivételes esetekben ezt kiegészíti egyéb ellenőrzésekkel. 

 

116 Alkalmaz-e a számvevőszék monitoring rendszert, hogy folyamatos, független értékelést 
kapjon az ellenőrzés folyamatáról (rendelkezik-e minőség-biztosítási rendszerrel)? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék alkalmaz minőség-biztosítási rendszert, a végrehajtott ellenőrzésekből vett mintát évente 

felülvizsgálnak, továbbá a felülvizsgálat eredményeit közzéteszik. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék alkalmaz minőség-biztosítási rendszert, de a végrehajtott ellenőrzések minőségét nem 

vizsgálják felül évente vagy ezen felülvizsgálatok eredményét nem teszi közzé. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék alkalmaz minőség-biztosítási rendszert, de sem a végrehajtott ellenőrzések minőségét 

nem vizsgálják felül évente, sem ezen felülvizsgálatok eredményét nem teszik közzé. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék nem alkalmaz minőség-biztosítási rendszert. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Az ÁSZ elfogadta a számvevőszéki munka hasznosulására vonatkozó alapelveit, ÁSZ hírportál, 2013-12-31 

 URL: http://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/az-asz-elfogadta-a-szamvevoszeki-munka-hasznosulasara-

vonatkozo-alapelveit 

 

Megjegyzések:  

A hivatkozott hír szerint a számvevőszék elfogadta minőség-biztosítási alapelveit. Nem tett azonban közzé 

jelentést a korábbi számvevőszéki ellenőrzések felülvizsgálatáról, így a minőség-biztosítás alkalmazásáról nincs 

információnk. 

 

117 A kormányzati hatalom végrehajtóitól eltérő ágának (mint a törvényhozó vagy bírói) 
hozzájárulása is szükséges-e ahhoz, hogy a számvevőszék vezetőjét elmozdíthassák hivatalából? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék vezetőjét csak a törvényhozó vagy bírói hatalom mozdíthatja el, vagy szükséges 

hozzájárulását adniuk ahhoz, hogy a kormány leválthassa a számvevőszék vezetőjét. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100066.TV
http://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/az-asz-elfogadta-a-szamvevoszeki-munka-hasznosulasara-vonatkozo-alapelveit
http://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/az-asz-elfogadta-a-szamvevoszeki-munka-hasznosulasara-vonatkozo-alapelveit


 b. Válasz 

Nem, a számvevőszék vezetője elmozdítható a törvényhozó és bírói hatalom hozzájárulása nélkül. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100066.TV 

 

Megjegyzések:  

A számvevőszék elnöke csak a Parlament jóváhagyásával mozdítható el mandátumának lejárta előtt. Az 

eltávolításra okot adó esetek felsorolása a hivatkozott törvény 11. § (3)–(5)-ben található. 

 

118 Ki dönt a számvevőszék költségvetéséről? 
 a. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a törvényhozás vagy a bírói hatalom (vagy egyéb független intézmény) 

dönt, és a kapott források nagyjából elegendőek ahhoz, hogy a számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 b. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a kormány dönt, és a kapott források nagyjából elegendőek ahhoz, hogy a 

számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 c. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a törvényhozás vagy a bírói hatalom (vagy egyéb független intézmény) dönt, 

de a kapott források elégtelenek ahhoz, hogy a számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 d. Válasz 

A számvevőszék költségvetéséről a kormány dönt, és a kapott források elégtelenek ahhoz, hogy a 

számvevőszék ellássa törvényi feladatait. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 

 URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100066.TV 

 

Megjegyzések:  

A törvény szerint az Állami Számvevőszék határozza meg a saját költségvetését és a kormány az így 

meghatározott kereten nem módosíthat a törvényjavaslatban. 

A törvény 2.§ (1) szerint az Állami Számvevőszék önálló fejezetként jelenik meg a költségvetésben, míg a (2) 

alapján saját maga készíti el költségvetési javaslatát, amelyet a kormány változtatás nélkül emel át a 

költségvetési törvényjavaslatba. Ezen felül további előírás, hogy a számvevőszék részére biztosított források 

nem lehetnek kisebbek az előző évinél. 

 

119 Elérhetővé tesz-e a kormány közérthető magyarázatokat a költségvetésben és a 
költségvetéshez kapcsolódó előforduló kifejezésekre (például glosszárium, szójegyzék 
formájában)? 
 a. Válasz 

Igen, minden fontos kifejezésre elérhető érthető magyarázat. 

 b. Válasz 

Igen, minden fontos kifejezésre elérhető magyarázat, de ezek nem mindig egyértelműek/érthetőek. 

 c. Válasz 

Igen, néhány kifejezésre elérhető magyarázat. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100066.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100066.TV


 d. Válasz 

Nem, a kormány nem tesz közzé ilyen magyarázatokat. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem tesz közzé szójegyzéket. 

 

Szakmai értékelő: 

VÉLEMÉNY 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, nincs hozzátennivalóm. 

- Igen, egyetértek az értékeléssel, de megjegyzést vagy pontosítást fűzök hozzá vagy másik 

hivatkozást javaslok. 

- Nem értek egyet az értékeléssel. 

- Nem tudom megítélni ezt a mutatót. 

Megjegyzések:  

Nincsen szójegyzék, ráadásul a költségvetési dokumentumok egy átlagember számára egyáltalán nem 

értelmezhetőek. Az információk elérhetőek online, de több intézmény honlapja között elosztva, és a legtöbb 

esetben nehezen kezelhető pdf-formátumban. A dokumentumok iránti kérések, egyéb megjegyzések többnyire 

szintén csak email-en keresztül továbbíthatóak az intézményeknek. 

 

120 Köteles-e a kormány kikérni a nyilvánosság (lakosság, különböző szervezetek) véleményét 
a költségvetés tervezési és végrehajtási szakaszában? 
 a. Válasz 

Törvény, szabályozás vagy egyéb hivatalos kötelezettség van arra, hogy a kormány kikérje a nyilvánosság 

véleményét mind a tervezési, mind a végrehajtási szakaszban. 

 b. Válasz 

Törvény, szabályozás vagy egyéb hivatalos kötelezettség van arra, hogy a kormány kikérje a nyilvánosság 

véleményét a tervezési vagy végrehajtási szakaszban. 

 c. Válasz 

Nincs hivatalos kötelezettsége a kormánynak, hogy kikérje a nyilvánosság véleményét a tervezési vagy 

végrehajtási szakaszban, de nem intézményesített eljárások vannak arra, hogy a nyilvánosság elmondhassa a 

véleményét a tervezési, végrehajtási vagy mindkét szakaszban. 

 d. Válasz 

Nincs hivatalos kötelezettség és a kormány nem is kéri ki a nyilvánosság véleményét a költségvetési folyamat 

során. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

Semmilyen erőfeszítést nem tett a kormány 2013-ban, hogy költségvetési kérdésekben felmérje a lakosság 

véleményét. 

 



121 Amikor a költségvetés tervezési szakaszában a kormány kikéri a nyilvánosság (lakosság, 
különböző szervezetek) véleményét, megfelelően hangsúlyozza a konzultációtól elvárt 
eredményeket és elegendő információt biztosít-e a nyilvánosság részére, hogy felkészülten 
alkothassanak véleményt? 
 a. Válasz 

A kormány elegendő információt (beleértve a konzultációtól elvárt eredményeket) biztosít a nyilvánosság 

részére a véleményük kikérése előtt. 

 b. Válasz 

A kormány közzétesz információkat a nyilvánosság számára, de ezek elégtelenek vagy nem érhetőek el a 

vélemény kikérése előtt. 

 c. Válasz 

A kormány biztosít információkat, de ezek elégtelenek és nem is érhetőek el a vélemény kikérése előtt. 

 d. Válasz 

A kormány nem biztosít információkat, vagy nem kéri ki a nyilvánosság véleményét a költségvetési folyamat 

tervezési szakaszában. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem kéri ki a nyilvánosság véleményét költségvetési kérdésekben. 

 

122 Amikor a költségvetés végrehajtási szakaszában a kormány kikéri a nyilvánosság 
(lakosság, különböző szervezetek) véleményét, megfelelően hangsúlyozza a konzultációtól elvárt 
eredményeket és elegendő információt biztosít-e a nyilvánosság részére, hogy felkészülten 
alkothassanak véleményt? 
 a. Válasz 

A kormány elegendő információt (beleértve a konzultációtól elvárt eredményeket) biztosít a nyilvánosság 

részére a véleményük kikérése előtt. 

 b. Válasz 

A kormány közzétesz információkat a nyilvánosság számára, de ezek elégtelenek vagy nem érhetőek el a 

vélemény kikérése előtt. 

 c. Válasz 

A kormány biztosít információkat, de ezek elégtelenek és nem is érhetőek el a vélemény kikérése előtt. 

 d. Válasz 

A kormány nem biztosít információkat, vagy nem kéri ki a nyilvánosság véleményét a költségvetési folyamat 

végrehajtási szakaszában. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem kéri ki a nyilvánosság véleményét költségvetési kérdésekben. 

 

123 Létrehozott-e a kormány könnyen kezelhető és elérhető gyakorlatokat a nyilvánosság által 
fontosnak tartott költségvetési prioritások (fontossági sorrend) felmérésére? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott ilyen gyakorlatokat, és ezek széles körben elérhetőek és használtak a lakosság 

részéről. 



 b. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott ilyen gyakorlatokat, és bár ezek széles körben elérhetőek, a lakosság nem él ezen 

lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott ilyen gyakorlatokat, de ezek nehezen elérhetőek. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány semmilyen gyakorlatot nem hozott létre a társadalom által fontosnak tartott költségvetési 

prioritások felmérésére. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány nem hozott létre semmilyen gyakorlatot.  

Hasonló témában egyedül a Nemzeti Konzultációk említhetőek meg, amelyek egyéb témákban mérték fel a 

lakosság véleményét (főleg jogi és morális kérdésekben). A felmérések azonban alkalomszerűek voltak, nem 

tekinthetőek rendszeres gyakorlatnak. 

 

124 Létrehozott-e a kormány könnyen kezelhető és elérhető gyakorlatokat a nyilvánosság 
költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek felmérésére? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek 

felmérésére, és ezek széles körben elérhetőek és használtak a lakosság részéről. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek 

felmérésére, és bár ezek széles körben elérhetőek, a lakosság nem él ezen lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a kormány létrehozott gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló nézeteinek 

felmérésére, de ezek nehezen elérhetőek.  

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem hozott létre gyakorlatokat a nyilvánosság költségvetés végrehajtásáról szóló 

nézeteinek felmérésére. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

A kormány semmilyen gyakorlatot nem hozott létre. 

 

125 Közzéteszi-e a kormány hivatalos és részletes jelentésben, hogy a nyilvánosságtól kapott 
véleményeket, javaslatokat hogyan hasznosította a költségvetés tervezése során és hogyan 
javították a költségvetés végrehajtását? 
 a. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen véleményeket, javaslatokat kapott a nyilvánosságtól, és 

részletes visszajelzést ad, hogy ezeket hogyan hasznosította. 

 b. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen véleményeket, javaslatokat kapott a nyilvánosságtól, de 

csak korlátozott mértékű, elnagyolt visszajelzést ad arról, hogy ezeket hogyan hasznosította. 



 c. Válasz 

Igen, a kormány közzétesz jelentést arról, hogy milyen véleményeket, javaslatokat kapott a nyilvánosságtól, de 

nem ad visszajelzést arról, hogy ezeket hogyan hasznosította. 

 d. Válasz 

Nem, a kormány nem tesz közzé jelentést erről a témáról. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

Mivel semmilyen gyakorlat nem létezik a nyilvánosság véleményének felmérésére (lásd 124-es kérdés), ezért a 

kapott javaslatok hasznosulásáról sem készül jelentés. 

 

126 Tart-e nyilvános meghallgatást a törvényhozás valamely bizottsága (vagy bizottságai) a 
költségvetés makrogazdasági és fiskális kereteiről, amelyen a kormány illetve a nyilvánosság 
képviselőinek véleményét is meghallgatja? 
 a. Válasz 

Igen, történnek ilyen meghallgatások, és ezeken mind a kormány, mind a nyilvánosság széles rétegének 

képviselői részt vesznek. 

 b. Válasz 

Igen, történnek ilyen meghallgatások, és ezeken mind a kormány, mind a nyilvánosság néhány rétegének 

képviselői részt vesznek. 

 c. Válasz 

Igen, történnek ilyen meghallgatások, de ezen csak a kormány képviselőjének véleményét hallgatják meg, a 

nyilvánosságét nem. 

 d. Válasz 

Nem, nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat a költségvetés makrogazdasági és fiskális kereteiről. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Jegyzőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2013. október 21-én, hétfőn 9 óra 

13 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében megtartott üléséről 

 6-35. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf 

Ismertető a bizottságok munkájáról 

 URL: http://www.parlament.hu/bevezetes3 

 

Megjegyzések:  

A törvényjavaslat makrogazdasági és fiskális kereteit a Számvevőszéki és költségvetési bizottság tárgyalta meg. 

Az ülés nyilvános volt, de a sajtó érdeklődését nem keltette fel, ezért csak az ülés jegyzőkönyve szolgál 

forrásként az elhangzottakról. 

Az ülésre kizárólag a közszféra képviselőit hívták meg, a Nemzetgazdasági Minisztérium mellett a Költségvetési 

Tanács és az Állami Számvevőszék képviselői jelentek meg. Kormánytól független elemzők, például 

kutatóintézetek, banki elemzők nem kaptak meghívást. Ugyanakkor a bizottsági ülés során hivatkoztak az 

utóbbiakra: a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője kiemelte, hogy a törvényjavaslatban szereplő 

kormányzati előrejelzésnél optimistább vélemények is fellelhetőek, hiszen a Bank of America Merrill Lynch 

elemzői még a kormányénál is magasabb gazdasági növekedést vártak (a jegyzőkönyv 8. oldalán olvasható). 

 

http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/bevezetes3


127 A törvényhozási bizottságok tartanak-e nyilvános meghallgatást a központi költségvetés 
főbb intézményeinek (minisztériumok, hivatalok, ügynökségek) egyedi költségvetéseiről a 
kormány képviselőjének részvételével? 
 a. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, és ezeken az intézmények széles körének költségvetéseit megtárgyalják. 

 b. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak a kiemelt intézmények költségvetéseit tárgyalják meg. 

 c. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak néhány intézmény költségvetését tárgyalják meg. 

 d. Válasz 

Nem, nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat, ahol az intézmények költségvetéseit tárgyalnák meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: 

Az egyes bizottságok azon üléseinek jegyzőkönyvei, amelyen a költségvetési törvényjavaslatot megvitatták  

 Számvevőszéki és költségvetési bizottság  

  6-35. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf 

 Mezőgazdasági bizottság  

  5-23. o., URL:  http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/MB/1310211.pdf 

 Egészségügyi bizottság  

  6-32. o., URL:  http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/EGB/1310211.pdf 

 Önkormányzati és területfejlesztési bizottság  

  8-23. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OKB/1310211.pdf 

 Oktatási, tudományos és kutatási bizottság 

  10-30. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OTB/1310141.pdf 

 Sport- és turizmusbizottság 

  5-19. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/IFB/1310141.pdf 

 Gazdasági és informatikai bizottság 

  8-23. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/GB/1310211.pdf 

 Honvédelmi és rendészeti bizottság 

  8-21. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/HOB/1310211.pdf 

 Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság 

  8-25. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/ISB/1310211.pdf 

 Kulturális és sajtóbizottság 

  8-12. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KSB/1310211.pdf 

 Külügyi bizottság 

  5-12. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KUB/1310211.pdf 

 Nemzetbiztonsági bizottság 

  5-9. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/NBB/1310151.pdf 

 Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

  10-22. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/FMB/1310141.pdf 

 

Ismertető a bizottságok munkájáról 

 URL: http://www.parlament.hu/bevezetes3 

 

Megjegyzések:  

Az egyes bizottságok megvitatták a 2014-es költségvetési törvényjavaslatot. Az ülésekre a Nemzetgazdasági 

Minisztérium és az Állami Számvevőszék képviselőit hívták meg, akik ismertették az adott bizottság 

http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/MB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/EGB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OKB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OTB/1310141.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/IFB/1310141.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/GB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/HOB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/ISB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KSB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KUB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/NBB/1310151.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/FMB/1310141.pdf
http://www.parlament.hu/bevezetes3


szakterületéhez tartozó fontosabb információkat, majd a bizottság tagjai az egyes költségvetési tételekről 

tehettek fel kérdéseket. 

 

128 A törvényhozási bizottságok tartanak-e nyilvános meghallgatást a központi költségvetés 
főbb intézményeinek (minisztériumok, hivatalok, ügynökségek) egyedi költségvetéseiről a 
kormánytól független szervezet képviselőjének részvételével? 
 a. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, és ezeken az intézmények széles körének költségvetéseit megtárgyalják. 

 b. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak a kiemelt intézmények költségvetéseit tárgyalják meg. 

 c. Válasz 

Igen, tartanak ilyen meghallgatásokat, de ezeken csak néhány intézmény költségvetését tárgyalják meg. 

 d. Válasz 

Nem, nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat, ahol az intézmények költségvetéseit tárgyalnák meg. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Jegyzőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2013. október 21-én, hétfőn 9 óra 

13 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében megtartott üléséről 

 6-35. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf 

 

Megjegyzések:  

A Számvevőszéki és költségvetési bizottság törvényjavaslatot megvitató ülésére a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács képviselőjét hívták meg. Független 

intézmények vagy civil szervezetek képviselői meghívott vendégként nem vettek részt az ülésen. 

 

129 A törvényhozási bizottságok közzéteszik-e az előző két kérdésben említett nyilvános 
üléseik jegyzőkönyvét? 
 a. Válasz 

Igen, a bizottságok közzéteszik a jegyzőkönyveket, amelyek valamennyi résztvevő írott és szóban elmondott 

véleményét tartalmazzák. 

 b. Válasz 

Igen, a bizottságok közzéteszik a jegyzőkönyveket, amelyek a résztvevők véleményének többségét 

tartalmazzák. 

 c. Válasz 

Igen, a bizottságok közzéteszik a jegyzőkönyveket, de ezek csak néhány résztvevő véleményét tartalmazzák. 

 d. Válasz 

Nem, a bizottságok nem teszik közzé a jegyzőkönyveket vagy nem tartanak ilyen nyilvános meghallgatásokat. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: 

Az egyes bizottságok azon üléseinek jegyzőkönyvei, amelyen a költségvetési törvényjavaslatot megvitatták 

 Számvevőszéki és költségvetési bizottság 

  6-35. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf 

 Mezőgazdasági bizottság 

  5-23. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/MB/1310211.pdf 

 Egészségügyi bizottság 

  6-32. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/EGB/1310211.pdf 

http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KTB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/MB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/EGB/1310211.pdf


 Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 

  8-23. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OKB/1310211.pdf 

 Oktatási, tudományos és kutatási bizottság 

  10-30. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OTB/1310141.pdf 

 Sport- és turizmusbizottság 

  5-19. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/IFB/1310141.pdf 

 Gazdasági és informatikai bizottság 

  8-23. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/GB/1310211.pdf 

 Honvédelmi és rendészeti bizottság 

  8-21. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/HOB/1310211.pdf 

 Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság 

  8-25. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/ISB/1310211.pdf 

 Kulturális és sajtóbizottság 

  8-12. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KSB/1310211.pdf 

 Külügyi bizottság 

  5-12. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KUB/1310211.pdf 

 Nemzetbiztonsági bizottság 

  5-9. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/NBB/1310151.pdf 

 Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

  10-22. o., URL: http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/FMB/1310141.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az egyes bizottsági ülések jegyzőkönyve valamennyi elhangzott véleményt szó szerinti leírásban tartalmazza. 

 

130 A számvevőszék létrehozott-e vagy fenntart-e hivatalos módot, amelyen keresztül a 
nyilvánosság részt vehet az ellenőrzési terv kialakításában (az ellenőrzésre javasolt intézmények, 
programok, projektek ajánlatával)? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az ellenőrzési 

terv kialakításában, és ezen módok könnyen elérhetőek és széles körben használtak. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzési terv kialakításában, és bár ezek könnyen elérhetőek a nyilvánosság nem él a lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az ellenőrzési 

terv kialakításában, de ezek nehezen elérhetőek a nyilvánosság számára. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék nem tart fenn hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehetne az 

ellenőrzési terv kialakításában. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: 

Az Állami Számvevőszék elérhetőségei 

 URL: http://www.asz.hu/asz-elerhetoseg 

 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 

működéséről – 2.1 A jelentések hasznosulása – 2.1.4 Nyilvánosság és társadalmi szintű hasznosulás - Közérdekű 

bejelentések kezelése 

http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OKB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/OTB/1310141.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/IFB/1310141.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/GB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/HOB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/ISB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KSB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/KUB/1310211.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/NBB/1310151.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz39/bizjkv39/FMB/1310141.pdf
http://www.asz.hu/asz-elerhetoseg


 19-20. o., URL: http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-

tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az ÁSZ honlapján megtalálhatóak az elérhetőségei. A számvevőszék éves jelentése szerint 2013-ban 318 

közérdekű bejelentés, észrevétel érkezett hozzá. 

 

131 Fenntart-e a számvevőszék hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt 
vehet az ellenőrzésekben (válaszadóként, tanúként, bizonyítékok átadásával, stb.)? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzésekben, és ezen módok könnyen elérhetőek és széles körben használtak. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzésekben, és bár ezek könnyen elérhetőek a nyilvánosság nem él ezen lehetőségekkel. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék fenntart hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehet az 

ellenőrzésekben, de ezek nehezen elérhetőek a nyilvánosság számára. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék nem tart fenn hivatalos módokat, amelyeken keresztül a nyilvánosság részt vehetne az 

ellenőrzésekben. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások: - 

 

Megjegyzések:  

Az ÁSZ-tól kapott válasz szerint a számvevőszék nem tart fenn semmilyen módot, amely révén a nyilvánosság 

részt vehetne a vizsgálatokban. Ennek legfőbb oka, hogy a számvevőszék nem rendelkezik nyomozati 

jogosítványokkal, például nem hallgathat ki tanúkat. A nyilvánosság egyetlen részvételi formája tehát a 

számvevőszéknek küldött bejelentések, amelyekről a számvevőszék eldönti, hogy érdemesek-e további 

vizsgálatra. 

 

132 Fenntart-e a számvevőszék bármilyen kommunikációs módot az ellenőrzési jelentéseinek 
terjesztésére ezen jelentések közzétételén túl? 
 a. Válasz 

Igen, a jelentések közzétételén túl a számvevőszék további kommunikációs módokat tart fenn, hogy felhívja 

a lakosság figyelmét a jelentések megállapításaira (mint például irodák, amelyek rendszeres tevékenységet 

folytatnak, hogy a jelentések azokhoz is eljussanak, akik egyébként nehezen érhetnék el azokat).  

 b. Válasz 

Nem, a számvevőszék nem tart fenn semmilyen egyéb kommunikációs módot a jelentések közzétételén túl. 

 c. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 

működéséről – 2.1 A jelentések hasznosulása – 2.1.4 Nyilvánosság és társadalmi szintű hasznosulás 

 17-18. o., URL: http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-

tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf 

 

http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf


Megjegyzések:  

Az Állami Számvevőszék külön hírportált tart fenn és rendszeresen közzétesz videókat arról, hogy az ellenőrzött 

intézmények hogyan hasznosították a számvevőszéki ellenőrzések ajánlásait. E mellett sajtótájékoztatókon 

biztosítja a lehetőséget, hogy a média széles rétegének képviselői kérdéseket tehessenek fel az ellenőrzésekkel 

kapcsolatban. 

A fent hivatkozott oldalakon megtalálható az ÁSZ leírása a jelentések terjesztéséről. Ez főképp a jelentések 

aszhirportal.hu-n való közzétételét takarja, míg a további tevékenységeket a sajtótájékoztatók megtartása és a 

jelentések hasznosulásáról szóló videóinterjúk jelentik. Ezeken túl az ÁSZ szintén megjelenik különböző 

konferenciákon, egyetemi gyakornoki programokban. 

 

133 Közzétesz-e a számvevőszék hivatalos közleményt, jelentést, amelyben részletezi, hogy a 
nyilvánosságtól kapott javaslatok hogyan hatottak ellenőrzési tervére vagy az egyes jelentései 
tartalmára? 
 a. Válasz 

Igen, a számvevőszék részletes jelentést tesz közzé a nyilvánosságtól kapott javaslatokról, és, hogy ezen 

javaslatokat hogyan hasznosította. 

 b. Válasz 

Igen, a számvevőszék közzétesz jelentést a nyilvánosságtól kapott javaslatokról, de csak korlátozott mértékű 

visszajelzést ad arról, hogy a javaslatokat hogyan hasznosította. 

 c. Válasz 

Igen, a számvevőszék közzétesz jelentést a nyilvánosságtól kapott javaslatokról, de nem ad visszajelzést 

arról, hogy a javaslatokat hogyan hasznosította. 

 d. Válasz 

Nem, a számvevőszék semmilyen jelentést nem tesz közzé, hogy társadalmi konzultációk során milyen 

javaslatokat kapott a nyilvánosságtól. 

 e. Válasz 

Nem értelmezhető / egyéb válasz. 

 

Hivatkozások:  

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 

működéséről – 2.1 A jelentések hasznosulása – 2.1.4 Nyilvánosság és társadalmi szintű hasznosulás – 

Közérdekű bejelentések kezelése 

 19-20. o., URL: http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-

tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf 

 

Megjegyzések:  

Az Állami Számvevőszék éves jelentésében 318 közérdekű bejelentésről számolt be, valamint arról, hogy ezeket 

kockázatkezelési módszertanának megfelelően értékelte. Az viszont nem derül ki, hogy érdemben felhasználta-

e a bejelentéseket az éves ellenőrzési terve összeállításakor. 

 

http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf
http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-2013-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol/125j000.pdf

