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I. A jó állam, jó kormányzás értelmezése
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Társadalmi szerkezet, várakozások, a kormányzás céljai és a közjó

Gazdasági várakozások

Társadalmi struktúrában betöltött csoport/réteg 
pozíció

meghatározta várakozás

Kormányzati preferenciák, célok és várakozások 
érvényesülése a döntésekben és a végrehajtásban

Szociális várakozások 

Piaci szféra 
működése

Költségvetési 
szféra működése

Jó állam/kormány 
társadalom- és gazdaságformáló

képesség

A várakozást, a bizalmat és a 
bizalomhiányt, az azonosulást és a 

szembenállást befolyásoló tényezők:
életkörülmények, iskolázottság, tapasztalat, 
tájékozottság, hagyomány, személyes- és 
társadalmi örökség, kor, nem, előítéletek, 
etikai értékek, személyes és csoport/réteg 
érdekek, érzelmi - beállítódottsági fakto-

rok,meggyőződés, lakóhely, környezet stb.

Nemzetközi feltételek, világpolitikai, 
világgazdasági hatások, szövetségi 

rendszerből adódó kötelezettségek, 
geopolitika és környezeti  
meghatározottságok stb.

stabilitás és növekedés 
dinamikus egyensúly a társadalmi 
igények és a fenntartható fejlődés 

között
KÖZJÓForrás: saját szerkesztés

A KT szerepe



II. Előzmények a szabályalapú költségvetés honi 
alkalmazásában
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1. A felelős költségvetési politika alapvető céljai

• Az államháztartás tartósan egyensúly közeli állapotának 
biztosítása

• Az államadósság hosszú távon fenntartható szintjének 
elérése

• Az ország regionális és globális versenyképességének 
szolgálata

• Az állami újraelosztás mértékének az előző célok 
eléréséhez szükséges szintre szorítása
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2. A felelős költségvetési politika lényegesebb elemei

• költségvetés-politikai szabályok, amelyek egyenlegcélokat és 
azok elérését szolgáló tervezési követelményeket (például az 
elsődleges egyenlegcél nem lehet elsődleges hiány, vagyis a 
bevételek és a kiadások adósságszolgálat nélküli egyenlege nem 
lehet negatív) határoznak meg

• a költségvetési fegyelmet és átláthatóságot biztosító eljárási 
szabályok (például hatásvizsgálatok előírása)

• a költségvetési fegyelmet és átláthatóságot biztosító
intézményes feltételek megteremtése, ez a „független pénzügyi 
intézmény” (Independent Fiscal Institution), ami többféle 
formában (költségvetési tanács stb), szakmai hátérrel 
működhet 
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2006-ra nyilvánvaló vált, hogy a rendszerváltozás óta érvényesülő költségvetési gyakorlat 
– alkumechanizmusokat tükrözött, 
– a tervezés politikai ígéretekre épült,
– a költségvetési gazdálkodás a fenntartható fejlődés akadályává vált, az államháztartás 
a reálgazdaságtól erőt „szívott el”, nem járult hozzá az ország gazdasági 
teljesítményéhez.
A konszolidációk
– elsősorban bevétel-oldaliak voltak – eredmény nélkül,
– amikor – kényszerűen – kiadásoldali lépésekre került sor, hiányzott  mögülük a 
szerkezeti modernizáció.
Következmény
– a rövid életűség,
– a fiskális fenntarthatatlanság szélén való egyensúlyozás.
A zárszámadások ellenőrzési tapasztalataiból egyértelműen arra lehetett következtetni, 
hogy a gyenge megalapozottságú költségvetés a fegyelmezett végrehajtás korlátja volt, 
folyamatos versenyképességi hátrányt okozott. 8

3. A költségvetési gyakorlat jellemzői



4. Kettős útkeresés (2006-2007)

A szabályok jellegét, mind betartásuk intézményi garanciáit illetően két 
irányba haladt a gondolkodás: 
•az Állami Számvevőszék kezdeményezése – a közpénzügyi modernizáció
tézisei – abból indultak ki, hogy az érdemi változáshoz a közpénzekkel való
gazdálkodás egészét kell szabályozottá, átláthatóvá és kiszámíthatóvá tenni. 
Az átfogó újraszabályozás szükségességét és hasznosságát illető egyetértés 
azonban a politikai megosztottság, a belső vitáktól terhelt koalíciós 
kormányzás körülményei között kevésnek bizonyult a megvalósításhoz.
•másik szakmai kezdeményezés a költségvetési feszültségek leglényegesebb 
okát, a túlköltekezés megakadályozását helyezte középpontjába, és a 
nemzetközi gyakorlatban már sikerrel alkalmazott ún. szabályalapú
költségvetés elemei adaptálását tartotta a - honi problémák oldásában is -
célravezetőnek. 
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Mindezek nyomán az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Magyar 

Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére

– indult meg a szabályalapú költségvetés keretfeltételeinek 

előkészítése.

Cél volt:

– az államháztartás tartós finanszírozhatósága, 

– a konzisztens szabályozás megalkotása, amely biztosítja a hosszabb 

távon „gondolkodó” költségvetési tervezést.

10



2008 végére - a fenyegető államcsőd és az IMF-EU kölcsönfelvétel nyomása 
árnyékában - született meg a felelős költségvetési gazdálkodásról szóló
törvény, amit
felfogásából, beavatkozási mechanizmusából /kiadási limitjeiből/ adódóan 
„plafontörvénynek” neveztek. 
Megalkotása előtt a Költségvetési Tanácsra és szervezetére két koncepció:
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2010 év végéig a 2. koncepció érvényesült, 2011-től visszatérés az 1. koncepcióhoz (átmenet 
szabályozása a költségvetési törvényben)



III. A 2011-től működő Költségvetési Tanács 
tevékenysége és a költségvetési stabilitás
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- A közpénzügyek végül 2011-ben az Alaptörvényben kaptak méltó helyet, 
majd a szabályozást még az év végén született Stabilitási Törvény foglalta 
keretbe. Az öt éve született Alaptörvény következetes érvényesítése vált a 
honi költségvetési stabilitás egyik meghatározó garanciájává. 

- Az Európai Unió országainak többségében inkább a figyelemfelhívó, 
tanácsadó jellegű, közvetlen felelősséggel nem járó, makro-elemző, 
technikai-előrejelző (kivetítő) munka a jellemző, amit – korlátozottan –
erősíthet az adott intézmény számvevőszékhez, vagy parlamenthez 
kapcsolása, különböző erősségű véleményezési jogosultságokkal. 

- A „magyar megoldás” a KT  folyó (éves) költségvetési tervezéshez 
kapcsolódó közvetlen közjogi felhatalmazásával és ezzel járó
felelősségével meghaladja az Európai Unió országai többségében élő
gyakorlatot. 
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1. A Költségvetési Tanács kötelező feladatai   
• a költségvetés elfogadási folyamata

> a központi költségvetési törvény tervezetének illetve a költségvetési 
törvény módosításának véleményezése annak megalapozottsága szempontjából

> a költségvetési törvényjavaslat vizsgálata az államadósság-szabálynak való
megfelelőségről (előzetes hozzájárulás a zárószavazáshoz, vétójog) 
• a költségvetés végrehajtásának monitoringja a hosszabb távú makrogazdasági 
folyamatok kontextusában

> a központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásáról és az 
államadósság várható alakulásáról félévente vélemény nyilvánítása
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Az Alaptörvény az alkotmányos működés feltételei közé emelte a költségvetési 
stabilitás céljait, s az ezen őrködő Költségvetési Tanácsot, amely
az Országgyűlés törvényhozó munkáját támogató testület, az Alaptörvénynek és a 
törvényeknek alárendelve végzi feladatait.



2. A Költségvetési Tanács egyéb és nem kötelező feladatai, feladatfelfogása

• a társadalmi, szakmai/média érdeklődés kielégítése 
• nemzetközi szervezetek információ kérésének teljesítése
• közgazdasági szakma „kiszolgálása” rendezvényekkel
• együttműködés más országok független költségvetési felelősségi 

intézményeivel
• nyilvánosság eszközeivel az államháztartási stabilitásának 

előmozdítása (a Tanács határozatai, éves feladatterve, egyéb 
dokumentumai, az általa felhasznált kutatások a KT honlapján 
megtalálhatók)
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A KT tevékenysége is hozzájárult a költségvetési egyensúlyi politikához: a 
túlzott deficit (EDP) eljárás 2013-ban megszűnt.
A Költségvetési Tanács néhány meghatározó döntése:

-2012-ben a 2013. évi költségvetési törvény tervezetében a 
makrogazdasági pályát s a hiánycélt kifogásolta. Új előterjesztés készült 
módosított makrogazdasági háttérrel, hiánycéllal, további egyensúlyt 
javító bevételi (így az adórendszert érintő) és kiadási intézkedésekkel.

-2013-ban a 2014. évi költségvetési törvény tervezetéről írt Véleményében 
kockázatokat azonosított mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ezért az 
egyensúlyi célok teljesítéséhez szigorú gazdálkodást tartott indokoltnak az 
államháztartás minden szintjén.
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- 2014-ben a 2015. évi költségvetési törvény tervezeténél a 
makrogazdasági pálya teljesítését veszélyeztető külső körülmények 
„kivédésének” szükségességére irányította rá a figyelmet. 

- 2015-ben a 2016. évi költségvetési törvény tervezetéhez kapcsolódva 
jelezte az államadósság-szabály (a Stabilitási Törvényben szereplő
adósságképlet) betarthatatlanságát (mind az államháztartás 
egyensúlyának, mind a növekedésnek a veszélyeztetését). Indítványozta 
a képlet módosítását. Az Országgyűlés – ezekre is figyelemmel – új 
adósságképletet fogadott el.

- 2016-ban a 2017. évi költségvetési törvény tervezeténél pozitívan 
értékelte a kiegyensúlyozott irányba megtett lépést (a működési és a 
felhalmozási költségvetés elkülönítését, deficitet csak az utóbbinál 
megjelenítve). Ugyanakkor felhívta a figyelmet az ún. strukturális 
hiányra vonatkozó követelmény nem teljesítésére.
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IV. A költségvetési stabilitás és a versenyképesség
- néhány illusztráló adat -
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Az Európai Unió néhány országának GDP arányos államadóssága és 
a független fiskális intézmény létrehozásának éve 
a jelölések az adott ország költségvetési tanácsának alakulását mutatják

Forrás: KT Titkárság, Eurostat



A gazdasági konjunktúra erősödik, a régiós gazdasági növekedés meghaladja az 
euróövezet átlagát

Forrás: Európai Bizottság 2016. tavaszi előrejelzés

Gazdasági növekedés (év/év, %) A 2015-ös KSH aktuális adat szerint a növekedés 3,1 százalék



Átrendeződések az EU 10 országcsoportban:
Költségvetési egyenleg Növekedési trend
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A versenyképesség része az államháztartás hatékonysága: nem elvesz, hanem hozzájárul a 
versenyképességhez!

Forrás: KT Titkárság, Eurostat



Sikeres volt az államháztartási hiány csökkentése

Forrás: MNB, Eurostat alapján KT Titkárság szerkesztés

* 2016 évi várható adatok
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Állampapír hozamok (%)

23Forrás: ÁKK              Megjegyzés: *A devizaadósság a hónap utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre

A költségvetés olcsóbb finanszírozása a gazdaság és a társadalom számára 
forrásokat szabadít fel, növekedési tényező

A deviza alapú államadósság aránya (%)

A költségvetés olcsóbb 
finanszírozása 

A 2016. szeptember 
közepi állás szerint 

már csak 28%



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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