TÁJÉKOZTATÓ
a Vélemény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló törvényjavaslatról című ellenőrzéséről

- Következtetések Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve ellenőrizte a 2019. évi központi
költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Az ellenőrzés során az Állami Számvevőszék az alábbi
megállapításokat, következtetéseket fogalmazta meg.
Az Állami Számvevőszék véleménye szerint a 2019. évi központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat megalapozott, támogatja a költségvetés rövid és középtávú stabilitását, emellett
hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedés megvalósításához. A költségvetési
törvényjavaslat szerkezete és tartalma összhangban van a jogszabályi előírásokkal, ezáltal teljesül a
felelős költségvetési gazdálkodás követelménye.
A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat a fenntartható növekedés és a fenntartható kifehérítés
költségvetése. Az adóbevételek tervezett jelentős növekedését a Kormány által várt 4,1%-os
gazdasági növekedés, valamint a gazdasági folyamatok további fehérítése támasztja alá. Mindez
egyértelműen hozzájárul a központi költségvetés stabilitásához, amelynek az alapját az elmúlt
években hozott célirányos és összehangolt intézkedések jelentik.
A központi költségvetés bevételeinek növekedése mellett kiemelt hangsúlyt kap az is, hogy a növekvő
költségvetési források mire és hogyan kerülnek felhasználásra. A gazdasági növekedés és fehéredés
által realizálható többlet adó- és járulékbevételeket célszerű elsősorban az adó- és
járulékterhek további csökkentésére fordítani. A forgalmi típusú adónemeknél alapvetően nem az
adóteher mérséklése jelent feladatot, hanem a lehető legnagyobb hatékonyságú beszedési rendszer
kialakítása. Az adók és járulékok további csökkentésével növekszik a vállalkozások
versenyképessége és tovább folytatódhat a fizetésből élő családok jövedelmének növekedése,
amely a belső kereslet emelkedésének alapvető feltétele.
Legalább ilyen fontos a hazai gazdaság erősítésében, versenyképességének növelésében, hogy a
központi költségvetés által elköltött közpénzeknek egyértelmű célokat kell szolgálnia és a
felhasználásuknak eredményesnek kell lennie. Ezért kiemelt szempontot jelent, hogy a központi
költségvetés által részben, vagy egészben finanszírozott feladatok esetén meghatározásra kerüljenek
a világos felhasználási célok, valamint a költségvetés megvalósítási időszakában folyamatosan
nyomon követésre kerüljön a kitűzött célok elérése.
A gazdasági növekedés időszakában is szükséges az előregondolt tervezés, a jövőben esetlegesen
bekövetkező gazdasági sokkokra való felkészülés. Ezért az anticiklikus gazdaságpolitika
eszközeivel tudatosan fel kell készülni egy rosszabb időszakra is, amelyhez a költségvetésben is
meg kell a teremteni a megfelelő fedezetet. A jelenlegi intenzív gazdasági növekedés révén
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folyamatosan bővülő költségvetési bevételek lehetőséget teremtenek olyan biztonsági tartalék
képzésére, amely a későbbi váratlan helyzetek kezeléséhez használható fel.
A gazdasági növekedés jövőbeli fenntarthatóságának alapvető feltétele a hatékonyság növelése.
A GDP növekedéséhez a kutatások és az innovációk számának ösztönzése is nélkülözhetetlen.
Mindehhez elengedhetetlen az állam részéről a bürokrácia további csökkentése, valamint a
közfeladatok tartalmának, finanszírozási módszerének tudatos értékelése.
A központi költségvetés a gazdasági fejlődés érdekében nemcsak aktív eszközöket tud felhasználni,
hanem a saját gazdálkodásával is számos pozitív hatást gyakorolhat a piaci folyamatokra. A központi
költségvetés stabilitásához és közvetetten a gazdasági növekedés támogatásához
nélkülözhetetlen a költségvetési szervek felelős gazdálkodása, amelynek kiindulópontját jelenti az
intézményi költségvetések tudatos kialakítása. A költségvetési tervezés során – intézményi szinten is
– a gazdálkodás fenntarthatóságát és hatékonyságát szükséges biztosítani. Ezáltal a megtakarított
költségvetési források más feladatoknál, illetve területeken nyújthatnak fedezetet a közfeladatok
finanszírozásához.
Minden állami szervezet felé elvárás a közpénzek célszerű és hatékony felhasználása. E cél
megvalósítása érdekében az elköltésre váró közpénzekhez nélkülözhetetlen a felhasználás minőségét
jellemző mutatószámok hozzárendelése. Az ilyen típusú indikátorok több kormányzati stratégiában
is megjelennek, ezek közé tartozik például a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia
2014-2020, a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia és a Nemzeti Energiastratégia 2030.
Állami Számvevőszék
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