
A pénzügyi közigazgatás modernizációja

Előadó: 
Vertetics Ádám, 

a Magyar Államkincstár Gazdasági 
Főigazgatója



2014-ben a Nemzetgazdasági Miniszter a Kincstár
elnökének előterjesztésére elfogadta a Modern Kincstár
(2014-2018) stratégiát, amely a szervezet esetében a
szolgáltató állammal szemben támasztott kihívásokraszolgáltató állammal szemben támasztott kihívásokra
történő megfelelést hivatott biztosítani.
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A JELENLEGI KINCSTÁRI SZERVEZETRENDSZER 
KIALAKULÁSA

• 1996. január elsején megalakult a Kincstár.
• 2001-ben a Kincstár fő funkciói szerint (költségvetés végrehajtása, a pénzügyi szolgáltatás 

kezelése, valamint az államadóság kezelése) három szervezetre vált szét: 
– az Államháztartási Hivatalra, 
– a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra, 
– és az Államadóság Kezelő Központ Részvénytársaságra.

• 2003. június 30-ától az Államháztartási Hivatal és a Magyar Államkincstár Rt. egyesült. A cél a • 2003. június 30-ától az Államháztartási Hivatal és a Magyar Államkincstár Rt. egyesült. A cél a 
tevékenységek harmonizációja, az átfedések elkerülése, az Európai Unióhoz való csatlakozási 
követelményeknek való megfelelés volt. 
A mindenkori hatályos költségvetési törvény végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat a magyar kincstári rendszer két szervezete látja el:
– a Magyar Államkincstár 
– és az Államadósság Kezelő Központ Zrt.

• A Kincstár területi szervei 2007 és 2010 között regionális hálózatban, 2011. január 1-jétől megyei 
struktúrában látják el a feladataikat.
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A JELENLEGI KINCSTÁRI SZERVEZETRENDSZER 
KIALAKULÁSA

2017. január 1-jével az Államkincstár szervezetét érintő jelentős átalakulás következett be, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) beolvadásos különválása miatt:

• általános jogutódja a Magyar Államkincstár lett, így korábbi központja beolvadt a Magyar
Államkincstár szervezetébe, területi szervei különválással a megyei Kormányhivatalokhoz
kerültekkerültek

• a beolvadás következtében immár a Magyar Államkincstár látja el a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési európai uniós kifizető ügynökségi tevékenységet, emellett gondoskodik a
nemzeti agrár-vidékfejlesztési támogatások kifizetéséről is

2017. november 1-jével az további jelentős átalakulás következik be, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság beolvadása miatt.
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• A Kincstár küldetésének támogatása az alábbi egymást
kölcsönösen erősítő stratégiai célok által történik:

A KINCSTÁR KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI CÉLJAI
(2014-2018)

KÖZJÓ
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Átláthatóság a 
közpénzek 

felhasználásánál

Csökkenjen az 
államháztartáson 
belüli, Kincstáron 

kívüli 
pénzforgalom

A Kincstár 
szolgáltató 

funkciójának 
erősítése



A Kincstár öt fő célterületet határozott meg széleskörű tevékenységei közül,
amely célterületeket érintő célkitűzések megfelelő ütemezés és a szükséges
források időben történő rendelkezésre állása mellett reálisan
megvalósíthatóak a 2014-2018 közötti időszakban, megteremtve ezzel a
Modern Kincstár alapjait.

A MODERN KINCSTÁR

Az öt fő célterület
• a pénzforgalom,
• a támogatások és a központi illetményszámfejtés, illetve
• az államháztartási feladatok
• létesítménygazdálkodási feladatok
• kommunikációs feladatok.
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• A megújuló Kincstár feladatait szolgáltatásorientáltan, az ügyfelek igényeihez igazodva,
megbízható módon és magas szakmai színvonalon látja el.

• Kormányzati belső támogató szolgáltatások fejlesztése és nyújtása.
• Az államháztartás alacsonyabb finanszírozási szükséglete.
• Minél szélesebb kör bevonása a kincstári számlavezetésbe, beemelve az önkormányzatokat

és intézményeiket a kincstári ügyfélkörbe.
• Megújításra és egységesítésre kerül a kincstári számlavezető-rendszer, ezzel hatékonyabban

JÖVŐKÉP

• Megújításra és egységesítésre kerül a kincstári számlavezető-rendszer, ezzel hatékonyabban
támogatva a Kincstári Egységes Számla finanszírozását.

• Egységes hálózatba szerveződve, korszerű ügyviteli és informatikai rendszerek segítségével
információ- és szolgáltató központként támogatja az államháztartás és szervezetei hatékony
működését;

• Információs adatbázisainak működtetésével támogatja a költségvetés tervezését és
végrehajtásának elemzését, a megalapozott kormányzati, törvényhozási döntéshozatalt,
valamint a megbízható, pontos és naprakész információszolgáltatást az adófizetők,
befektetők és nemzetközi szervezetek felé;

• A közjó szolgálata, a közpénzek átlátható, hatékony és ellenőrzött felhasználása.
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• Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIRA)

• Kincstári Számlavezető rendszer (KSZR)

• OTR (Országos Támogatási Rendszer)

A MODERN KINCSTÁR IT TÁMOGATOTTSÁGA

• Önkormányzati ASP (Application Service Provider) rendszer

• IFMIS (Integrated Financial Management Information System)
rendszer és Adattárház
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Köszönöm a figyelmet!


