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Szilágyi Zsuzsanna
számvevő tanácsos,
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számvevő tanácsos
irodavezető
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általános forgalmi adó

ÁHH

Államháztartási Hivatal

Áht.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

AIK

Agrárintervenciós Központ

ÁKK Rt.

Államadósság Kezelő Központ Rt.

ALB

Alkotmánybíróság

Ámr.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet

ANP

EU Közösségi Vívmányai Átvétele Nemzeti Program

APEH

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

APEH-SZTADI

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai- és Adatfeldolgozó Intézet

Art.

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény

ÁNTSZ

Állami Népegészségügyi és Tiszti Szolgálat

ÁPV Rt.

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság

ÁSZ

Állami Számvevőszék

ÁSZ tv.

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény

At.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény

BA

MPA Bérgarancia Alaprész

BÉT

Budapesti Értéktőzsde

BÍR

Bíróságok

BM

Belügyminisztérium

Bszi

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény

BV

Büntetés Végrehajtás

Cct.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről
szóló 1992. évi XCII. törvény

E. Alap

Egészségbiztosítási Alap

EBB

Európai Beruházási Bank

Ebtv.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény

EBRD

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank

EHO

Egészségügyi Hozzájárulás
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EMU

Gazdasági és Pénzügyi Unió

ESA ’95

European System of Accounts (európai nemzetiszámla-rendszer)

EU

Európai Unió

EüM

Egészségügyi Minisztérium (régi rövidítés)

ESzCsM

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (új rövidítés)

EXIMBANK Rt. Magyar Export-Import Bank Rt.
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FA

MPA Foglalkoztatási Alaprész

Flt.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény

FKA

MPA Fejlesztési és Képzési Alaprész

FKT

Fejlesztési és Képzési Tanács

FMM

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

FPEP

Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

FPMNYI

Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

FVM

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

GDP

Bruttó Hazai Termék

GFS

Government Financial Statistics

GKI

GKI Gazdaságkutató Rt.

GM

Gazdasági Minisztérium (régi rövidítés)

GKM

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (új rövidítés)

GV

Gazdasági Versenyhivatal

gyed

gyermekgondozási díj

gyes

gyermekgondozási segély

gyet

gyermekgondozási támogatás

GYFA

Gyártmányfejlesztési Forgóalap

HM

Honvédelmi Minisztérium

HM KPSZH

Honvédelmi Minisztérium Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal

Hszt.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

HTMH

Határon Túli Magyarok Hivatala

IBRD

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank

IH

Információs Hivatal

IHM

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

IM

Igazságügyi Minisztérium

IM-BV

Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtási Szervezet

ISM

Ifjúsági és Sportminisztérium (régi rövidítés)

GyISM

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (új rövidítés)

Jöt.

A jövedéki adóról szóló 1997. CIII. törvény

KAIG

Kiemelt Adózók Igazgatósága (APEH)

Kbt.

A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény

KE

Köztársasági Elnökség

KEH

Köztársasági Elnöki Hivatal

KEHI

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

KELER

Központi Elszámolóház és Értéktár Részvénytársaság

KESZ

Kincstári Egységes Számla

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau (Újjáépítési és Hitelbank)

Kincstár

Magyar Államkincstár Rt.

Kjt.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

KNPA

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

KöM

Környezetvédelmi Minisztérium (régi rövidítés)

KöVIM

Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

KT

Kincstári Tanács

KT

Közbeszerzések Tanácsa

Ktv.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

KüM

Külügyminisztérium

KVI

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

KvVM

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (új rövidítés)

Kvtv.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló
2000. évi CXXXIII. törvény

MAT

Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete

ME

Miniszterelnökség

MeH

Miniszterelnöki Hivatal

MEHIB Rt.

Magyar Exporthitel Biztosító Rt.

MEHIG

Miniszterelnöki Hivatal Igazgatás

ME-MKGI

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MFB Rt.

Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

MH

Magyar Honvédség

MK

Munkaügyi Központ

MkM

Művelődési és Közoktatási Minisztérium

MKÜ

Magyar Köztársaság Ügyészsége
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MNB

Magyar Nemzeti Bank

Mobilitás

Mobilitás Módszertani Központ és Regionális Szolgáltató Irodák

MPA

Munkaerőpiaci Alap

MR Rt.

Magyar Rádió Részvénytársaság

MTA

Magyar Tudományos Akadémia

MTV Rt.

Magyar Televízió Részvénytársaság

MüM

Munkaügyi Minisztérium

MSZA

MPA Szolidaritási Alaprész

NBH

Nemzetbiztonsági Hivatal

NBSZ

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

NEKH

Nemzeti Etnikai Kisebbségi Hivatal

NKÖM

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (régi rövidítés)

NKM

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (új rövidítés)

NSZI

Nemzeti Szakképzési Intézet

Ny. Alap

Nyugdíjbiztosítási Alap

NYUFIG

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

OBH

Országgyűlési Biztosok Hivatala

OECD

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

OECF

Tengerentúli Gazdasági Együttműködési Alap

OFA

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

OGY

Országgyűlés

OGYH

Országgyűlés Hivatala

OK

Országimázs Központ

OKÉV

Országos Képzési és Vizsgaközpont

OM

Oktatási Minisztérium

OM A.I.

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

OMT

Országos Munkaerőpiaci Tanács

OEP

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

OOSZI

Országos Orvosszakértői Intézet

ONYF

Országos Nyugdíjbiztosítás Főigazgatóság

OszT

Országos Szakképzési Tanács

OTKA

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram

ÖNHIKI

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok

PM

Pénzügyminisztérium

PNSZ

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

PSZÁF

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

RA

MPA Rehabilitációs Alaprész

SZA

MPA Szakképzési Alaprész

SzCsM

Szociális és Családügyi Minisztérium

SZJA

személyi jövedelemadó

Szt.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

TÁH

Területi Államháztartási Hivatal

TÁKISZ

Területi Államigazgatási és Közigazgatási Információs Szolgálat

Tbj.

A társadalombiztosítás ellátásaira, a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvény

TH

Történeti Hivatal

TJKSZ

Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet

TMP

EU tagállamként való működés szervezeti-személyzeti feltételeinek
megteremtését célzó kormányzati program

Tny.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

VP

Vám- és Pénzügyőrség

VPOP

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

VPÜSZK

Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai
Központja
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Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Alkotmány (32/C. § (1) bekezdés) és a számvevőszéki törvény (2. § (1) bekezdés) alapján véleményezi az állami költségvetési javaslat megalapozottságát, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét. Az
államháztartási törvény (Áht.) (29. § (1) bekezdés) szerint az Országgyűlés a
költségvetési törvényjavaslatot a számvevőszéki véleménnyel együtt tárgyalja.
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat megalapozottságáról, illetve a törvényjavaslat dokumentumának törvényességi és
számszaki megfelelőségéről alkotott számvevőszéki vélemény nem érinti az állami újraelosztás arányait, a tervezett gazdaságpolitikai és politikai döntéseket,
mivel erre az ÁSZ törvényi felhatalmazása nem terjed ki.
Ennek alapján, mint korábban, ez alkalommal is az ellenőrzés célja annak
megállapítása volt, hogy
• a 2003. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatai megalapozottak-e,
• teljesültek-e az előirányzatok kialakítására kiadott tervezési köriratban és a
fejezetenként összeállított tervezési tájékoztatóban foglaltak;
• a tervezésnél alkalmazott módszerek, az állami feladatrendszer és a szabályozók javasolt módosításai kielégítően biztosítják-e a megalapozottságot;
• a 2003. évi költségvetési, illetve 2004-2006. évekre kimunkált irányszámoknál megfelelő módon vették-e számításba az EU-csatlakozás előkészítését,
részletesen és megalapozottan számszerűsítették-e az Európai Uniótól (EU)
származó forrásokat, valamint a csatlakozásra való felkészülés költségeit, a
csatlakozás után az EU költségvetésébe való befizetési kötelezettséget és az
onnan kapott forrásokat;
• a költségvetési törvényjavaslatban az önkormányzati forrásszabályozás és
támogatási rendszer tervezett változtatásai megalapozottak-e, és biztosítjáke a feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat, a szabályozás kiszámíthatóságát;
• az átengedett források és támogatások javasolt nagyságrendjének kialakítása során a kormányprogramban megfogalmazott célokat megfelelően figyelembe vették-e;
• a vizsgálat időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján biztosítottnak
látszik-e az önkormányzati gazdálkodás jövő évi egyensúlya;
• a költségvetési törvényjavaslat összeállítása megfelel-e az államháztartási
törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek előírásainak.
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A helyszíni ellenőrzés a Pénzügyminisztérium központi tervező és koordináló
tevékenységére és a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó, a nemzetgazdasági
elszámolások részét képező fő bevételi jogcímekre, a költségvetési fejezetekre, az
elkülönített állami pénzalapokra, a társadalombiztosítási alapokra, illetve a
fejezeti tervezést összefogó szervezőmunkára, a fejezetek igazgatási és fejezeti
kezelésű előirányzatai címei tervezésének folyamatára, a helyszíni ellenőrzés
lezárásáig kialakított előirányzatok megalapozottságára irányult.
A helyszínen ellenőriztük az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Bíróságok, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Miniszterelnökség (a fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
alfejezeteket), a Belügyminisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a
Külügyminisztérium, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, az
Oktatási Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a
Gazdasági Versenyhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia, a Történeti Hivatal fejezetek tervezési munkáját. Az Állami
Számvevőszék fejezetnél nem végeztünk ellenőrzést, a Függelékbe a gazdálkodó
szervezet vezetőjének véleményét építettük be.
Ellenőrzésünk kiterjedt – a nemzetgazdasági elszámolások körébe tartozó – „A
központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei” c. technikai fejezetre, valamint az Elkülönített Állami
Pénzalapok államháztartási alrendszer fejezeteire, a Munkaerőpiaci Alapra és a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapra, illetve a Társadalombiztosítás Pénzügyi
Alapjai államháztartási alrendszer fejezeteire, az Egészségbiztosítási Alapra és a
Nyugdíjbiztosítási Alapra.

A helyi önkormányzatok állami támogatása és az átengedett bevételek tervezése megalapozottságát a Pénzügyminisztérium (PM) munkaanyagai, az október
hónapban folyamatosan változó költségvetési törvényjavaslat alapján véleményeztük.
A helyi önkormányzatok költségvetési ellenőrzése keretében helyszíni ellenőrzést
tartottunk a Pénzügyminisztériumnál, a Belügyminisztériumnál, az Oktatási Minisztériumnál és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnál. A vélemény kialakításához hasznosítottuk továbbá az önkormányzatoknál 2001. és
2002. évben tartott különböző témavizsgálatok tapasztalatait is.

A 2003. évi költségvetés kialakításának tervezési munkálatai – a 2002. áprilisi
országgyűlési választásokra is visszavezethetően – megkésve kezdődtek el. A
választásokat követően a PM, az Áht.-ban előírtaktól eltérően nem Tervezési
Irányelveket készített, hanem összeállította „Magyarország Középtávú Gazdaságpolitikai Programját” az uniós csatlakozás megalapozásához, ami rögzítette
a gazdaságpolitika főbb céljait és a lehetséges makrogazdasági pálya sarokpontjait, az államháztartás követelményszintű mutatóit. A dokumentumot a
Kormány 2225/2002. (VIII. 2.) sz. határozatával fogadta el.
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A költségvetési tervező munka az új gazdaságpolitikai elképzelések végleges
formába öntéséig lényegében állt. A 2003. évi költségvetési előirányzatok és a
2004-2006. évre vonatkozó irányszámok törvényi határidőig történő kimunkálása rendkívül feszített munkával volt lehetséges.
A 2003. évi költségvetési előirányzatok fejezetenkénti főbb – Központi költségvetési szervek, Támogatási célprogramok, Központi beruházás, Összesen – számait („A”, „B”, „C” változatban), a 2004-2006. évek keretszámait, valamint a
2003. évi előirányzatok kidolgozásához részletes előírásokat tartalmazó tervezési köriratot a PM 2002. augusztus közepén küldte meg a fejezeteknek.
A költségvetési tervezés pozitívumai közé tartozik – ami egyben a tervezést végző szervezetek részére nehézséget is jelentett -– hogy az államháztartási reformfolyamat keretében már az előző években elkezdődött munka tovább folytatódott a 2003. évi költségvetési előirányzatok kialakításánál (pl. a fejezeti kezelésű előirányzatok felülvizsgálata). A tervező munkát hátrányosan befolyásolta, hogy változott az államigazgatás szervezeti felépítése. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló (2002. évi XI.) törvényt az Országgyűlés 2002 májusában fogadta el. A kormányzati struktúraváltozáshoz
kapcsolódóan az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek 2002. június végén, július első napjaiban jelentek meg.
Az államigazgatás struktúraváltása következtében szükségessé vált az érintett
minisztériumok 2002. évi előirányzatainak megosztása. Ez a törvényben kapott
felhatalmazástól eltérően nem kormányhatározatokban, hanem – a tervezés
segítése, a törvényi kötelezettségnek megfelelő irányzatok kialakítása érdekében – fejezetek közötti megállapodások formájában öltött testet. A 2003. évi
tervezési munkát ugyanakkor hátrányosan befolyásolta, hogy a megállapodások nem minden esetben és nem minden előirányzatra kiterjedően jöttek létre.
A költségvetési előirányzatok kialakítását nehezítette, hogy a fejezetek jelentős
támogatási igényei miatt az egyeztetési folyamat elhúzódott, a tényleges tervezésre rendelkezésre álló idő lerövidült.
A fentiek miatt a tervező munka elhúzódott és nem tette lehetővé, hogy az ÁSZ
a központi költségvetés tekintetében végig nyomon kövesse az előirányzatok
kialakítását és a véglegesen kidolgozott adatok megalapozottságát megítélje.
Ahhoz, hogy az országgyűlési bizottságok november hó második hetében megtárgyalhassák a törvényjavaslatot, a helyszíni ellenőrzést 2002. október 1-jén
be kellett fejezni. A tervezés folyamatát azonban az ÁSZ véleménye véglegezéséig figyelemmel kísérte.
Az előbbiek következtében az ÁSZ helyszíni ellenőrzése befejezésének időpontjában nem állt rendelkezésünkre a Kormány által elfogadott költségvetési törvényjavaslat. A véleményünkben megfogalmazottak a helyszíni ellenőrzés
rendelkezésére bocsátott dokumentumokon, információkon alapulnak.
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Az ÁSZ a költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlés elé történő benyújtással azonos időpontban kapta meg. A költségvetési vélemény elkészítésére – a
zárszámadási jelentés törvényben előírt 60 napos határidejével szemben –
nincs jogszabályban rögzített időszak. E tény szorossá teszi a mindenkori számvevőszéki véleményalkotás ütemezését. A részletező táblázatokat és ezek szöveges indokolásait tartalmazó fejezeti köteteket – az Áht.-szabályozás szerint – az
országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb november
15-ig kell az Országgyűlésnek benyújtani. Így a részletes indokolásokat tartalmazó fejezeti kötetek véleményünk elkészítéséig még előzetes munkaanyagként
sem álltak rendelkezésre.
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetési törvényjavaslatáról készített
számvevőszéki vélemény két kötetből áll, amelyek együttesen tartalmazzák a költségvetési törvényjavaslat országgyűlési vitájában
felhasználható információkat.
Az első kötet az ellenőrzés legfontosabb megállapításait és a javaslatokat,
valamint a költségvetési törvényjavaslat törvényességi és számszaki ellenőrzésére és az államháztartás alrendszereire vonatkozó részletes ellenőrzési megállapításokat tartalmazza. A második kötet (Függelék) pedig az egyes fejezetek
tervezőmunkájáról, előirányzataik megalapozottságáról kialakított véleményünket tartalmazza. A megállapításokat alátámasztó példák részletesen – az
első kötetben betűkiemeléssel jelzett fejezeteknél – ebből ismerhetők meg.
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I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

A költségvetési dokumentum
A költségvetési törvényjavaslat dokumentumának tartalma, szerkezete, összeállításának metodikája – a zárszámadási előterjesztéshez hasonlóan – nem meghatározott, amit az ÁSZ több éve kifogásol.
Az előirányzatok megítéléséhez, a megalapozott döntéshez – az Áht. előírásainak megfelelően – az előző évek adatait és a következő években
várható hatásokat, elkötelezettségeket is be kellene bemutatni. Ezek
nagy része hiányzik az előterjesztésből. A 2003. évi költségvetési törvényjavaslat mellékleteiben, indokoló tábláiban jellemzően csak a költségvetési évre tervezett előirányzatok szerepelnek.
Az Áht.-ban tételesen előírt, az Országgyűlés részére bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat sem tartalmazza az előterjesztés teljes körűen.
A törvényjavaslat – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egyéb törvények
mellett – ismét tartalmaz Áht.-módosításra vonatkozó javaslatot. Az államháztartásról szóló törvény kiszámíthatóságát, hitelességét rontja,
hogy 1992-es hatálybalépése óta az Áht.-t 35 törvény módosította.
A törvényjavaslatban a Kormány a 2001. és 2002. évi költségvetést módosító
rendelkezéseket is előterjeszt. A javasolt módosítások a központi költségvetés hitel-tartozás és adósság átvállalásaira, valamint részesedés megvásárlásra irányulnak. A tervezett módosítással a 2002. évi hiány összegének eltérése meghaladja az 5%-ot, így – az Áht. alapján – pótköltségvetés készítése lenne szükséges. Ezen kötelezettsége alól a Kormány felmentést kér a törvényjavaslatban.

Az állami költségvetés
A központi költségvetés
A helyszíni ellenőrzés befejezésekor a rendelkezésre bocsátott tervezési dokumentumokban szereplő információk, adatok még nem voltak véglegesek, mivel
a tervezés munkálatai nem zárultak le, és a költségvetési törvényjavaslat sem
készült el. Az ellenőrzésnek nem állt módjában a folyamatokat teljes
körűen értékelni, és a tervezési munkát a törvényjavaslat elkészültéig nyomon követni. Így az ellenőrzés nem alkothatott véleményt arról, hogy
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a Középtávú Gazdaságpolitikai Programban és a tervezési köriratban rögzített
gazdaságpolitikai célok megvalósulását a központi költségvetés milyen eszközökkel szolgálja. A 2003. évi fejezeti költségvetési irányszámoknak a beterjesztett törvényjavaslat kiadási főösszegéhez viszonyított eltérése mintegy 7% volt.
A makrogazdasági tervszámok a Kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit követik, amelyekben kiemelt fontosságú (az EU tagsággal kapcsolatos elvárásokkal
összhangban) az államháztartási hiány jelentős – az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges, a bruttó hazai termék (GDP) 3%-os szintje alá történő – csökkentése.
A gazdasági növekedés fenntartására és a versenyképesség fokozására irányuló
gazdaságpolitikai célkitűzésekkel összhangban a PM fokozatos növekedéssel
számol, amely szerint a GDP 2006-ra 5-5,5%-os növekedést ér el. Ezen belül a
PM a 2003. és 2004. évekre 4-4,5, illetve 4,5-5%-os növekedést irányoz
elő. A 2005. és a 2006. évekre tervezett 5-5,5%-os növekedési ütem óvatos célkitűzésnek tekinthető, mert az évenkénti 0,5%-pontos ütem-növekedés összhangban van az előző évekre tervezett alsó és felső értékhatárokkal. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2003. évi prognózisa szerint a GDP 4,2-4,7-5,2%-os növekedési
intervallumban határozható meg, amelyből a felső határ valószínűsítése meghaladja a várakozásokat. A 2003. évre az OECD 4,3%, az IMF 4% GDP növekedést prognosztizál.
A 2003. évi tervezés bázisául szolgáló, a 2002. év végére a GDP várható növekedésére készült számítások – a különböző szervezetek prognózisait is figyelembe véve – 3,2-4,1% közötti sávban helyezkednek el.
A PM a gazdasági mutatók alakulásának rendszeres követése alapján – a vizsgálat ideje alatt – az addig következetesen prognosztizált kb. 4% GDP emelkedéssel szemben már árnyaltabb, 3,5-4%-os növekedést jelzett. Az MNB a számításaiban ugyanakkor óvatosnak minősíthető előrejelzést ad a többlépcsős 3,5-3,84,1% mértékek megadásával. Az OECD és az IMF a 2002. évre egységesen 3,5%os növekedéssel számol.

A makrogazdasági számításoknál az inflációs mutató értékét következetesen vették figyelembe. A 2002. évi infláció értéke éves átlagban várhatóan 5,5%. 2003-ban 0,5%-ponttal, az azt követő években 2006-ig évente 11% ponttal kisebb fogyasztói árnövekedéssel számolnak a tervekben.
A célkitűzések sorában ugyancsak meghatározó a háztartások fogyasztási kiadásainak jelenlegi magas, mintegy 9-10%-os növekedési ütemének megközelítően a felére, 4-5%-ra történő leszorítása, a megtakarítások a háztartások
összes jövedelméhez viszonyított 10-11%-os aránya és a GDP középtávú 55,5%-os növekedési ütemének elérése mellett. Az export és az import volumenindexének növekedése 7-9%, illetve 9-11% körül várható 2002-ben. A
2003-2006. évek irányszámai alapján mindkét mutató évenként 1%-ponttal
magasabb arányban emelkedik.
A központi költségvetés bevételi előirányzatainak megalapozottsága
összességében – a 2001-2002. évre vonatkozó tervezéshez képest –
technikailag javult. E megállapítás azon adónemekre vonatkozik, amelyeknél a költségvetési törvényjavaslat-tervezetben szereplő előirányzatokat a PM
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az ellenőrzés rendelkezésére bocsátotta a vizsgálat lezárásának időpontjáig. Az
értékelhető adónemeknél az előirányzatok kialakítását általában az
óvatos, minden körülményre kiterjedő, tapasztalati adatokon nyugvó tervezés jellemezte. A tervező munka során a 2004-2006. évi irányszámok képzésénél – az előbbiek mellett – az EU előírásait megfelelően, a direktívákat azonban egyes esetekben nem lehetőségként, hanem kötelező jellegűként
érvényesítették. Az áfa esetében az ajánlások figyelembevétele a „0” kulcs megszüntetését illetően nem minden esetben indokolt.
Az ellenőrzés a vállalkozások társasági adója, a bányajáradék, a játékadó, a hitelintézeti társasági adó, a lakossági illetékek, valamint
a vám- és importbefizetések (122 Mrd Ft-ra vonatkozó), valamint a fogyasztási és jövedéki adó előirányzatát teljesíthetőnek minősítette, a
vámbevételeknél azonban nem számoltak a be nem azonosítható, korábbi
évekből származó vámbiztosíték befizetések áthúzódó hatásával.
Az áfa előirányzatát az ellenőrzés feszítettnek értékelte. Az egyéb befizetések és az egyszerűsített vállalkozási adó előirányzatok teljesülése nem biztosított. Az egyéb befizetéseknél a tervezetthez viszonyított bevétel elmaradás arra is visszavezethető, hogy a PM nem támaszkodott kellően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) tapasztalataira.
A személyi jövedelemadó, a lakossági vámbefizetések és az egyéb lakossági adó (bérfőzési szeszadó) előirányzatának megalapozottságát –
tekintve, hogy a törvényjavaslat-tervezet indokolásának szövegtervezete nem
készült el a helyszíni ellenőrzés lezárásáig – az ellenőrzésnek teljes körűen
nem állt módjában értékelni.
A korábbi évek gyakorlatához képest előrelépést jelent, hogy a finanszírozás
megtervezéséhez a központi költségvetés hiányának, valamint a Társadalombiztosítási (TB) Alapok és az elkülönített állami pénzalapok Kincstári Egységes
Számla (KESZ) igénybevételének 2003-2006. évi prognózisát a PM havi bontásban juttatta el az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Rt.-nek.
Az ÁKK Rt. által kimunkált, a helyszíni ellenőrzés lezárásakor érvényes és a PM
által elfogadott kamatpálya megvalósulásához különösen kedvező monetáris
feltételekre van szükség.
A három államháztartási alrendszer (a központi költségvetés, a TB alapok és az
elkülönített állami pénzalapok) összesen 754 Mrd Ft-os nettó finanszírozási
igényének biztosításához, valamint a központi költségvetés lejáró adósságállományának megújításához szükséges forrásbevonás megtervezésére a
2002. évben jóváhagyott államadósság-kezelési stratégia alapján került sor.
A belföldi követelések megtérüléséből származó bevételek előirányzatai, valamint irányszámai teljes körűek és megalapozottak, a teljesülést
érvényes szerződések biztosítják. A devizában fennálló követelések forintadatait
a tervezési köriratban szereplő árfolyamokkal határozták meg. A tőketörlesztésre és a kamatra külön terveztek bevételi előirányzatot. A 2003. évi költségvetés
tervezéséhez a külföldi követelésekkel kapcsolatos adatokat az Állami Privati-
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zációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt.-nek kellett szolgáltatnia. Az ÁPV Rt. a helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem szolgáltatott adatot a PM részére.
Az ellenőrzés nem vagy csak részben tudott az állami kezesség- és
garanciavállalás előirányzatairól szakmai véleményt alkotni, különös tekintettel arra, hogy nem álltak rendelkezésre a törvényjavaslat meghatározó részét képező dokumentumok. Ennek oka az, hogy a PM, illetve a
Kormány döntései a helyszíni ellenőrzés lezárásakor még nem születtek meg. A jogszabályon alapuló állami kezesség érvényesítése címén
2003-ban a költségvetést várhatóan csak 13 M Ft kiadás terheli, az 1993 előtti
takarékbetétekre vállalt állami kezességből eredően.
A PM az agrárgazdasági kezességek 2003. évi beváltásának összegét 3.000 M
Ft-ban, a visszatérülések összegét 130 M Ft-ban tervezi. A központi költségvetést
terhelő kifizetés összege a rendelkezésre álló dokumentációk alapján túlzottnak
minősíthető.
A korábbi években beváltott, egyedi és jogszabályon alapuló állami kezesség
megtérülésekből származó 2003. évi központi költségvetési bevételre vonatkozóan az APEH 600 M Ft, a Magyar Államkincstár Rt. a Postabankkal szemben
fennálló tőkekövetelésként 1.607,8 M Ft, kamatként 78,0 M Ft összeget tartalmazó javaslatot készített, amely összegek realizálása valószínűsíthető.
A viszontgarantőr szervezetekre (Magyar Export-Import Bank (EXIMBANK) Rt.,
Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB) Rt., Hitelgarancia Rt., Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány) vonatkozó 2003. évi törvényjavaslat-tervezetek
megalapozottak azzal, hogy az EXIMBANK Rt. és a Hitelgarancia Rt. kezességérvényesítéseivel kapcsolatosan a központi költségvetés kiadásai várhatóan
nem érik el a tervezett összeget.
Az ellenőrzés rendelkezésére álló törvényjavaslat-tervezetek 20042006 közötti időszakra vonatkozó irányszámai prognosztizált értékek, amelyek a korábbi évek trendjein és tapasztalatain alapulnak,
ezért megvalósulásuk valószínűsíthető. Figyelembe kell azonban venni azt,
hogy a központi költségvetés kiadási és bevételi nagyságrendjét meghatározza
egyrészt az, hogy a gazdaság várható, az EU-ba való belépést követő alakulása
csak számos bizonytalansággal jelezhető előre, másrészt pedig a kezesség- és
garanciaállomány – a helyszíni ellenőrzés lezárásáig ismeretlen – összetétele
következtében a fizetési kötelezettségek és megtérülések csak nagy hibaszázalékkal prognosztizálhatók.
A költségvetési fejezetek előirányzatai és a fejezetek részére a PM által megküldött irányszámok között valamennyi, még a Kormány által prioritásként
megjelölt területeken is feszültségek voltak érzékelhetők a tervezési
munkában. Ebben – a szűkösen rendelkezésre álló anyagi források, a nem
kellően előkészített és kimunkált előirányzatok mellett – része volt annak is,
hogy nem vonták be a szükséges mértékben az érintett fejezeteket, intézményeket az előirányzatok kialakításába.
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A 2003. évi költségvetési előirányzatok meghatározása során – a tervezési köriratban foglaltaknak megfelelően, a korábbi évekhez hasonlóan – a fejezetek
felmérték a jogszabályokban, illetve az állami irányítás egyéb eszközeiben a
fejezet és intézményeik részére meghatározott feladatokat. A feladatok és a
források összhangjának megteremtése érdekében a jogszabályi előírások szűkítése (a feladatok csökkentése) azonban a tervezés keretében
nem valósult meg. A feladatok felmérése alapvetően az államigazgatás strukturális átrendeződése során hasznosult.
A költségvetés megváltozott prioritásainak érvényesítése, a tervezési munkában
való hasznosítása érdekében – a tervszámok kialakítására rendelkezésre álló
rövid idő, a döntést igénylő kérdések köre, az egyeztetések és döntések elhúzódása miatt – a fejezetek a tervezési köriratban foglalt követelményekre felhívták az intézmények figyelmét, sajátosságokat tükröző differenciálási szempontokat azonban többnyire nem határoztak meg. A
PM a tervezési körirat – a kormányzati prioritásokkal összhangban álló – követelményeit a fejezeteknél általában központosítottan érvényesítette. Ebből következően a kialakított előirányzatok intézményi számszerűsítésére a tervezési
munka későbbi szakaszában, illetve az intézményi költségvetések összeállítása
során – az Állami Számvevőszék által az előző évek költségvetési véleményezésénél többször kifogásolt – visszatervezés módszerével kerülhet csak sor.
A tervezési szempontok között kiemelt szerepet kapott az intézményés feladat-felülvizsgálat. A gazdálkodás feltételeihez szükséges források megteremtése érdekében azonban a fejezetek nem vállaltak
kezdeményező szerepet az intézményrendszer átalakításában. A
2003. évi költségvetési előirányzatokban csak a korábbi években megvalósult
szervezeti és feladatváltozások hatásait számszerűsítették. Érdemi felülvizsgálatra a tervezés rövid időszaka nem is nyújtott reális lehetőséget.
Az esetleg megvalósításra kerülő intézmény-felülvizsgálatot a költségvetési tervező munkát követő időszakra, a részletes intézményi előirányzatok kimunkálásakor tervezik megvalósítani.
A fejezetek döntő többsége – a helyszíni ellenőrzés lezárásáig – nem tervezte a
meglévő létszám csökkenését, esetenként a többletfeladatokhoz igazodóan létszámbővítéssel számolt. Így nem várható olyan mértékű megtakarítás,
ami biztosítaná a kiadási előirányzatok tervezésénél jelentkező forrásszükségletet.
A költségvetési szervek kiadási előirányzatai – normatívák hiányában az igényekhez képest – minden elemükben (személyi juttatások, dologi előirányzatok, felhalmozási kiadások, fejezeti kezelésű előirányzatok) feszültséget hordoznak. A 2003. évi tervezés időszakában érvényes és a tervezési köriratban is hivatkozott, az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztési
irányairól és a kincstári rendszer új szervezeti rendjének kialakításáról szóló 2064/2000. (III. 29.) Korm. határozat végrehajtására, a
tervezést megkönnyítő normatívák kidolgozására a fejezetek felügyeleti szervei érdemi lépéseket nem tettek.
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Az előirányzatok realitását hátrányosan befolyásolják az energiaáraknak – a tervezés helyszíni ellenőrzése lezárásának idején – még
nem számszerűsíthető 2003. évi változásai. További bizonytalansági tényezőt jelent a saját bevételek alakulása. A különböző színtű jogszabályokban
meghatározott igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjak emelését megalapozó jogszabályok, intézkedések kidolgozása a tervezés időszakában még folyamatban volt. A meglévő készletek csökkentéséből, eszközök értékesítéséből,
pénzeszköz-átvételekből tervezett bevételek döntően nem biztosítják a bevételek
PM által elvárt szintjét.
A PM 1999-től ún. Access adatbázis-kezelő rendszert működtet, a központi költségvetési fejezetek tételesen megtervezett előirányzatainak, valamint a zárszámadás tényadatainak egységes címrendű struktúrában történő központi feldolgozása és államigazgatási feladatok ellátása, valamint a vezetői információs igények kielégítése céljából. Az Access adatbázis-kezelő rendszer továbbfejlesztésével 2001-ben egy olyan, a fejezeteket átfogó informatikai rendszer valósult meg, amelynek kiépítettsége alkalmas a szükséges további fejlesztésre, a
PM-et és a fejezeteket átfogó, on-line munkakapcsolatot megteremtő, integrált
rendszer létrehozására.
Az adatbázis-kezelő rendszer a fejezetek döntő többségénél megfelelő segítséget
nyújtott a tervezési munka elvégzéséhez. Néhány fejezet esetében azonban
olyan problémák merültek fel, amelyek kiküszöbölése, a tervezési munka még
megfelelőbb színvonalú segítése érdekében, indokolt az adatbázis-kezelő rendszer továbbfejlesztése.
A 2004-2006. évi előirányzatok meghatározásánál a fejezetek döntően
a tervezési köriratban foglaltak szerint jártak el, de a hároméves időszakra vonatkozóan külön számításokat nem végeztek. A PM által megadott adatok és a
tervezési köriratban szereplő információk alapján – mindhárom évre mechanikusan – alakították ki előirányzataikat. A tervezés általában figyelmen kívül hagyta az áthúzódó hatásokat, illetve az egyes jogszabályi kötelezettségekből származó feladatváltozások hatásának átvezetését.
Az Áht.-ban foglalt törvényi követelményeknek csak formálisan eleget tevő gördülő tervezés nem felel meg a törvényalkotói szándéknak. A tárcaközi egyeztetések során a 2004-2006. évi előirányzatok érdemi
megtárgyalására nem került sor. Az előbbiekből következően a 2004-2006. évi
fejezeti irányszámok nem tekinthetők megalapozottaknak.
A költségvetés előirányzatainak minden szempontból megalapozott
kimunkálását a tervezési rendszer – az államháztartás pénzügyi
rendszerének eddig megvalósult továbbfejlesztése ellenére – nem teszi lehetővé. Ezért továbbra is sürgető feladat – a választások évében
lerövidülő időszakra is tekintettel – az államháztartás pénzügyi reformja keretében a tervezési folyamat továbbfejlesztése, új alapokra
helyezése.
A 2003. évi költségvetési előirányzatok ellenőrzése során – utóellenőrzés keretében – értékeltük a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének ÁSZ
véleményezése, valamint a Magyar Köztársaság 2001. évi költségvetése végre20
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hajtásának ellenőrzése során megfogalmazott ajánlások, javaslatok hasznosulását a 2003. évi költségvetési előirányzatok és a 2004-2006. évekre kidolgozott irányszámok kimunkálásánál.

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok
A költségvetési javaslat megalapozottságának vizsgálata során áttekintettük az
elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
2003. évi költségvetési előirányzatait és a 2004-2006. évek irányszámait, értékeltük a PM által megadott tervezési szempontok betartását, a tervezőmunka
menetét, a javaslatok összeállításánál érvényesített alapkezelői szándékokat.
A PM augusztus 15-én közreadott tervezési körirata, az alapok költségvetési
tervezéséhez
meglehetősen
kevés
iránymutatást
tartalmazott.
Az
Munkaerőpiaci Alap (MPA), a Nyugdíjbiztosítási (Ny.) Alap és az Egészségbiztosítási (E.) Alap bevételi és kiadási előirányzatainak meghatározását megnehezítette, hogy a körirat a tervezés keretfeltételeit jelentő makrogazdasági paraméterek közül a bruttó keresettömeg, a bruttó és nettó átlagkeresetek növekedési ütemét 2003-ra és a következő évekre konkrétan és az alapokra egységesen nem írta elő. Az alapkezelők e mutatókat más paraméterekből, előrejelzésekből és saját számításaik alapján határozták meg. Az egységesség hiánya a
tervezés egyik bizonytalansági tényezőjét is jelenti (amit jól szemléltet, hogy az
MPA kezelője 2003-ban a bevételek számításánál a bruttó keresettömeg 7%-os
növekedését prognosztizálta, míg a társadalombiztosítási alapoknál 8,5%-os
növekedéssel számoltak).
A kiadási előirányzatok minősítésénél a hiányzó döntések, jogszabályi változtatások, illetve az, hogy a költségvetés részleteit érintő egyeztetésekről az ÁSZ
nem rendelkezett információval, gondot okozott.
A társadalombiztosítási alapok esetében (az E. Alap kiadási oldalát és az alapkezelők működési költségvetését érintően) meg kell említeni, hogy a 2001. évi
zárszámadási ellenőrzés tapasztalatai alapján az ÁSZ is olyan ajánlásokat fogalmazott meg (az alapok felügyeletét ellátó Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESzCsM), a PM továbbá a Kormány számára), amelyeket
megfontolva a szükséges döntéseket még a 2003-as költségvetési tervezés munkálatai előtt, illetőleg annak keretében kell meghozni. Ezen ajánlásaink sorsáról a költségvetés véleményezése során igen kevés és csak részleges ismerethez
jutottunk.
A vizsgálatok alapját az elkülönített alapok és a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai esetében egyaránt az alapkezelők által szeptember 11ére elkészített és a PM-nek átadott dokumentum képezte.
Az MPA kezelője két változatban készítette el javaslatát, az egyikben 4 Mrd Ftos hiánnyal, a másikban „0” egyenleggel számolt, ami megfelelt a tervezési
köriratban foglalt követelményeknek. Időközben ismertté vált, hogy a munkavállalói járulék mértéke 1,5%-ról 1%-ra mérséklődik. A makroparaméterek elmozdulása a kiadásokhoz tartozó bevételi korlát miatt egyes előirányzatokat és
a kapcsolódó célkitűzések megvalósulását érintheti. A ciklus további éveire
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az MPA főösszegeit csak az inflációs és a jövedelmi prognózisok
függvényében emelték meg.
Az MPA működését, az aktív és a passzív foglalkoztatás-politikai eszközök
használatát, céljait a jövőben jelentősen érintheti az európai uniós csatlakozás
követelményrendszere, illetőleg a strukturális alapokból származó támogatások
felhasználása.
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) 2003. évi bevételi előirányzata
23,5 Mrd Ft, a tervezett kiadások összege pedig 9,6 Mrd Ft. Az Alap sajátos működési mechanizmusa alapján 2006-ra az évenkénti felhalmozott egyenlegek
összege 93 Mrd Ft fölé emelkedik, amivel az atomenergia termeléssel együtt járó tevékenységek költségeinek forrását kell megteremteni.
Az Ny. Alap kiadási főösszege a tervezési körirat szerint nem lehet több 1.468
Mrd Ft-nál. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) e „sarokszámmal” megegyező tervjavaslatot állított össze, „0” egyenleggel. Változatlan
nyugdíjszabályok, 2002-ben megvalósuló esetleges újabb kiegészítő nyugdíjemelés nélkül a 2003. évi nyugdíjkiadások előirányzata 1.433 Mrd Ft.
Az E. Alap kiadási főösszegét – az egészségügyi dolgozókat érintő 2002-ben végrehajtott bérintézkedések hatása nélkül – a tervezési körirat 1.142 Mrd Ft-ban
maximálta. Az alapkezelő Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a tervezésnél (az ESzCsM támogatása mellett) a köriratban nem nevesített szempontokat is érvényesített, alapvetően a 2002-2006-ra szóló kormányprogrammal
összefüggésben.
Három változatban készült el a tervjavaslat. Az „optimális” változat és
a PM adata közötti eltérés 227,3 Mrd Ft. Ebből a számítások szerint mintegy
130 Mrd Ft a központi bérintézkedés hatása, a többi az E. Alap ellátásaihoz
kapcsolódik.
Az OEP által kialakított kiadási előirányzat és a „biztos” bevételek
között azonban igen jelentős, az elsődleges változatban 350 Mrd Ftot meghaladó a hiány jövő évi összege. Ez a tény az E. Alapban állandósult súlyos forráshiányra és a megoldás szükségességére világít
rá.
Az alapokat kezelő ONYF és OEP működési költségvetésének együttes kiadási
előirányzata 2003-ra 57,6 Mrd Ft (ebből az ONYF 28,2 Mrd Ft-tal, az OEP
29,4 Mrd Ft-tal részesedik), aminek több mint fele személyi jellegű kiadás, illetve a kapcsolódó munkavállalói járulékok összege.
A működési költségvetés végleges előirányzatainak meghatározásához több döntés meghozatala, a helyszíni ellenőrzés befejezésekor
még nyitott kérdés lezárása szükséges (egyebek mellett például a Fiumei
úti beruházással, a fővárosi szervek elhelyezésével, egyes informatikai fejlesztésekkel összefüggésben).
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A helyi önkormányzatok
A tervezési körirat szerint a helyi önkormányzatok tervezési, szabályozási
munkálatait – az államháztartás egészére szóló feltételrendszer alapul vételével
– a PM végzi, az érintett minisztériumok bevonásával. A minisztériumok az
ágazatukat érintő költségvetési javaslatot kidolgozták, és megküldték többletigényüket a PM-nek, aminek költségvetési kihatása, a helyszíni ellenőrzés részére bemutatott összesítés szerint, az önkormányzatokat érintően 168,8 Mrd
Ft-ot tett ki.
A helyi önkormányzatok tervező munkája, a bevételi források szabályozása tekintetében fontos, hogy az érintett önkormányzatok megfelelő időben
megismerjék a központi költségvetésből származó bevételek körét,
mértékét, a szabályozás várható módosulásait. Az Áht. szerint a költségvetési törvény elfogadását megelőzően, a költségvetési tervezés során kell
tájékoztatást kapniuk a helyi önkormányzatoknak a finanszírozási rendszerrel
kapcsolatos kormányzati szándékokról, bár ennek konkrét formáját a törvény
nem rögzíti.
Az Áht. azonban meghatározza, hogy a Kormány az Országgyűléssel egyidejűleg tájékoztatja a helyi önkormányzatokat a költségvetési politika fő irányairól, a rájuk vonatkozó pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásairól. A költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg a helyi önkormányzatokra
vonatkozó adatokat és szabályozási elgondolásokat a Kormány a helyi önkormányzatok rendelkezésére bocsátja. Bár a tervezési körirat tartalmazza a
költségvetési törvényjavaslat kialakításának ütemezését, azonban
ebben nem szerepel az önkormányzatok tájékoztatásával kapcsolatos határidő, illetve teendő.
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének az önkormányzati alrendszer
költségvetését meghatározó rendelkezései célszerűségét, törvényességét, a számításba vett saját források, támogatások megalapozottságát illetően a vizsgálati céloknak megfelelően az alábbi vélemény összegezhető.
A költségvetési törvényjavaslattal összefüggő munkaanyagok alapján az önkormányzati forrásszabályozás és támogatási rendszer 2003-ban
alapvetően nem, de egyes elemeiben változik. Az önkormányzati feladatok és hatáskörök kormányhatározatokban elrendelt felülvizsgálata nem történt meg, a kormányprogramban szereplő és az ÁSZ által is több éve szorgalmazott finanszírozási reform előkészítésében érdemi előrelépés nem tapasztalható. A tizennégy éve működő finanszírozási rendszer egyes elemeinek –
a Kormány által – javasolt módosításai összességében pozitív hatásúak, a rendelkezésre álló források feladathoz jobban igazodó elosztását, az indokolatlan igénybevétel megakadályozását, továbbá a
kormányprogramban megfogalmazott prioritások érvényesítését célozzák.
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A különböző bér és szociálpolitikai intézkedések hatása és a kormányprogramban megfogalmazott egyéb feladatok 2003. évi megvalósítása 282 Mrd Ft kiadást okoz. A javaslat nem tartalmaz forrást a különböző szakmai törvényekben (oktatási, szociális) korábban meghatározott, 2003-ban
belépő új feladatok egészére. A szakmai követelmény – és feladatrendszer,
valamint a források összhangjának megteremtése érdekében a 2003-ra tervezett szakmai előírások bevezetésének későbbi évekre halasztása a szociális, a
gyermekvédelmi és a közoktatási törvény módosítását is igényli.
A központi költségvetésben az önkormányzatok részére tervezendő támogatások, hozzájárulások nagyságrendjére vonatkozóan jelenleg kötelező törvényi
előírás nincs. Az ezekkel kapcsolatos törvényi garanciák többsége a 2001. és
2002. évi költségvetés elfogadásával kikerült a szakmai törvényekből, míg az
oktatási intézmények normatíváival kapcsolatos rendelkezés alkalmazása felfüggesztésre került. Az utóbbi a közalkalmazottak bérének jelentős emelése miatt a 2003. évi előirányzatok tekintetében is csak formális előírás.
Az állami támogatások, hozzájárulások, valamint a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel 2003. évi 29,2%-os növekménye (254,2 Mrd
Ft) nem nyújt fedezetet a kormányprogramból adódó bér- és szociálpolitikai intézkedések teljes körére makroszinten sem. (Pl. a közoktatás
területén a bérintézkedések éves szinten 182,5 Mrd Ft-ot jelentenek, a normatív
hozzájárulások és támogatások azonban csak 113,3 Mrd Ft többletet tartalmaznak ezen a területen.)
A bérintézkedések fedezeteként a nem normatív módon elosztott, ún. helyben
maradó személyi jövedelemadó (SZJA) többletét (59,5 Mrd Ft) és a saját bevételek (iparűzési adó) várható növekményét is számításba vették a tervezés során. Az összes forráson belül az állami támogatások és az SZJA részaránya
49,1%-ról 47,7%-ra csökken. A saját források központi bérintézkedések
fedezeteként történő számbavétele csökkenti az érintett önkormányzatok szabad rendeltetésű pénzeszközeinek nagyságrendjét.
A központi bérintézkedések eredményeként a személyi juttatások és járulékok
aránya a 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 46,2%-ról a 2003. évi javaslatban 54,3%-ra nő, a dologi kiadások részaránya 3,2%-ponttal, a felhalmozási és tőkejellegű kiadásoké 4,3%-ponttal csökken. A dologi jellegű működési kiadások szinten tartására, az inflációs hatások ellensúlyozására a korábbi
évekhez hasonlóan a központi támogatásokba, hozzájárulásokba 2003. évre
sem épül be dologi automatizmus. Folytatódik az önkormányzatok saját bevételeinek bevonása a kötelező feladataik ellátásába, mozgásterük, szabadon felhasználható forrásaik nem nőnek.
Az önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető forrásokon belül az
átengedett bevételek súlya tovább nő. A személyi jövedelemadóból, a
minden települési önkormányzatot egységesen és külön feltétel nélkül megillető hányad a korábbi 5%-ról, 10%-ra (59,5 Mrd Ft-tal), a gépjárműadóból való
részesedés a korábbi 50%-ról 100%-ra történő növelésével és az alsó adómérték
felemelésével együtt (15,5 Mrd Ft-tal) növekszik. Az egyes önkormányzatok forrásstruktúrája, az SZJA települések közötti allokációja megváltozik, arányaiban
csökken a normatívan elosztott forrásrész.
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A bérintézkedéseknek a helyi, intézményi sajátosságoktól függő eltérő fedezetigénye, valamint normatív hozzájárulások, támogatások és az SZJA képződése
közötti összhang hiánya a normatív szabályozás eszközeivel teljes körűen nem
szüntethető meg, kiegészítő mechanizmusok alkalmazását igényli. Az így is
mutatkozó allokációs feszültségek miatt egyes önkormányzatoknál a működőképességet veszélyeztető forráshiány keletkezhet, illetve a forráshiányos önkormányzatok száma növekedhet.
Az E. Alap átvett bevételeknél a 2002. évi várható teljesítést 14,2%-kal haladja
meg a 2003. évre prognosztizált összeget, azonban nem ismertek az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának tervezett módosulásai, illetve ennek várható hatása az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények
működésére.
Az egészségügyi bérintézkedéseknek a teljesítményfinanszírozás keretében történő megvalósítása a fenntartóknál szintén allokációs feszültségek megjelenését valószínűsíti, amely az alacsonyabb teljesítményű, kisebb kórházak, rendelőintézetek esetében működési zavarokhoz vezethet.
A rendelkezésre álló munkadokumentumok, számítások alapján 2003. évben
fennáll a veszélye a rosszabb jövedelempozícióban lévő, kevés saját bevétellel
rendelkező, de számottevő intézményfenntartói feladattal terhelt önkormányzatok pénzügyi egyensúlya romlásának.
A normatív hozzájárulások és támogatások rendszere nem változik,
az egyes jogcímek és azok tartalmának felülvizsgálata azonban megtörtént. A
javasolt változtatások alapvetően a kormány programjában megfogalmazott
új célok önkormányzati végrehajtását segítik elő. Ennek érdekében a támogatott szociális és oktatási feladatok egyaránt bővülnek, vagy támogatottságuk hangsúlyosabbá válik. Az önkormányzati és a központi szervek
adminisztrációját egyaránt csökkentheti az a javaslat, amely egyes kötött felhasználású támogatások felhasználási kötöttség nélkülivé tételét kezdeményezi. Emellett a változó prioritások miatt a kötött felhasználású támogatások köre
új jogcímekkel bővül.
A működési célú egyéb támogatások közül a központosított előirányzatok
körének és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések kiegészítő támogatásával történő elszámolás módjának megváltoztatását javasolja a kormány. A törvényjavaslat 5. sz. melléklete szerinti támogatások köre öt új jogcímmel bővül, melyek közül a kistelepülések belső ellenőrzési társulásainak létrehozását az ÁSZ is kezdeményezte. Vizsgálati tapasztalataink igazolják az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzati (ÖNHIKI) támogatással történő elszámoltatás tervezett szigorításának szükségességét.
Az önkormányzati fejlesztések támogatásának formái, és azok
igénybevételi rendje lényegesen nem változik. A javaslat szerint 1 Mrd
Ft-tal (57,3 Mrd Ft-ra) csökken a cél és címzett támogatás keretösszege. A folyamatban lévő beruházásokkal összefüggő cél és címzett támogatási igény 48
Mrd Ft, így új induló beruházásokra 9 Mrd Ft áll rendelkezésre, miközben min-
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den évben jelentős (2001 végén 40 Mrd Ft volt) a fel nem használt pénzeszközök maradványa.
A makrogazdasági feltételekkel, a költségvetési politika céljaival
összhangban szigorodó önkormányzati forrásszabályozás előtérbe
helyezi a feladatok áttekintésének, rangsorolásának, a hatékonysági követelmények érvényesítésének igényét. Az önkormányzatok
gazdálkodásában, az adott makroszintű feltételek mellett, megnő az
allokációs feszültségeket oldó kiegyenlítő mechanizmusok szerepe.
Az elmúlt években a forrásszabályozás az önkormányzati bevételek egyre nagyobb volumenét érintette, ennek ellenére az önkormányzatok több mint harmada működési forráshiányos volt, amely összefügg a normatív hozzájárulások, támogatások reálértékének az elmúlt években bekövetkezett csökkenésével
is. A feladatok és a bevételek közötti összhang hiányát tovább növeli a központi bérintézkedések normatív támogatásokba történő beépítése miatti allokációs
feszültség, illetve a nem teljes körű ellentételezés.
A főváros és kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásra vonatkozó a
2001. és 2002. évi költségvetési törvényben szereplő szabályok az Alkotmánybíróság (AB) határozata alapján kikerültek a költségvetési törvényjavaslat normaszövegéből, s csupán az önkormányzati törvény vonatkozó paragrafusára
történik hivatkozás. Ugyanakkor az AB határozata szerint alkotmányellenes
helyzet keletkezett azáltal, hogy az Országgyűlés az önkormányzati törvényben
nem szabályozta a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek megosztásának, a kerületi önkormányzatok számára az alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított alapjog védelmének garanciális szabályait. Az AB felhívta az Országgyűlés figyelmét, hogy jogalkotási kötelezettségének 2002. december 31-ig tegyen
eleget. Erre vonatkozó törvényjavaslat nem került benyújtásra, a
2003. évi forrásmegosztás a főváros és kerületek között továbbra is
számos vita forrása lehet.

26

I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

JAVASLATOK

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:
a Kormánynak
1.

Intézkedjen, hogy az Áht. 50. §-ában foglaltaknak megfelelően a költségvetési
irányelvek határidőben elkészüljenek. Amennyiben a költségvetési irányelvek
helyett más, a gazdaság állapotát felmérő és a következő évek mozgásterét
meghatározó dokumentumot kíván elkészíttetni a költségvetési munka elősegítésére, úgy gondoskodjon a szükséges törvénymódosítás előkészítéséről.

2.

Gondoskodjon arról, hogy az Áht. 51. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő időpontban terjessze a pénzügyminiszter a Kormány elé a költségvetési
törvényjavaslat tervezetét.

3.

Intézkedjen, hogy az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztési
irányairól és a kincstári rendszer új szervezeti rendjének kialakításáról szóló
2064/2000. (III. 29.) Korm. határozat és az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról és a további feladatokról szóló 2399/2001. (XII. 29.) Korm. határozat maradéktalanul teljesüljön.

4.

Intézkedjen, hogy a választások évében megvalósuló fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások – a költségvetési tervezési munkák zavartalan menete érdekében – megfelelő időpontban valósuljanak meg.

5.

Dolgozza ki a fővárosi és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásának, a kerületi önkormányzatok számára az Alkotmányban
biztosított önkormányzati alapjog védelmének garanciális szabályait az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően.

a pénzügyminiszternek
1.

Gondoskodjon az állami adóhatóság jelenleginél nagyobb mértékű bevonásáról az adott évi költségvetés, illetve az azt követő évek irányszámainak kialakításánál.

2.

Gondoskodjon a VP-nél – a korábbi évekből származó – nem beazonosítható
vámbiztosíték befizetések rendezéséről, mivel az EU csatlakozás évétől a vámbiztosíték jelenlegi rendszere megszűnik.

3.

Dolgozzon ki a PM, a már működő Access adatbázis-kezelő rendszer lehetőségeire alapozva, fejlesztési javaslatot a központi költségvetés fejezeteinek integrált informatikai rendszerbe történő összekapcsolásának projekt szintű megvalósítására.
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4.

Biztosítsa az államháztartási törvénynek megfelelően a költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg a helyi önkormányzatok tájékoztatását a rájuk
vonatkozó adatokról és szabályozási elgondolásokról.

5.

Kezdeményezze a 2003. évi költségvetési törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása során az államháztartási törvény pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó módosításainak pontosítását, az ÁSZ véleményének figyelembe vételével.

Budapest, 2002. november „

„

Dr. Kovács Árpád
elnök
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1.

AZ ÁHT.

ELŐÍRÁSAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE A TÖRVÉNYJAVASLATBAN

A költségvetési törvényjavaslat dokumentumának tartalma, szerkezete, összeállításának metodikája – a zárszámadási előterjesztéshez hasonlóan – nem
meghatározott, amit az ÁSZ több éve kifogásol. Az Áht. azonban – a teljesség
igénye nélkül – tartalmaz előírásokat arra nézve, hogy a költségvetési törvényjavaslat jóváhagyásakor milyen mérlegeket, kimutatásokat, idősorokat
kell tájékoztatásul az Országgyűlés elé terjeszteni. A törvényjavaslatok évrőlévre ezen előírásokat is csak részlegesen teljesítik.
A 2003. évi költségvetési törvényjavaslat mellékleteiben, indokoló tábláiban
jellemzően csak a költségvetési évre tervezett előirányzatok szerepelnek. Az előirányzatok megítéléséhez, a megalapozott döntéshez – az Áht. előírásainak
megfelelően – az előző évek adatait és a következő években várható hatásokat,
elkötelezettségeket is be kellene bemutatni. Ezek nagy része hiányzik az előterjesztésből.
Ezen idősorokat – a PM tájékoztatása szerint – a fejezeti indokolásokat bemutató kötetek majd tartalmazzák, azonban e dokumentumokat nem a törvényjavaslattal együtt, hanem kéthetes időeltolódással terjeszti be a Kormány az Országgyűlésnek (az Áht. erre lehetőséget ad). A véleményalkotás során ezek a
fejezeti kötetek az ÁSZ számára nem álltak rendelkezésre.
Egyfajta logikai fontossági sorrendben véve az Áht. előírásait a törvénynek
való megfelelés tekintetében a következők állapíthatók meg:
Az Áht. 36. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerint a Kormány a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor egyfelől tájékoztatást ad a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó hatásairól, másfelől
teljes körűen bemutatja a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, a tervezett
feladat-ellátási és szervezeti változások, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapítottak meg.
Az általános indokolás tartalmaz ugyan a 2004-2006. évekre vonatkozó néhány kimutatást (a munkaerőpiaci folyamatok alakulásáról, a gazdasági fejlődés és az államháztartás főbb jellemzőiről, a központi költségvetés bruttó
adósságának alakulásáról), azonban a költségvetési évet követő két év
előirányzatait nem jeleníti meg a törvényjavaslat. Azért is fontos volna
ezen előirányzatok bemutatása, mert ennek segítségével nyomon követhető
lenne a gazdaságpolitika prioritásainak és a Nemzeti Fejlesztési Tervnek éveken átívelő megvalósítási szándéka, illetve a kapcsolódó kiadások.
Az Áht. 115. §-a szerint az államháztartás mérlegeinek a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év és az előző év várható, valamint az azt megelőző év
tényadatait kell tartalmaznia. A törvényjavaslat és az általános indokolás
mellékleteként előterjesztett mérlegeiben a kiadási és bevételi előirányzatok csak 2003-ra vonatkozóan szerepelnek.
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Az Áht. 116. §-ában tételesen előírt, az Országgyűlés részére bemutatandó
mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés nem tartalmazza teljes
körűen. Az állam által nyújtott hitelek állományának előírt módon való bemutatása, a kisebbségi önkormányzatok mérlegei, a többéves kihatással járó
döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatások nem szerepelnek a törvényjavaslatban.
A korábbi évekhez képest prezentációs változás, hogy 2003-tól a költségvetési
törvényjavaslat nem tartalmazza a korábban XLIV. A költségvetés adósságának
törlesztése és fejlesztési célú hitelfelvételei c. fejezetet törvényi mellékletként. Ez a
fejezet a korábbi években sem számított bele a költségvetés kiadási, illetve bevételi főösszegébe, s ezáltal a hiányt sem érintette. Az általános indokolás szerint
(312. old.) ezen adatok az előterjesztésben tájékoztató jelleggel, az általános indokolás mellékleteként kerülnek az Országgyűlés elé, azonban ilyen, a korábbi
fejezeti prezentációhoz hasonló összeállítás nem szerepel a dokumentumban.

Az Áht. 117. §-a szerint az elkülönített állami pénzalapokra vonatkozó, több
éves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban és összesítve), valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó mérlegeket szöveges indokolással együtt kell az Országgyűlés részére bemutatni. Az előterjesztés
nem tartalmazza a fenti mérlegeket és a hozzájuk kapcsolódó szöveges indokolásokat.
Az Áht. 23. §-a szerint a központi költségvetésben a fejezeti kezelésű előirányzatok között összevontan "Beruházás" alcímen kell előirányozni a központi beruházások előkészítésére és megvalósítására szolgáló összegeket. A központi beruházások hároméves programját évente ki kell dolgozni, és a költségvetési törvényjavaslattal egyidejűleg - annak részeként - kell előterjeszteni. Az 1.000 M Ft
összköltség feletti beruházásokat tételesen, s az ezen összeghatár alatti projekteket összevontan kell bemutatni. A törvényjavaslat a központi beruházások programját nem mutatja be ezen előírásnak megfelelően, pusztán „Beruházás” alcímen, külön megnevezéssel irányozza elő a megvalósításra
szánt összegeket.
Az Áht. 24. §-a szerint be kell mutatni a költségvetésben a költségvetési létszámkeretet (a választott tisztségviselőket és a foglalkoztatottakat külön-külön).
Az utóbbi években ennek részleges vagy teljes hiányát sorozatosan megállapította az ÁSZ. A törvényjavaslat ez évben sem tartalmazza a költségvetési létszámkeretet, annak előírás szerinti megbontását.
Az Áht. 86. § (8) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetéséről
szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek tájékoztatásul be kell
mutatni a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozóan öt évre, a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozóan ötven évre
szóló előrejelzést. A törvényjavaslat nem tartalmaz ilyen előrejelzéseket.
A PM tájékoztatása szerint az ötéves, illetve ötvenéves előrejelzés a Nyugdíjbiztosítási Alap részletes költségvetéséről szóló fejezeti kötetben szerepel majd.
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A törvényjavaslatban ismétlődnek az Áht. érvényesülésével kapcsolatban évek
óta fennálló, az ÁSZ által észrevételezett hiányosságok. A 2001. és 2002. évi
költségvetésre vonatkozó véleményben jeleztük, hogy célszerűnek látjuk az ismertetett előírások felülvizsgálatát: Indokolt áttekinteni – az EUcsatlakozással összefüggésben is – a költségvetés prezentációját,
melynek során az említett hiányosságok rendezésére is mód nyílhat.
A törvényjavaslat által teljesített Áht.-előírások közül – az alapvető formai, tartalmi definíció jellegű rendelkezéseken túl – az alábbiakat emeljük ki.
Az Áht. 36. § (1) bekezdése d) és e) pontjai szerint a Kormány bemutatja
a költségvetési törvény legfontosabb társadalmi és gazdasági hatásait, és értékeli a költségvetési évet megelőző időszak gazdasági, költségvetési
folyamatait. Az előterjesztő a törvényjavaslat általános indokolásában bemutatja az államháztartás működésének legfontosabb keretfeltételeit, gazdasági
mutatószámait, társadalmi gazdasági hatásait.
Az Áht. 25. §-a szerint a központi költségvetésben általános tartalékot kell
képezni az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadásokra, illetve az
előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására. A tartalék nagyságát az Áht. 26. § (1) bekezdése a kiadási főösszeg százalékában
(0,5-2 % között) határozza meg. A törvényjavaslat 2003-ra 27,1 Mrd Ft általános tartalékot tervez, ami a törvényi előírás alsó határát jelenti.
Az Áht. 33/A. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési törvényben egyedileg meg kell határozni a jogi személyek által vállalható –
viszontgaranciával biztosított – kezesség állományának felső határát. Ezen
követelménynek a törvényjavaslat normaszövege 33-37. §-aiban tesz eleget.
Az Áht. 42. § (4) bekezdése szerint a Kormány kezességvállalásai alapján várhatóan esedékessé váló fizetési kötelezettségeit összesítve, az esedékessé válás valószínűsége szerint is bemutatva köteles a költségvetési törvényjavaslat indokolásában tájékoztatásul előterjeszteni. A törvényjavaslat általános indokolása (310. old.) röviden ismerteti azokat a feltételezéseket, amelyek
alapján kialakult a XXII. PM fejezet 18. címén az állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése jogcímének 2003-ra tervezett 10 Mrd Ft-os előirányzata.
Az Áht. 116. § 4. pontja előírja, hogy a központi költségvetés tárgyalásakor
az Országgyűlésnek tájékoztatásul be kell mutatni az államadósságot lejárat és
eszközök szerinti bontásban. A törvényjavaslat általános indokolásának mellékleteiben bemutatja a központi költségvetés 2003. évi bruttó adósságát eszközök szerinti bontásban (388. old.), és lejárat szerint (440. old.).
Az előterjesztés megfelel az Áht. 31/A. §-ának, mely szerint az Országgyűlés
a költségvetési törvényben az alapok, valamint a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainak költségvetését alaponként, bevételeiket és kiadásaikat jogcímenként, illetve összevont jogcímenként állapítja meg.
Az Áht. 86/B. § (4) bekezdésének megfelelően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében címként jelennek meg a működési bevételek
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és kiadások, ezen belül alcímet alkotnak a központi hivatali szervek, az igazgatási szervek és a központi kezelésű előirányzatok.
Az előterjesztés tartalmazza továbbá az 1992. évi LXXXIV. törvény (At.) 11. §
(1) bekezdésének megfelelően a társadalombiztosítási alapok költségvetési
mérlegét azok működési költségvetésével együtt, bemutatja a kiadási többletet
és rendelkezik annak fedezetéről, ugyanakkor a működési költségvetés bevételeit – a központi költségvetés prezentációjához alkalmazkodva – egy összegben,
részletezés nélkül szerepelteti.

2.

A

TÖRVÉNYJAVASLAT NORMASZÖVEGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ

ÉSZREVÉTELEK

2.1.

A központi költségvetés hiánya
A törvényjavaslat 1. § c) pontja 568,97 Mrd Ft-ban állapítja meg a központi költségvetés hiányát a 2003. költségvetési évre. E hiány finanszírozására
a 3. §-ban hatalmazza fel az Országgyűlés a pénzügyminisztert. A paragrafus
részletes indokolása szerint e felhatalmazás tág teret ad az adósságkezelési
műveletekre, amit az adósságkezelés tényleges lehetőségeit befolyásoló állampapír-piaci helyzetének változása indokol, s az adott évi pénz- és tőkepiaci műveletekről a költségvetési év lezárása után, a zárszámadásban számol be a
pénzügyminiszter. A hiány finanszírozásánál követendő alapelveket az általános indokolás (310-312. old.) bemutatja.
Az európai uniós csatlakozással összefüggésben a törvényjavaslat általános indokolása (273-274. old.) bemutatja az államháztartás GFS és ESA’95 módszertan szerint 2003-ra számított hiányát.
A törvényjavaslat általános indokolása szerint a nemzeti költségvetési előirányzatok, hiány- és adósságmutatók és az európai uniós szabványok közötti megfeleltetés bemutatása az EU-tagországokban jellemzően a költségvetési, illetve zárszámadási dokumentáció részévé vált. Az általános indokolás (264-266. old.) áttekinti az elvi különbségeket, amelyek a GFS és az ESA’95 elszámolási rendszerek
között fennállnak, de részleteiben nem számszerűsíti azokat.

2.2.

Központi költségvetési szervek bevételével kapcsolatos
rendelkezés
A törvényjavaslat 9. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a központi költségvetési
szervek a paragrafus (2) bekezdésében felsorolt jogcímeken a tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeknek 95%-át használhatják fel, a fennmaradó 5% pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi. Korábban a költségvetési törvények tartalmazták a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg elszámolására és a befizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat és határidőket, a törvényjavaslat normaszövegében ez
nem szerepel.

36

A) A KÖLTSÉGVETÉSI DOKUMENTUM TÖRVÉNYESSÉGI ÉS SZÁMSZAKI ELLENŐRZÉSE

A PM tájékoztatása szerint a befizetési kötelezettség elszámolási „technikája”
nem igényel törvényi szabályozást, ezért azt majd az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet fogja tartalmazni.

2.3.

Az állami kezességek
Az állami kezességvállalásról, kezesi helytállásról és viszontgaranciáról a törvényjavaslat ötödik fejezete rendelkezik. A törvényjavaslat 31. §-a a központi költségvetés kiadási főösszegének 2,5%-ában korlátozza a Kormány által
2003-ban elvállalható egyedi kezességek összegét. Ez 132,6 Mrd Ft-ot jelent.
Az egyedi kezességeken felül, összegszerű korlátozás nélkül vállalhat kezességet
a Kormány a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdése alapján az energiahordozók
biztonsági készletezésére, valamint az Áht. 33. § (8) bekezdésének alapján a
törvényjavaslat 32. § (1) bekezdésében megjelölt pénzintézetekkel szemben.
A törvényjavaslat 32. § (2) és (3) bekezdése további felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy kezességgel biztosítsa az egyéni gazdaságok részére birtokfejlesztési célra nyújtott hiteleket 10 Mrd Ft, illetve a kedvezőtlen adottságú térségek termelői adósságterhének részbeni kiváltását szolgáló hiteleket 7,5 Mrd Ft
értékben.
A törvényjavaslat jogi személyek állományi korlátait meghatározó 33-37. §-ai
előírásait összevetve a 2002. évre hatályos költségvetési törvényi előírásokkal a
következők állapíthatók meg: Az MFB Rt. forrásszerzés céljából felvett hiteleinek,
valamint kötvénykibocsátásainak, együttes 800 Mrd Ft-os keretösszege 60%-kal,
az ügyleteihez kapcsolódó kormányzati árfolyamgarancia 500 Mrd Ft-os együttes
kerete pedig 150%-kal haladja meg a 2002. évit. Ezzel szemben a költségvetés
terhére, harmadik fél javára vállalható készfizető kezesség állománya egyharmadával, 200 Mrd Ft-ra csökken az MFB Rt. esetében 2002-höz képest. Az
Eximbank forrásszerző betétei, hitelei és kötvénykibocsátásának együttes, 165
Mrd Ft-os állománya 22%-kal, a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességének állománya pedig 11%-kal haladja meg a 2002. évi állományokat a javaslat szerint.
Az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességei esetében a
keret-növekedés 4%-os.

2.4.

Előirányzat-módosítás nélkül teljesülő kiadások és bevételek
Az Áht. 12. §. (4) bekezdése előírja, hogy az éves költségvetés jóváhagyásakor
meghatározott egyes kiadási elôirányzatok elôirányzat-módosítás nélkül is
túlléphetôk (ún. „automatikus” előirányzatok). Ezek csak olyan elôirányzatok
lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított
támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet elôirányzatot
meghaladó kiadást. A törvényjavaslat 42. §-a nevesíti a központi költségvetés, 63. §-a pedig a társadalombiztosítás ezen előirányzatainak körét.
A törvényjavaslat 63. § b) pontjában „automatikus” előirányzatként felsorolt
vagyongazdálkodási kiadások, valamint 63. § c) pontjában szereplő illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata nem tekinthető olyan törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásnak, ellátásnak, mely előirányzatot
meghaladó kiadást eredményezhet.
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Az előirányzat-módosítás nélkül teljesülő előirányzatok nagyságrendje – a kiadási főösszeghez viszonyítva – csökkenő tendenciát mutat. Az „automatikus”
előirányzatok 1998-ban a központi költségvetés kiadási főösszegének 54%-át
tették ki, majd folyamatosan csökkenő részarányuk 2003-ra a 40%-ot alig haladja meg.

2.5.

A helyi önkormányzatok szabályozása
A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere vonatkozásában a törvényjavaslat normaszövege és mellékletei összhangban vannak.
A törvényjavaslat 20. és 21. §-ai a helyi önkormányzatok illeték- és egyéb
bevételeinek szabályozását írja elő. A törvényjavaslat az önkormányzati forrásokat növeli, az ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékből az önkormányzatokat megillető korábbi 10%-kal szemben javasolja, hogy a bevétel 50%-a az önkormányzatoknál maradjon. Csekély mértékben változik a megyei illetékhivatal által beszedett bevétel felosztásának szabálya is.
Az önkormányzatok gépjárműadóból való részesedése is növekszik, mivel a
törvényjavaslat indítványozza, hogy a helyi önkormányzat által beszedett adó
felett teljes egészében az önkormányzat rendelkezzen. További lépés a szabálysértési helyszíni bírság önkormányzati forrásként történő számbavétele. Az
iparűzési adóból, illetékből és gépjárműadóból származó önkormányzati bevétel növekmény 2003-ra ezzel mintegy 100 Mrd Ft az általános indokolás szerint.
A törvényjavaslat szerint a helyi önkormányzatok bevételi forrásait lényegesen
meghatározó állami támogatás és hozzájárulás, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes összege a 2002. évi előirányzathoz képest 254,2
Mrd Ft-tal, 29,2%-kal nő. Külön kiemelendő, hogy a korábbi években megfigyelt tendenciával ellentétben a településre kimutatott, helyben maradó személyi jövedelemadó aránya 10%-ra nő a javaslat szerint. A területi jövedelmi
különbségeket a jövedelem-differenciálódás mérséklésére előirányzott összeg
44,2%-os növekménye ellensúlyozza.
A helyben maradó SZJA arányának tendenciája (%)

Helyben maradó SZJA aránya

2.6.

1998
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2000
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2003

20%

15%

5%

5%
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A társadalombiztosítási alapok hiánya
A jelenlegi társadalombiztosítási rendszerben az ellátórendszer szerkezete, a lakosság egészségi, demográfiai, járulékfizetési jellemzői következtében a kiadások évről-évre jelentősen meghaladják a bevételeket. A deficit finanszírozása
2003-ban a korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetésből történik
majd. A központi költségvetés által átadott pénzeszközök nélkül az alapok költ-
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ségvetése nem lenne fenntartható. A központi költségvetés mintegy 246 Mrd Ftot ad át a társadalombiztosításnak pozíciójavítás céljából. E nélkül a hiány
összege 523 Mrd Ft volna.

2.7.

Az Áht. módosítására vonatkozó észrevételek
A törvényjavaslat – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – ismét tartalmaz Áht.-módosításra vonatkozó javaslatot. Az államháztartásról szóló törvény általános rendelkezéseket tartalmaz, a részletező jogszabályok alapja. Az
időbeli állandóságot, a kiszámíthatóságot és az alaptörvény kezelhetőségét
azonban rontja, hogy 1992-es hatálybalépése óta az Áht.-t 35 törvény
módosította.
A törvényjavaslat részeként, 78. §-ának bekezdéseiben indítványozott Áht. módosítások szigorítást javasolnak többek között a kormányzati kezességvállalásokra vonatkozóan, az önkormányzatok és a TÁH közötti
elszámolásokat, illetve az önkormányzatokat terhelő kamatokat tekintve, valamint a költségvetési szervek esetében a rendszeres személyi juttatásra fordítható összeg korlátozásában.
A központi költségvetési szervek alaptevékenysége bevételeinek és a
vállalkozási tevékenység eredményének elszámolására, felhasználására, valamint a központi költségvetésbe való befizetési hányad meghatározására vonatkozó szabályok a törvényjavaslat szerint az Áht. 92. § (2), illetve az
Áht. 96. § (5) és (6) bekezdéseibe épülnek be, kiegészítésként. Ezeket a
rendelkezéseket évek óta változatlan százalékos mértékben az éves költségvetési
törvények tartalmazták. A szabályozás állandó jellege miatt és további megerősítést kifejezve, indokolt e rendelkezéseket az Áht. hivatkozott bekezdéseibe
átemelni.
A költségvetési gazdálkodás szigorítását fejezi ki az Áht. 92. § (3) bekezdéseként előterjesztett rendelkezés, mely szerint a fejezetek felügyeletét ellátó szervek a felügyeletük alá tartozó, kizárólag saját bevételből gazdálkodó
költségvetési szervek részére befizetési kötelezettséget írhatnak elő,
mely összeg a fejezetnél év közben jelentkező többletfeladatok ellátásának fedezetére használható fel.
Az Áht. 108. § (5) bekezdésének tervezett módosítása értelmében a Kormány
határozattal dönthet az állam kincstári és vállalkozói vagyonának
egymás közötti visszapótlás nélküli átcsoportosításáról. Korábban
rendelettel maximum évi bruttó 2.000 M Ft értékhatárig dönthetett a Kormány.
A módosítás szerint a Kormány döntési értékhatára megszűnik.
A központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítése ellenértékének felhasználására, e bevétel központi költségvetési szerv és központi költségvetés közötti megosztására vonatkozó rendelkezéseket az éves költségvetési törvények szabályozták. A 2003. évi törvényjavaslat szerint ezek a rendelkezések az Áht. 109/A. § (4) és (5) bekezdéseibe
kerülnek át, kiegészítésként. A 2000. évi, valamint a 2001. és 2002. évi költségvetési törvényekben is szerepelt, hogy a visszahagyott bevételhányad „építési beruházásra, felújításra és rekonstrukcióra, valamint környezetvédelemre”
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használható fel. A törvényjavaslat továbbra is főszabályként rögzíti, hogy a
köztartozás mértékét és az értékesítés költségének összegét meghaladó bevétel
50%-a a központi költségvetési szervet illeti meg.
Előrelépést jelent, hogy a törvényjavaslat az Áht.-t az államháztartási függetlenített belső ellenőrzésére vonatkozó szabályokkal egészíti ki. Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alátámasztják a függetlenített belső ellenőrzés törvényi szintű
szabályozásának szükségességét, azaz az Áht.-ba történő illesztését.
Az Áht. 120/A. § (2) bekezdése az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének két fő formáját definiálja. A paragrafus (2) bekezdés a) pontjában szereplő “folyamatba épített, előzetes ellenőrzés” kifejezés,
megítélésünk szerint, félreértésekre adhat okot. Helyette „a vezetés részét képező
– kiépített és működő – pénzügyi irányítási és szabályozási rendszerek” nemzetközileg is használt kifejezést javasoljuk. Ez a meghatározás a szakmai tartalom tekintetében szakszerűbb, gyakorlatilag a belső kontroll mechanizmusokat jelenti.
Az államháztartás belső ellenőrzése rendszerszerű bemutatása érdekében
szükségesnek tartjuk e körben szerepeltetni az Államháztartási Hivatalt és a
Kincstárt is (előzetes ellenőrzések rendszere).
Az Áht. 121. § (1) bekezdésének törlését és a (2) bekezdés szövegének 121. §
alatti szerepeltetését tartjuk megfelelőnek. Nem indokolt ugyanis az ÁSZ feladataiból való kiemelés, tekintettel arra, hogy feladatait, hatáskörét és szervezetét külön törvény állapítja meg.
Az Áht. 121/B. § (1) bekezdése a függetlenített belső ellenőrzés feladatait
rögzíti. Az államháztartás alrendszerei működését érintő és a függetlenített
belső ellenőrzés feladatkörébe utalandó feladatok egyértelműbb,
pontosabb meghatározása érdekében az ÁSZ e bekezdés módosítását javasolja a következők szerint: „A függetlenített belső (utólagos) ellenőrzés feladata az államháztartás alrendszereiben a költségvetés tervezése, végrehajtása és a
végrehajtásáról szóló beszámolás, kapcsolódóan a pénzügyi irányítási, szabályozási
(előzetes ellenőrzési) rendszerek működésének vizsgálata, értékelése szabályossági, illetve hatékonysági szempontból. Az ellenőrzést elrendelő szerv vezetőjét az
ellenőrzés megállapításairól, javaslatairól jelentésben kell tájékoztatni.”
Az Áht. 121/B. § (5) bekezdés a fejezet felügyeletéért felelős szerv pénzügyi
ellenőrzési feladatait határozza meg. A fejezetek felügyeleti ellenőrző
szervezetének feladatai közé tartozik a fejezetek felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetési beszámolója valódiságának
ellenőrzése is. Figyelemmel az Országgyűlés 69/2002. (X. 4.) sz. határozatának 3. pontjában foglaltakra, javasoljuk e bekezdés módosítását: „A fejezet felügyeletéért felelős szerv pénzügyi ellenőrzést végez a fejezet költségvetésének
végrehajtása, beszámolása tekintetében…” kiegészítéssel.

2.8.

A 2001. és 2002. évi költségvetési törvény módosítása
A 2003. költségvetési törvényjavaslat 99. § (1)-(7) bekezdéseiben a Kormány a
Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII.
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törvény (Kvtv.) módosító rendelkezéseit terjeszti elő. A javasolt módosítások a
központi költségvetés hitel-tartozás és adósság átvállalásaira, valamint
részesedés megvásárlásra irányulnak. Ezek főként az autópálya-építési,
műemlékvédelmi, vasúti közlekedési, diákhitel és egyéb kiemelt feladatokhoz
kapcsolódnak.
Ezen tranzakciók többsége az Áht. 14. §-ának megfelelően a költségvetésben
szerepeltetve, előirányzat útján valósul meg. A Gödöllői Grassalkovich Kastély
rehabilitációjával kapcsolatos 231,8 M Ft-os és a Sportfolió kht.-val szemben
fennálló 74 M Ft-os követelés elengedése nem előirányzattal megtervezve történik.

A törvényjavaslat 99. § (6) bekezdése a Kvtv. 1. sz. mellékletének 2002. évi előirányzatait változtatja. A módosítások a XVII. KVM és XXII. PM fejezet előirányzatait érintik. A törvényjavaslat rögzíti az érintett fejezetek kiadási, bevételi és
támogatási főösszegeinek módosított összegét, nem vezeti végig azonban a
módosítást a központi költségvetés kiadási és bevételi főösszegén,
valamint hiányán.
Az Áht. 41. § (1) bekezdése alapján a Kormány pótköltségvetési törvényjavaslatot köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a központi költségvetés, a társadalombiztosítási alapok és az elkülönített állami
pénzalapok együttes egyenlegeinek a költségvetési törvényben megállapított
összege a jóváhagyottól legalább ezek kiadási főösszege együttes összegének 5
százalékával tér el.
A Kvtv. tervezett módosításával a hiány összegének eltérése meghaladja az 5%ot, így pótköltségvetés készítése lenne szükséges. Ezen kötelezettsége alól a
Kormány a törvényjavaslat 99. § (5) bekezdésében kér felmentést.

3.

A

3.1.

A törvényjavaslat 1. és 2. sz. mellékleteinek egyezősége

TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI ÉS INDOKOLÁSA

A törvényjavaslat 1. sz. melléklete tartalmazza a központi költségvetési szervek
kiadásait és saját bevételeit, a saját bevétellel nem fedezett kiadások fedezetét
biztosító költségvetési támogatást, valamint a központi költségvetési kiadásokat és bevételeket. A 2. sz. melléklet (a központi költségvetés mérlege)
adatai számszakilag megegyeznek az 1. sz. melléklet adataival.

3.2.

Az előirányzatok bemutatása
Az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztési irányairól és a
kincstári rendszer új szervezeti rendjének kialakításáról szóló 2064/2000.
(III. 29.) Korm. határozat megjelölte a 2001-2003. évek költségvetési tervezése során érvényesítendő feladatokat. A határozat a közpénzek elosztása,
felhasználása reális, végrehajtható költségvetésben megjelenő tervezésének, átlátható és hatékony felhasználásának követelményét fogalmazza meg. A költségvetési intézmények feladat-felülvizsgálata keretében
szükséges azon követelmények és feltételek (feladatmutatók, mennyiségi és mi-
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nőségi teljesítménymutatók, létszám- és költségnormák) kialakítása és leírása,
amelyek érvényesítésével kell a feladatot költség-hatékonyan megoldani. Az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról és a további feladatokról szóló 2399/2001. (XII. 29.) Korm. határozat további feladatokat határozott meg a pénzügyminiszter számára a költségvetési pénzeszközök hatékonyabb elosztása és felhasználása céljából.
A tervezés megalapozottságát, a költséghatékonyság javítását szolgálja az
Áht.-ban rögzített felhatalmazás, mely szerint a pénzügyminiszter a fejezet
felügyeletét ellátó szervekkel együttesen feladat- és teljesítménymutatókat, költségnormákat dolgoz ki, s azokat együttes rendeletben szabályozza. A PM 2002. augusztus hónapban kiadott tervezési körirata szerint –
bár a gyakorlatban számos helyen használnak a költségvetési szervek feladataik, teljesítményeik mérésére mutatókat – ennek alkalmazása nem tükröződik
az információs rendszerben. Az előterjesztett törvényjavaslat számszaki megjelenítése, indokolása és az ÁSZ helyszíni ellenőrzése megállapításai alapján a
kormányhatározatok végrehajtásában csak részleges előrelépést sikerült elérni.
A 2003. évi költségvetési előterjesztésben sem jelennek meg a
mennyiségi és minőségi teljesítménymutatók, amelyek a funkcionális szerkezetű kimutatásokhoz rendelten a költségvetési előirányzatok megítélését érdemben segítenék.

3.3.

Támogatási célelőirányzatok
A 2001. és 2002. évi költségvetési törvény 17. § (1) bekezdése alapján a támogatási célelőirányzatok bevételei (adó-, adójellegű bevételek, szakmai és
szabálysértési bírságok és korábbi kölcsönök visszatérülése) 2001. január 1-jétől
a központi költségvetés bevételét képezik, az érintett fejezet támogatási
célelőirányzatánál történő azonos összegű támogatás előirányzása mellett.
Ezen központosított előirányzatok többletbevétele, valamint a bevételi kiesésből
eredő csökkenése az adott évi fejezeti kezelésű támogatási célelőirányzat kiadásának és támogatásának azonos összegű növelését illetve csökkenését vonja
maga után.
A 2003. évi törvényjavaslat 14. § (1) és (2) bekezdése ugyanezt a rendelkezést
rögzíti. A 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet meghatározza a támogatási célelőirányzat fogalmát, mely szerint az a fejezet költségvetésében megtervezett,
központosított bevétellel ellentételezett szakmai-ágazati, területfejlesztési célokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat, melynek felhasználási céljait, a kedvezményezettek körét külön jogszabály átfogóan szabályozza. Ennek megfelelően az előterjesztés szerint 2003-ban változik a támogatási célprogramok struktúrája oly módon, hogy azok a támogatási célelőirányzatok, amelyeknek nincs jogszabályi alapja, kikerülnek ebből a körből és szakmai
fejezeti kezelésű előirányzatként kerülnek megtervezésre. Az előterjesztés e témakörben 7 fejezetet érintően felsorolja a volt támogatási előirányzatok közül
2003. január 1-jétől szakmai fejezeti kezelésűnek minősített előirányzatokat.
A támogatási célprogramok központi költségvetésbe vont bevételei a
törvényjavaslat 2. sz. mellékletében (központi költségvetés mérlege) külön
soron "egyéb központosított bevételek" megnevezéssel jelennek meg
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(2003-ban 58.760 M Ft). E mérlegsor összetevőit az előző évekkel való összehasonlításban a vélemény 1. sz. melléklete mutatja be.
A támogatási célelőirányzatok saját bevételét képezik továbbra is a célelőirányzat rendeltetésének megfelelő felhasználásra átvett pénzeszközök, adományok, segélyek és önkéntes befizetések, pályázati, nevezési, eljárási díjak. A saját bevételek tervezett összege, az előzőekből következően csökkenő nagyságrendet mutat (2001-ben 6.728,2 M Ft, 2002-ben 5.953,9 M Ft, 2003-ban 2.591,0
M Ft). A támogatási célprogramok saját bevételeit külön kimutatás formájában
a korábbi évektől eltérően az előterjesztés nem mutatja be.

3.4.

Kormányzati rendkívüli kiadások
Több év tervezési gyakorlata alapján megállapítható, hogy a kormányzati
rendkívüli kiadások állandó részét a különféle pénzbeli kárpótlási kiadások, illetve ezek folyósítási költségei, valamint a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezése képezik. Ezek a kiadási előirányzatok 2001-2003. tekintetében évente mintegy 16 Mrd Ft-ot jelentenek. A kormányzati rendkívüli kiadások a költségvetési év végére ezen összeg többszörösére teljesülnek egyéb, jelentős összegű előirányzatok – eredendően tervezett vagy módosítás általi – besorolásával. A vélemény 2. sz. melléklete áttekintést ad a kormányzati rendkívüli kiadások összegeiről 2001-2003 között.

3.5.

A helyi önkormányzatokra vonatkozó mellékletek
A törvényjavaslat mellékletei a települési önkormányzatok által igényelhető
állami támogatások és hozzájárulások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó igénylési szabályait rögzítik. Több, 2002-ben állami támogatással
(is) fedezett normatív előirányzat forrása 2003-tól teljes egészében átengedett
személyi jövedelemadó.
A 3. sz. melléklet azon jogcímcsoportjai, melyek forrása állami hozzájárulás,
nem vethetők össze a törvényjavaslat 1. sz. mellékletében meghatározott előirányzatokkal. A korábbi évek költségvetési törvényjavaslatában ez az összevetési lehetőség adott volt.
A korábbi évek gyakorlatával ellentétben a törvényjavaslat nem a normaszövegben határozza meg a települési önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összegét, hanem a 4. sz. mellékletben. A 4. sz. melléklet meghatározza a helyben maradó SZJA összegét, valamint megadja a normatív módon felosztott SZJA összegét is. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak
és normatív kötött hozzájárulásainak igénylési szabályait rögzítő 3. és 8. sz.
mellékletek azonban nem tartalmazzák az egyes jogcímeken előirányzott normatív módon felosztott személyi jövedelemadó összegeit, ezért a korábbi összevetés lehetősége nem áll fenn.
Nincs egyezőség a törvényjavaslat 1. sz. és a színházi támogatásokat részletező
7. sz. melléklete között. Az épületműködtetési hozzájárulás 5 M Ft-tal magasabb, a színházak pályázati támogatása 5 M Ft-tal alacsonyabb összegben szerepel az 1. sz. mellékletben.
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3.6.

Az ÁPV Rt. ráfordításainak bemutatása
A törvényjavaslat ÁPV Rt. ráfordításait részletező 13. sz. melléklete (246. old.)
megosztja a ráfordításokat aszerint, hogy azok befolyásolják-e a kormányzati
szektor hiányát. A melléklet I. alcímének megfogalmazása nem pontos, véleményünk szerint a hiányt érintő megfogalmazás lenne megfelelő (pl. a központi költségvetés felé történő I. 2. a) osztalék-befizetési kötelezettség a hiányt
csökkenti).

3.7.

Az Európai Unióval kapcsolatos programok megjelenítése
A 2003. évi költségvetés tervezésére kiadott körirat III. fejezete részletesen szabályozza az Európai Unióhoz való csatlakozás költségvetési tervezésének módszertanát. A körirat előírásainak megfelelően az 1. sz. mellékletben külön jogcímcsoportot képeznek az egyes előcsatlakozási eszközökből megvalósuló programok. A törvényjavaslat az általános indokolás mellékletei között (389-402.
old.) elkülönítetten is bemutatja az európai uniós forrásokból megvalósuló
programokat.
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1. sz. melléklet

Egyéb központosított bevételek összetevői
millió forint
Fejezet/cím
2001-2002.
X.14.

Fejezet/cím
Jogcím
2003.
XXV.6.
Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások
visszatérülése

XII.12.

XII.12.

XV.28.

XVI.9.

XVII.15.

2001. év

2002. év

2003. év

260,0

200,0

200,0

Erdészeti bevételek

3 200,0

3 200,0

4 250,0

Termőföld minőségvédelmével,
hasznosításával kapcsolatos
bevételek

1 800,0

1 800,0

2 450,0

Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Halgazdálkodási bevételek

250,0

250,0

220,0

Vadgazdálkodási bevételek

650,0

650,0

720,0

X.14.

Területfejlesztési kölcsönök
visszatérülése

300,0

300,0

420,0

XV.28.

Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

4 100,0

4 200,0

3 850,0

-

Turisztikai hozzájárulás

4 475,0

4 650,0

-

XVI.11.

Környezetvédelmi támogatások
visszatérülése

2 645,0

2 135,0

1 400,0

Bírságok

1 270,0

1 300,0

1 000,0

Termékdíjak

16 936,0

18 323,0

20 400,0

XV.28.

Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és
túlsúlydíj

13 400,0

13 900,0

4 100,0

XVI.11.

Vízügyi támogatások visszatérülése

150,0

150,0

150,0

Vízkészletjárulék

5 750,0

5 950,0

9 550,0

XX.12.

XX.12.

Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése

1 550,0

1 550,0

1 700,0

XXIII.14.

XXIII.14.

Kulturális járulék

5 500,0

6 000,0

7 250,0

63 336,0

65 658,0

58 760,0

Összesen:

Forrás: 2000. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről, a
Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetési törvényjavaslata
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2. sz. melléklet

A kormányzati rendkívüli kiadások alakulása
millió forint
Jogcím

Pénzbeli kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási
költségei
Az 1947-es Párizsi Béke- szerződésből eredő kárpótlás
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
Részösszesen:
MFB Rt. tőkejuttatása autópályaépítés céljára
ÁPV. Rt. tartalékának feltöltése*
MTV Rt. saját tőke egyes elemeinek emelése*
MR Rt. saját tőke egyes elemeinek emelése*
Agrárhitelek törlesztési támogatása**
ÁPV Rt. tartalékának az önkormányzati gázközmű-igények
rendezése miatti feltöltése***
Nemzeti Autópálya Rt. részesedés megvásárlása***
Állami Autópálya Kezelő Rt. részesedés megvásárlása***
Diákhitel Központ Rt. részesedés
megvásárlása***
MFB Rt. veszteségrendezése***
Mindösszesen:

2001.
évi terv

2001. évi
tény

2002.
évi terv

6.900

6.900

7.000

2002.
évi várható
7.000

2003.
évi terv

105

105

110

110

112

2.340

2.340

2.500

2.500

2.900

6.270
15.615

6.270
15.615

6.270
15.880

6.270
15.880

7.070
16.482

35.200

32.500
44.100

36.000

36.000

6.400

12.500
1.500
60.000
11.000

81.000
16.800

50.815

168.915

51.880

2.500
60.000
223.180

Forrás: 2000. évi CXXXIII. tv. a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről
Megjegyzés: * 2001. évi LXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetése végrehajtásáról 31. § (1) bekezdés
** törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének
2001. évi végrehajtásáról 32. § (4) bekezdés
*** 2003. évi költségvetési törvényjavaslat 99. § (6) bekezdés
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B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE
B.1.1. Központi Költségvetés
1.

A 2003.

1.1.

A költségvetés makroszintű számításai

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

Az Áht. eljárási szabályaival összhangban, az országgyűlési képviselők általános választásának évében, a 2003. évi költségvetést megalapozó makropálya
tervezés munkálatai a korábbi évektől időben eltérő menetrend szerint folytak.
Az új Kormány hivatalba lépésével összefüggésben az új gazdaságpolitikai elgondolásokra épülő igények az előző évekhez képest több feladatot róttak a
makropálya tervezőire, miközben az Áht. szerinti három évvel szemben, négy
évre előre határozták meg a főbb célokat, sarokpontokat.
Az Áht. előírásainak megfelelően elkészült a gazdaság jelenlegi állapotáról és a
következő évek főbb makrogazdasági folyamatairól szóló előterjesztés, amit a
Kormány a 2225/2002. (VIII. 2.) Korm. határozattal fogadott el. Az ebben szereplő célok figyelembevételével állt össze, és 2002. augusztus 15-ig az EU Bizottság részére átadásra került az „Előcsatlakozási Gazdaságpolitikai Program (PEP
2002)”. Ugyancsak augusztus hónapban került kiadásra a tervezési körirat.
Lényeges különbségként jelenik meg, hogy amíg az EU részére készített Középtávú Gazdaságpolitikai Program 2001-2005. évekre terjed ki, addig a makrogazdasági pálya jellemző mutatóit tartalmazó tervezési dokumentumok 2001től 2006-ig terjedő időszakot fognak át. Ennek oka a stabilitási és konvergencia
programokkal kapcsolatos EU szabályozással van összefüggésben.
A helyszíni ellenőrzés befejezésekor a rendelkezésre bocsátott – a 2003. évi
költségvetés gazdaságpolitikai alapjait tartalmazó – tervezési dokumentumokban szereplő információk, adatok még nem voltak véglegesek,
mivel a tervezés munkálatai még nem zárultak le. Nem készült el a 2003.
évi költségvetési törvényjavaslat, így az ellenőrzésnek nem állt módjában a
várható gazdasági folyamatok makrogazdasági megalapozottságát teljes körűen értékelni, valamint a tervezés folyamatát a költségvetési törvényjavaslat elkészültéig nyomon követni.
Így az ellenőrzés nem alkothatott véleményt arról, hogy a Középtávú Gazdaságpolitikai Programban és a tervezési köriratban rögzített gazdaságpolitikai
célok megvalósulását a központi költségvetés milyen eszközökkel szolgálja. Az
ellenőrzés nem ítélhette meg a gazdaságpolitikai cél- és eszközrendszer összhangját sem.
A Kormány gazdaságpolitikája az államháztartás egyensúlyát a GDP arányos
kiadásoknak a bevételeknél erőteljesebb mérséklésével kívánja elérni, amely
meghatározó az ország euroövezeti csatlakozását illetően. E szempontból köve-
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telmény, hogy a 2002. évre várható 6% körüli GDP arányos államháztartási
hiány 2006-ig 3% alá csökkenjen.
A gazdasági növekedés fenntartására és a versenyképesség fokozására irányuló
gazdaságpolitikai célkitűzésekkel összhangban a PM fokozatos növekedéssel
számol, amely szerint a GDP 2006-ra 5-5,5%-os növekedést ér el. A PM a 2003.
és 2004. évekre 4-4,5%, illetve 4,5-5%-os növekedést irányoz elő, ami – a kevésbé optimista alsó határ esetében is – a 2002. évi növekedés fenntarthatóságával számol. A 2005. és a 2006. évekre tervezett 5-5,5%-os növekedési ütem óvatos célkitűzésnek tekinthető, mert az évenkénti 0,5%-pontos többlet-növekedés
összhangban van az előző évekre tervezett alsó és felső értékhatárokkal. Az
MNB 2003. évi prognózisa szerint a GDP 4,2-4,7-5,2%-os növekedési intervallumban valószínűsíthető, amelyből a felső határ meghaladja a várakozásokat.
A 2003. évre az OECD 4,3%-os, az IMF 4%-os GDP növekedést prognosztizál.
A 2003. évi tervezés bázisául szolgáló, a 2002. év végére várható GDP mértékére készült számítások – a különböző szervezetek prognózisait is figyelembe
véve – 3,2-4,1% közötti sávban helyezkedtek el.
A PM a gazdasági mutatók alakulásának rendszeres követése alapján, a vizsgálat ideje alatt, az addig következetesen prognosztizált kb. 4%-os GDP emelkedéssel szemben már árnyaltabb, 3,5-4%-os növekedést jelzett. Az MNB a számításaiban ugyanakkor óvatosnak minősíthető előrejelzést ad a többlépcsős, 3,5-3,84,1%-os mértékek megadásával. Az OECD és az IMF a 2002. évre egységesen
3,5%-os GDP-vel számol.
A GDP 2002. évi várható alakulásának mértékére június és július hónapokban
megjelent kutatóintézeti adatok mintegy 0,5%-ponttal alacsonyabbak voltak a
PM ez időszakban készült anyagaiban szereplő „kb. 4%”-nál. Ezt később a PM
számításai is visszaigazolták, aminek következtében szeptember hónapban a
kormányzati és egyes kutatóintézeti (Ecostat, Kopint-Datorg) előrejelzések közötti
különbség eltűnt. A GKI szeptember hónapban a GDP 3,2%-os növekedését jelezte 2002. év végére.

A makrogazdasági számításoknál az inflációs mutató értékét következetesen
vették figyelembe. A 2002. évi infláció értéke éves átlagban várhatóan 5,5%.
2003-ban 0,5%-ponttal, a 2006-ig tartó időszakban pedig, a tervekben évente
1-1% ponttal kisebb fogyasztói árnövekedéssel számolnak.
Az export és az import volumenindexének növekedése 7-9%, illetve 9-11% körül várható a 2002. évben. A 2003-2006. évekre szóló terv szerint mindkét mutató évenként 1%-ponttal magasabb arányban növekszik.
A gazdaságpolitika fontos célkitűzései közé tartozik, hogy a háztartások fogyasztási kiadásainak jelenlegi magas (mintegy 9-10%-os) növekedési üteme
megközelítően a felére, 4-5%-ra csökkenjen a 2003-2006. közötti években, a
megtakarításoknak a háztartások összes jövedelméhez viszonyított arányának
10-11%-os szintre emelése mellett.
A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2002. évi várható növekedése 4-6% között lesz.
A 2003-2006. évek időszakára évenként 1-2%-ponttal magasabb állóeszközfelhalmozásbővülést irányoztak elő.

50

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

A makrogazdasági folyamatok monitoring megfigyelő rendszeréhez és tervezési
tevékenységéhez szükséges információs csatornát biztosít az a szervezeti és intézményi kapcsolati rendszer, amelybe a KSH, az MNB és a hazai gazdaságkutató intézetek tartoznak. E vonatkozásban lényegesek az EU Bizottsággal és az
OECD-vel fennálló kapcsolatok is.
A kapcsolati rendszerben és az információk biztosításában fontos szerepe van a
KSH éves, negyedéves és havi, illetve a nemzeti számlákat tartalmazó kiadványainak, valamint az interneten elérhető gyorstájékoztatóinak. A KSH adatai
rendszerint 2-3 havi késéssel jelennek meg, ami a megalapozottságot lényegesen
nem befolyásolja, mert a kieső időszakot, a gazdasági folyamatok ismeretében,
kellő pontossággal tudják prognosztizálni a PM-ben.
Rendszeres az együttműködés az MNB-vel a makropálya prognózist, a monetárisés fiskális politikát (pl. árfolyam-politika) érintő kérdésekben. A makrogazdasági
számítások és elemzések információforrásai között szerepelnek az MNB internetes
honlapján elérhető jelentések és a gazdasági folyamatok egészével, vagy részterületeivel foglalkozó elemzések, valamint a havi rendszerességgel közzé tett adatok (pl. fizetési mérleg, kamatok, lakossági megtakarítások). A PM-et az MNB
Monetáris Tanácsában a helyettes államtitkár tagként képviseli.
A hazai gazdaságkutató intézetek (Kopint-Datorg Rt., GKI Gazdaságkutató Rt.,
Pénzügykutató Rt., Ecostat) rendszeresen megküldik a PM-nek a makrogazdaság
egészével és egyes részterületeivel, valamint a konjunktúra változásaival és a
gazdaság bizalmi – a gazdasági élet szereplőinek várakozásai – felmérésével
foglalkozó anyagaikat. Ezek mellett az interneten közzétett jelentések is forrását
képezik a makrogazdasági folyamatok követésének, a szakmai tájékozottságnak.
A kutatóintézetekkel fennálló intézményes és szakértői kapcsolat is hozzájárul az
egy-egy szakterületet érintő kutató intézeti számítások megbízhatóságának megítéléséhez.
A hazai kapcsolatokon kívül fontosak a nemzetközi szervezetekkel (EU Bizottság,
OECD, IMF) fennálló kétirányú kapcsolatok, amelyek keretében a szervezetek a
külgazdaság helyzetéről és folyamatairól időszakonként elemzéseket, adatokat
adnak, ugyanakkor PM információkat biztosít a belföldi gazdasági folyamatok
alakulásáról az országjelentések elkészítéséhez.

1.2.

A nemzetgazdasági elszámolások

1.2.1.

Gazdálkodó szervezetek befizetései

1.2.1.1.

Társasági adó (hitelintézetek nélkül)
A gazdálkodó szervezetek társasági adójának 2003. évi előirányzat tervezete
361,5 Mrd Ft, ami 10,5%-kal magasabb a 2002. évi módosított előirányzatnál
és 8,0%-kal a 2002. évi várható teljesítésnél.
A 2003. évi előirányzat képzését több háttéranyag és számítás előzte meg. A
számítások arra épültek, hogy a GDP emelkedése (10,5% folyó áron, illetve változatlan áron 4,4%) és a vállalkozások adózás előtti nyereségének növekedése
(10,9%) közel azonos mértékű. Az előirányzat kialakítása során figyelembe vették a 2002. évre elfogadott – az EU jogharmonizációval összefüggő kedvezményrendszerhez igazodó – adótörvény előírásait.
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Az előírások szerint megszűnnek a kiemelt térségek, vállalkozási övezetek és az
1 Mrd Ft-os beruházások kedvezményei. A kiemelt értékű (3 és 10 Mrd Ft-os) beruházásoknál a kedvezményekre való jogszerzés lehetősége szintén megszűnik,
helyükbe a fejlesztési adókedvezmények lépnek. Bevezetik az adómentes fejlesztési tartalékképzést, megszűnik a legfeljebb 50 M Ft árbevételt realizáló, kettős
könyvvitelt vezető vállalkozásoknak az adott évben, december 20-án esedékes
adóelőleg kiegyenlítési (feltöltési) kötelezettsége.

A fejlesztési tartalék bevezetésével, a feltöltési kötelezettség enyhítésével a számítások szerint a 2003. évben 39 Mrd Ft-tal csökken a költségvetés
társaságiadó-bevétele, amelyet a megszűnő adókedvezmények a tervezet szerint mintegy 12 Mrd Ft-tal kompenzálnak.
A 2003. évben fizetendő adó összegének becslése a 2002. évi várható adatok
alakulásának is függvénye. Így a 2002. május 31-ig benyújtott 2001. évi bevallások adatai kiindulási alapul szolgálhatnak a várható bevételek pontosabb
közelítéséhez, ezért a feldolgozottsági szint növekedése az előirányzat megalapozottságára kedvező hatással lehet.
A beérkezett 2001. évi bevallások (352 264 db) 96,6%-át dolgozták fel, a 2000. évre vonatkozóan a feldolgozási szint 96,5% volt.

A tervezés – az eddigi gyakorlattól eltérően – a pénzforgalomból vezeti le az
eredményszemléletű adóbevételt, de nem olyan részletezettséggel, mint az előző
évek tervezése során.
A 2001. és 2002. évi költségvetés fejezeti indokolásának mellékletében az eredményszemléletű levezetés után többek között a fizetendő adó összegét befolyásoló
adóelőlegek, a feltöltés és a május 31-i társaságiadó-bevallás után a visszautalások összegét mutatta be.

A 2003. évi előirányzat összege a helyszíni ellenőrzés lezárásakor rendelkezésre álló dokumentációk ismeretében megvalósíthatónak ítélhető. Az ellenőrizhetőséget és a nyomon követhetőséget azonban nélkülözi a fizetendő
adó összegének levezetése. A kimutatás szerint az eredményszemlélet és a
pénzforgalom elszakad egymástól. Ennek oka az EU ajánlások mérlegelést nélkülöző figyelembe vétele.
A 2004-2006. évi irányszámok a rendelkezésre álló dokumentációk alapján
megalapozottnak és a tervezett jogszabályváltozásokkal összhangban lévőnek
minősíthetők.
A csatlakozás várható évében, 2004-ben az irányszám 391,7 Mrd Ft, a prognosztizált növekedés a 2003. évi előirányzathoz képest (a 2002. évi növekedést
kis mértékben meghaladta) 8,4%.
A 2004. évtől a legjelentősebb bevételkiesést okozó változás az osztalékadót
érinti.
A szabályozás szerint mentes az osztalékadó alól az az osztalék, amelyet a magyar vállalkozások az EU-s anyavállalatok részére 2004. január 1-je után juttatnak.
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Az osztalékadó-bevétel elmaradást (20 Mrd Ft) részben mérsékli a feltöltési kötelezettség enyhítése miatti pénzforgalmi áthúzódások hatása (12 Mrd Ft).
A 2005. évi irányszám 411,5 M Ft, ami a 2004. évi irányszámhoz viszonyítva
5,1%-os többletet jelent. A tervezett növekedés ütemének csökkenése a pénzforgalmi áthúzódással kapcsolatos. Az adózás előtti nyereség progresszív emelkedése (11,3%) az előző évek dinamikáját közelíti.
A 2005. évi irányszámot 10,6%-kal meghaladó 455,1 Mrd Ft-os 2006. évi irányszám kialakításánál figyelembe vették a 2006. évre tervezett egységes
társaságiadó-kulcs bevezetését (a 3%-os adókulcs megszűnését).
A szabályozás szerint a vállalkozások 2002. december 31-ig nyerhetik el a „külföldön tevékenységet végző” jogállást (off-shore). A 2003. évtől off-shore vállalkozás nem létesíthető. A jogállást megszerző gazdasági társaságok a kedvezményes
(3%) adókulcsot a 2005. évben alkalmazhatják utoljára.
A PM véleménye szerint az adótörvények jóváhagyása folyamatban van, módosító indítványok is változást jelenthetnek, amennyiben azok bevétel módosító hatásai becsülhetőek és támogatottságot élveznek.

1.2.1.2.

Egyszerűsített vállalkozói adó
A központi költségvetés bevételeinek köre egy új adónemmel, az egyszerűsített
vállalkozói adóval (EVA-val) bővül. Az új adónem bevezetésével a kis- és középvállalkozások adóterhei a kormányzati szándékok szerint mérséklődnek és
az adózással kapcsolatos adminisztráció csökken.
Az EVA bevezetésére több változat készült, melyből több fordulós egyeztetés után
alakították ki a bázis előirányzatot. A 2003. évi előirányzatot statikusan (a vállalkozások számának változása nélkül) képezték. A terv nem számol az adózási
fegyelem javulásával és az adóelkerülési magatartás változásával sem.
A törvényjavaslat szerinti 21,5 Mrd Ft előirányzat 49000 egyéni és 22000 társasvállalkozás árbevételének mint adóalapnak a figyelembevételével készült.

A vállalkozások változatlan számán alapuló előirányzat nagyfokú bizonytalanságot tartalmaz. A kedvezőbb adózási forma miatt a vállalkozások a
tervezettnél többen, de kevesebben is választhatják az EVA-t. Ezáltal az új adónemből származó bevételre előirányzott 21,5 Mrd Ft-tól a teljesítés lényegesen
eltérhet. Ez az eltérés az érintett adónemekre (áfa, szja, társasági adó, egészségügyi hozzájárulás) kihatással lehet. A központi költségvetés tervezett bevételkiesése 31 Mrd Ft. Abban az esetben, ha az adózási formát – a becsült 71 ezres
nagyságrenddel szemben – számottevően többen választják, akkor a bevételelmaradás progresszív mértékben növekszik.
A 2004-2006. év irányszáma a makropályához igazodva a GDP növekedési
ütemét követi.
A 2004. évben a vállalkozások számának változatlanságát feltételezve és a
pénzforgalmi áthúzódásokat figyelembe véve 30,6 Mrd Ft a képzett irányszám,
ami 42,3%-kal magasabb, mint a 2003. évi előirányzat. Az érintett adónemek
prognosztizált bevételkiesése 47,3 Mrd Ft.
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A 2005. évben az irányszám 33,1 Mrd Ft, az előző évi irányszámhoz mért növekedés 8,2%, a tervezett bevétel elmaradás 51,3 Mrd Ft.
A 2006. évben az irányszám 35,6 Mrd Ft, amely a 2005. évi irányszámhoz képest
7,6%-os emelkedést jelent. A bevételkiesés a PM számítása szerint 55,2 Mrd Ft.

A 2004-2006. évi irányszámok kialakításánál mindhárom évre vonatkozóan
azonos, a 2003. évi adóalany-számmal terveztek, ami a teljesülést bizonytalanná teszi.
A PM véleménye szerint az EVA bevezetésével államháztartási szinten nem terveznek bevételkiesést.

1.2.1.3.

Bányajáradék
A 2003. évi törvényjavaslat-tervezet 16 Mrd Ft előirányzatot tartalmaz. A terv a
2002. évi előirányzatot 11,1%-kal, a 2002. évi várható bevételt 3,2%-kal haladja meg.
A bányajáradékon belül a földgázkitermelésből származó bevétel adja a 2002.
évi várható bevétel 60,7%-át.

A bányajáradék bevétel 2002. évi előirányzathoz viszonyított növekménye
(1,6 Mrd Ft) szinte teljes összegében – a földgázkitermelés kismértékű csökkenése ellenére – a földgáztermelésből származik.
A 2002. évre előirányzott 120 MGJ kitermelés a 2002. évi várható termelés szerint
117 MGJ-re csökken. A kitermelés csökkenésének trendjét a 2003. évi 115 MGJ
előirányzat jelzi.

A földgázból származó járadék alapját képező érték növekedése a díjszámítás
módszerének változása és a 2002. július 1-jétől érvényes áremelés együttes hatásaként következik be.
A kőolajtermelés után fizetendő járulék kismértékű emelkedése szintén a termelés csökkenésének és a világpiaci ár növekedésének együttes hatásaként
várható. A 2002. évi 22-23 USD/barrel ár a prognózis szerint 2003. évre 23-24
USD/barrel árra módosul.
A 2002. évi várható bevétel a 2002. I-VIII. havi időarányos teljesítés és a decemberre jellemző nagyobb bevétel figyelembevételével realizálódhat. A várható bevételnél 0,5 Mrd Ft-tal magasabb előirányzat megalapozottnak tekinthető.
A bevételek alakulására a szénhidrogén-termelés tervezettől eltérő volumene is
befolyással lehet.
A 2004-2006. évi – a 2003. évi előirányzatra épülő – irányszámok a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megalapozottnak tekinthetők. A szénhidrogének kitermelésének fokozatos csökkentése miatt – a PM tájékoztatása szerint – a bányajáradék növekedését a 2004. év kivételével nem tervezik.
A kőolaj- és a földgázkitermelés csökkentése, a külfejtéssel termelt ásványi
anyagok közül az építési nyersanyagok, valamint az egyéb szilárd nyersanyagok és a geotermikus energia (ez utóbbi növekedése minden évben az
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inflációéval azonos mértékű) növekedésének együttes hatásaként a bányajáradék-bevétel a 2004-2006. évek között lényegében nem változik.
A 2004. évi irányszám (16,4 Mrd Ft) a 2003. évi előirányzathoz képest 2,5%-kal
emelkedik. A 2005-2006. évekre prognosztizált irányszám változatlanul évente
16,4 Mrd Ft.
1.2.1.4.

Vám- és importbefizetések
A vám- és importbevételek 2003. évi előirányzat tervezete 122 Mrd Ft, amely
összeg a 2002. évre várható bevételhez képest nem változik. A 2002. évi módosított előirányzathoz viszonyított növekedés 1,7%.
A 2002. évi várható bevétel a 2002. I-VIII. havi teljesítés (82,9 Mrd Ft) kedvező
alakulására épül. A 122 Mrd Ft bevétel teljesítése annak függvénye, hogy a 2002.
október 1-jétől visszatérítendő vámok a 2002. január 1-jéig visszamenőlegesen
érvényesíthető, agrártermékekre vonatkozó vámkedvezmények miatt milyen
mértékben módosulnak.

A tervezés során – a 2003. évi előirányzaton belül – a vámbiztosíték összegével
a 2002. évi adatokhoz képest a PM csökkenő mértékben számolt.
A 2003. évi előirányzat 21,3%-át, 26 Mrd Ft-ot a vámbiztosítékból származó bevételek adják. A 2002. évre 35 Mrd Ft bevétel várható, amely a vámbevételek
28,7%-a.

A 2003. évre tervezett végleges importérték a 2002. évi várható behozatal értékéhez képest 14,4%-kal, a 2002. évi előirányzathoz mérten 24,9%-kal emelkedik. A vám- és importbefizetések alakulását ugyanakkor 2003. évre is a nemzetközi megállapodásokban rögzített vámleépítések határozzák meg.
Az ipari termékeknél, a nem szabadkereskedelmi forgalomban, a 2002. évi előirányzat szerint 2,90%-ról 2,70%-ra csökken az átlagos vámkulcs. A szabadkereskedelmi forgalomban már 2001. évben megtörtént a teljes vámleépítés (0,00%).
Az agrártermékeknél a nem szabadkereskedelmi forgalomban a 9%-os vámkulcs
nem változik, a szabadkereskedelmi forgalomban a 2002. évre tervezett 11%-ról,
az 5%-os várható érték után, 3%-ra mérséklődik.

A 2002. évi várható vámbevételek számbavételénél a PM csak az import forgalom és a vámkulcsok változásával számolt. A 2002. évre érvényesíthető, az
agrártermékekre vonatkozó vámkedvezménnyel a vonatkozó nemzetközi szerződés hatálybalépésének bizonytalansága miatt nem számoltak. Így a 2002.
évre számított 5% szabadkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó átlagos vámkulcs sem reális, annál több tized százalékponttal alacsonyabb. A 2003. évre
számított 3%-os átlagvám-kulcs ugyanakkor – tekintettel a kedvezményes agrárvám-kontingens megszüntetésére – már reálisabbnak ítélhető.
Az előirányzat teljesülése a makrogazdasági folyamatok függvénye. Kisebb eltérés a többletbevételek irányába a vámbiztosítékok EU csatlakozással kapcsolatos elszámolásának gyorsítása esetén valószínűsíthető.
A helyszíni vizsgálat időszakában az előirányzat-tervezet még csak 122 Mrd Ft
volt, amelyet az ellenőrzés teljesíthetőnek minősített. A tervezet változásáról,
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amely szerint a 2003. évi előirányzat 138 Mrd Ft, a helyszíni vizsgálat lezárását
követően értesült az ellenőrzés.
Az EU csatlakozás (2004) után a vámszabad területek forgalmával számított végleges import dinamikus, 48%-os növekedését tervezik. A bruttó vámbevétel e szerint 36%-os mértékben növekszik. A központi költségvetés bevétele a
számítások szerint – a csatlakozási megállapodásban foglaltak szerint – a 2003.
évi előirányzat 1/6-ára csökken.
A csatlakozást követő években a bruttó vámbevétel 50%-át a kedvezmények,
preferenciás vámok csökkentik. A csökkentett vámbevétel 75%-a az EU-ba fizetendő, 25%-a központi költségvetést illeti.

A 2004. évi irányszám 20 Mrd Ft, a 2005. évi 22 Mrd Ft és a 2006. évi
26 Mrd Ft. Az irányszámok, különösen a 2004. évi meghatározása körül, több
olyan bizonytalansági tényező van, amely a bevétel alakulását lényegesen
befolyásolhatja.
A törvényjavaslat-tervezethez készített munkaanyagból és az importbevétel
alakulását levezető táblázatból többek között nem állapítható meg a 2003. év
végi előírások 2004. évre áthúzódó összege, a 2004. január 1-je előtt vámkezelt,
utólagos ellenőrzés alá vont tételek vámbevételének csatlakozást követő realizálása, a 2004. január 1-je előtt jogorvoslati útra terelt ügyekből, a vámhatósági határozatok, illetve bírósági ítéletek után, a csatlakozást követően befolyt
bevételek összege.
A csatlakozással a vámbiztosíték jelenlegi rendszere megszűnik, ezért a vámértékcsökkenés esetén a 2003. évben megfizetett vámbiztosíték 2004. évi részleges
visszatérítésére, annak EU-val való elszámolására a rendelkezésre bocsátott dokumentációkban nem tértek ki.
A PM tájékoztatása szerint az EU csatlakozási szerződés vámunióra vonatkozó
melléklete rögzíti, hogy a csatlakozás előtti jogviszony alapján képződő bevételek
a magyar költségvetést illetik. A csatlakozási szerződés melléklete arra is választ
ad, hogy a visszatérítés a csatlakozás után az új tagállam által és annak terhére
bonyolítható.

A 2004. évet követő időszak bevételeinek nagyságrendje miatt az áthúzódó tételek számbavétele indokolt lenne, beleértve a be nem azonosítható, a korábbi
évekből származó vámbiztosíték befizetéseket.
A 2004-2006. években vámbevétel csak az EU-n kívüli országokból származhat.
A számítások arra épülnek, hogy Magyarországgal együtt 10 ország lép be az
EU-ba 2004. január 1-jével. A vámbevétel alakulását így az is befolyásolja,
hogy 2004. január 1-jét követően valamely tagjelölt ország esetleg csak később
nyer felvételt.
A VPOP véleménye szerint hazánk uniós csatlakozása kapcsán több termékkör
import forgalma is várhatóan csökkenni fog már 2003. negyedik negyedévében,
amely negatív hatással lesz a vámbevételekre.
A PM véleménye szerint 2004-től rendszerszerű változások lesznek.

56

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

1.2.1.5.

Játékadó
A játékadó-bevétel 2003. évi előirányzat tervezete közel 50 Mrd Ft, ami a 2002.
évi módosított előirányzatot és az előirányzat szerint várható bevételt 25%-kal
haladja meg.
A 10 Mrd Ft prognosztizált növekedés az általános és részletes indokolás szerint
teljes mértékben a pénznyerő automaták után fizetett adókból származik.
A pénznyerő automaták után fizetett adók összege 2003. január 1-jével játékhelyenként 45 E Ft-ról 70 E Ft-ra emelkedik. Az adóváltozással a pénznyerő automaták utáni adóbefizetések adják az előirányzott játékadó bevétel 60,4%-át.
A játékadó egyéb jogcímein a 2003. évi előirányzat a 2002. évi adatokhoz képest
nem változik lényegesen.
A sorsolásos játékoknál (amelyek a bevétel 28%-át képezik) 0,6% növekedést, a
fogadásos, a bukméker fogadásos játékoknál és a kaszinóknál minimális mértékű csökkenést terveztek.

A 2002. évi adatokra épülő 2003. évi előirányzat realizálása – a pénznyerő
automaták adójának emelése miatt – kockázatot tartalmaz, mivel az adónövekedés a játékhelyek számát csökkentheti.
A 2004-2006. évi irányszámok a bevételek kis mértékű növekedésével számolnak. A 2004. évi irányszám 52,5 Mrd Ft, a 2003. évi előirányzatot 5,0%-kal,
a 2005. évi irányszám (54,6 Mrd Ft) az előző évit 4,0%-kal, a 2006. évi irányszám (56,2 Mrd Ft) a 2005. évre tervezettet 3,0%-kal haladja meg. A munkaanyagként rendelkezésre álló általános és részletes indokolás ezen
irányszámokról, a játékadó alakulásáról, összetételének esetleges változásáról tájékoztatást nem nyújt.
A PM véleménye szerint az adó mértékekben jelentős változás történt, illetve történik.

1.2.1.6.

Egyéb befizetések
Az egyéb (szankciókhoz kapcsolódó) befizetések 2003. évi előirányzat tervezetét
a PM – az előző évekhez hasonlóan – 20 Mrd Ft-ban állapította meg, annak
mellőzésével, hogy a tényleges bevétel az elmúlt 4 évben elmaradt az előirányzattól.
A túltervezésre az Állami Számvevőszék az éves zárszámadási jelentéseiben
minden évben felhívta a figyelmet. Az előirányzat-tervezet – a korábbi
évekhez hasonlóan – nem megalapozott.
A 2002. I-VIII. havi tényadatok időarányosan elmaradtak az előirányzattól és az
év hátralévő időszakában lényeges elmozdulás a bevételek alakulásában nem
várható. Az egyéb befizetések egyenlege 2002. év augusztus 31-én 11 Mrd Ft volt,
ami a tervezett összeg 55%-a.

57

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

A csatlakozás évében (2004) és az azt követő (2005-2006.) évekre a PM az
irányszám változatlanul hagyásával, 20 Mrd Ft-tal számol. A bevételek teljesülése az előző évekhez hasonlóan nem várható.

1.2.2.

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1.2.2.1.

Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adó 2003. évi előirányzat tervezete 1499,4 Mrd Ft, ami a
2002. évi módosított előirányzatot és az azzal részadatokban is azonos várható
teljesítést 10,5%-kal haladta meg.
Az adóbevételek alakulását befolyásoló tényezők, a szabályozás változása, továbbá az EVA bevezetése együttes hatásait figyelembe véve az előirányzat
2002. évi adatokhoz viszonyított növelése feszítettnek tekinthető.
A tervezett növekedés – a PM tájékoztatása szerint – a makrogazdasági folyamatok kedvező alakulásával és a jogharmonizációs kötelezettségekkel összefüggő
szabályozásváltozással (néhány termék, szolgáltatás a kedvezményes kulcsból,
illetve a tárgyi mentes körből átkerül a normál kulcsba) kapcsolatos.

A rendelkezésre bocsátott munkaanyagokban adóbeszedési eredményjavulásból származó többletbevétel-növekmény nem szerepel. A 2002. évre várható
teljesítésként közel 100 Mrd Ft önadózáson kívüli bevételt prognosztizálnak,
amelyen a 2003. évi előirányzat képzése során nem változtattak.
A PM véleménye szerint 2003-2006. évek között tervezik az elméleti és ténylegesen befolyt ÁFA bevételek közötti különbség (100 Mrd Ft) mintegy 65%-át az ellenőrzés és az adóbeszedési tevékenység hatékonyságának növelése révén, vagyis
az önadózások kívüli bevételek növekedése útján beszedni.

A helyszíni ellenőrzés időszakában a 2003. évi előirányzat 1499,4 Mrd Ft volt.
A törvényjavaslat-tervezet módosulásáról (amely már tartalmazta a 2002. évre
tervezett szabályozó változások 2004. évi kihatását) az ellenőrzés a helyszíni
vizsgálat lezárása után értesült.
A 2004-2006. év irányszámaiból a 2004. évi 1470,7 Mrd Ft, ami a 2003. évi
előirányzathoz képest 2,7%-os csökkenést mutat.
A csökkenés a pénzforgalomban jelentkezik, mivel a tervezet szerinti pénzforgalom áthúzódásának egyenlege 135,9 Mrd Ft, eredményszemléletben az áfa növekedése az előző évihez képest 6,7%.
A jelentős nagyságrendű pénzforgalmi áthúzódás azzal kapcsolatos, hogy a
csatlakozással a költségvetés átmenetileg elesik az EU viszonylatból származó
„import” vámhatósági kivetése, annak megfizetése után és az APEH-tól való
visszaigénylés között eltelt időszak bevételétől.
A PM tájékoztatása szerint a számítások a jelenleg EU-ba tartozó országokkal
folytatott külkereskedelemre épülnek. A pénzforgalmi áthúzódás várható összege
– a bővítés figyelembevételével – csak megközelítően prognosztizálható.
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A 2004. évi irányszám realitása nem ítélhető meg, mivel a 2003. évre tervezett
változás 2004. évre történő áthúzódásának hatását a rendelkezésre bocsátott
dokumentumok nem tartalmazzák.
A 2002. szeptember 17-ei állapotú törvényjavaslat-tervezet indokolásában 2003.
évben többek között a 0 kulcs megszüntetésével, egyes termékek és szolgáltatások
EU-s, minimális adószintre (5%) való áttérésével és a visszaigénylési feltételek
enyhítésével számoltak.

A 2005. évi irányszám az előző évhez képest 16%-os növekedést tartalmaz.
Eredményszemléletben a növekedés 6,7%, tekintve, hogy ez az áfa-rendszer változását érintő pénzforgalmi áthúzódás következménye.
A 2006. évre tervezett bevétel a 2005. évi irányszámot 6,3%-kal haladja meg.
A 2004-2006. évekre tervezett irányszámok teljesítése (tekintve, hogy a 2003.
évi előirányzatra épülnek) a bevezetésre kerülő besorolás változás, a visszaigénylési feltételek módosulása és az EVA miatti bevételkiesés alultervezése miatt közepes kockázatot tartalmaz.
Az EU-s importforgalom belföldiesítése miatti áfabevétel változásait a tervezés
során figyelembe vették. Ugyanakkor az EU-s exportforgalom változásának
várható hatásai az indokolásokban nem találhatók.
A PM tájékoztatása szerint az exportforgalomhoz kapcsolódó bevételt a továbbiakban sem terheli áfa, így annak kihatásával nem számoltak.

1.2.2.2.

Fogyasztási és jövedéki adó
A fogyasztási és jövedéki adó együttes 2003. évi előirányzat tervezete
639,23 Mrd Ft, a 2002. évi 581,91 Mrd Ft-os módosított előirányzatnál 9,8%kal, a 2002. évi 583,62 Mrd Ft-os várható bevételnél 9,5%-kal magasabb.
A jövedéki adó 590,23 Mrd Ft előirányzatának 65%-át kitevő kőolajfeldolgozási termékek tervezett bevételét (384,09 Mrd Ft) a 2002. évi tervhez képest 7,3%-kal, a 2002. évi várhatóhoz képest 6,6%-kal tervezik növelni.
A 2003. évi előirányzatban az üzemanyagok – már 2002. évben megvalósított –
adóemelésének áthúzódó hatása jelenik meg.

Az egyéb jövedéki termékek között szereplő szeszesital a jövedéki adó előirányzatának 10%-át (58,99 Mrd Ft) teszi ki, az ebből származó bevételt a 2002. évi
módosított előirányzathoz képest 3,9%-kal, a 2002. évi várhatóhoz képest
2,3%-kal tervezik növelni.
A tervezett növekedésben az EU harmonizáció miatt szükséges adótétel emeléseket jelenítették meg.

A jövedéki adó előirányzatának 26,2%-át (154,88 Mrd Ft) kitevő dohányáruból
származó adóbevételek jelentős növelését tervezik, a 2002. évi módosított előirányzathoz képest 23,2%-os, a 2002. évi várható bevételhez képest 25,6%-os
növekedést terveznek.
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A tervezett növekedés az EU harmonizáció miatt szükséges, ezért a PM a jelenlegi
átlagos adótartalom jelentős növelését és előrehozott adóemelést tervez.

A fogyasztási adó 49,0 Mrd Ft előirányzatának több mint 93%-át kitevő
személygépkocsi adóbevétel tervezett előirányzata (46,0 Mrd Ft) a 2002. évi
előirányzathoz képest 37,3%-kal, a 2002. évi várhatóhoz képest 9,5%-kal magasabb.
Mivel a szabályozás és az adókulcsok nem változnak, a PM a tervezett növekedést az árak mérsékeltebb és a volumen jelentősebb növelésével indokolja. Számol továbbá a választéknak a magasabb árfekvésű termékek, azaz a magasabb
vámértékű gépkocsik irányába való eltolódásával, miközben a háztartások fogyasztási kiadásainak növekedési ütemét a 2003-2006. közötti időszakban megközelítően a felére kívánja csökkenteni.

A fogyasztási adó előirányzatának 6,3%-át kitevő pörkölt kávé előirányzata
(3,1 Mrd Ft) a 2002. évi előirányzatnál 11,5%-kal, a 2003. évi várható bevételnél 3,2%-kal alacsonyabb. Az adóbevétel csökkenő tendenciáját – a PM szóbeli
tájékoztatása alapján – tapasztalati adatok (fogyasztóiár-, importárcsökkenés)
indokolják.
A fogyasztási és jövedéki adó 2003. évi előirányzatának kialakításánál a
PM figyelembe vette a 2002. évben megvalósított adóemelések áthúzódó hatását, valamint az EU harmonizáció miatt szükséges adótétel módosításokat. Az
előirányzat azonban nem teljes körűen megalapozott, mivel az ellenőrzés rendelkezésére álló dokumentumok nem térnek ki a jövedéki adóköteles
termékcsoportok ár- és volumenváltozásának hatására, továbbá az előirányzat
kialakításánál nem számoltak az adóbeszedés eredményjavulásából származó
bevételével.
A PM Vám és Jövedéki Főosztálya által 2002. július 11-én összeállított „Részadatok” elnevezésű munkaanyag ugyan tartalmaz – a jövedéki adó alakulását befolyásoló tényezők között – két termékcsoport (az üzemanyagok, valamint az
egyéb üzemanyag és szőlőbor) vonatkozásában forgalombővülésre vonatkozó
információt, azonban a bevételek alakulásának általános indokolása már nem
tartalmazza a jövedéki adó termékcsoportok ár- és volumenváltozásának hatását.
Mindezeken túl a jövedékiadó-bevételnél pénzforgalmi áthúzódásként a PM a
2002. évi várható mínusz 5,05 Mrd Ft összegű adattal szemben mínusz 10,64 Mrd
Ft-ot tervezett. Az összeg a tapasztalati adatokon alapuló éves pénzforgalmi áthúzódások számsorában kiugróan magas, amelyre az indokolásban nem tértek
ki.

A fogyasztási és jövedéki adó együttes 2004-2006. évi irányszámaiból a
2004. évi 681,5 Mrd Ft, a 2003. évi előirányzatnál 6,6%-kal magasabb. Ezen
belül a jövedéki adó 632,7 Mrd Ft-os irányszáma a 2003. évi előirányzatnál
7,1%-kal magasabb, a fogyasztási adó 48,8 Mrd Ft-os irányszáma a 2003. évi
előirányzatnál 0,5%-kal kevesebb.
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A jövedéki adó irányszáma az üzemanyag és a szeszesitalok, valamint az
egyéb, nem az üzemanyagokat terhelő adó esetében mérsékelt valorizációval,
illetve az üzemanyagoknál mérsékelt, mintegy 2% éves forgalombővüléssel
számol.
A fogyasztási adó szabályozás 2004-től megszünteti a kávé és az arany termékek utáni fogyasztásiadó-kötelezettséget, ez indokolja a tervezett minimális
csökkenést. A személygépkocsi fogyasztási adóját – az Európai Unióban alkalmazottak mintájára – regisztrációs adóval, mint új adónemmel tervezik felváltani.
A 2004. évi irányszám realitását a 2003. évi várható adatok ismeretében lehet
értékelni.
A jövedéki és fogyasztási adó együttes 2005. évi irányszáma 715,68 Mrd Ft,
amely az előző évi irányszámot 5,0%-kal haladja meg. Ezen belül a 662,88 Mrd
Ft-os irányszámú jövedéki adónál 4,7%-os, az 52,8 Mrd Ft-os irányszámú fogyasztási adónál 8,1%-os növekedéssel számolnak.
A jövedéki és fogyasztási adó együttes 2006. évi irányszáma 753,33 Mrd Ft, ami
az előző évi irányszámot 5,2%-kal haladja meg. Ezen belül a jövedéki adónál
5,0%-os, a fogyasztási adónál 7,5%-os növekedéssel számolnak.

1.2.3.

Lakosság befizetései

1.2.3.1.

Személyi jövedelemadó
A személyi jövedelemadó indokolására vonatkozó szövegtervezet a helyszíni
ellenőrzés lezárásáig nem készült el annak ellenére, hogy a Kormány az adótörvények módosítását tartalmazó törvényjavaslatot 2002. szeptember 23-án
nyújtotta be a Parlamentnek.
A PM szeptember 30-án szóban tájékoztatta az ellenőrzést az előirányzatok
összegéről. Az szja és a társadalombiztosítási elvonások 2003. évre tervezett módosításai tárgyában egy szeptember 26-ai keltezésű munkaanyagot bocsátott
rendelkezésre. Így az ellenőrzés az előirányzat megalapozottságát – az
átadott anyagok áttekintése alapján – teljes körűen nem minősíthette.

Az államháztartás 2003. évi szja előirányzata 1308,0 Mrd Ft, amelyből a központi költségvetés 900,5 Mrd Ft-tal, a helyi önkormányzatok 407,5 Mrd Ft-tal
részesednek.
Az államháztartás 2003. évi előirányzatának a 2002. évi várható teljesítéshez
(2,7%) és a módosított előirányzathoz viszonyított növekedése (4,3%) ellenére,
a központi költségvetés 2003. évi előirányzata a 2002. évi adatokhoz képest
csökkent.
A központi költségvetés előirányzatának a 2002. évi várható bevételhez viszonyított (4,2%) és a 2002. évi előirányzathoz mért csökkenése (2,1%) arra vezethető vissza, hogy a helyi önkormányzatokat megillető bevételt az adott évi
költségvetési törvényben meghatározott mérték szerint kellett figyelembe venni.
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A számítások során a 2002. évi várható adatokhoz képest a bérek és keresetek
7,4%-os és a fogyasztói árszínvonal 5,5%-os emelkedését vették alapul.
A tervezett módosítások szerint a bért terhelő elvonások kis mértékben változnak,
ezen belül az adókulcsok nem, az adósávok minimálisan bővülnek. Az adójóváírás a 2002. szeptember 1-jétől hatályos szabályozókhoz viszonyítva nem változik.
A 2002. szeptember 1-jétől adómentes minimálbér emelését nem tervezik.

A makrogazdasági paraméterek és a szabályozók változásának hatásával kalkulált 2003. évi előirányzat teljesülése annak függvénye, hogy a jövedelemkiáramlás a tervezett szinten marad-e.
Az 1998. évtől a bérek és keresetek növekedése – a 2001. év kivételével – meghaladta a tervezettet, ennek hatására az szja-ból származó bevételek is túllépték az
aktuális előirányzatot.

A 2004-2006. közötti időszakra vonatkozó irányszámok nem álltak az ellenőrzés rendelkezésére, ezáltal nem állt módjában minősíteni.
1.2.3.2.

Lakossági illetékek
A lakossági illeték bevételek 2003. évi előirányzat tervezete 120,4 Mrd Ft,
amelyből az önkormányzatokat 45,7 Mrd Ft, a központi költségvetést
74,7 Mrd Ft illeti meg. A központi költségvetési bevétel a 2002. évi 68,7 Mrd Ft
összegű előirányzatnál és az ezzel azonos 2002. évi várható bevételnél 8,7%-kal
magasabb.
A lakossági illeték bevételek 2003. évi előirányzat tervezete a rendelkezésre álló dokumentációk alapján megalapozottnak minősíthető. Az előirányzat-tervezet a 2002. évi várható bevétel alapján készült, és döntően az illetéktörvény tervezett módosítására épül, továbbá csak kisebb volumennövekedést tartalmaz.
A valorizáció oka a beszedő szervezetek működési költségeinek növekedése. A
PM tájékoztatása szerint a megyei illetékhivatalok működési költsége 2000-ről
2001-re 17,37%-kal nőtt. Ügytípusokra nem végeznek önköltségszámítást, így
az egyes illetékek 2-3 évenkénti, infláció-arányos növelése jelenik meg az előirányzat-tervezetben.
Az ingyenes vagyonszerzési illetékeknél (öröklési, ajándékozási), amelyek az
elő-irányzat 5,8%-át jelentik, a 2002. évi várható bevételhez képest 4,8%-os a
növekedés.
A tervezett kismértékű növekedés a – lineáris elvonás helyett – sávosan progresszív illetékmérték bevezetésére épül.

Az előirányzat 46,3%-át kitevő visszterhes ingatlan-átruházási illetékbevételt
(34,6 Mrd Ft) a 2002. évi várható bevételhez képest 4,8%-kal tervezik növelni.
A várható bevételhez viszonyított szerény növekedést az ingatlanok árának a korábbinál mérsékeltebb ütemű emelkedése indokolja.
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Az előirányzat 9,1%-át kitevő gépjármű-átruházási illetéket a 2002. évi várható bevételhez képest 21,4%-kal tervezik növelni.
A PM indoklása szerint az 1999. január 1-jétől hatályos illetékváltozás mértéke
az azóta eltelt időszak inflációs rátájának felel meg.

Az előirányzat 38,8%-át kitevő (bélyegben fizetett) eljárási illetékbevétel
(29 Mrd Ft) előirányzata a 2002. évi várhatóhoz képest 11,5%-os növekedést
mutat.
A jellemzően 1998-1999-ben hatályba lépett eljárási illetékek növelését az eljárások költségeihez való hozzáigazítással indokolták, a korrekciót az eltelt időszak
inflációjának mértékéhez igazították.

A központi költségvetést megillető lakossági illeték bevételek 2004-2006. évi
irányszámaiból a 2004. évi 77,4 Mrd Ft, az előző évi előirányzatnál 3,6%-kal
magasabb. Az irányszám a PM-től kapott szóbeli tájékoztatás szerint az infláció, a volumennövekedés és a tervezett törvénymódosítás hatását tartalmazza.
A visszafogott prognózis realitását a 2003. évi várható adatok ismeretében lehet megítélni.
A lakossági illetékbevételek 2005. évi irányszáma 78,8 Mrd Ft, az előző évi
irányszámnál 1,8%-kal magasabb.
A lakossági illetékbevételek 2006. évi irányszáma 79,8 Mrd Ft, az előző évi
irányszámnál 1,2%-kal magasabb.
1.2.3.3.

Lakossági vámbefizetések
A lakossági vámbefizetések 2003. évi előirányzat tervezete a helyszíni
ellenőrzés lezárásáig nem készült el. A PM szóbeli tájékoztatása alapján a
bevételi előirányzat 2,8 Mrd Ft. A 2002. évi várható-bevétel 2,2 Mrd Ft (a 2002.
évi előirányzat 2 Mrd Ft) volt. A személygépkocsi behozatal növekedése és
összetételének változása biztosítja az előirányzat teljesülését.
A 2004-2006. évi irányszámoknál – a PM szóbeli tájékoztatása szerint – minden
évben 0,5-0,5 Mrd Ft bevétellel számolnak, tekintve, hogy a gépkocsi-import
jelentős része az EU tagállamaiból történik.

1.2.3.4.

Egyéb lakossági adók
A bérfőzési szeszadó 2003. évi előirányzata és a 2004-2006-ig terjedő időszak irányszámai a helyszíni ellenőrzés lezártáig nem készültek el. A PM
szóbeli tájékoztatása alapján e jogcím tervezett bevétele 2,8 Mrd Ft. A 2002. évi
előirányzattal azonos összegű várható bevétel (3,2 Mrd Ft) teljesülése a
2002. I-VIII. havi tényadatok ismeretében (1,22 Mrd Ft) nem valószínűsíthető,
annak ellenére, hogy a bérfőzési szeszadó szezonális jellege miatt a bevétel
meghatározó része az év IV. negyedévére várható.
A 2004-2006. évi irányszám egyaránt 2,0 Mrd Ft bevétellel számol. Az adótétel
növelése ellenére a bérfőzési tevékenység visszaesése várható.
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1.2.4.

Hitelintézeti társasági adó
A hitelintézetek 2003. évi társasági adó előirányzata a törvényjavaslat-tervezet
szerint 42,5 Mrd Ft, ami a 2002. évi módosított előirányzatot, illetve az azzal
azonos összegben prognosztizált várható bevételt 23,5%-kal haladja meg. Az
előirányzat képzése összhangban van a jövedelmezőség dinamikusan növekvő
tendenciáját valószínűsítő prognózisokkal.
A pénzügyi ágazatban működő gazdasági társaságok jövedelmezősége 2001. évtől emelkedik. A 2002. évi adózás előtti nyereség várhatóan 16,7%-kal növekszik
az előző évi tényadatokhoz képest. A 2003. évi előirányzat szerint az adózás előtti
nyereség 20,5%-kal haladja meg a 2002. évi várható nyereség összegét.

Az adótörvény tervezett módosítása – a törvényjavaslat-tervezet indokolása szerint – a pénzügyi vállalkozásoknál 1,3 Mrd Ft-os bevételkieséssel számol.
A 2004-2006. évi irányszámok a jövedelmezőség növekvő tendenciáját követve 2004. évre 47,5 Mrd Ft (index a 2003. évhez 111,8%), 2003. évre
53,2 Mrd Ft (index a 2004. évhez 112%), 2006. évre 60,0 Mrd Ft (index a 2005.
évhez 115,8%) bevételt jelez.

1.2.5.

Az MNB költségvetési elszámolásai
Az MNB-től származó befizetés, illetve az MNB-nek nyújtandó költségvetési támogatás 2003. évi előirányzatának, valamint a 2004-2006. évek irányszámainak kidolgozása során – az MNB tárgyévi eredményének, valamint a kiegyenlítési tartalékok egyenlegében várható éves változások előrejelzéséhez – figyelembe vették egyfelől az MNB saját döntéseitől függő változókat, másfelől az
MNB és az ÁKK Rt. egymással összhangban álló számításait, továbbá a tervezési köriratban szereplő árfolyamokat és inflációs adatokat.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 65. § (2) bekezdése
alapján az MNB a tárgyév után a tárgyévet megelőző második, harmadik és
negyedik év tárgyévi eredménye átlagának megfelelő osztalékot köteles fizetni,
az ott leírt feltételek szerint a tulajdonos Magyar Állam részére. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott paragrafus 2003. január 1-jén hatályba lépő (4) bekezdése szerint az MNB nem fizet osztalékelőleget, a 2003. évben a központi
költségvetésnek osztalékfizetésből nem származik bevétele.
Amennyiben a Bank 2002. évi tárgyévi vesztesége és a 2002. évi osztalékfizetési
kötelezettsége együttesen meghaladja a Bank eredménytartalékát, a különbözetet
a központi költségvetés a tárgyévi beszámoló elfogadásáról határozó 2003. évi
rendes közgyűlést megtéríti.

A forint 2002. évi várható felértékelődése következtében az MNB nettó devizapozícióján keletkező veszteséget – a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján – a
központi költségvetésnek 2003. március 31-ig kell megtérítenie a forintárfolyam kiegyenlítési tartalék javára. A helyszíni ellenőrzés lezárásakor a vizsgálat rendelkezésére álló információk szerint ennek várható összege 17,9 Mrd Ft.
A 2004-2006. évek irányszámai közül az osztalékkal kapcsolatos adatok körében jelentkezik a kisebb bizonytalanság.

64

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

A 2004. évre tervezett – vagyis a 2003. év után járó – 17,8 Mrd Ft-os osztalékfizetés nagysága ismert, hiszen ez az 1999-2001. évek tárgyévi eredményeinek átlagaként adódik.
A 2005. évi irányszám (5,7 Mrd Ft) nagyságában – amely a 2000-2002. évek
tárgyévi eredményeinek átlagával egyezik meg – egyedül a 2002. évi várható
eredmény (-1 Mrd Ft) jelent bizonytalanságot. Az átlagolás technikája, valamint
a 2002. évből hátralévő viszonylag rövid idő miatt az irányszám teljesülése várható.
A 2006. évre tervezett – a 2001-2003. évek tárgyévi eredményeinek átlagával
megegyező – 6,1 Mrd Ft-os befizetési irányszám annak feltételezésével készült,
hogy a 2003. évben a Pénzjegynyomda ingyenesen átadásra kerül a Magyar Állam részére. A 9 Mrd Ft-os rendkívüli kiadás – az átlagolás miatt – 3 Mrd Ft-tal
csökkenti az e nélkül számított osztalék (9,1 Mrd Ft) nagyságát.

Az egyes évek eredményei várhatóan fedezetet nyújtanak majd az osztalékfizetési kötelezettség teljesítésére, ezért nem számolnak az eredménytartalék erre a
célra történő igénybevételével, illetve költségvetési veszteségtérítéssel.
A kiegyenlítési tartalékok negatív egyenlegeire nyújtandó költségvetési térítés
egyes évekre tervezett összegei (0 Mrd Ft; 25,9 Mrd Ft; 16,4 Mrd Ft) egyedül a forintárfolyam várható erősödése miatti veszteség ellentételezését szolgálják. A
devizában fennálló, értékpapíron alapuló követelések piaci értékelése alapján
felmerülő veszteséget ugyanis nem terveztek. Az időszak során jelentkező – az
MNB nettó devizapozícióját, illetve a várható devizaárfolyamokat érintő – bizonytalanságot a körültekintő tervezés és az egymással összhangban álló
prognózisok alkalmazása csökkenti.
A 2003. évben 1,5 Mrd Ft-os árfolyamnyereséggel számolnak, emiatt a 2004. évre
nem terveztek veszteségtérítést.
A 2005. év költségvetési juttatása a forintárfolyam kiegyenlítési tartalékának
2004. év végi negatív egyenlegével (-25,9 Mrd Ft) egyezik meg. Ez az összeg a
2003. évre tervezett 1,5 Mrd Ft-os árfolyamnyereség és a 2004. évben várható
27,4 Mrd Ft-os árfolyamveszteség eredőjeként adódik.
A 2006. évre tervezett 16,4 Mrd Ft költségvetési térítés megegyezik a forint árfolyam kiegyenlítési tartalék egyenlegének előző évben várható csökkenésével.

Mindezek alapján az MNB által a 2003-2006. években teljesítendő nettó befizetések várható összegei: -17,9 Mrd Ft; 17,8 Mrd Ft; -20,2 Mrd Ft; -10,3 Mrd Ft.

1.2.6.

A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei
A fejezet a központi költségvetés adósságával kapcsolatos folyó műveletek
(kamatkiadások, -bevételek, az adósságkezelés költségei), valamint a költségvetés bel- és külföldi követelései tőke-visszatérülésének, kamatbevételének és a
követeléskezelés költségeinek elszámolását foglalja magában. A hatályos törvényi rendelkezések szerint az államadóssággal kapcsolatos feladatok ellátása
az ÁKK Rt., a belföldi követelések kezelése a Kincstár, a külföldi követelésekkel
való gazdálkodás pedig az ÁPV Rt. útján történik.
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A 2003. évtől kezdődően a központi költségvetés adósságával kapcsolatos elszámolások törvényi megjelenítésére – a törvényjavaslat elfogadása esetén – a
korábbi évek gyakorlatától eltérő formában kerül sor. A költségvetési törvény melléklete ezentúl nem tartalmazza majd a XLIV. A költségvetés adósságának törlesztése és fejlesztési célú hitelfelvételei fejezetet,
az általános indokolás mellékleteként viszont – tájékoztató jelleggel – bemutatásra kerül a központi költségvetés adósságának lejárati szerkezete. A tervezett
változtatás – amely összhangban áll az Áht. 8/A. § (4) bekezdésének rendelkezésével – a korábbinál egyértelműbb helyzetet teremt a finanszírozási célú
pénzügyi műveletek elszámolásával és megjelenítésével kapcsolatban.
Az államadóssággal kapcsolatos folyó kiadások és bevételek elszámolására továbbra is a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezetben kerül sor. A
2001-2002. évek szerkezetéhez képest bekövetkező változások megfelelően jelenítik meg a helyszíni ellenőrzés lezárásáig ismertté vált eseményeket és a későbbiekben tervezett változtatásokat.
Az európai uniós csatlakozásra való felkészülés jegyében olyan összeállításokkal egészül ki a törvényjavaslat-tervezet, amelyek megfelelnek az
EU-ban alkalmazott módszertan, az ESA 95 (nemzeti számlák európai
rendszere) előírásainak. A hazai és az uniós gyakorlat között – a központi
költségvetés adósságával összefüggő elszámolások tekintetében – a kamatok
számbavételének időpontjában, valamint az adósságállomány értékelésében
mutatkozik eltérés.
Az ESA 95 szerint a kamatok abban az időszakban (költségvetési évben) kerülnek
elszámolásra, amikor keletkeznek (felhalmozódnak), függetlenül attól, hogy az
adott időszakban ténylegesen kifizetésre kerültek-e.
Az adósságállomány számbavétele névértéken történik. Ez a követelmény az állomány nagyságában egyedül a diszkont kincstárjegyek esetében jelent – évről
évre csökkenő – eltérést, mivel ezek az állampapírok kizárólag – a névértéknél
alacsonyabb – nyilvántartási áron kerültek kimutatásra.

Az adósságállománnyal kapcsolatos uniós előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében – az ún. maastrichti adósságmutató értékének meghatározásához – szükség van az ESA 95-ben definiált kormányzati szektor konszolidált
adósságának ismeretére is.
Az uniós módszertan szerint – az Áht.-ban értelmezett államháztartáson kívül – a
kormányzati szektor részét képezi az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyon tekintetében,
az MFB Rt. az állami stratégiai feladatai körében, valamint a kormányzati
szervek által irányított és főként általuk finanszírozott non-profit szervezetek.
A helyszíni ellenőrzés lezárásakor még folyamatban voltak a 2003-2006. évekre
vonatkozó konszolidált adósság nagyságával kapcsolatos számítások, emiatt az
ellenőrzésnek nem volt módja az értékelés elvégzésére, vélemény kialakítására.

A helyszíni ellenőrzés lezárásakor a külföld felé fennálló devizakövetelések megtérülésére és azok kamatelszámolásaira vonatkozó 2003. évi
előirányzatok, illetve a 2004-2006. évek irányszámai nem álltak
rendelkezésre.
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A 2003. évi költségvetés tervezéséhez a külföldi követelésekkel kapcsolatos
adatokat – a tervezési körirat alapján – az ÁPV Rt.-nek kellett szolgáltatnia. Az ÁPV Rt. a helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem szolgáltatott adatot a
PM részére.

A 2003. évi előirányzatok megalapozottsága
Az ÁKK Rt. által elkészített 2003. évi finanszírozási tervben – a PM-től megkapott prognózisnak, illetve a PM által jóváhagyott kamat-előrejelzésnek megfelelően – a központi költségvetés hiánya 717 Mrd Ft, a társadalombiztosítási
alapok hiánya 50 Mrd Ft, az elkülönített állami pénzalapok többlete pedig
13 Mrd Ft értékben szerepel.
A finanszírozás megtervezéséhez a központi költségvetés hiányának, valamint a
TB alapok és az elkülönített állami pénzalapok KESZ-igénybevételének várható
havi alakulására vonatkozó 2003-2006. évi prognózist a PM – a tervezési köriratban előírt határidőre – eljuttatta az ÁKK Rt.-nek.
Az ÁKK Rt. által harmadik változatban kimunkált, a helyszíni ellenőrzés lezárásakor érvényes és a PM által elfogadott – óvatosságot nélkülöző – kamatpálya
megvalósulásához különösen kedvező monetáris feltételekre van szükség.

Az Áht. 8/A. § (1) bekezdésének 2001. november 19-től hatályos módosítása
nyomán egyértelművé vált, hogy a mindenkori hiány finanszírozása – elismerve a tevékenységgel szükségképpen együtt járó bizonytalanságot – az aktuális
állampapír-piaci feltételeknek megfelelően történik.
A három államháztartási alrendszer összesen 754 Mrd Ft-os nettó finanszírozási igényének biztosításához, valamint a központi költségvetés lejáró adósságállományának megújításához szükséges forrásbevonás megtervezésére a 2002.
évben jóváhagyott államadósság-kezelési stratégia alapján került sor.
A dokumentum az adósságkezelő feladatát a költségvetés finanszírozási szükségletének hosszú távon minimális költséggel, elfogadható kockázatok vállalása
mellett, egységes szemléletben történő finanszírozásában határozza meg, figyelembe véve az aktuális gazdaságpolitikai környezet által támasztott feltételeket.

Kiadási előirányzatok
A központi költségvetés adósságával és követeléseivel kapcsolatos folyó kiadásokra – pénzforgalmi szemléletben – 721 888,2 M Ft-ot irányoztak elő a 2003.
évre. Ebből 710 897 M Ft a kamat- és 10 991,3 M Ft az egyéb kiadásokra tervezett összeg.
A devizaadósság után fizetendő kamatok (124 645,8 M Ft) – elsősorban a
2002. évi devizalejáratok forintkibocsátásból történő megújítása miatt – az előző évhez képest várhatóan 11 Mrd Ft-tal mérséklődnek.
Tekintettel arra, hogy a 2002. évi devizalejáratok döntően a devizahiteleket érintik, a kamatkiadások csökkenése ezen az alcímen jelentkezik.
A devizakötvények utáni kamatfizetési kötelezettség (43 908,7 M Ft) gyakorlatilag változatlan terhet jelent a költségvetés számára a 2002. évhez képest.
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Az MNB a jelentésre küldött észrevételében jelezte, hogy a jegybank számításai
szerint a devizakötvények utáni kamatfizetési kötelezettség 45,6 Mrd Ft.

A forintban fennálló adósság kamatkiadásaira 586 251,2 M Ft-ot irányoztak elő. Ez ugyan csökkenést jelent a 2002. évhez képest, amennyiben
azonban a hozamok nem a tervezettnek megfelelően mérséklődnek, az előirányzat túlteljesülhet.
A forinthitelek – a rendszeres törlesztések következtében – évről évre kisebb kamatterhet jelentenek a költségvetésnek. A 2003. évre előirányzott összeg
9498,1 M Ft.
Az államkötvények kamatelszámolásai alcímen 405 980,5 M Ft szerepel előirányzatként. A piaci értékesítésű államkötvények után tervezett kamatkiadás
(337 049,6 M Ft) – a 2002. évhez képest -– minimális mértékben emelkedik, a
nem piaci értékesítésű államkötvények kamatterhe (68 930,9 M Ft) pedig – a
csökkenő állomány és az alacsonyabb hozamok együttes hatásaként – mérséklődik.

Az adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásainak 2003. évi előirányzata (10 991,3 M Ft) várhatóan 2 Mrd Ft-tal haladja meg az előző évi teljesítést. A
növekedés elsősorban a devizajutalékokkal kapcsolatban jelentkezik.
A deviza-elszámolásoknál felmerülő 1,7 Mrd Ft-os többletkiadást a 2003. évben
tervezett kötvénykibocsátások után fizetendő jutalékok, valamint az 1997-ben
átváltott, MNB-vel szembeni devizaadósság 2002. december 31-én fennálló állománya (880 Mrd Ft) felének 2003. évi törlesztésekor, illetve előtörlesztésekor esedékes jutalékok okozzák.
Az adósságkezelés költségei alcímen 840 M Ft előirányzat szerepel, amely elmarad a hatályos törvényi rendelkezés alapján számított összegtől. A PM tájékoztatása szerint a vonatkozó rendelkezés módosítását tervezik. Az erre irányuló törvénymódosítási javaslatot a költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg kell az Országgyűlés elé terjeszteni.

Bevételi előirányzatok
A 2001. és 2002. évi költségvetés 2001. évi végrehajtásáról szóló törvényjavaslatban – az Áht. módosítása útján – kívánják megteremteni annak a jogi lehetőségét, hogy az ÁKK Rt. a törvény által előírt feladatai ellátásához devizaszámlát nyithasson. A devizaszámla kamatelszámolásai alcímen az MNB által
a devizapénzeszköz-állományra fizetett kamatok jelennek majd meg. A 2003.
évi előirányzat 245,4 M Ft.
Az államkötvények felhalmozott kamatelszámolása jogcímen a piaci értékesítésű, hiányt finanszírozó államkötvények egy-egy sorozatának többszöri aukciós értékesítésekor jelentkező – a kibocsátás, illetve az előző kamatfizetés óta –
felhalmozott kamatok jelennek meg. A 2003. évre az előző év várható értékével
gyakorlatilag megegyező, 22 722,6 M Ft-ot irányoztak elő.
A Kincstári Egységes Számla forintbetét kamatelszámolásai alcím a KESZ mindenkori egyenlege után az MNB által a központi költségvetésnek fizetett kamatokat foglalja magában. Az előző évinél várhatóan magasabb átlagállomány
és az alacsonyabb jegybanki alapkamat eredőjeként a 2003. évre tervezett be-
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vétel (27 732,9 M Ft) 1,1 Mrd Ft-tal haladja meg a 2002. évben várható összeget.
Amennyiben az alapkamat nem a tervezettnek megfelelően mérséklődik, az előirányzat – ebből fakadóan – túlteljesülhet.

A Kincstár a devizában fennálló belföldi követelések után 312,7 M Ft, a forintban fennálló követelések után pedig 1659,1 M Ft kamatbevételt irányzott
elő a 2003. évre. A bankkonszolidáció keretében a bankoknak nyújtott alárendelt kölcsöntőke-kötvényekre eső kamatbevételekre – az ÁKK Rt. számításai
alapján – előirányzott összeg 1447,6 M Ft.
A nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől az állam által felvett és visszterhesen továbbkölcsönzött hitelek belföldi adósainak törlesztéséből, az állami kölcsöntőke visszatérüléséből, valamint az állami alapjuttatás járadékából származó bevétel 2003. évi előirányzata 3902,2 M Ft.
A belföldi követelések megtérüléséből származó bevételek előirányzatai teljes
körűek és megalapozottak, a teljesülést érvényes szerződések biztosítják. A devizában fennálló követelések forintadatait a tervezési köriratban szereplő árfolyamokkal határozták meg. A tőketörlesztésre és a kamatra külön terveztek bevételi előirányzatot.
A külföld felé fennálló devizakövetelések tőke- és kamatvisszatérülésének a 2003. évre vonatkozó – az ÁPV Rt. feladatát képező – tervezése a helyszíni ellenőrzés lezárásakor még folyamatban volt.
A 2004-2006. évek irányszámainak megalapozottsága
A devizaadósság után fizetendő kamatkiadásokkal kapcsolatban – tekintettel arra, hogy a fejlesztési célú hitelfelvételekre vonatkozó elképzelések a
helyszíni ellenőrzés folyamán többször módosultak – a vizsgálat lezárásakor
még nem álltak rendelkezésre a végleges adatok.
Az egyes adósságelemekkel kapcsolatos irányszámok kidolgozása a meglévő, illetve várható szerződéses kötelezettségeknek és a tervezési köriratban szereplő devizaárfolyamoknak megfelelően történt.
Az egyes évek irányszámait megalapozó devizaműveletek megtervezésére az
adósságkezelési stratégiának megfelelően került sor.

A forintban fennálló adósság kamatkiadásaira vonatkozóan a 20042006. évek finanszírozási tervei alapján kimunkált irányszámok alakulásában
és szerkezetében a korábbi időszak folyamatai, valamint a stratégiai megfontolások érvényesülése figyelhető meg.
A forinthitelek nem vesznek részt a finanszírozásban, állományuk a rendszeres
törlesztéseknek megfelelően folyamatosan mérséklődik. Az egyes években felmerülő kamatkiadások (4288 M Ft; 1424 M Ft; 85 M Ft) abszolút és relatív értékben
egyaránt csökkennek a forintkifizetéseken belül.
Az államkötvények után fizetendő kamatok – a mérséklődő hozamok ellenére –
várhatóan évről évre emelkednek. A növekedés kizárólag a piaci értékesítésű ál-
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lamkötvények körében jelentkezik (371,2 Mrd Ft; 423 Mrd Ft; 437,6 Mrd Ft), a
nem piaci értékesítésű államkötvények után fizetendő kamatok folyamatosan
csökkennek (61,3 Mrd Ft; 56,4 Mrd Ft; 51,6 Mrd Ft).
A stratégiai elvnek megfelelően a közel állandó állományi szinten tervezett kincstárjegyek kamatkiadásai (149,5 Mrd Ft; 134,5 Mrd Ft; 133,3 Mrd Ft) a hozamok
várható mérséklődésének megfelelően évről évre csökkennek.

Az adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai várhatóan 9-10 Mrd Ft
között alakulnak a 2004-2006. években (9,6 Mrd Ft; 10 Mrd Ft; 9,2 Mrd Ft).
A kiadások ingadozását elsősorban az egyes években tervezett devizakötvénykibocsátások nagyságától függő jutalékok okozzák.

Bevételi irányszámok
A devizaszámla kamatelszámolásai alcím irányszámait (3 Mrd Ft; 2,5 Mrd Ft;
0 Mrd Ft) alapvetően a tervezett devizaforrás-bevonás, illetve az esedékes törlesztések összege és időbeli eltérése befolyásolja.
Az államkötvények többszöri aukciós értékesítésekor jelentkező felhalmozott
kamatbevételek ingadozását (24,5 Mrd Ft; 21,5 Mrd Ft; 28,5 Mrd Ft) elsősorban
az okozza, hogy az egyes években eltérő számú új sorozatot terveznek értékesíteni.
Az MNB által a KESZ mindenkori egyenlegére fizetendő kamatok összege – a
jegybanki alapkamat tervezett csökkenésének megfelelően – várhatóan évről
évre mérséklődik (25,9 Mrd Ft; 25,2 Mrd Ft; 23,8 Mrd Ft).
A Kincstár számításai szerint a devizában fennálló belföldi követelések után
járó kamatbevételek (226,7 M Ft; 139 M Ft; 65,5 M Ft), valamint a forintban
fennálló követelések utáni kamatbevételek (1432,7 M Ft; 1334,4 M Ft;
1150,4 M Ft) évről évre mérséklődnek. A bankkonszolidáció keretében a bankoknak nyújtott alárendelt kölcsöntőke-kötvényekre eső kamatbevételekre – az
ÁKK Rt. számításai alapján – tervezett összegek: 1278,8 M Ft; 1238,2 M Ft;
1094,3 M Ft.
A nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől az állam által felvett és visszterhesen továbbkölcsönzött hitelek belföldi adósainak törlesztéséből, az állami kölcsöntőke visszatérüléséből, valamint az állami alapjuttatás járadékából folyamatosan csökkenő bevétel várható (3842,3 M Ft;
3469,3 M Ft; 1788,3 M Ft).
A belföldi követelések megtérüléséből származó bevételek irányszámai teljes
körűek és megalapozottak, a teljesülést érvényes szerződések biztosítják. A devizában fennálló követelések forintadatait a tervezési köriratban szereplő árfolyamokkal határozták meg. A tőketörlesztésre és a kamatra külön terveztek bevételi irányszámot.
A külföld felé fennálló devizakövetelések tőke- és kamatvisszatérülésének a 2004-2006. évekre vonatkozó – az ÁPV Rt. feladatát képező
– tervezése a helyszíni ellenőrzés lezárásakor még folyamatban volt.
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1.2.7.

Az állami kezességvállalás és érvényesítés
A PM-ben a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre álló dokumentumok egyfelől
nem fedik le az állami kezesség- és garanciavállalás – a tervezési köriratban
rögzített – teljes körét, másfelől az egyes főosztályok (a garantőr szervezetek, az
APEH és a Magyar Államkincstár Rt. javaslatain alapuló) munkaanyagainak minősülnek, miután ezekről a PM vezetése nem döntött. A szükséges
döntések hiányoznak, miután a költségvetési törvényjavaslatról szóló
kormány-előterjesztés nem készült el. (A tervezési körirat az előterjesztés
elkészítésének időszakát 2002. szeptember 20-25. között határozta meg.)
A tervezőmunka állására, a szükséges dokumentumok hiányára figyelemmel
az ellenőrzés nem vagy csak részben tudott az állami kezesség- és garanciavállalás előirányzatairól szakmai véleményt alkotni, különös tekintettel arra,
hogy nem álltak rendelkezésre a vonatkozó előirányzatok meghatározó részét
képező dokumentumok:
Így hiányzik az egyedi, a Kormány döntésével vállalható kezesség – a kiadási főösszeghez viszonyított – mértéke, az annak alátámasztásául szolgáló új várható
kezességeket tartalmazó összeállítás, az ún. %-os kereten felüli állami kezességvállalás köre, feltételei és összege, a korábban beváltott egyedi és jogszabályi kezességek megtérüléséből származó bevételi előirányzat, az egyedi és jogszabályon
alapuló kezességérvényesítés fedezetét képező kiadási előirányzat (az agrárgazdasági kezesség beváltás kivételével), továbbá a kezességvállalási díjakból származó bevételi előirányzat.
A PM a számvevői jelentésre tett 2002. október 7-i keltezésű észrevételében tájékoztatást adott arról, hogy PM Költségvetési és Pénzügypolitikai Főcsoport az előzőekben felsoroltakat elkészítette, azonban ezekről a szükséges PM- és kormánydöntések nem születtek meg.

A 49 érvényben lévő egyedi (százalékos keretet terhelő) kezességvállalás közül mindössze 21 tekintetében történt meg annak – a tervezési körirat
szerinti – minősítése, hogy 2003-ban, illetve a 2004-2006. közötti időszakban a
kezesség milyen valószínűséggel kerül érvényesítésre. A szerződések szerint
2003-ban esedékes 24 kezességből csak 7 esetében történt meg a minősítés.
Az érvényben lévő egyedi (százalékos keretet nem terhelő) kezességvállalások 80%-a (8 tétel) törlésre került, egy esetben szerződéskötés sem történt.
A jogszabályon alapuló állami kezesség érvényesítése címén 2003-ban a
költségvetést várhatóan csak 13 M Ft kiadás terheli, az 1993 előtti takarékbetétekre vállalt állami kezességből eredően.
A PM Élelmiszergazdasági Főosztálya a 2001-2002. évek központi költségvetésével azonos módon az agrárgazdasági kezességérvényesítés forrásául a
XII. Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 11. címét jelöli meg. (A tervezési körirat e jogcím alternatívájaként a XXII. PM fejezetet is megnevezi.) Az
alcím és az előirányzat összegének meghatározása nem történt meg.
A PM az agrárgazdasági kezességek 2003. évi beváltás összegét 3000 M Ftban, a visszatérülések összegét 130 M Ft-ban tervezi. (Az APEH ezen a jogcímen költségvetési bevétel tervezését nem tartja indokoltnak, annak ellenére,
hogy 2002 júliusáig 123 M Ft bevétel realizálódott.)
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A központi költségvetést terhelő kifizetés összege a rendelkezésre álló dokumentációk alapján túlzottnak minősíthető.
Az 1999-2000. években 681,3 M Ft, illetve 506,514 M Ft került kifizetésre, az
57/1999. (VI. 18.) FVM rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások hiteleire vállalt
2330 M Ft összegű kezesség 77,6%-a (1807 M Ft) 2000-2001-ben beváltásra került,
továbbá a Kormány 2002. szeptember 27-i ülésén 60 Mrd Ft összegű mezőgazdasági hitel átvállalásáról döntött. (A 79/1999. (IX. 3.) FVM rendelet hatálya alá
tartozó vállalkozások vonatkozásában 2001-ben mindössze 2 vállalkozás esetében 147,1 M Ft összegű beváltás történt.)
A PM véleménye szerint kellő óvatossággal tervezték meg a 3 Mrd Ft-os beváltási
keretösszeget. Amennyiben azonban ilyen mértékű beváltásra mégsem kerülne
sor, az előirányzat fel nem használt hányadát az év utolsó hónapjaiban a szaktárca más támogatások javára átcsoportosíthatja.
Az ellenőrzés véleményét alátámasztja az a tény is, hogy a 2001-ben beváltott
agrárgazdasági kezességek összege – a hivatkozott FVM rendeletek hatálya alá
tartozó vállalkozások nélkül – 1050,7 M Ft volt.

A korábbi években beváltott egyedi és jogszabályon alapuló állami kezesség
megtérülésekből származó, 2003. évi központi költségvetési bevételre vonatkozóan az APEH 600 M Ft, a Magyar Államkincstár Rt. a Postabankkal
szemben fennálló tőkekövetelésként 1607,8 M Ft, kamatként 78,0 M Ft összeget
tartalmazó javaslatot készített.
Az APEH a javaslatát nem indokolta, hanem a korábbi évek tapasztalatára hivatkozott. A Magyar Államkincstár Rt. a tőketörlesztés tekintetében a szerződésben foglaltak teljesítését vette figyelembe, a kamat összegénél a tervezési köriratban szereplő jegybanki alapkamat mértékével számolt.

A normaszöveg-javaslat szerint az EXIMBANK Rt. által forrásszerzés céljából
felvett hitelek és hitelintézetektől elfogadott betétek, valamint a kibocsátott
kötvények együttes állománya 2003. december 31-én legfeljebb 165 000 M Ft,
továbbá a központi költségvetés terhére vállalható export célú garanciaügyletek állománya ugyanezen időpontban 80 000 M Ft lehet. Az EXIMBANK Rt. által vállalt garanciaügyletekből származó, a központi költségvetést terhelő fizetési kötelezettség előirányzat-javaslat 2003-ban 5000 M Ft-ot, a követelésekből
származó bevétel 300 M Ft-ot tartalmaz.
A normaszöveg-javaslat a MEHIB Rt. által vállalt nem piacképes kockázatok
elleni biztosítások állományát 2003. december 31-én legfeljebb 250 000 M Ftban határozza meg. A társaság biztosítási tevékenységéből eredő fizetési kötelezettségét a 2003-ra vonatkozó előirányzat-javaslat 1820 M Ft, a kármegtérülést
202 M Ft összegben jelöli meg.
A normaszöveg-javaslat a Hitelgarancia Rt. által vállalható készfizető kezesség állományát 2003. december 31-én 200 000 M Ft-ban határozza meg. A társaság garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget az előirányzat-javaslat
2003. évre 6000 M Ft, a korábbi években érvényesített kezességek megtérüléséből származó költségvetési bevételt 800 M Ft összegben tartalmazza.

72

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

A normaszöveg-javaslat az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
által vállalható készfizető kezesség állományát 2003-ban 50 000 M Ft-ban határozza meg. Az előirányzat-javaslat a készfizető kezesség érvényesítése miatti
központi költségvetési kiadást 2200 M Ft, míg a korábbi évek beváltásainak
megtérülését 300 M Ft összegben tartalmazza.
A garantőr szervezetekre vonatkozó normaszöveg és előirányzat javaslatok – az EXIMBANK Rt. és a Hitelgarancia Rt. kezességérvényesítésével
kapcsolatos költségvetési kifizetések kivételével – megalapozottak. (A PM javaslatok a szervezetek által készített dokumentumokon alapulnak.)
A forrásoldali garanciakeret az EXIMBANK Rt. aktivitásának növekedésével, a
magyar export 10%-ot meghaladó emelkedésével, a segélyhitelezés megkezdésével és a projektfinanszírozás bővülésével számol, továbbá a garanciaállomány az
előző évek magas (85-98%-os kihasználtságú) összegével egyező. A garanciabeváltásból származó fizetési kötelezettség meghatározásánál az 50%-os fedezettséget el nem érő, országkockázatot is tartalmazó ügyleteket vették figyelembe (ennek alapját az ügyfél-, illetve partnerminősítési, valamint az ügyletkezelési és értékelési szabályzatok tartalmazzák). A követelésekből eredő bevételeknél a korábbi évek tapasztalataira alapoztak (a behajtható tőkerész átlagosan 30%-os
mértékű, amelynek befolyása több éven keresztül valósul meg).
A MEHIB Rt.-nél a globállimit kialakítása során a hagyományos ügyletek növekedésével, a délkelet-európai program beindulásával, valamint az új termékek
bevezetésével számoltak. A biztosítási tevékenységből eredő kárfizetési kötelezettség meghatározásánál a korábbi évek oroszországi fizetési válságát, egyes délamerikai országokba irányuló exporthoz kapcsolódó biztosítási kötelezettségvállalásokat, valamint a meglévő törökországi kötelezettségvállalást vették figyelembe (az ügyletek minősítése az egyedi biztosítások ügykezelésére vonatkozó
szabályzat, valamint a 2002. II. félévére érvényes országkockázati besorolás és
fedezeti politika alapján történt). A kármegtérülésnél alapvetően a Mozambikból
származó befolyással számoltak, a nigériai és orosz megtérülések valószínűsége
csekély a tárgyalások kétes eredménye miatt.
A Hitelgarancia Rt. garanciaállományának felső határa figyelembe veszi az
elmúlt években tapasztalt dinamikus állománybővülést, valamint a Széchenyi
Kártya bevezetését követő hatásokat. (A kisvállalkozások számára a hitelintézetek által, a Széchenyi Kártya igénybevételével nyújtott, legfeljebb 1 M Ft összegű
rövid lejáratú hitelekre a központi költségvetés viszontgaranciát vállal.) A garanciaügyletekből származó fizetési kötelezettség meghatározásánál az elmúlt 4 év
átlagos beváltási valószínűségével számoltak, figyelembe véve a Széchenyi Kártya bevezetése miatti – bizonytalansági tényezőként jelentkező – fizetési igényeket. A költségvetési bevételt jelentő megtérüléseket az elmúlt évi ráta alapján
számolták.
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány a készfizető kezesség állományára, valamint a kezesség érvényesítésre, illetve megtérülésre javasolt
összegek megalapozottak, tekintettel arra, hogy ezen értékek az Alapítvány vagyoni helyzetének középtávú – és évente aktualizált – alakulására kialakított
modellszámítás eredményei.
Az Eximbank Rt.-nél a kockázati kitettség alapján a beváltás és így a költségvetés kifizetése 2500 M Ft vonatkozásában csak közepes valószínűséggel prognosztizálható.
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A Hitelgarancia Rt. esetében a Széchenyi Kártya bevezetése következtében
várható beváltásokat túlzott mértékben vették figyelembe, ezért a költségvetést
terhelő kifizetés nem reális.

Az előzőekben taglalt előirányzat-javaslatok tartalmazzák a 2004-2006 közötti időszak irányszámait is. Ezek prognosztizált értékek, amelyek a korábbi évek trendjein és tapasztalatain alapulnak, ezért megvalósulásuk valószínűsíthető. Figyelembe kell azonban venni azt, hogy a központi költségvetés
kiadásai és bevételei nagyságrendjét meghatározza egyrészt az, hogy a gazdaság várható – az EU-ba való belépést követő – alakulása csak számos bizonytalansággal jelezhető előre, másrészt pedig a kezesség- és garanciaállomány
– a helyszíni ellenőrzés lezárásáig ismeretlen – összetétele következtében a fizetési kötelezettségek és megtérülések csak nagy hibaszázalékkal prognosztizálhatók.

1.3.

A fejezetek költségvetési előirányzatai

1.3.1.

A fejezeti tervezés irányítása, összehangolása
A fejezetek felügyeleti szervei a 2003. évi tervező munkát a PM által 2002. augusztus közepén megküldött keretszámok, a tervezési köriratban közölt makrogazdasági prognózisok, a központi költségvetési szervek számára meghatározott általános és speciális szempontrendszerek, valamint a fejezetenként meghatározott keretszámok alapján kezdték meg. Alapkövetelmény volt a keretszámok kialakításánál figyelembe vett többletfeladatokon túl – a kormányzati
struktúraváltásból adódó – a fejezetek közötti előirányzat-átrendezések "0"
szaldós megvalósítása, a saját bevételek inflációs százalékkal való megemelése,
valamint, hogy a személyi juttatások előirányzat nem foglalhatja magában a
köztisztviselők 2003. július 1-jei illetmény emelésének hatását.
A kormányzati struktúraváltással összefüggő feladat- és szervezeti változások,
valamint a hozzá kapcsolódó előirányzatok átadás-átvétele előrehaladott szakaszba jutottak, azonban a helyszíni ellenőrzés lezárásáig a fejezetek többségénél nem kerültek lezárásra. A fejezetek felügyeleti szerveinek egy része a feladat-, intézmény- és előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodásait
megkötötte (BM, IM, ESzCsM, KvVM, OM, PM), míg a fejezetek felügyeleti
szervei más részének a helyszíni ellenőrzés befejezéséig – többszöri egyeztetés és
előkészítés után – csak részben sikerült megállapodnia, vagy az érintett fejezetek valamelyikével volt aláíratlan megállapodás tervezete (ME, FVM, GKM,
NKM, IHM, FMM).
A fejezetek felügyeleti szervei közötti megállapodások többségét a tervezési
körirat „nullszaldós” egyenlegre vonatkozó követelmény betartásával kötötték
meg, azonban a központi költségvetés általános tartalékának 2002. évi felhasználására vonatkozó, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet feladataival összefüggő költségvetési többletkiadások biztosításáról szóló
2290/2002. (IX. 26.) Korm. határozat lehetőséget teremtett a tervezés általános
követelményének figyelmen kívül hagyására.
A megállapodást a helyszíni ellenőrzés befejezéséig a GKM-IHM nem kötötte
meg. Az újonnan alakuló IHM többletfeladatát 67 főben ismerte el a Kormány,
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tudomásul vette, hogy a GKM-KvVM-IHM fejezetek a megállapodásaikat ne
„nullszaldós” egyenleggel kössék meg.

A fejezetek felügyeleti szervei közötti egyeztetési folyamat befejezésének és a
megállapodások kétoldalú aláírásának hiánya nehezítette a 2003. évi előirányzatok és a 2004-2006. évi tervezési irányszámok kialakításának számszaki
megalapozását.
A tervező munka jellemző hiányossága – az előző években tapasztaltakhoz hasonlóan –, hogy az előirányzatok megalapozottabbá tétele érdekében a
részletesebb intézményi szintű előirányzatok kialakítása elmaradt,
így a későbbiekben továbbra is a visszatervezés módszerével határozzák
meg azokat.
A tervezési köriratban foglalt követelmények érvényesítésére egyes fejezetek felügyeleti szervei saját összeállítású Útmutatóban, Körlevélben hívták fel az intézmények figyelmét a tervezés legfontosabb előírásaira (BM, FVM, HM, IM,
GKM, KüM, OM, PM, FMM, KSH). A prioritásokkal, gazdasági lehetőségekkel összhangban álló előirányzatok kialakítása érdekében az általánosság
szintjét meghaladó, a fejezetek, illetve az intézmények sajátosságait tükröző
differenciálási szempontokat általában nem határoztak meg, bár néhány fejezetnél előfordult annak rögzítése is (MKÜ, IM, GKM, ESzCsM, OM). Intézményei részére a fejezetek felügyeleti szerveinek többsége nem dolgozott ki feladatmutatót, de azok kialakítását (BM), illetve azok használatát is tapasztaltuk (BM, KSH, FMM).
A kitűzött célok elérése a fejezetek felügyeleti szervei részéről a 2003.
évi költségvetési tervező munka keretében a felügyelt terület prioritásainak
átgondolását igényelte, ami tapasztalataink szerint nem minden esetben
valósult meg. A 2003. évi prioritási követelményekhez igazodó fejezeti felügyeleti szervi intézkedéseket csak egyes részterületekre vonatkozóan tapasztaltunk (PM, KüM, KSH).
A 2003. évi költségvetés tervezési munkáiban az előirányzatok meghatározásánál, kialakításánál a tartalmi és számszaki levezetések (OGY, OBH,
BÍR, MKÜ, ME, IM, NKM, GV, KSH) megfeleltek a tervezési előírásoknak, több esetben ezektől jelentősen eltértek (ME-PNSZ, FVM, HM,
GKM, KüM, ESzCsM, OM, GyISM).
A fejezetek felügyeleti szerveinek 2002. szeptember 11-éig kellett megküldeniük
a PM részére a 2003. évi költségvetési előirányzataikat. Ezek képezték a 2003.
évi költségvetés fő irányszámait rögzítő (PM és a fejezetek felügyeleti szervei közötti) megállapodások alapját. Tapasztaltuk a határidő elmulasztását (NKM),
előfordult, hogy a helyszíni ellenőrzés befejezéséig sem adták át a
PM részére költségvetési tervjavaslatukat (ESzCsM).
Több fejezet felügyeleti szerve – a végleges megállapodás hiányában, illetve az
irányszámok további változtatásának reményében – 2-3 változatban adta meg
a PM részére a 2003. évi előirányzatait (ME, BÍR, HM, GKM, KvVM, OM,
IHM, FMM, KSH).

75

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

A tervezési körirat szerint a keretszámok "A" változata a követelményeknek
megfelelő, a "B" változat a PM által javasolt, míg a "C" változat az érintett tárca
igényéhez – a lehetőségeken belül – jobban igazodó összeget tartalmazta. Megállapodások hiányában az érintett fejezetek felügyeleti szerveinek valamennyi
változat részletes adatszolgáltatását meg kellett adnia. Valamennyi változat kidolgozása során érvényesíteni kellett a tervezési köriratban foglalt követelményeket.

A PM, a fejezetek felügyeleti szervei számára a végleges tervezési irányszámokat nem tudta megadni, a helyszíni ellenőrzés befejezésekor még folytak az
egyeztetések, így egyik fejezetnél sem alakultak ki a 2003. évi költségvetési
tervjavaslat végleges változatának körvonalai.
A 2003. évi költségvetési előirányzatok meghatározása során – a tervezési köriratban foglaltaknak megfelelően, a korábbi évekhez hasonlóan – a fejezetek
felügyeleti szervei felmérték a jogszabályokban (törvény, kormányrendelet
stb.), illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben (határozat, utasítás stb.)
a fejezet és intézményeik részére meghatározott feladatokat. A feladatok és a
források összhangjának megteremtése érdekében a jogszabályi előírások szűkítése (a feladatok csökkentése) azonban a tervezés keretében
nem valósult meg. A feladatok felmérése alapvetően az államigazgatás
strukturális átrendeződése során hasznosult.
A fejezetek felügyeleti szervei által javasolt intézményműködési és fejezeti kezelésű előirányzatok – az előző évhez hasonlóan – összességükben most is
meghaladták a PM által meghatározott keretszámokat. A többletigények a nagyobb és kisebb fejezeteknél egyaránt jellemzőek voltak (KE, ALB, BÍR, MKÜ,
ME, BM, FVM, IM, GKM, KvVM, KüM, ESzCsM, OM, PM, MKM, GyISM,
FMM, KSH).
Az előzőekben jelzett problémák végső soron a bázisszemléletű, a tényleges feladatokhoz igazodó, normatívákat nélkülöző gyakorlatra vezethetők vissza.
Mindez sürgető feladattá teszi a követett tervezési rend új alapokra helyezését.
A 2004-2006. évekre vonatkozó irányszámokat a fejezetek felügyeleti szervei a
köriratban szereplő makrogazdasági paraméterek alapján tervezték, de az is
előfordult, hogy az irányszámok részletekben történő kimunkálása a helyszíni
ellenőrzés befejezéséig egyáltalán nem készült el (OGY, KE, BÍR, ME, MEPNSZ, FVM, KvVM, IM, KüM, ESzCsM, OM, NKM, IHM, FMM).
A PM 1999-től Access adatbázis-kezelő rendszert működtet, a központi költségvetési fejezetek tételesen megtervezett előirányzatainak, valamint a zárszámadás tényadatainak egységes címrendű struktúrában történő központi feldolgozása és államigazgatási feladatok ellátása, valamint a vezetői információs
igények kielégítése céljából. Ezzel jelentősen lerövidült az adatok központi regisztrálásának, feldolgozásának és ellenőrzésének időszükséglete. Az adatok
torzulásmentes feldolgozása, struktúrájuk és integritásuk ellenőrzése a rendszer
által biztosított. Mindezek eredményeként a fejezetek összesített költségvetése a
fő egyezőségek meglétével konzisztens adatállományként áll elő.
Az Access adatbázis-kezelő rendszer továbbfejlesztésével a 2001. évben egy
olyan, a fejezeteket átfogó informatikai rendszer valósult meg, amelynek kiépí-
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tettsége alkalmas a további fejlesztésre, a PM-et és a fejezetek felügyeleti szerveit átfogó, on-line munkakapcsolatot megteremtő rendszer létrehozására.
A fejezetek felügyeleti szervei döntő többségénél (OGY, KE, ALB, OBH, MKÜ,
FVM, PM, GyISM, FMM, GV, MTA, TH), helyszíni ellenőrzési tapasztalataink szerint, az adatbázis-kezelő rendszer megfelelő segítséget nyújtott a 2003.
évi előirányzatok tervezéséhez, valamint a 2004-2006. évek irányszámainak
kimunkálásához. Az adatbázis-kezelő rendszer – az említett fejeteknél tapasztalt kisebb hibák ellenére – megkönnyítette az adatok regisztrálását, összesítését, csökkentette a számítási hibák előfordulásának lehetőségét.
A többségében kedvező megítélés mellett néhány fejezetnél nem jelentett a tervezési munkában segítséget az adatbázis-kezelő rendszer alkalmazása.
A BÍR fejezet megítélése szerint az Access adatbázis-kezelő program kezelése nehézkes, adatai hiányosak voltak. Elsősorban a részelőirányzatoknak a kiemelt
előirányzatokra való összesítésével, a módosítások rugalmas kezelésével (új alcímek és jogcímcsoportok felvétele) nyújtott segítséget.
Az MKÜ fejezetnél a kidolgozott adatokat nem sikerült a PM részére továbbítani.
Az IM és KüM fejezetek szerint az adatbázis-kezelő rendszer – a tervezési munka
folyamatában nyújtott segítség mellett – nem módosította lényegesen a tervezés
munkaigényét.
A BM, IHM fejezetek az adatbázis-kezelő rendszert nem, ehelyett az Excel táblázat kezelő programot használták a tervezési munka során. A megküldött adatokat a PM tette át az adatbázis-kezelő programba, és ezt követően került sor az
adatok ismételt egyeztetésére.
A GKM fejezet tapasztalatai szerint az informatikai segédeszköz nehézkessé teszi
a bevitt adatok ellenőrzését, mivel csak kötegelt ellenőrzésre ad lehetőséget. Így
az esetleges hibák megkeresését és kijavítását nehézkessé és időigényessé teszi.
Az NKM fejezet a telepített Access adatbázis-kezelő rendszert – helyszíni ellenőrzésünk befejezéséig – a tervezési munka során nem használta.
A HM fejezet véleménye szerint az alkalmazás az adatok eljuttatását támogatja,
azok tervezéséhez azonban segítséget nem nyújt. Mivel egyidejűleg csak egy számítógépen futhat a program, a párhuzamos adatrögzítést nem támogatja. A
használhatóságot növelni lehetne a párhuzamos adatrögzítés lehetőségével és új
összesítési lekérdezések beépítésével.
A KSH tapasztalatai szerint az egyeztetésekre fordított idő jelentősen csökkenthető lenne, amennyiben a fejezeti indokláshoz szükséges táblázatok sorai teljes körűen (címre, alcímre) megegyeznének az intézményi költségvetés megfelelő űrlapjainak soraival.

1.3.2.

Az intézmény- és feladat-felülvizsgálat eredményei
A 2003. évi költségvetési tervezési körirat – a korábbi évekhez hasonlóan – kitért a költségvetési intézménykorszerűsítés folytatására, eredményeinek az előirányzatok kialakítása során való hasznosítására.

77

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

Az előző évek költségvetési előirányzatainak kimunkálásához hasonlóan általános elvárásként fogalmazódott meg, hogy az intézmények feladatait, működését
szabályozó törvények és más jogszabályok, határozatok, alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok felülvizsgálatával, a központi költségvetési intézményrendszer szűkítése keretében az országos hálózatban működő intézmények
koncentrációjával, a költségvetési szervek, szervezeti egységeik összevonásával, a
feladatok közös ellátásával, illetve az intézmények más gazdálkodási formában
való működtetésével segítsék elő az államháztartási reformkövetelmények megvalósítását, megteremtve ezzel a feladatok és a rendelkezésre álló források összhangját.

A 2003. évi előirányzatok kialakítása során különböző okokból – a fejezetek
szakmai, vagy szervezeti sajátosságai következtében – a fejezetek felügyeleti
szervei (az előző évekhez hasonlóan) a korábbi években megvalósított intézmény korszerűsítések figyelembevételével – GKM, KvVM, ESzCsM, IM fejezetek felügyeleti szervei kivételével – nem tervezték, illetve a 2004-2006. években
nem tervezik intézményrendszerük további korszerűsítését. Így a 2003. évi tervező munka során sem volt számszerűsíthető a kiemelt jelentőségű feladat végrehajtásának pénzügyi-gazdasági hatása.
Több fejezet felügyeleti szerve, illetve intézmény a szakmai feladat sajátosságaira
hivatkozva nem tudott eleget tenni a minisztériumokban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók létszámáról szóló 2242/2002. (VIII. 12.) Korm. határozat követelményeinek. (KüM, ESzCsM, FMM).
A fejezetek felügyeleti szerveinek egy része – sajátosságaiból adódóan – nem tudott eleget tenni a tervezési köriratban megfogalmazott általános érvényű követelményeknek (KE, ALB, OBH, GV, TH). Egyes fejezeteknél az elvárás teljesítése
azért nem valósulhatott meg, mert az intézményrendszer évek óta szorgalmazott
szűkítésének már a korábbi években eleget tettek (OGY, MTA).

A tervezési köriratban megfogalmazott követelmények alapján – ellenőrzési
tapasztalataink szerint – 2002. szeptember 30-ig több fejezet felügyeleti szerve
nem határozott meg az intézményei részére feladat- és teljesítménymutatókat,
ezeket a normatívákat, a tervezés későbbi fázisában, illetve 2003. évben tervezik kidolgozni (BÍR, BM, FVM, IM, NKM).
A PM által központilag diktált tervezési rendszer alapvetően bázisszemléletű.
A központilag kialakított, kötelezően visszatervezendő irányszámok azt indukálták, hogy a fejezet az intézményeivel szemben hasonló eljárást kövessen. Az
intézmények 2003. évi költségvetési tervezésénél általános követelményként
jelentkezett, hogy a fejezetek által megadott keretszámoktól nem térhettek el,
emiatt a reális tervezés követelményei csak részben érvényesültek.
A fejezetek felügyeleti szervei az intézmények többletfeladatainak megvalósítására a PM felé támogatási többletigényt nyújtottak be, amelyek számszakilag
kellően kimunkáltak és dokumentáltak voltak (KE, BÍR, ME, BM, FVM, IM,
KvVM, KüM, ESzCsM, PM, GyISM, FMM, GV, KSH).

1.3.3.

Kiadási előirányzatok
A központi költségvetés kiadásaiból a legnagyobb tételt a fejezetek 2003. évre
javasolt kiadásai, illetve az ezek teljesítéséhez tervezett költségvetési támogatá-
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sok képezik. A tervezési körirat előírásai szerint a fejezetek 2003. évi keretszámai – a 2002. évi eredeti előirányzatból kiindulva – tartalmazták a szerkezeti
változásokkal és szintre hozásokkal korrigált előirányzatokat (az intézmény,
illetve feladatátadás-átvételekből származó változásokat, a bázisba beépülő
„0” szaldós előirányzat-módosításokat, a báziskorrekcióként figyelembe vehető
többleteket, a minimálbér emeléséből, a Kjt. 2002. évi módosításából adódó
többleteket, végül a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentéseket). A fejezetek keretszámai nem foglalták magukban a
köztisztviselők 2003. július 1-jei illetményemelésének hatását.
A kormányváltást követő feladat- és intézményi változások – előirányzatok,
vagyoni helyzet rendezése stb. – alapvetően meghatározták a fejezetek tervezési
munkáját (ME, BM, FVM, IM, GKM, KvVM, KüM, ESzCsM, OM, PM,
NKM, IHM, FMM).
A fejezetek felügyeleti szervei a kiadási előirányzatok tervezésénél az Ámr. változásait, az ahhoz kapcsolódó, az Ámr. módosításáról és a további feladatokról
szóló 2399/2001. (XII. 29.) Korm. határozat, továbbá az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztési irányairól és a kincstári rendszer új szervezeti rendjének kialakításáról szóló 2064/2000. (III. 29.) Korm. határozat egyes
előírásait érvényesítették.
A kiadási előirányzatok tervezésének első szakaszában a PM a felhalmozási kiadások 40%-os és a bázis előirányzat 8,75%-os csökkentése mellett – jogszabállyal elő nem írt – egyéb csökkentéseket alkalmazott az államháztartási hiány 2003-2004-ben előírt, GDP-hez viszonyított 1,5%-os mértékű csökkenésének biztosítására. Az így megállapított „diktált” keretszám a fejezeteknél nem
biztosítja a meglévő feladatok változatlan színvonalú és a feladatnövekedések
„0” szaldós ellátása mellett az új feladatok ellátását sem (ME, FVM, IM,
GKM, KvVM, KüM, OM, PM, NKM, FMM).
A fejezetek felügyeleti szervei a tervezési köriratban megfogalmazott, prioritásokat élvező feladatok és szervezetek támogatási igényeit számításokkal alátámasztott, kimunkált és dokumentált tervezési anyagok alapján vették figyelembe, amelyek nagyrészt többletigényt jelentettek (BÍR, MKÜ, ME, BM,
FVM, HM, IM, GKM, KvVM, KüM, GyISM, FMM, KSH). Előfordult, hogy a
fejezetek a támogatási igény megalapozottságát dokumentáló számításokat a
helyszíni ellenőrzés befejezéséig nem tudtak bemutatni (ESzCsM, PM).
A többletigények részben a jogszabályi előírásokból fakadó feladatok végrehajtása miatt keletkeztek (BÍR, ME, BM FVM, HM, GKM, KüM, FMM, GV,
KSH), de – a tervezési körirattól eltérően – az uniós csatlakozás miatt is számoltak a fejezetek többletigénnyel (ME, BM, FVM, KvVM, KüM, OM, PM,
FMM).
Egyes fejezeteknél az ellátott speciális feladatokból, a fejezet kormányzati
munkában betöltött kiemelt szerepéből adódóan keletkezett többletigény (például a KE fejezetnél a várható költözés, az ALB fejezetnél a várható elnökváltás, az OBH fejezetnél a korábbihoz képest megnövekedett alapterületű épület
üzemeltetése okoz többletigényt).
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A helyszíni ellenőrzés lezárásának szakaszában a támogatási előirányzatokról
folyt a PM és a fejezetek közötti egyeztetés, a saját bevételek és a kiadási előirányzat rögzítése, a kiemelt előirányzatok meghatározása további egyeztetést
igényel.
1.3.3.1.

Létszám és személyi juttatások
A tervezési körirat a létszám és a személyi juttatások meghatározásánál szigorú
követelményeket írt elő. A fejezet felügyeletét ellátó szerveknek a feladatok
meghatározásával összhangban a 2003. évben is hangsúlyozott figyelmet kellett fordítani az intézmények létszámstruktúrájára, a felügyeletük alá tartozó
intézmények szervezeti felépítésére, az intézményen belüli létszámarányok optimalizálására stb. A központi költségvetési szerveknél a 2001. július 1-jétől a
Kormány jogosult (kivételekkel) a költségvetési szervek létszámkeretének jóváhagyására.
A Kormány a minisztériumokban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók létszámáról szóló 2242/2002. (VIII. 12.) Korm. határozatában megállapította
a minisztériumokban foglalkoztatott köztisztviselői és munkavállalói létszám felső határát. A határozat 2. pontja szerint a létszám megváltoztatásáról a Kormány az érintett miniszternek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyeztetett javaslata alapján határoz. Létszámnövekedésre
irányuló javaslat kizárólag új feladatok ellátásával, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben nyújtható be a Kormányhoz.

Néhány fejezet felügyeleti szerve nem alakított ki központilag a foglalkoztatás,
a díjazás formáira, mértékére, a megbízási- és tiszteletdíjak felülvizsgálatára, a
teljesítményekkel nem arányos, illetve a feladatok ellátásához nem feltétlenül
szükséges kifizetések mérséklésére vonatkozó irányelveket (KE, BÍR, ME, BM,
FVM, IM, KvVM, NKM, FMM, GV).
A fejezetek felügyeleti szervei döntő többsége a költségvetési létszámkeret kiszámításánál a minisztériumokban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók létszámáról szóló 2242/2002. (VIII. 12.) Korm. határozatban és a tervezési köriratban leírtakat maradéktalanul betartotta. Előfordult azonban,
hogy a 2003. évi létszámkeret megegyezik a bázis év (2002) engedélyezett létszámával, annak ellenére, hogy az új feladatok ellátása ennek növelését indokolná (MKÜ).
A fejezetek felügyeleti szervei általában nem számoltak létszámleépítéssel, a
jogszabályok által meghatározott szakmai feladatok bővülése, illetve a kormányváltásból adódó szervezeti átalakulással kapcsolatos feladatváltozások
létszámfejlesztést indokolnak. Tartósan üres álláshely zárolásával néhány fejezet felügyeleti szerve (IM, PM, NKM, IHM, GV, KSH) nem számolt. Ennek
oka, hogy nem rendelkeztek ilyennel (NKM, IHM, GV, KSH), illetve eltértek a
tervezési köriratban foglaltaktól (IM).
A fejezetek felügyeleti szervei a költségvetés tervezésénél általában a körirat
előírásainak megfelelően jártak el. A személyi juttatások tervezésénél a megadott kereteken belül maradtak, létszámfejlesztés nélkül nem terveztek béremelést. A fejezetek felügyeleti szerveinek – a helyszíni ellenőrzés lezárásának
időpontjában – a PM-mel folyamatban lévő egyeztetései (FVM, GKM, KvVM,
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KÜM, ESzCsM, OM, GyISM, IHM, MTA), valamint a szöveges indokolások
hiányában nem volt megítélhető, vagy csak közvetetten lehetett következtetni
a fejezetek felügyeleti szervei által kialakított előirányzatok szabályszerűségére
(jutalom tervezése, nem rendszeres személyi juttatás mértéke).
A fejezetek a tervezési köriratban foglaltakkal összhangban, helyesen, nem vették figyelembe a személyi juttatások előirányzatának tervezése során a köztisztviselők 2003. július 1-jei illetményemelésének hatását, a közalkalmazottak
2002. szeptember 1-jei illetményemeléséhez kapcsolódó 2003. évi többleteket
azonban – számításokkal alátámasztottan – megtervezték (ME, BM, FVM,
HM, ESzCsM, OM, PM, NKM). A tervezési dokumentumok nem tartalmazták, hogy a köztisztviselők 2003. július 1-jei illetményemelésének pénzügyi fedezetét milyen forrás biztosítja.
A fejezetek döntő többségénél – a jogszabályi előírásokkal összhangban – terveztek jutalmat, annak összegét az előírásokkal összhangban számszerűsítették, de előfordult az is, hogy forráshiányra hivatkozva nem terveztek jutalomra
kiadást (BÍR, GV, MTA).
A fejezetek és intézményeik a foglalkoztatással kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékokat – kivéve az FVM fejezetet – a tervezési körirat által megadott
mértékben határozták meg.
1.3.3.2.

Dologi előirányzatok
A fejezetek felügyeleti szervei jellemzően a 2003. évi költségvetési tervezőmunkához kiadott PM tervezési köriratban foglaltakkal összhangban
határozták meg dologi kiadásaik összegét. A dologi kiadások tervezése
során betartották azt a követelményt, hogy a dologi kiadások növekménye a
fejezeti keretszám rögzített előirányzatából, a saját bevételek növekményéből,
valamint az egyéb, kiemelt előirányzatok átcsoportosításából és megtakarításából finanszírozható.
A dologi kiadások tervezésénél elsősorban az infláció, a létszámnövekedés vagy
feladatátcsoportosítás miatti többletkiadások hatásai, a szintre hozás elve érvényesült (ALB, MKÜ, OM, PM, NKM, IM).
A dologi kiadások előirányzatának meghatározásakor találkoztunk támogatási többletigény számszerűsítésének hiányával (IHM), illetve azzal,
hogy a dologi kiadásaik növekedéséhez saját bevételi növekményből,
megtakarításból kívánják a forrást biztosítani (PM, FMM, ESzCsM,
NKM).
A NKM fejezet felügyeleti szerve a dologi kiadásoknál tapasztalható, és évek óta
figyelmen kívül hagyott inflációs hatást kívánta ellentételezni azzal, hogy az intézmények dologi kiadásainak növelését a fejezeti kezelésű előirányzatok hasonló
mértékű csökkentésével finanszírozott többlettámogatás fogja biztosítani
492 M Ft összegben.

A fejezetek felügyeleti szerveinél és intézményeiknél – helyszíni ellenőrzésünk
lezárásáig – a dologi kiadások felülvizsgálata és egyéb takarékossági intézkedé-

81

B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE

sek kimunkálása megkezdődött, de annak várható költségvetési hatásait ebben
a tervezési fázisban nem számszerűsítették.
Egyes fejezetek felügyeleti szervei a szűkös kiadási keretszámok miatt a dologi
kiadások tervezésénél még inflációs hatással sem számoltak (GyISM, KüM).
A fejezetek felügyeleti szervei és intézményeik lehetőség szerint törekedtek a takarékos gazdálkodásra. Találkoztunk olyan tervszámokkal is, ahol a fejezetek
felügyeleti szervei a dologi kiadásaikat az előző évi szint alatt tervezték meg
(KE, FVM, KvVM, PM, TH).
A dologi előirányzatok alacsony kerete működési gondokat is felvet.
Egyes esetekben veszélyezteti a zavartalan feladatellátást (OBH, OM, PM), illetve a keretszám csak fokozott takarékoskodás mellett tűnik elegendőnek a
szakmai feladatok ellátásához (MTA, BM).
Az OBH-nál a 2003. évre tervezett dologi kiadási előirányzat még az 1999. évi
eredeti előirányzatot sem éri el. Az új székház üzemeltetésének megemelkedett
költségeire, valamint az esetlegesen felmerülő bérleti díjakra a tervezett dologi
kiadás nem nyújt fedezetet.
A PM fejezetnél, az EU tagállamként való működés szervezeti-személyi feltételeinek megteremtését célzó kormányzati program (TMP) esetében forráshiány miatt
124,6 M Ft dologi kiadásnak nincs fedezete.
Az OM fejezet forráshiánya olyan nagy mértékű, hogy a folyamatos feladatellátás veszélybe kerül.
A HM tervezett dologi kiadásait a GRIPEN bérleti díj és annak járulékos költségei
emelték meg az előző évihez mérten 55,4%-os mértékben, a ténylegesen tervezett
dologi kiadások bázis szinten maradnak.

A dologi kiadásokat illetően többlettámogatási igényt jeleztek az ME fejezet, kormányzati kiemelt feladatokra és a BÍR, GV fejezetek.
Több fejezet felügyeleti szerve érvényesítette a tervezés során az ésszerű takarékossági követelményeket és a kiadások tervezésénél bizonyos prioritások meghatározásával rangsorolták a feladatokat (OGY, BÍR, ME-KEHI, PM, MTA).
A dologi kiadások tervezésénél bizonytalanságot jelent, hogy a prognosztizált
infláció mértékén túlmenően ismeretlen az energia árváltozások mértéke. Ez a
2003. évre kialakított előirányzatok feszültségének további növelését jelentheti.
1.3.3.3.

Fejezeti kezelésű előirányzatok
A fejezetek felügyeleti szervei jellemzően a PM által az államháztartás egyes
alrendszerei számára a 2003. évi költségvetési tervezőmunkájukhoz kiadott, kötelezően alkalmazandó tervezési köriratban foglaltakkal összhangban
határozták meg a fejezeti kezelésű előirányzatokat.
A fejezetek felügyeleti szervei rangsorolták az előirányzatokat, meghatározták a prioritásokat és az Ámr. 27. §-ában megfogalmazott kalkulá-
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cióval megalapozottan nyújtották be a feladatfinanszírozás körébe tartozó programokat, ugyanakkor csak a tervszámok összesítésére korlátozódott a
GKM fejezet tevékenysége.
A tervezési köriratban követelményként fogalmazódott meg a kormányzati beruházás nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok felülvizsgálata és átcsoportosítása, amelyek eddig év közben a fejezet saját intézményeinél kerültek megvalósításra. A tárcák a fejezeti kezelésű előirányzatokat azok megvalósulásának helye szerint szakmapolitikai célkitűzések alapján átvizsgálták (BÍR,
BM, FVM, IM, ESzCsM, KvVM, PM, MTA).
A szakmapolitikai és rendelkezési jogosultság átvizsgálása után az MTA fejezet
felügyeleti szerve a Kutatói bérrendezés fejezeti kezelésű előirányzatot, mivel annak kiadásai saját intézményénél valósulnak meg, a 2003. évben intézményi
költségvetésébe építette be. Az előírásoknak megfelelően a BÍR fejezet felügyeleti
szervei az Országos Ítélőtábla fejezeti kezelésű előirányzatot a Bíróságok címben
tervezte meg. A KvVM fejezetnél a vízügy területén intézményi előirányzatba került átcsoportosításra 7, korábban fejezeti kezelésű előirányzat.

A PM által meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok keretszámai és a
fejezetek felügyeleti szervei által tervezett előirányzatok a helyszíni ellenőrzés
lezárásakor még egyeztetés alatt voltak. A fejezetek felügyeleti szervei által tervezett várható kiadások összegei eltértek a PM által megadott
irányszámtól.
Az Ámr. 149. § (6) bekezdésének értelmében a fejezetek felügyeleti szerveinek
fel kellett mérniük az alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok,
gazdasági társaságok támogatási mértékének indokoltságát, fenntartásának
létjogosultságát. Ezen kötelezettségüknek a fejezetek felügyeleti szervei jellemzően eleget tettek. Nem kívánják e kört módosítani az IM, BM fejezeteknél.
Nem értékelte a fejezethez tartozó közhasznú társaságok, gazdasági
társaságok támogatási mértékének indokoltságát és a támogatás
fenntartásának létjogosultságát az ME, az FVM, a GyISM fejezet.
A HM a fejezeti kezelésű előirányzatok körének bővítésével 7,7 Mrd Ft többletelőirányzatot tervezett közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozására.

A tervezési körirat előírásai alapján fejezeti kezelésű előirányzatként tervezhetők azok az előirányzatok, amelyekre pályázat útján más szervezetek is egyenlő eséllyel pályázhatnak. E követelménynek eleget tett
néhány fejezet felügyeleti szerve (ME, MTA).
A kormányváltással kapcsolatos feladatátcsoportosítások több fejezet tervezési munkáját jelentősen érintették (ME, GKM, KvVM,
ESzCsM).
A ME fejezetnél 38 fejezeti kezelésű előirányzat átvételére került sor. A GKM és a
KvVM között az átcsoportosítás eredményeként egyes fejezeti kezelésű előirányzatokat 65-35%-ban osztották meg.
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Az Ámr. értelmező rendelkezések 55. 56. pontjaiban megfogalmazottak szerint
2003. január 1-jétől szakmai fejezeti kezelésű előirányzattá csoportosított át 7
fejezetnél 17 korábban fejezeti kezelésű támogatási célelőirányzatot, amelyek
kiemelt előirányzatokra történő bontása szakszerűen megtörtént.
A fejezeti kezelésű előirányzatok köre bővült a Nemzetközi Fejlesztési
támogatás előirányzattal, amely a hazánk által a fejlődő országoknak –
hosszabb távú együttműködés alapján – nyújtott segélyezés előirányzatot
tartalmazza a KüM fejezetnél. A tervezési köriratnak megfelelően a fejezeti
kezelésű előirányzatok között került megtervezésre GKM fejezetnél az ISPA
projektek költségvetési társfinanszírozása, a projektekhez kapcsolódó
pályázatokkal összefüggő rekonstrukciós feladatok.
A tervezési körirat előírta, hogy az EU csatlakozással összefüggő kiadások többletforrás igényt nem jelenthetnek. A fejezetek felügyeleti szervei
ezt a követelményt jellemzően betartották (PM, KSH), illetve a többletigények a folyamatban lévő pályázatok elbírálása után jelentkeznek majd
(GyISM). Előfordult azonban az EU csatlakozás miatti többlet támogatási
igény jelzése (BÍR, ME, BM, KvVM, KüM, FMM).
A fejezetek felügyeleti szervei tervezőmunkájuk során a vonatkozó szabályozás előírásainak megfelelően fejezeti tartalékot (a tervezés időszakában még nem ismert és csak az év közben ismertté váló kiadások fedezetére)
konkrét célok megjelölése nélkül terveztek (ME, BM, FVM, PM,
GyISM, GV, KSH).
A 2004-2006. évekre a fejezeti kezelésű előirányzatok részletes tervezése,
számszerűsített tervjavaslat a fejezeteknél – néhány fejezet kivételével, pl. BM, HM – nem valósult meg.
1.3.3.4.

Felhalmozási kiadások
A központi beruházások előirányzatainak tervezése eltérő színvonalú volt a fejezeteknél. A tervezési köriratban előírtaknak megfelelően az igényeket jellemzően a hatékonysági és rangsorolási szempontokat figyelembe véve, a jogszabályi előirányzatok betartásával, műszaki és gazdaságossági számításokkal
megalapozottan alakították ki.
Új, 2003-ban induló beruházásokat a fejezetek felügyeleti szervei általában
nem terveztek, csak a megkezdett fejlesztések egy részének befejezésével, illetve
minimális szintű folytatásával számoltak (GyISM, GKM, HM, KvVM, MKÜ).
Néhány fejezetnél (BÍR, FVM, IM) tapasztaltuk új központi beruházás indítását a tervezési köriratban foglaltak szerint, a kiadott központi beruházási
keretösszegen belül.
A szakmai programmal összhangban álló központi beruházások hároméves
programját a BÍR, BM, HM, NKM fejezetek részletesen évenkénti bontásban
is kidolgozták, a már folyamatban lévő beruházásokat érintő rangsorolást elvégezték.
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A fejezetek többségénél a központi beruházások PM által kiadott támogatási
keretszámai elmaradnak az igényektől. Egyes fejezeteknél (KvVM, BM, GKM,
ESzCsM) a javasolt beruházási támogatási keret a determinációkra sem biztosít kellő fedezetet, míg a BM, ESzCsM, GKM, NKM, OM fejezeteknél forráshiány miatt a beruházások lassítása, halasztása várható, illetve megvalósításuk
kétséges.

1.3.4.

Bevételi előirányzatok
A 2003. évi költségvetési bevétel tervezését a PM tervezési körirat a 2001. évi
teljesítésből kiindulva 5,5% + 5%-os inflációs mértékkel növelten írta elő. Ezen
bázisszemléletet a fejezetek felügyeleti szervei egy része betartotta (MKÜ,
ESzCsM, IHM), egy része ettől eltérően a bevételeket a kiadási szükséglet támogatással nem fedezett részének különbözetére tervezte, illetve a PM irányszám sem felelt meg minden esetben a tervezési köriratban leírt számítási módszernek (BM, KüM, OM). Így az Ámr.-ben előírt bevétel-tervezési szempontok
a rögzített sarokszámok miatt nem érvényesülhettek (BM, NKM, KSH, MTA).
A bevételek tervezésénél is érvényesülni kell ugyanakkor azon előírásnak, hogy
az egyszeri, eseti tételek nem képezhetnek bázisalapot. Több esetben a PM és a
fejezetek közti irányszám eltérését ez okozta, mivel eseti bevétel (ALB, OBH,
KüM, TH), vagy átvett pénzeszköz (BM) szerepelt a bázis adatban.
A bevételek alultervezésében nem voltak érdekeltek a fejezetek és intézményeik,
mivel – a tervezési köriratban foglaltak szerint – a 2000. évtől hatályos szabályozási konstrukció a 2003. évben is fennmarad (az alaptevékenység bevételei eredeti előirányzatot meghaladó bevételi többlet 50%-a nem használható fel, az a
központi költségvetést illeti meg).

A fejezetek egy része saját bevétellel nem rendelkezik (ALB, OBH, GV, TH,
KSH), mert alaptevékenységük nem díjköteles (GV), vagy szolgáltatásaiért díjat törvényi előírás szerint nem számíthat fel (TH), illetve részben térítésmentes
szolgáltatásokat nyújtanak (KSH). A térítésmentes ellátások szűkítésének felülvizsgálata nem minden fejezetnél történt meg.
Tapasztaltuk, hogy a fejezetek felügyeleti szerveinek egy része intézményenként
is elkészítette és felmérte a várható bevételeket, és megalapozottan tervezett
(BÍR, ME-KEHI, IM, KüM, OM, NKM, FMM).
Az intézményi bevételeknél az igazgatásszolgáltatási, felügyeleti díjak aránya
nem jelentős. A fejezetek egy részénél ezek felülvizsgálata megtörtént, illetve
több esetben javaslatot is tettek a bevételemelés érdekében egyes szakmai jogszabályok módosítására (FVM, GKM). A fejezetek felügyeleti szerveinek egy része nem tárta fel azokat a körülményeket, amelyek változása alapján növelhető lenne a bevételi előirányzat (PM), illetve nem végezte el az egyéb tevékenységből származó bevételekre vonatkozó gazdaságossági számításokat (BM,
PM).
A hatósági, eljárási, engedélyezési, felügyeleti és vállalkozási bevételek önköltsége számításokkal nem (PM), vagy csak részben volt alátámasztott (BM).
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2.

A 2004-2006.

ÉVEK VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZATAI

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36. §-a rendelkezik a
Kormánynak a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor teljesítendő kötelezettségeiről.
Az Áht. 36. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Kormánynak tájékoztatást kell adnia a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó
hatásairól.
A 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint részletesen be kell mutatni a
költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési
év folyamatai és áthúzódó hatásai, a tervezett feladat-ellátási és szervezeti változások, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapítottak meg.

A 2003. évi költségvetési törvényjavaslat kidolgozásának (fejezeti és intézményi
előirányzatok kimunkálásának) körülményei – a korábban részletezett okokból
következően – lényegesen módosultak. A gazdaság folyamatainak újraértékelése, a korábbiaktól eltérő prioritások meghatározása nem tette lehetővé az ún.
gördülő tervezés keretében, az előző években meghatározott előirányzatok
részletesebb kibontását.
A PM által a fejezetek felügyeleti szervei részére megküldött, a fejezetekre vonatkozó főösszegek (támogatási célprogramok, központi beruházás stb.) megbontás nélküliek voltak. A tervezési körirat tartalmazta a 2003-2006. évi költségvetési tervezés makrogazdasági szempontrendszerét, a gazdasági és pénzügyi mozgásteret, valamint az erre az időszakra vonatkozó költségvetési tervezés feltételrendszerét.
A feltételrendszer részletezésében (általános elvek, a költségvetés-politika feladatai, általános számítási szempontok az uniós és az államháztartási elszámolások főbb módszertani kérdései) és a tervezési körirat mellékletében feltüntetett táblázatok alapján – különös tekintettel a 2003. évi költségvetési előirányzatok kialakítása során tapasztalt feszültségekre – részletes kimunkálás
helyszíni ellenőrzésünk lezárásáig nem készült, de nem is készülhetett el.
A 2004-2006. évekre vonatkozó előirányzatok részletes tervezése a fejezetek
többségénél nem, illetve a 2003. évi előirányzatok mechanikus leképezésével
készült el (OGY, KE, OBH, BÍR, ME, FVM, IM, KvVM, KüM, ESzCsM, OM,
NKM, GyISM, FMM). A bizonytalansági tényezők ellenére egyes előirányzatok részletesebb kimunkálására került sor az ALB, a BM, a HM, a PM és a
TH fejezeteknél.
A 2004. évi előirányzatok meghatározása a tervezési köriratban foglalt feltételeket figyelembe véve, az intézményi sajátosságok alapján történt az ALB, az
MKÜ, a GV, a TH fejezeteknél. Növekszik a központi beruházások előirányzata a GKM és a PM fejezeteknél, csökken a BM fejezetnél. Az intézményi beruházások előirányzatai növekedést mutatnak a HM fejezetnél.
A 2005. évben az előző évhez képest növekednek az intézményi beruházási kiadások az ALB és a HM, csökken a központi beruházások előirányzata a BM
és a PM fejezeteknél.
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A 2006. évi intézményi beruházási előirányzatok csökkenést mutatnak az ALB
fejezetnél, a központi beruházási előirányzatok a BM fejezetnél. Növekszik a
központi beruházás a HM és a GKM fejezeteknél.
Az Áht.-ban foglalt törvényi követelményekkel, a törvényalkotói szándékkal
ellentétben – a helyszíni ellenőrzésünk lezárásáig tapasztaltak szerint – a gördülő tervezés még formálisan sem valósult meg.

3.

UTÓELLENŐRZÉS
A 2003. évi költségvetési előirányzatok ellenőrzése során – utóellenőrzés keretében – értékeltük a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének ÁSZ
véleményezése, valamint a Magyar Köztársaság 2001. évi költségvetése végrehajtása ellenőrzése során megfogalmazott ajánlások, javaslatok hasznosulását
a 2003. évi költségvetési előirányzatok és a 2004-2006. évekre kidolgozott
irányszámok kimunkálásánál.
A 2001-2002. évi költségvetés véleményezése, valamint a 2001. évi költségvetés
végrehajtásának ellenőrzése során 12 fejezetnél (ALB, BÍR, ME, HM, IM,
KvVM, ESzCsM, OM, NKM, IHM, GV, TH) nem került sor a tervezésre vonatkozó, illetve a gazdálkodás valamilyen területét érintő olyan megállapításra, javaslatra, amely a tervezés minőségére kihatott volna.
Az Állami Számvevőszék a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének, illetve 2001. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése során 10 fejezetnél (OBH, MKÜ, BM, FVM, GKM, KüM, PM, GyISM, KSH, MTA) tett
javaslatot a hiányosságok megszüntetésére.
Az OBH, MKÜ, GKM, KüM GyISM, KSH, MTA fejezetek felügyeleti szervei az
ÁSZ jelentésekben megfogalmazott megállapításokat, ajánlásokat, javaslatokat
hasznosították a 2003. évi költségvetési előirányzatok kidolgozásánál.
A BM fejezetnél az ÁSZ ajánlások, javaslatok hasznosulása nem tekinthető
megfelelőnek, mivel a tárca nem tett intézkedéseket a 2001-2002. években az intézményi szolgáltatások, ellátások díjtételeinek a valós kiadásokhoz igazítására,
a hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjtételeinek növelésére, a fizetésre kötelezettek körének szélesítésére. A 2001. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során tett ÁSZ javaslatokra intézkedési tervet dolgoztak ki,
felelősökkel és határidők megjelölésével.
A PM fejezetnél a 2003. évi költségvetési előirányzatok és a 2004-2006. évekre
kidolgozott irányszámok kimunkálásánál nem valósult meg a Kárrendezési célelőirányzat költségvetési beszámolójában szereplő, Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet (TJKSZ) esetében a 2001. évi beszámolóban szereplő az államháztartás bevételét képező úgynevezett regressz bevételek előirányzatosítása.
Ez a 2003. és a 2004-2006. évekre kidolgozott irányszámok kimunkálásánál sem
jelentkezett a bevételek között.
Az FVM fejezetnél a felügyeleti szerv csak részben tette meg a szükséges lépéseket
az intézmények gazdálkodásának, feladatellátásának, folyamatos felügyeltével
és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok hatékonyságának növelésére.
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1.

A MUNKAERŐPIACI ALAP (MPA)

1.1.

Az MPA költségvetésének tervezési folyamata

KÖLTSÉGVETÉSE

Az ÁSZ helyszíni ellenőrzése időszakában a Munkaerőpiaci Alap (MPA)
2003. évi költségvetése, továbbá a 2004-2006. évekre kidolgozott irányszámok megalapozottságának vizsgálatához a PM tervezési köriratában előírt
szeptember 11-i határidőre – az alapkezelő Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztérium (FMM) által – összeállított javaslat állt rendelkezésre.
A tervezési köriratban foglaltakhoz képest az ellenőrzés lezárásáig ismertté vált,
hogy a munkavállalói járulék mértéke 1,5%-ról 1%-ra mérséklődik, ami az MPA
bevételi és kiadási oldalára egyaránt hatást gyakorol. Egyes makrogazdasági
mutatókat a tervezési körirat ugyanakkor nem tartalmazott (bruttó keresettömeg,
bruttó és nettó átlagkereset növekedési üteme), ezeket az alapkezelő számította
ki.

Az MPA 2003. évi költségvetését a tervezési körirat szerint eredetileg három változatban kellett volna kidolgozni. Az alapkezelőnek a PM-mel történt megállapodását követően két változat készült, az „A” változatban 4 Mrd Ft GFShiánnyal, a „C” változatban pedig „0”-egyenleggel számoltak.
A tervezés kiindulási alapját az MPA 2002-re várható bevételi és kiadási
teljesítési adatai képezték és (2003-ra, illetőleg a további évekre) a PM által
megadott mutatókat, egyéb szempontokat érvényesítve határozták meg a tervszámokat. Ehhez figyelembe vették az ellátórendszer tervezett változtatási
szándékait, az egyes ellátási formákhoz kötődő létszám, jogosultsági idő, ellátási összeg alakulását is.
Összességében megállapítottuk, hogy az MPA eredeti költségvetési javaslatának számításai megbízhatóak, következetesek, az alapkezelő az
elvárások szerint teljesítette feladatát.

1.2.

Az MPA kiemelt bevételi jogcímeinek tervezése
Az alapkezelő 2003. évi költségvetési javaslata (mindkét változatban) azonos
bevételi összeggel – 227,7 Mrd Ft-tal – számolt. A tervezés további szakaszában ezen összeg érdemi módosulása csak a makroparaméterek függvényében következhet be, ennek megfelelően módosulhat az egyes bevételi
tételek nagysága, szerkezete is.
Az MPA 2002-re tervezett bevételi főösszege (a Kvtv. szerint) 185,3 Mrd
Ft, ami előre láthatóan túlteljesül, mintegy 29-30 Mrd Ft-tal. Ennek fő oka a
verseny- és a közszférában egyaránt bekövetkező többletkereset-kiáramlás.
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A bevételeket meghatározó tételek a munkaadói és a munkavállalói járulék. Az előbbi bevételi előirányzata 2003-ra 140,5 Mrd Ft, az utóbbié pedig 64,2 Mrd Ft. Az alapkezelő a számításokat (változatlan) 3%-os munkaadói és 1,5%-os munkavállalói járulékmérték, továbbá 7%-os bruttó keresettömeg növekedés mellett végezte el, amely mértékek elmozdulása az összegeket
nagyságrendileg és szerkezetileg is módosíthatja.
A munkavállalói járulék már ismertté vált 0,5%-pontos csökkentése 20-22 Mrd
Ft-os bevétel-kiesést von maga után. Ez – önmagában – negatívan érintheti a kiadási oldal egyes tételeit, a kapcsolódó célokat, amit viszont ellensúlyozhat a keresetnövekedés vártnál nagyobb mértéke.

A rehabilitációs hozzájárulás 2003. évi előirányzata 2,6 Mrd Ft,
amelyet a foglalkoztatási törvény 41/A. §-a alapján határoztak meg.
A szakképzési hozzájárulás 2003-ra tervezett összege a javaslat szerint
17,9 Mrd Ft. A prognózis értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a hozzájárulás fizetésére kötelezettek szabadon választják meg a teljesítés módját (ami
visszahat a befizetés konkrét összegére).
Az egyéb bevételek (kölcsönök, visszatérítések, kamatbevételek, bírságok)
2003-ra prognosztizált összege 1,4 Mrd Ft. Az eddigi évek teljesítési adatai
alapján ez az összeg erősen alultervezettnek minősíthető.
Az MPA bevételi irányszáma – az alapkezelő által becsült jövedelmi prognózis
szerint – 2004-re 246,3 Mrd Ft, 2005-re 263,8 Mrd Ft és 2006-ra 280,5 Mrd Ft.

1.3.

Az MPA meghatározó kiadási előirányzatainak tervezése
Az egyes előirányzatok kialakítását alapvetően a PM által megadott „sarokszámok” determinálták. Az MPA saját mozgástere továbbra is korlátozott.
Az MPA hatókörén kívülre kerülő források esetében a kitűzött célok megvalósulásának visszaigazolása, a célok és a hozzárendelt források egyértelmű megfeleltetése csak korlátozottan lehetséges.
A 2002-2006. évekre szóló kormányprogram foglalkoztatáspolitikai fejezete
az MPA feladataihoz kapcsolódóan kiemelt feladatként fogalmazta meg a
munkaerőpiacon a bővülő foglalkoztatási formák megteremtését, a hátrányos
helyzetű rétegek célzott programokkal történő segítését, valamint az egységes
munkaügyi nyilvántartás létrehozását. Az alapkezelő költségvetési javaslatában – az MPA aktív és passzív eszközrendszere pénzügyi előirányzatainak
meghatározása során – fellelhető ezen célok érvényesítésére irányuló szándék.
Az FMM a kormányprogramban foglaltak szelleméhez igazodva az MPA aktív és
passzív eszközrendszerében egyaránt változtatásokat tervezett. Ez az egyes előirányzatok meghatározásában részben meg is jelenik. Megjegyzendő ugyanakkor,
hogy az MPA működését – a költségvetési törvény mellett – meghatározó „alapjogszabály” (a foglalkoztatási törvény) módosítása vizsgálatunk idején még tárca
szintű egyeztetés alatt állt.
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Az 1.1. pontban foglaltak alapján az MPA 2003-ra számított kiadási főösszege a tervjavaslat „A” változatában 231,7 Mrd Ft, a „C” változatban a bevételekkel megegyezően 227,7 Mrd Ft.
Az MPA–ból teljesíthető kiadások Kvtv. szerinti összege 2002-re 193,3 Mrd Ft volt.
A 2002. évi várható kiadási összeg – a bevételekhez hasonlóan – kb.
28 Mrd Ft-tal haladja meg az előirányzatot, vagyis a számítások szerint
221,3 Mrd Ft lesz.

Ezen belül a (4 Mrd Ft-os) módosulás a foglalkoztatási alaprész nagyságát
érinti, ami 50,4 Mrd Ft, vagy 46,4 Mrd Ft lenne. Az előirányzat mindenképpen
kevesebb a 2002-ben várható 55,7 Mrd Ft-os felhasználáshoz viszonyítva. Az
alapkezelő 38 Mrd Ft-os decentralizált keretet kíván létrehozni, a többi
lenne a központilag megvalósuló programok forrása. Erről a költségvetési törvény jóváhagyását követően egyébként az MPA Irányító Testülete (MAT) dönt.
A számítások alapján a támogatással érintett létszám 2003-ban 260 ezer főre
becsülhető. A támogatások fajlagos összegei – a fogyasztói árak és a bérek
emelkedéséhez kapcsolódóan – növekednek.
A szolidaritási alaprész 2003. évi kiadásait egy változatban tervezték meg,
ami 65 Mrd Ft kiadási összeget jelent. A kiadásokon belül meghatározóak a
munkanélküli ellátások (munkanélküli járadék, nyugdíj előtti munkanélküli
segély).
A szakképzési alaprész kiadásaira 18 Mrd Ft-os kiadási összeget terveztek, ami megegyezik e címen az MPA-ba befolyó szakképzési hozzájárulás és a
szakképzési kamatmentes kölcsönök visszafizetése bevételi jogcímeken tervezett
összeggel.
A bérgarancia alaprész a felszámolás alatt álló szervezetek munkavállalókkal szemben fennálló kiegyenlítetlen bértartozásainak rendezésére szolgál. A
2003-ra tervezett előirányzat 1,7 Mrd Ft.
A rehabilitációs alaprész két jogcímének (munkahelyteremtés támogatása és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása) előirányzata
2003-ban 2,7 Mrd Ft, illetőleg 36 Mrd Ft. Az utóbbi előirányzatot, mint az
MPA befizetési kötelezettségét a PM tervezte, az alapkezelő a tervezésben nem
vett részt, az átadott források felhasználásáról nem is rendelkezik információval.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részére – a 2001. évi feladat- és hatáskörváltozás figyelembevételével – működési és felhalmozási célra 18 Mrd Ft
átadását irányozták elő.
A korengedményes nyugdíjak kifizetésénél a folyó évben keletkező hiány megtérítésére az Ny. Alapnak 1 Mrd Ft átutalását tervezik.
Költségvetési befizetési kötelezettséget továbbra is három jogcímen teljesít az MPA, az aktív korúak rendszeres szociális segélyezésére 19,6 Mrd Ft-ot,
közcélú munkavégzésre 15,4 Mrd Ft-ot, a települési önkormányzatoknak az
igazgatási feladatok ellátására 1,1 Mrd Ft-ot. Ezeket az előirányzatokat is a PM
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állapította meg, a forrás teljes egészében kívül kerül az MPA hatókörén, az
összegek felhasználásáról információ, visszacsatolás nincs. A törvény által a
helyi önkormányzatok rendelkezésére bocsátott keretek teljes körű, rendeltetésszerű felhasználása azonban nem mindig valósul meg.

2.

A

KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A PM tervezési körirata megerősíti, hogy a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
(KNPA) bevételeinek döntő hányada továbbra is a PAKSI Atomerőmű Rt. befizetéseiből ered. A KNPA bevételét növeli a költségvetési támogatás, és számolni
kell a radioaktív hulladékok elhelyezésére teljesített befizetések összegével is.
A kiadások között a működési és a felhalmozási célú előirányzatokat kellett
megtervezni.
Az előirányzatok tervezésének szakmai alapjául a továbbiakban is az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény előírásai szolgálnak, amelyeknek figyelembevételével az előirányzatokat meghatározták.
A KNPA 2003. évi teljes bevételi előirányzatát 23,5 Mrd Ft-ban állapították meg, ami csaknem 1,4-szerese a 2002. évi várható teljesítésnek. A bevételek
nagyobb hányadát – 60%-át – a jövőbeni feladatokhoz szükséges tartalékképzésre szánják.
−

A KNPA meghatározó bevételi tételt a Paksi Atomerőmű Rt. megközelítőleg 21,1 Mrd Ft-ra tervezett befizetése teszi ki, ami csaknem 3,9 Mrd Fttal több a 2002. évinél.

−

A radioaktív hulladékok eseti elhelyezésekor az engedélyesek befizetéseinek összegét 2003-ra 6,5 M Ft-ban állapították meg.

−

Az KNPA értékállóságának biztosítása érdekében az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény 2003-tól kezdve újból biztosítja a jegybanki
alapkamattal számított – 2,4 Mrd Ft összegű – költségvetési támogatást (aminek átmeneti szüneteltetése miatt 2001-ben és 2002-ben a KNPA
összesen 4,5 Mrd Ft bevételtől esett el).
Az alapkezelő (Országos Atomenergiai Hivatal) javaslata szerint a KNPA bevételi irányszáma 2004-re 25,4 Mrd Ft, 2005-re 27,1 Mrd Ft és 2006-ra
28,7 Mrd Ft.

A KNPA 2003-ra tervezett kiadási főösszege 9,6 Mrd Ft. A kiadásokon
belül felhalmozási célok megvalósítására 7,2 Mrd Ft-ot szánnak (kis és
közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítésére, a püspökszilágyi
tároló üzemeltetési engedélyéhez kapcsolódóan, nagyaktivitású hulladéktároló
létesítésének előkészítésére, illetőleg a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának
bővítésére).
A Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítésére 2003-ban kiadást nem terveznek.
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Működési kiadásokra a 2003. évre összesen 2,4 Mrd Ft-ot terveznek fordítani, aminek 80%-a kerül az államháztartáson kívülre (alapvetően a már működő tárolók üzemeltetésére).
A KNPA 2004-re tervezett kiadási összege 11,8 Mrd Ft, 2005-re 9,3 Mrd Ft, 2006ra pedig 13, 5 Mrd Ft.
A bevételi és kiadási előirányzatok, illetőleg irányszámok alapján a KNPA
GFS egyenlege 2003-ban 13,9 Mrd Ft, 2004-ben 13,6 Mrd Ft, 2005-ben
17,8 Mrd Ft, 2006-ban 15,2 Mrd Ft. A felhalmozott pénzeszközök nagysága (az előző évek megtakarításait is figyelembe véve) 2003-ban 46,5 Mrd Ft,
2004-ben 60,2 Mrd Ft, 2005-ben 78 Mrd Ft, 2006-ban pedig 93,2 Mrd Ft lesz.
Az évenkénti felhalmozott egyenlegek összege egyfajta „előtakarékosság”, az
atomenergia felhasználásából fakadó, jövőben esedékes tevékenységek (radioaktív hulladék végleges elhelyezése, a kiégett fűtőelemek átmeneti és végleges
elhelyezése, valamint nukleáris létesítmény leszerelése) költségeinek fedezésére,
annak érdekében, hogy a következő generációkra ne maradjanak indokolatlan
terhek.
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B.1.3. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAI
1.

A

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSÉNEK KÖZÖS

VONÁSAI
Az Áht. 50. §-a előírásainak megfelelő költségvetési irányelvek megalkotására 2002. június 30-áig nem került sor. Az uniós csatlakozás megalapozásához augusztusban nyilvánosságra hozott „középtávú gazdaságpolitikai program” részben pótolja a költségvetési irányelveket, mivel egyes fejezetei iránymutatást adnak a társadalombiztosítás továbbfejlesztésének alapvető tennivalóira is.
Az Ámr. 22. § (2) bekezdése szerint a pénzügyminiszter által elkészítendő
tervezési tájékoztatóban (tervezési köriratban) ismertetni kell az elkövetkező
időszak feladatait, feltételrendszerét, érvényesítendő követelményeit, az egyes
ágazatok prioritásait, a tervezés alapvető mutatószámait, a figyelembe veendő
dokumentumokat, a tervezéssel kapcsolatos eljárási rendet.
A PM tervezési körirata csak részben felelt meg a követelményeknek,
mert a tervezés keretfeltételeit jelentő makrogazdasági paramétereknek csak
egy részét határozta meg. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak bevételi
és kiadási pozícióit alapvetően meghatározó mutatókat (bruttó keresettömeg,
bruttó és nettó átlagkeresetek növekedési indexei) a tervezési körirat ugyanis
nem tartalmazta. Ezt az alapok kezelő szervezetei (az OEP és az ONYF) gazdaságkutató szervezetek prognózisai alapján saját – egymással egyeztetett – számításokkal pótolták.
A bruttó keresettömeg számításánál 2003-ra 8,5%-os növekedést vettek figyelembe, a bruttó átlagkereset 8%-os, a nettó átlagkeresetek 10,8%-os növekedésével
kalkuláltak (a későbbi években ezek a mértékek fokozatosan csökkenőek).
A benyújtásra kerülő költségvetési törvényjavaslat számadatai nagyságrendileg
és szerkezetileg szükségszerűen korrekcióra szorulnak, de a változtatások okainak
elemzésére – hasonlóan az MPA költségvetéshez – a társadalombiztosítási alapok
esetében sincs lehetőségünk.
A helyszíni ellenőrzés lezárásáig a 2003-ra már megadott mutatók egy része is
módosult. A biztosítotti nyugdíjjárulék 8% helyett 8,5%, az egészségügyi hozzájárulás pedig 3000 Ft/hó helyett 3450 Ft/hó összegű lesz.

Az alapkezelők biztonságos tervezőmunkáját (az ellátási, illetőleg a működési
költségvetést egyaránt érintően) még hiányzó kormányzati döntések is
nehezítették, amelyeknek megismerésére az ÁSZ-vizsgálat idején nem volt lehetőség (azok csak a költségvetési törvénytervezet elkészítésének végső fázisában
születnek meg). Ennek tudatában hangsúlyozni kell, hogy véleményünk az
alapok terv-javaslatának meglehetősen korai változatára vonatkozik – nélkü-
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lözve a későbbi megállapodások, módosítások, s főként a benyújtott törvényjavaslat ismeretét.
A vélemény kialakításánál a 2002-2006. évekre szóló Kormányprogramban
foglalt célok megjelenését a 2003. évi előirányzatokban és a további évekre
szóló irányszámokban – elegendő információ hiányában, tekintettel a tervezés
viszonylag korai stádiumára – csak érintjük.
Az alapkezelők a PM által előírt szeptember 11-i határidőre – a megadott tartalmi és formai követelményekhez is igazodva – készítették el az
alaponkénti és az alrendszeri szintű tervjavaslatukat, amellyel a felügyeletet
ellátó egészségügyi, szociális és családügyi miniszter is egyetértett.
Mindkét társadalombiztosítási alap 2003. évi bevételeinek és kiadásainak tervezése szempontjából komoly feladatot jelentett a 2002. „bázis” év várható
adatainak minél pontosabb meghatározása. E szempontból lényeges tény,
hogy a Kormány száz napos programjának végrehajtásához kapcsolódóan
2002. július 16-án a 2002. évi XXIII. törvénnyel módosította a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényt. A
Kvtv. módosítása azonban nem járt együtt a tárgyévi előirányzatoknak a reálfolyamatokhoz történő igazításával.

2.

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

2.1.

A tervezési körirat Ny. Alapra vonatkozó szempontjai
Az Ny. Alap ellátási kiadásaira vonatkozóan a tervezési körirat annyit tartalmazott, hogy a nyugdíjkiadások tervezésénél a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 62. §-ában foglalt szabályok szerint kell eljárni. A Tny. módosítására – a nyugdíjemelés rendszerének
korszerűsítésére, az özvegyi nyugdíjak emelésére, illetőleg a 13. havi nyugdíj
fokozatos bevezetésére – vonatkozó törvényjavaslat benyújtására vizsgálatunk
idején még nem került sor. Információk szerint ez a költségvetési törvény keretei között történik meg.
A tervezési körirat szerint az Ny. Alap 2003. évi kiadásai nem haladhatják meg a 2001. évi teljesítés 125,8%-át, vagyis az elmúlt évi tényadatot
tekintve (1175 Mrd Ft) az 1468 Mrd Ft-ot. A PM számításain alapuló index
pontos tartalmi magyarázatát nem sikerült megismerni. Az ONYF azonban e
„sarokszámmal” megegyező javaslatot készített és terjesztett elő.
Az ONYF főigazgatója október 25-i levelében tájékoztatást adott arról, hogy az
Ny. Alap 2003. évi költségvetése egyeztetésének – az ÁSZ által már nem vizsgált időszakában – a költségvetési főösszeg és az egyes előirányzatok is módosultak, eltérnek a számvevőszéki véleményben szereplő számadatoktól. Erre több
okból, így a makro paraméterek változása, az időközben eldöntött novemberi
1%-os kiegészítő nyugdíjemelés, a tervezettnél várhatóan 0,5%-kal magasabb januári nyugdíjemelés miatt kerül sor. Mindez a kiadások növelését eredményezi.
Jelentősen változnak a működési költségvetés előirányzatai is, itt a korrekció egyértelműen csökkenést jelent. A költségvetési tárgyalások október 24-i állása
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szerint az Alap kiadási főösszege (a szeptember 11-i 1466,7 Mrd Ft-tal szemben
1501,3 Mrd Ft-ra emelkedett.

2.2.

Az Ny. Alap bevételeinek tervezése
Az ONYF az Alap költségvetését 2003-ra és a következő három esztendőben
is „0”-egyenleggel tervezte. Ez az Áht. 86. § (10) bekezdésében rögzített garanciális szabály alapján helyes megközelítés. Az ágazat költségvetésének kiegyensúlyozásához – a bevételi és a kiadási oldal determinációi miatt – ugyanakkor a központi költségvetés mind nagyobb összegű hozzájárulása
szükséges (hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához).
A 2002. évi XXIII. törvény az Ny. Alap 2002. évi bevételi és kiadási
főösszegének módosított előirányzatát 1279 Mrd Ft-ban határozta meg.
A Kvtv. módosítása az Ny. Alap esetében kizárólag a 19 ezer Ft-os egyszeri
nyugdíj-juttatás miatt történt, az előirányzatok 46,1 Mrd Ft-os megemelésével
(ami a tervezésnél levonandó, korrekciós tétel). Az alapkezelő a bevételek
2002-re várható összegét 119 Mrd Ft-tal magasabb összegben, 1398 Mrd
Ft-ban valószínűsítette.
A várható bevételi többletet alapvetően a járulékbevételek (azon belül a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékok) biztosítják. A versenyszféra tervezettnél nagyobb keresetkiáramlása és a végrehajtott közalkalmazotti béremelések miatt reális az a feltételezés, hogy az Ny. Alap járulékbevételeinek 983,8 Mrd Ft-os
előirányzata jelentősen túlteljesül (a várakozások szerint 1109 Mrd Ft-ra).
Ezen belül a munkáltatói járulékbevételek 760,3 Mrd Ft-os előirányzata várhatóan 888,1 Mrd Ft-ra teljesül. A biztosítotti járulékok esetében többletbevételekkel
az alapkezelő nem számolt.

Ezen a bázison, 2003-ra vonatkozóan az Ny. Alap bevételi főösszege (ami
megegyezik a kiadásokkal) 1466,7 Mrd Ft.
A járulékbevételek tervezésénél változatlan járulékmértékekkel (18%, illetve
8%) és a bruttó keresettömeg 8,5%-os növekedését feltételezve, együttesen
1167,4 Mrd Ft-os munkáltatói és biztosítotti járulékbevételi összeget
számítottak, ami a bevételi főösszegnek kb. 80%-át teszi ki. Az egyéni nyugdíjjárulék 8,5%-ra történő emelésének az Ny. Alap pénzügyi helyzete szempontjából nincs meghatározó jelentősége (önmagában 6-7 Mrd Ft-ot jelent és feltehetően csak a bevételi tételek belső arányaira lesz hatása).
Egyéb járulékok címén az alapkezelő 2003-ra 26,7 Mrd Ft-ot tervezett,
melyből meghatározó a fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásához
való hozzájárulás (22,4 Mrd Ft), továbbá a sorkatonai és polgári szolgálatot
teljesítők utáni járulékfizetés (mintegy 3,1 Mrd Ft). Az előirányzat végső számadatainak meghatározása az érintett fejezetekkel és a PM-mel való egyeztetést
és megállapodást igényli, ami azonban vizsgálatunk idején még nem történt
meg.
Késedelmi pótlék és bírság címén 2003-ra 4,9 Mrd Ft bevételt terveztek.

95

B.1.3. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI

A központi költségvetés hozzájárulásaként tervezett összeg 2003-ban
259,5 Mrd Ft. Ezen belül a magánnyugdíj pénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 121,5 Mrd Ft-os forrásigénnyel, a gyesben, gyedben,
gyetben részesülők utáni térítés miatt 18,5 Mrd Ft-tal, a pénzügyi egyensúly
biztosítására szolgáló pénzeszköz átadás címén pedig 119,5 Mrd Ft-tal számoltak.
A nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek előirányzata 7 Mrd Ft. Itt alapvetően a jogosulatlanul teljesített kifizetések későbbi
visszatérüléséből képződik bevétel.
Az Ny. Alap 2004-2006. évekre vonatkozó bevételi irányszámai, az PM
által megadott inflációs és a számított jövedelmi prognózisok alapján, az Ny.
Alap kiadási irányszámaival megegyezően: 1555,3 Mrd Ft, 1633,9 Mrd Ft és
1701,3 Mrd Ft.

2.3.

Az Ny. Alap kiadásainak tervezése
Az Ny. Alap kiadásainak meghatározó részét (98%-át) a nyugdíjkiadások alkotják. A nyugdíjkiadások „hivatalos” prognózisát a szeptember 11-i
tervjavaslatban a PM tervezési köriratának megfelelően, változatlan nyugdíjszabályok alapján állapították meg, a C.2.1. pontban említett központi intézkedések és döntések pénzügyi hatásainak figyelembevétele nélkül. Megemlítendő azonban, hogy az alapkezelő ilyen tartalmú számításokat is végzett,
amelyek értelemszerűen magasabb kiadási előirányzatot eredményeznek már
2003-ban, illetőleg – az intézkedések bevezetésének függvényében – a ciklus
hátralévő éveiben.
A nyugdíjkiadások tervezését is a 2002. évi várható kiadások összegének
megállapításával alapozták meg. A 2001. évi tényadatot (1150,3 Mrd Ft) több
tényező miatt kellett megemelni, illetve korrigálni. Ezek közül kiemelést érdemel, hogy 2002. januárban 9,7%-os nyugdíjemelést hajtottak végre, amit júniusban 4,5%-os visszamenőleges nyugdíjemeléssel egészítettek ki. A tervezésnél
a tárgyévi kiadásokat csökkenti a 19 E Ft egyszeri kifizetés összesen
45,2 Mrd Ft-os tényadata. A tárgyévi nyugdíjkiadásból így 1323,7 Mrd Ft-ot
tekintettek a 2003. év bázisának. Nem számoltak ez évre egy esetleges újabb
kiegészítő nyugdíjemelés kiadásnövelő, illetőleg ennek 2003-ra vonatkozó áthúzódó hatásával (1% emelés 13 Mrd Ft többletkiadással egyenlő). Az ONYF
számítását helytállónak ítéljük.
A paraméterek (5%-os fogyasztói árindex és 10,8%-os nettó átlagkereset növekedés) alapján 2003-ban (2,5+5,4) 7,9%-os nyugdíjemeléssel számoltak. Az
emelés mértéke – ugyancsak változatlan szabályok esetén – 2004-ben 5,6%,
2005-ben 4,6% és 2006-ban 3,6%. Reális becsléssel feltételezték azt is, hogy az
ellátottak száma az elkövetkező években még csökken, ezzel ellentétes demográfiai folyamatok csak az évtized végén várhatóak.
Ily módon a tervezési köriratnak megfelelő nyugdíjkiadás számított összege 2003-ra 1433,2 Mrd Ft. Ezt az összeget módosíthatja – értelemszerűen
növeli – az idei további nyugdíjemelés, a nyugdíjszabályok jövő évi változtatása, beleértve a Kormányprogramban foglaltak végrehajtására irányuló intéz-
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kedések 2003-tól kezdődő megvalósítását is. Amennyiben ezekre később kerül
sor, a pénzügyi hatások is csak később érvényesülnek. Mindezek miatt a kiadási előirányzatot egyfajta „minimum-követelményként” célszerű kezelni.
Változatlan feltételek esetén a 2004. évi nyugdíjkiadások irányszáma
1522,9 Mrd Ft, 2005-re 1599,6 Mrd Ft és 2006-ra 1668,9 Mrd Ft.

Az ONYF főigazgatója október 25-ei levelében tájékoztatást adott arról, hogy az
NY. Alap 2003. évi költségvetése egyeztetésének során – az ÁSZ által már nem
vizsgálat időszakában – a költségvetési főösszeg és az egyes előirányzatok is
módosultak, eltérnek a számvevőszéki véleményben szereplő számadatoktól.
Erre több okból, így a makroparaméterek változása, az időközben eldöntött novemberi 1%-os kiegészítő nyugdíjemelés, a tervezettnél várhatóan 0,5%-kal
magasabb januári nyugdíjemelés miatt került sor. A költségvetési tárgyalások
október 24-i állása szerint az Alap kiadási főösszege 1501,3 Mrd Ft-ra emelkedett.
Az ONYF tervjavaslatában a 2002-ben visszaállított méltányossági nyugdíjemelésre fél éves szinten 400 M Ft-ot vettek figyelembe, ennek 2003. évi keretösszege 800 M Ft (a későbbi években pedig 600-600 M Ft). Ez az összeg
legfeljebb 60 000 fő kérelmének kielégítésére nyújt fedezetet, miközben a
145/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján elviekben a nyugdíjasok 1/3-a kérhetné a méltányossági nyugdíjemelést. A rövid idő alatt felvetődött gondokat
csak a jelenlegi szabályozás változtatása oldhatja meg. A kialakult helyzetet
mindenképpen át kell tekinteni.
A méltányosság intézményének visszaállítását követően a végrehajtás részletszabályainak kormányrendeletben történt szabályozása eredményeként 2002 szeptemberében a beadott kérelmek száma már meghaladta a 700 000 darabot. Ez a
„kérelem-dömping” igen nehéz helyzetbe hozta az ONYF apparátusát, hiszen a
kérelmek fogadására és elbírálására nem tudott felkészülni és a működési költségvetés forrásait is erősen megterheli a feladat. A taxatív szabályozás emellett
szinte kizárja az egyedi élethelyzetek kezelését (egyszeri segély nyújtására ugyanis továbbra sincs lehetőség), az ONYF főigazgatójának mérlegelési lehetősége
korlátozott.

A nyugellátásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 2003-ra tervezett összege
4,4 Mrd Ft, amit a 2002-re várható 4,8 Mrd Ft-os kiadási összeg alapján kevésnek bizonyulhat. A méltányossági ügyekhez, az esetleges jövő évi kiegészítő
nyugdíjemeléshez, valamint a Tbj. 47. § (4) bekezdésében foglaltak évenkénti
végrehajtásához kapcsolódó postaköltség jelentősen megnövelheti (az egyébként túlléphető) kiadási előirányzat teljesítését.
Az Ny. Alap vagyoni körének szűkülésével mind kisebb lesz a vagyonnal
összefüggő kiadások (2003-ban az előirányzat 945,3 M Ft) nagysága.
2003-ban még számolnak a Postabank részvényekhez fűződő garanciális kötelezettséggel, aminek indokoltságát az ÁSZ eddig mindig megkérdőjelezte. A PM
szakmai érveinket ugyan rendre elfogadta, a kialakult szabályozáson azonban
nem változtatott. A későbbi években a vagyoni kiadások összege már nem lesz
jelentős.
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3.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

3.1.

A tervezési körirat E. Alapra vonatkozó előírásai
A tervezési körirat az E. Alap költségvetésének tervezésére nem tartalmazott
különleges előírásokat. A korábbi évektől eltérően nem határozta meg az
E. Alap költségvetési „sarokszámait”, annyit kötött ki, hogy az E. Alap 2003.
évi kiadási főösszege „A” változatban maximum a 2001. évi főösszeg
124,8%-a lehet (a szorzószám tartalmára a PM-től az E. Alap esetében sem
kaptunk magyarázatot). A múlt évi tényadat 915 Mrd Ft volt, aminek alapján
a lehetséges kiadás 2003-ra 1142 Mrd Ft. Ettől a terv „B” variánsa 10 Mrd
Ft-tal lehet több, a „C” változat szerint pedig 10 Mrd Ft-tal kevesebb.
A költségvetési javaslatot „egyebekben” a 2002. évi várható teljesítési adatok és
a hatályos előírások figyelembevételével kellett elkészíteni.
A tervezési köriratban 2003-ban érvényesítendő tervezési szempontként közvetlenül nem jelennek meg a Kormányprogram egészségügyi fejezetének prioritásai. Ezek E. Alapot érintő tételeinek számszerűsítése vizsgálatunk idején részben még egyeztetések tárgyát képezte, a döntés-előkészítés, a kapcsolódó jogszabály-módosítások kidolgozása folyamatban volt. Meg kell azonban említeni, hogy az E. Alap (C.3.3. pont szerinti) kiadási főösszegének eltérését ez a tény
magyarázza.
Az OEP főigazgatója október 28-i levelében jelezte, hogy a költségvetési tárgyalások során az E. Alap 2003. évi költségvetése szinte minden részletét érintően átalakult, így az ÁSZ véleményében szereplő egyes adatok és megállapítások nincsenek összhangban a Kormány elé (október 29-én) kerülő költségvetési javaslattal. Több ponton az előirányzatok csak a Kormány döntésekor válnak véglegessé.

3.2.

Az E. Alap bevételeinek tervezése
A 2002. évi XXIII. törvény az E. Alap 2002. évi eredeti 897,8 Mrd Ft-os
bevételi előirányzatát 104,5 Mrd Ft-tal megemelte, 1002,3 Mrd Ft-ra.
Az előirányzat megemelése automatikus volt, mert a kiadásokat is ennyivel
növelték meg, mivel az E. Alap tervezett 17,2 Mrd Ft-os hiányán nem kívántak
változtatni.
Amíg az Ny. Alap költségvetésének módosítása a járulékbevételi előirányzatot
nem érintette, az E. Alap esetében a többletbevétel biztosítását 69,4 Mrd Ft erejéig
a járulékbevételi előirányzat megemelésével rendezték. A törvényi előirányzatok
alaponként eltérő logikát követő, részben formális módosítása eredményeként az
E. Alapnál a 2002. évi várható adatok már nem jelez(het)nek jelentősebb többletjárulékbevételeket. A két társadalombiztosítási alapnál, így az eltérő tartalom
miatt a várható bevételeknek a módosított előirányzathoz viszonyított alakulásából nem lehet hasonló következtetéseket levonni (amire majd a 2002-re vonatkozó zárszámadási ellenőrzés idején is figyelemmel kell lenni).

Az E. Alap bevételi főösszegének várható nagysága 1034,2 Mrd Ft. A
módosított előirányzathoz képest számított 31,9 Mrd Ft-os többlet az egészség-

98

B.1.3. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI

biztosítással kapcsolatos tevékenység egyéb bevételeinél jelentkezik (alapvetően
az egészségügyi dolgozók bérrendezésének ellentételezése miatt).
Az OEP által számított 2002. évi bázison az E. Alap 2003. évi bevételi főösszegét
1014,9 Mrd Ft-ban határozták meg, ami tehát kevesebb, mint a 2002-ben várható bevételi összeg.
A munkáltatói és a biztosítotti egészségbiztosítási járulékot változatlan mértékekkel számították, együttesen 704 Mrd Ft-os előirányzattal.
Az összbevétel csökkenésében szerepet játszik az EHO mértékének mérséklése (az
OEP eredetileg még 3000 Ft-tal kalkulált). Emellett nem tervezték a bevételek között az egészségügyi dolgozók bérrendezésére a költségvetésbe a kiadások között
beépülő kb. 130 Mrd Ft ellentételezésére szolgáló központi költségvetés általi
pénzeszköz átadást, amitől a költségvetés véglegesítése során nyilván nem lehet
eltekinteni. A tervezési körirat erre vonatkozóan nem adott eligazítást az alapkezelőnek.

Egyéb járulékok és hozzájárulások címén 2003-ra 25,5 Mrd Ft-ot terveztek (ebből 20,1 Mrd Ft a munkáltatók által fizetett táppénzhozzájárulás).
Az EHO jövő évi előirányzata az OEP tervezetében 151 Mrd Ft. Ez az összeg az
EHO 2003-ra javasolt 3450 Ft/hó összege esetén kb. 15-20 Mrd Ft-tal növekedhet.
A késedelmi pótlék és bírság tervezett összege 4,1 Mrd Ft.
Tervezési szempontból a helyszíni ellenőrzéskor még meglehetősen bizonytalan
bevételi tétel volt a központi költségvetési hozzájárulás az E. Alap bevételeihez. Erre 125,7 Mrd Ft-ot számítottak. Ezen belül a központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 73,1 Mrd Ft-os előirányzatát feltehetően jelentősen – becslésünk szerint kb. 170-180 Mrd Ft-tal – meg kell emelni a központi bérintézkedés és az EHO-csökkentés ellentételezési igénye miatt (Ilyen döntés
azonban még nem született.) Az E. Alap 2003. évi bevételei azonban még ebben az esetben sem fogják fedezni az alapkezelő által tervezett kiadások összegét.
Az OEP által a 2004-2006. évekre kidolgozott bevételi irányszámok szerint a saját
források érdemben nem változnak (alapvetően az EHO további mérséklése, illetve megszüntetése miatt). A kieső bevételek ellentételezését – a központi költségvetés pénzátadását – azonban nem tervezték. E tételt csak az inflációnak megfelelő
mértékkel emelték meg az egyes években. A végleges költségvetési javaslat
keretében megoldást kell találni az E. Alap állandósult forráshiányára, az ellátási kiadások zökkenőmentes finanszírozásának biztosítására.

3.3.

Az E. Alap kiadásainak tervezése
Az OEP mindhárom terv-variánsa nagyságrendileg haladta meg a 3.1. pont
szerinti 2003-ra tervezhető kiadási főösszeget, az „A” változatban
1369,3 Mrd Ft, a „B” változatban 1347,6 Mrd Ft és a „C” változatban
1334,7 Mrd Ft.
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Az „A” változat 227,3 Mrd Ft-tal több a PM 1142 Mrd Ft-os kiadási
összegénél.
Az OEP a 2003. évi költségvetés tervezésénél – az ESzCsM egyetértésével –
a tervezési köriratban nem említett (de a kormányprogramban szereplő)
szempontokat is érvényesített. A felügyeleti szerv helyettes államtitkára
még a tervezési köriratot megelőzően (2002. augusztus 13-án kelt levelében)
ismertette a tervezésnél figyelembe veendő szempontokat. Arra kérte fel az E.
Alap kezelőjét, hogy a Kormányprogramban, a jogszabályokban foglaltak,
valamint az ellátási kiadásokat befolyásoló tervezett intézkedések alapján 3
változatban állítsa össze a költségvetési javaslatot. Az OEP mindezek „szellemében” önállóan készítette el a terv-variációkat.
Ilyen volt például a tervezett inflációt meghaladó mértékű dologi automatizmus
beállítása, az egészségügyi ellátások néhány területének bővítése, az egészségügyi dolgozókat érintően már végrehajtott, illetve előre jelzett bérintézkedések
pénzügyi hatásainak figyelembevétele, az irányított betegellátás modellkísérletének kiterjesztése. Mértékeket, számadatokat azonban a levél nem tartalmazott.

További alapelvnek tekintette az OEP a túlléphető pénzbeli ellátások (ideértve
az E. Alapból finanszírozott rokkantsági nyugellátásokat is), továbbá a „zárt
kasszák” – a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz támogatás előirányzatainak – reális tervezését. Ezzel – az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján is –
alapvetően egyet kell érteni.
Az így kialakított kiadási előirányzat azt eredményezte, hogy az E. Alap
prognosztizált hiánya 2003-ban meghaladta a 350 Mrd Ft-ot, egyértelműen rámutatva a központi költségvetés fokozottabb szerepvállalásának
szükségességére.
Hasonló szempontok alapján határozták meg a további évek kiadási irányszámait is, az „A” változat szerint 2004-ben 1464 Mrd Ft-ot, 2005-ben 1552 Mrd Ftot, 2006-ban 1634 Mrd Ft-ot. Ennek megfelelően a költségvetési hiány összege is
fokozatosan tovább emelkedik, a ciklus végére eléri az 571 Mrd Ft-ot. Az E. Alap
forráshiánya a kiadások 1/3-ának megfelelő nagyságrendben állandósulni látszik.

A kiadási előirányzatot természetesen a 2002. évi várható kiadási összegekből
kiindulva határozták meg.
Az E. Alapból finanszírozott nyugellátások 2002. évi kiadása várhatóan 192,7 Mrd Ft lesz. Ebből a bázisba nem számít az egyszeri nyugdíjjuttatás 7,5 Mrd Ft-os összege. A nyugdíjak 2003. évi emelését az Ny. Alapot terhelő nyugdíjakhoz hasonlóan, változatlan szabályokat feltételezve tervezték,
az előirányzat összege így 203 Mrd Ft lett. A C. fejezet 2.3. pontjában foglaltakhoz hasonlóan a költségvetés végleges változatában a rokkantsági nyugellátások kiadási előirányzatának növelése várható.
Az egészségbiztosítás pénzbeni ellátásainak ez évi várható összege 138,5
Mrd Ft. 2003-ra az OEP 162,9 Mrd Ft-ot tervez. Dinamikusan növekvő tételek a
keresetarányos ellátások, ezen belül különösen a táppénzkiadások (2003. évi
tervezett előirányzata 89,3 Mrd Ft). Az egyéni egészségbiztosítási járulék felső
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határának 2001-ben történt eltörlését követően – mivel az ellátás alapját az
előző év átlagkeresete képezi – 2002-ben a tervezettnél sokkal jobban nőnek a
táppénzkiadások. A tendencia – a kiadások mérséklését eredményező hatékony
jogszabályi intézkedés nélkül – 2003-ban tovább folytatódik. (Információink
szerint a táppénzszabályok szigorítása csak a passzív jogú táppénzek esetében
várható.)
A természetbeni ellátások 2002. évi módosított törvényi előirányzata
713,6 Mrd Ft, a várható teljesítés azonban ezt meghaladja, az előzetes becslések szerint 751,3 Mrd Ft lesz. A növekedés a gyógyító ellátásoknál (az egészségügyi bérfejlesztés miatt), a gyógyszerkiadásoknál, továbbá a gyógyfürdők és
gyógyászati segédeszközök támogatásánál jelentkezik.
A 2003. évre tervezett előirányzat 967,1 Mrd Ft, a növekmény ez esetben
is a gyógyító ellátásokat és a gyógyszerkiadásokat érinti.
A gyógyító ellátások törvényi módosított előirányzata 2002-ben 479,7 Mrd Ft,
amely jogcím az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének összegével túlteljesülhet.
A várható kiadásokat az OEP 503,7 Mrd Ft-ban határozta meg, így tehát a
bérfejlesztés miatti növekmény 24 Mrd Ft. A 2003. évre az alapkezelő 680,4 Mrd
Ft-os előirányzatot tervezett, amiből 130 Mrd Ft az egészségügyi bérfejlesztés jövő
évi hatása. Döntés hiányában 2006-ig célelőirányzatként tervezték meg a bérfejlesztés összegét. A bérfejlesztés forrásáról a törvény csak 2002-re rendelkezett.
Ezért nem tervezett ilyen címen költségvetési pénzátadást az OEP, sem 2003-ra,
sem a későbbi évekre. A bérintézkedésen kívül az OEP inflációkövető személyi juttatásokat, dologi automatizmust és fejlesztéseket is tervezett.
Évek óta az egészségbiztosítás költségvetésének egyik legkritikusabb eleme a
gyógyszertámogatás, amelyet rendszeresen alulterveztek és a zárt előirányzat
kimerülése miatt év végén rendkívüli intézkedéseket kellett hozni. 2002-ben a
153 Mrd Ft-os eredeti támogatási előirányzatot 199 Mrd Ft-ra emelték, ami még
így sem bizonyult elegendőnek. Az OEP előrejelzése szerint a teljesítés 209 Mrd Ft
lesz. Az időarányos kiadások alapján lehetséges, hogy ez az összeg valamivel
mérsékelhető. A 2003. évi előirányzat 237 Mrd Ft, ami akkor tekinthető reálisnak, ha a gyógyszergyártókkal folyó tárgyalásokon nem történik áttörés és a
meglévő mechanizmusok tovább működnek. Rövid távon a népegészségügyi
program prevenciós eredményei is a gyógyszerfogyasztás emelkedését vonhatja
maga után.

4.

AZ ONYF ÉS AZ OEP MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE

4.1.

Az alapok működési költségvetése tervezésének szempontjai
A tervezési körirat értelmében a társadalombiztosítási alapok költségvetésében
továbbra is külön kell megjeleníteni a működési költségvetés előirányzatait,
amin belül külön alcímet képeznek az alapok kezelését végző központi hivatali
szervek, az irányításuk alá tartozó igazgatási szervek, valamint a központi kezelésű előirányzatok.
A költségvetési javaslat készítésénél a központi költségvetési szervekre vonatkozó előírásokat kellett alkalmazni, egyúttal elvégezni a társadalombiztosítás in-
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tézményrendszerének és az ott ellátott feladatok részletes felülvizsgálatát, a létszámkeret meghatározását.
A tényleges felhasználásnak megfelelő címen kellett tervezni a folyamatos működési előirányzatokon felül jelentkező kiemelt feladatok előirányzatait.
Az alapkezelők működési költségvetésének tervezésével kapcsolatosan a helyszíni ellenőrzés befejezéséig a PM, az ESzCsM, az OEP és az ONYF egyeztetései nem fejeződtek be, számos nyitott kérdés maradt fenn, a tervek átdolgozása folyamatosan történt. A működési költségvetés előirányzatainak ismertetésénél is a szeptember 11-i költségvetési javaslat adatait vizsgáltuk, amelyek nem tekinthetők véglegesnek.
Az Ny. Alap és az E. Alap kezelő szervezeteinek együttes működési kiadási előirányzata 57,6 Mrd Ft.

4.2.

Az ONYF működési költségvetésének tervezése
Az ONYF 2003-ra javasolt működési kiadásainak kiadási előirányzata
28,2 Mrd Ft volt. Az előirányzati többletek nagysága meghaladta a 10 Mrd Ftot.
A 2004. évi kiadások irányszáma 28 Mrd Ft, 2005-ben 29,8 Mrd Ft, 2006-ra vonatkozóan 32,4 Mrd Ft.

A létszámigények (ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások) PM által megkövetelt felülvizsgálatát az ONYF nem végezte el. 2003-ra ugyanakkor további
114 fős fejlesztést terjesztettek elő. A méltányossági nyugdíjügyek intézéséhez 69 fő, az uniós csatlakozással összefüggésben 40 fő, az új központi irattár
üzemeltetése miatt 5 fő a többletigény. A 2003. évi tervezett létszámkeret így
4383 fő.
A személyi juttatások javasolt előirányzata 9,8 Mrd Ft, csaknem
540 M Ft-tal több a bázis-előirányzatnál. A tervezési köriratban foglaltaknak
megfelelően nem számoltak a köztisztviselők 2003. júliusi illetményemelésének
hatásával.
A munkaadókat terhelő járulékokra 3,2 Mrd Ft-ot állapítottak meg.
A dologi kiadások tervezett összege 7,1 Mrd Ft, csaknem 2,7 Mrd Ft-tal
több, mint a 2002-ben várható.
Felhalmozási kiadásokra 7,6 Mrd Ft-ot terveztek, ami megegyezik a bázissal. Ezen belül intézményi beruházásokra 5,1 Mrd Ft-ot kívánnak fordítani.
A Fiumei úti épületre 4 Mrd Ft-ot terveztek 2003-ban felhasználni. Még mindig
nem ismert a beruházás végső költségigénye, változatlanul nyitott kérdés, hogy
az épületben mely szervek nyernek majd elhelyezést. Az ÁSZ a 2001. évi zárszámadás ellenőrzéséről szóló jelentésében a rekonstrukció, illetőleg a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás fővárosi szerveinek elhelyezési kérdései kapcsán
kormányzati felülvizsgálat és döntések meghozatalát sürgette. Ezek részleteit nem
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tudtuk megismerni, de olyan információkat kaptunk, amely szerint napirenden
vannak és a költségvetés jóváhagyásával a döntések is megszületnek.

4.3.

Az OEP működési költségvetésének tervezése
Az OEP a működési költségvetésre is három változatot állított össze, az általa
reálisnak vélt igények alapján (”A”), mérsékelt növekedési igény mellett (”B”)
és kizárólag a jogszabályok alapján előírt fejlesztésekre (”C”).
Az ”A” változatban – amelyet az OEP tárgyalási alapnak is tekintett – a
működési kiadások 2003-ra tervezett összege 29,4 Mrd Ft (a ”B” változat 26,6 Mrd Ft, a ”C” változat pedig 24,9 Mrd Ft). A működési kiadások 2002re vonatkozó törvényi előirányzata 18,4 Mrd Ft, amit a maradványok felhasználása előreláthatóan 22,8 Mrd Ft-ra emel.
A működési költségvetés prioritásainak meghatározásakor figyelembe
vették az EU-csatlakozás feladatait, a megyei egészségbiztosítási pénztárak
önálló jogi személyisége visszaállításának szándékát és az önálló balesetbiztosítási ág bevezetésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat. E két utóbbi feladatra még nincs jogszabályi döntés. Ezek miatt először 374 fős többlet létszámigény fogalmazódott meg, ami a tárgyalások során 2002. szeptember
végéig 293 főre mérséklődött. Az egyeztetések során a létszámigény tovább
csökkenhet. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatainak megalapozottságát mindez erőteljesen befolyásolhatja.
A létszám tervezésénél a 2002. évi költségvetésben engedélyezett 4250 fős létszámból indultak ki.
A személyi juttatások 2003-ra vonatkozó előirányzata a működési költségvetés szeptember 11-i változatában mintegy 12,7 Mrd Ft. Az OEP sem
számolt a Ktv. miatti illetményemelés hatásával.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (a tervezési köriratban
közzétett paraméterek alapján számolva) 4,4 Mrd Ft.
Dologi kiadásokra 2003-ban 7,3 Mrd Ft-ot kívánnak fordítani. A dologi
kiadások egy részének tervezése kellően nem alátámasztott (például a többletlétszámhoz kapcsolódó kiadások vagy a dologi kiadások között elszámolt megbízási szerződések esetében). A külső megbízások csökkentésére az ESzCsM levélben hívta fel az OEP figyelmét.
Felhalmozási célokra (felújítás, beruházás, informatikai célok) a költségvetési javaslat 4,7 Mrd Ft-ot tartalmaz.
Központi kezelésű előirányzatként kezelik az EU-csatlakozással kapcsolatos kiadásokat, ennek jó része személyi jellegű kiadásokból, járulékokból és
dologi kiadásokból áll.
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1.

A

TERVEZÉS FELTÉTELRENDSZERE, TÖRVÉNYESSÉGE

A 2003. évi költségvetés részleteinek kimunkálása előtt költségvetési irányelv nem készült, a tervező munka a Pénzügyminisztérium által 2002.
augusztus hónapban kiadott tervezési körirat alapján indult. Ez az önkormányzatokat megillető források tervezésének mikéntjére, pénzügyi szabályozásuk módosítására vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazott, az „Egyéb
tervezési információk” között csupán az fogalmazódott meg, hogy
„A helyi önkormányzatok tervezési, szabályozási munkálatait – az államháztartás
egészére szóló feltételrendszer alapulvételével – a Pénzügyminisztérium végzi, az érintett minisztériumok bevonásával.”
Az egyes szakminisztériumok az önkormányzati források javasolt
nagyságrendjének és a különböző támogatási formáknak kialakítására, az igénybevételi szabályok módosítására irányuló tervező
munkában, az ágazati törvények előírásainak és a javasolt előirányzatok közötti összhang előkészítésében részt vettek. Ágazati minisztériumok összeállították azoknak a – hatályos törvényekben és a kormányprogramban szereplő – feladatoknak a listáját, támogatási igényét, amelyekre
a Pénzügyminisztérium előzetesen közölt irányszáma nem biztosította a fedezetet. Az ezt követő egyeztetések után a befogadott többletfeladatok megvalósításának szakmai követelményeit kialakították. Részt vettek a normatívák tartalmának és igénybevételi szabályainak kimunkálásában is. A szakminisztériumok feladata volt továbbá a különböző ágazati törvények – a költségvetés
megalapozását szolgáló – módosító javaslatainak kimunkálása is.
A központi költségvetésben az önkormányzatok részére tervezendő
támogatások, hozzájárulások nagyságrendjére vonatkozóan jelenleg
kötelező törvényi előírás nincs. Az ezekkel kapcsolatos törvényi garanciák
többsége a 2001-2002. évi költségvetés elfogadásával kikerültek a szakmai törvényekből. A közművelődési és közgyűjteményi normatív hozzájárulások kimunkálásának szabályaira, továbbá a közoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő
hozzájárulások mértékére vonatkozó törvényi garanciák törlésre-, míg az oktatási intézmények normatíváival kapcsolatos rendelkezés alkalmazása felfüggesztésre került. Az utóbbi a közalkalmazottak bérének jelentős emelése miatt a
2003. évi előirányzatok tekintetében is csak formális előírás. A megfelelő törvényi garanciák szükségességét viszont leginkább a közoktatási feladatok 2003.
évre javasolt támogatási előirányzatai támasztják alá.
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének kialakítása, bevételi forrásaik
körének megállapítása, a központi költségvetés és az önkormányzatok közötti
pénzügyi kapcsolatok szabályozása, a törvényhozás kompetenciája, amely az
önkormányzati feladatok, a központi költségvetés lehetőségeit mérlegelve dönt
az önkormányzatok finanszírozási rendjének meghatározásáról. A javaslatok
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kialakításánál a végrehajtó hatalmat csak néhány előírás köti (pl. tárgyévben
nem csökkenthető az önkormányzatok támogatása).
Az Országgyűlés az önkormányzati feladatellátás gazdasági feltételeinek biztosításával kapcsolatos kötelezettségének az önkormányzati saját bevételek, az
állami hozzájárulások, támogatások és az átengedett bevételek (központi költségvetési kapcsolatok) szabályozásával tesz eleget. A szabályzó rendszer az önkormányzati feladatok ellátása, illetve a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást (önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása) tartalmaz, és az
adóerőképesség vizsgálata alapján a személyi jövedelemadó (SZJA) növekvő
hányadát osztja el a helyi önkormányzatok között.

2.

A

FORRÁSSZABÁLYOZÁS MÓDOSULÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A kormányprogram szerint a kormányzati periódus végére kiépítendő regionális önkormányzatok rendszere mellett ezzel összhangban álló önkormányzati
finanszírozási reform kidolgozása indokolt, és 2003. évtől visszaáll az éves költségvetés készítésének gyakorlata.
Az önkormányzati forrásszabályozás alapelvének érvényesülése mellett a
konkrét számításokat meghatározó részletek, támogatási jogcímek, az átengedett bevételek megosztásának szabályai az elmúlt években folyamatosan változtak. Ez volt tapasztalható a 2003. évi költségvetés tervezése során is.
Az önkormányzati feladatok és hatáskörök kormányhatározatokban elrendelt
felülvizsgálata azonban nem történt meg, a kormányprogramban is szereplő és
az Állami Számvevőszék által is több éve szorgalmazott finanszírozási reform
előkészítésében érdemi előrelépés nem tapasztalható,
Az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat meghatározó 2064/2000. (III. 29.) Korm. határozat - az éves költségvetési
törvényjavaslatok elkészítéséhez igazodóan - az érintett miniszterek feladatává
tette a helyi önkormányzatok kötelező feladatainak áttekintését, az ésszerű feladat- és hatáskör telepítéssel összehangoltan a helyi önkormányzatok forrásszabályozásának továbbfejlesztését, amelyre nem került sor.

A költségvetési törvényjavaslattal összefüggő munkaanyagok alapján az önkormányzati forrásszabályozás és támogatási rendszer 2003. évben
alapvetően nem, csak elemeiben változik. A tizennégy éve működő finanszírozási rendszer egyes elemeinek javasolt módosításai összességében pozitív hatásúak, a rendelkezésre álló források feladathoz jobban igazodó elosztását, az indokolatlan igénybevétel megakadályozását, továbbá a kormányprogramban megfogalmazott prioritások érvényesítését célozzák.
Különböző a bér- és szociálpolitikai intézkedések hatása és a kormányprogramban megfogalmazott egyéb feladatok 2003. évi megvalósítása 282,5 milliárd Ft többletkiadást okoz. A javaslat nem tartalmaz forrást teljes körűen a
különböző szakmai törvényekben (oktatási, szociális) korábban meghatározott
2003. évben belépő új feladatok egészére (pl. könyvtáros tanárok alkalmazására csak fokozatosan kerül sor, szabadidő szervező munkakör betöltése 2004.
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szeptemberéig nem kötelező). Emiatt a költségvetési törvénytervezet elfogadásával egyidejűleg dönteni szükséges e törvények módosításról is. A helyi önkormányzatok 2003. évi központi költségvetési szabályozásában a Kormány
100 napos programjából adódó feladatok 260 milliárd Ft kiadásnövekedéssel
járnak a 2002. évi előirányzatokhoz képest.
A közalkalmazottakat érintő átlagosan 50%-os illetményemelés mellett az
ágazati, szakmai programok közül kiemelhető:
• új elemmel bővül a szociális alap- és intézményi ellátások támogatása (pl. a
falugondnoki mellett a tanyagondnoki szolgálatokhoz is igényelhető támogatás), módosul a közcélú munka támogatásának igénylése és elszámolása;
• a közoktatásban a pedagógiai munka feltételeinek javítását szolgálja a
szakmai fejlesztési feladatokra igényelhető támogatás (közoktatási intézmények taneszközeinek, informatikai programjainak fejlesztésére);
• a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek támogatását szolgálják a
rászorultsági alapon járó juttatások (pl. 2003. szeptemberétől az iskola 1-4.
évfolyamán bevezetendő ingyenes tankönyvellátás kiegészítő támogatása,
ingyenes óvodai étkeztetés meghatározott rászorultsági körben).
A helyi önkormányzatok által biztosított szociális ellátások területén a forrásszabályozás során számoltak a nyugdíjminimumra épülő ellátások emelkedésével.
Az önkormányzatok forráslehetőségeit a saját és átengedett bevételek, átvett
pénzeszközök, valamint a központi költségvetésből igénybe vehető támogatások együttesen határozzák meg. A helyi önkormányzatok összes tárgyévi
bevételeinél 2003. évben makroszinten a 2001. évi teljesítéshez képest 19,7%os, az Országgyűlés által jóváhagyott előző évi előirányzathoz viszonyítva
34,3%-os növekedéssel számol a tervezet. Az összes forráson belül az állami támogatások és átengedett bevételek aránya 50%-ról 48,7%-ra
csökken.
Az állami támogatások, hozzájárulások, valamint a személyi jövedelemadóból (SZJA) átengedett bevétel 2003. évi 29,2%-os növekménye
(254,2 milliárd Ft) nem nyújt fedezetet a bér- és szociálpolitikai intézkedések teljes körére. (Pl. a közoktatás területén a bérintézkedések éves szinten 182,5 milliárd Ft-ot jelentenek, a normatív hozzájárulások és támogatások
azonban csak 113 milliárd Ft többletet tartalmaznak ezen a területen.)
A központi intézkedések fedezeteként a nem normatív módon elosztott, ún.
helyben maradó SZJA többletét (59,5 milliárd Ft) és egyes önkormányzati szinteken az iparűzési adó várható növekményét is számításba vették a tervezés során.
Az önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető forrásokon belül az
átengedett bevételek súlya tovább nő. A személyi jövedelemadóból, a
minden települési önkormányzatot egységesen és külön feltétel nélkül megillető hányadnak a korábbi 5%-ról, 10%-ra, a gépjárműadóból való részesedés korábbi 50%-ról, 100%-ra történő felemelésével az egyes önkormányzatok forrás-
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struktúrája, az SZJA települések közötti allokációja változik meg, és arányaiban
csökken a normatívan elosztott forrásrész.
A számításokban az átengedett bevételek között a SZJA a 2002. évi előirányzathoz képest 71,1 milliárd Ft többletet tartalmaz (a 2001. évi tényleges befizetésekből történő 40%-os részesedés alapján). A különböző normatívákon keresztül elosztott SZJA 12,6 milliárd Ft-tal csökken, ugyanakkor a jövedelemkülönbségek mérséklését szolgáló, az adóerőképesség alapján újraosztott SZJA
24,2 milliárd Ft-tal, valamint a lakóhely szerinti befizetés alapján számított ún.
helyben maradó rész 59,5 milliárd Ft-tal nő. Ez utóbbi azonban nem növeli a
szabadon felhasználható önkormányzati forrásokat, a forrásszabályozás keretében a központi bérintézkedések fedezeteként 2003. évben számbavételre került.
A helyi, intézményi sajátosságoktól függő bérintézkedések eltérő fedezetigénye,
valamint normatív hozzájárulások, támogatások és az SZJA képződése közötti
összhang hiánya a normatív szabályozás eszközeivel teljes körűen nem szüntethető meg. Az így is mutatkozó allokációs feszültségek miatt további önkormányzatoknál a működőképességet veszélyeztető forráshiány keletkezése, illetve a forráshiányos önkormányzatok számának növekedése várható.
A költségvetési törvényjavaslat normaszövege szerint a belföldi gépjárművek utáni adó teljes egészében az adót beszedő önkormányzatok bevétele lesz, azaz megszűnik a 2002. évben még érvényesülő 50%-os megosztás. (Ebből származó önkormányzati bevétel növekedés 12,6 milliárd Ft.) A
gépjárműadó nem céladóként működik, az önkormányzatok egy része korábban is egyéb feladatokra használta fel a megosztott bevételek között őt megillető gépjárműadót.
A normatív hozzájárulások és támogatások változatlan rendszerében az egyes jogcímek és azok tartalmának felülvizsgálata eredményeként javasolt változtatások alapvetően a kormány programjában megfogalmazott új
célok önkormányzati végrehajtását segítik elő. Ennek érdekében a támogatott
szociális és oktatási feladatok egyaránt bővülnek, vagy támogatási összegük
nő. Az önkormányzati és a központi szervek adminisztrációját egyaránt csökkentheti az a javaslat, amely egyes kötött felhasználású támogatások (a költségvetési törvénytervezet 8. sz. melléklete) felhasználási kötöttség nélkülivé (a
költségvetési törvénytervezet 3. sz. melléklete) tételét kezdeményezi. E mellett a
változó prioritások miatt a kötött felhasználású támogatások köre új jogcímekkel bővül.
A működési célú egyéb támogatások közül a központosított előirányzatok
körének és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések kiegészítő támogatásával történő elszámolás módjának megváltoztatását javasolja a kormány. A költségvetési törvénytervezet 5. sz. melléklete szerinti támogatások köre öt új jogcímmel bővül, melyek közül a kis települések belső ellenőrzési társulásainak létrehozását az Állami Számvevőszék is kezdeményezte. Vizsgálati
tapasztalataink igazolják az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő (ÖNHIKI) támogatásával történő elszámoltatás tervezett
szigorításának szükségességét.
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A települések közötti jövedelem differenciálódás mérséklését, a szolidaritás erősítését továbbra is kiemelten kezeli a törvényjavaslat. Az adóerőképesség
vizsgálata alapján történik a SZJA növekvő hányadának (20%-ának) felosztása
(2002. évben a jövedelemkiegyenlítést 54,8 milliárd Ft, 2003. évi javaslat szerint 79 milliárd Ft SZJA szolgálja).
A makrogazdasági feltételekkel, a költségvetési politika céljaival összhangban
szigorodó önkormányzati forrásszabályozás előtérbe helyezi a feladatok áttekintésének, rangsorolásának, a hatékonysági követelmények érvényesítésének
igényét.
Az elmúlt évek forrásszabályozása mellett az önkormányzatok több mint harmada működési forráshiányos volt. A feladatok és a bevételek közötti összhang
hiányát várhatóan tovább növeli a központi bérintézkedések normatív támogatásokba történő beépítése miatti allokációs feszültség, illetve a nem teljes körű ellentételezés.
Az önkormányzati fejlesztések támogatási formái, és az igénybevételi
rendje lényegesen nem változik. A javaslat szerint 1 milliárd Ft-tal (57,3 milliárd Ft-ra) csökken a cél és címzett támogatás keretösszege. A folyamatban lévő
beruházásokkal összefüggő cél és címzett támogatási igény 48 milliárd Ft, így
új induló beruházásokra 9 milliárd Ft áll rendelkezésre, miközben minden évben jelentős (2001. évben már 40 milliárd Ft) a fel nem használt pénzeszközök
maradványa.
A támogatások rendszere (normatív, valamint normatív kötött, központosított, kiegészítő támogatások) 2003. évben kisebb pontosítások, korrekciók kivételével alapvetően nem változik. A támogatási többletek döntően
a bér- és szociálpolitikai intézkedésekhez és szakmai célokhoz kapcsolódnak.
A központi bérintézkedések eredményeként a személyi juttatások és járulékok
aránya a 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 46,2%-ról várhatóan
54,3%-ra nő, így a dologi kiadások részaránya 3,2%-ponttal, a felhalmozási és tőke jellegű kiadásoké 4,3%-ponttal csökken. Folytatódik az
önkormányzatok saját bevételeinek bevonása a kötelező feladatok ellátásába,
mozgásterük, a szabad rendeltetésű forrásaik nem nőnek a várt mértékben. A
dologi jellegű működési, fenntartási kiadások szinten tartására, az inflációs hatások ellensúlyozására a központi hozzájárulások, támogatások a korábbi
évekhez hasonlóan nem tartalmaznak dologi automatizmust.

3.

AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZÉSE

3.1.

Normatív állami támogatások és hozzájárulások

3.1.1.

Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
A helyi önkormányzatokat felhasználási kötöttség nélkül, feladatellátással és
népességszámmal arányosan megillető normatív költségvetési hozzájárulások
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jogcímeit, fajlagos összegeit, az igénybevétel és az elszámolás feltételeit, szabályait a költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete tartalmazza.
A normatív költségvetési hozzájárulások 2003. évre tervezett összesített előirányzata 26,5%-os átlagos növekedéssel 688,9 milliárd Ft, amelynek ágazatonkénti, illetve jogcímenkénti részletezését és annak változását a véleményhez
csatolt 3. számú melléklet mutatja be. A többletek döntően bér és szociálpolitikai intézkedésekhez, a szakmai törvényekkel elrendelt többletfeladatokhoz
kapcsolódnak, ezáltal érzékelhetően növekszik az önkormányzatok által foglalkoztatottak jövedelme, és a szociálisan rászorulók juttatásai az öregségi
nyugdíj legkisebb összegéhez igazodóan növekednek. A pénzügyi lehetőségeket meghaladó ágazati, szakmai elképzeléseket nem sikerült teljes
körűen figyelembe venni. Emellett a központi költségvetési kapcsolatokból
származó normatív hozzájárulások, támogatások az átengedett és helyi bevételekkel kiegészítve együttesen nyújtanak fedezetet a bér - és egyéb központi intézkedésekre.
A normatív hozzájárulások jogcímenkénti szabályozásának egyszerűsítésére,
korszerűsítésére a 2001. és 2002. évi ellenőrzéseink során tett javaslataink –
különösen a közoktatás területén - nem hasznosultak kellőképpen a törvényjavaslatban.
A szociális ágazati feladatokra 2003. évre 163,3 milliárd Ft normatív hozzájárulást irányoz elő a javaslat, amely csak 13,4%-kal több mint a 2002. évi
OGY előirányzat. Az intézményi ellátások normatívái dinamikusabban –
36,7%-kal – növekednek, mint az ágazat egyéb normatív előirányzatai. A jelentős növekedés elsősorban a közalkalmazottak 2002. szeptember 1-jétől végrehajtott rendkívüli bérfejlesztésével és annak 2003 évi szintre hozásával függ
össze.
A gyermekjóléti és szociális területet érintő normatív hozzájárulási jogcímek szabályozásának korszerűsítése már a 2001-2002. évi költségvetésről szóló
törvényben megkezdődött. A kormányprogramban megfogalmazott jóléti fordulat első elemei már megvalósultak, a szociális ágazat működését meghatározó joganyag felülvizsgálata megtörtént, a 2003. évre ütemezett egyes feladatok bevezetésének halasztására tesznek javaslatot.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) által
jelzett igényekből a hatályos szociális és gyermekvédelmi törvények végrehajtásához (adósságkezelés, házi gondozás idős-, fogyatékos ellátás) a fedezet
biztosítása megtörtént. Az ún. egyéb ágazati feladatok, lemaradások pótlása
(bölcsődei normatíva emelése, gyermekjóléti alapellátás növelése, gondozóközpontok bővítése, a szociális és gyermekvédelmi törvények kezdeményezett módosításával a különféle segélyek jogosultsági feltételeinek bővítése) 2003. évi
teljesítésére a tervezet nem ad lehetőséget.
A szociális és gyermekjóléti célokat szolgáló hozzájárulási jogcímek tartalmának, szabályozásának főbb változásai a következők:
• A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokon belül a
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat együttes működtetése esetén lega-
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lább 6 főt kell főállásban foglalkoztatni. A falugondnoki szolgáltatás tanyagondnoki szolgáltatással bővül. A gondozási központok működésének kiterjesztésével számol az ESZCSM, a tervezet szerint a 3000 főnél kiesebb lakosságszámú településeken a fajlagos támogatás több mint 10 százalékponttal jobban nő, mint a 3000 és 5000 fő közötti lakosságszámú helyeken. Új jogcímként lép be a Támogató szolgálatok működtetése,
amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Szt.) alapján külön jogszabályban foglalt
szakmai követelmények szerint kell biztosítani legalább 4 főállású dolgozó
foglalkoztatásával. A támogató szolgálatok működése ellátási szerződés keretében is biztosítható.
• A Nappali szociális intézményi ellátáson belül háromszoros támogatási
összeggel kiemelésre került, a fogyatékos személyek nappali ellátása.
• A nappali szociális intézményi ellátáson belül a hajléktalan nappali melegedők létszám mérése, a mutatószámuk egyértelműen meghatározhatóvá
válik. A javaslat szerinti szabályozás alapján a tényleges napi létszám, de
legfeljebb a kapacitásnak megfelelő vehető figyelembe.
A közoktatáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulások 2003. évi átlagon felüli növekedése elsősorban a pedagógusok és egyéb közalkalmazottak
2002. szeptemberi rendkívüli béremelésével függ össze. Az ágazati feladatokra
a törvényjavaslat 2003. évre 445,5 milliárd Ft-ot irányoz elő, amely 32,8%-os
növekedést jelent. A különleges gondozás 45%-os növekedése látszólagos, mivel
a szerkezeti változás (pedagógiai szakszolgálat) következménye. Az egyéb (kiegészítő) közoktatási hozzájárulások kevésbé bérdetermináltak, ezért növekedési indexük is alacsonyabb.
A közoktatás területén prioritást élvező, a kormányprogram szerint beindítandó feladatok (pedagógiai szakmai szolgáltatások és szakszolgálatok fejlesztése, informatikai fejlesztés) mellett a szaktárca által jelzett további többletigények (a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.)
szerint 2003. évtől belépő feladatok, az ingyenes tankönyvellátás, ingyenes étkeztetés teljes körűvé és folyamatossá tételére) 2003. évi teljesítésére nincs lehetőség. Ennek következtében a szaktárca a 2003. évi költségvetést megalapozó közoktatási törvénymódosításra tett javaslatot, amely szerint a könyvtáros tanárok alkalmazására, valamint a szabadidőszervező munkakör betöltésére előírt határidő további egy évvel
meghosszabbodik.
A közoktatási törvény 118. § (4) bekezdésében megfogalmazott finanszírozási
garancia,
„A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második évben a
helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes kiadások – csökkentve
a felhalmozási és tőke jellegű kiadások és az intézmények működési célú bevételei, valamint a központosított előirányzatok összegével – kilencven százaléka. A normatív
hozzájárulások összegének el kell érniük az előző évi normatív hozzájárulások összegét.”
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2001. és 2002. évekre felfüggesztésre került, a 2003. évi költségvetésnél pedig - a
2002. szeptembertől végrehajtott rendkívüli béremelés miatt - formálissá vált,
nem jelent valós kötöttséget.
A közoktatási normatívák körében a következő változásokat tartalmazza a törvényjavaslat:
• A javaslat az 1-8 évfolyamos oktatás korábbi azonos fajlagos támogatását kettéválasztja, így az alacsonyabb költségigényű 1-4 évfolyamos és a drágább 5-8 évfolyamos oktatásra külön normatívát határoz
meg.
• Helyeselhető, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program és a
Pedagógiai szakszolgálat támogatási jogcímeknél a cél szerinti felhasználási kötöttség feloldásra kerül (a költségvetési törvényjavaslat
3. számú melléklet 24. g), és 21. d) pont).
• A javaslat szerint ismét megoldódik a pedagógiai szakmai szolgáltatások – két évvel korábban megszüntetett – támogatása. A változás abban van, hogy a korábbi kötött helyett, most kötöttség nélküli forrás van
hozzárendelve és a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatokhoz kerül. Korábban a szolgáltatást nyújtó intézményt fenntartó önkormányzat részére
járt (a költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. g) pont).
• A költségvetési törvénytervezet 3. számú mellékletének 21/b. és 21/c. pontja
a korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítéshez kapcsolódó
normatívát a résztvevő gyermekek számához igazodóan határozza meg. Korábbi vizsgálataink alapján évek óta jelezzük, hogy e hozzájárulások igénybevételének alapjául szolgáló létszám az oktatási statisztikákból és az
intézmények által vezetett tanügyi nyilvántartásokból nem állapítható meg.

3.1.2.

Normatív, kötött felhasználású támogatások
A kötött felhasználású normatív támogatások jogcímenkénti előirányzatait a
törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza, a javasolt változásokat a véleményünk 4. számú mellékletében mutatjuk be. E támogatások 2003. évi előirányzata 119,1 milliárd Ft, amely az előző évhez képest 14,5%-os – ezen belül
az oktatási ágazatban 21,3%, a szociális támogatásoknál 3,9%, az önkormányzati hivatásos tűzoltóságok esetében 49,7% - növekedést jelent. A lakossági folyékony települési hulladékgyűjtés és ártalmatlanításának támogatási
előirányzata mindössze 1,5%-kal nő, ami a 100 Ft/m3 változatlan fajlagos támogatás valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás bővülése mellett elegendő.
A támogatások jogcímenkénti szabályozásában érzékelhető módosulásokra,
szerkezeti változásokra kerül sor, három új jogcím lép be, két jogcím szabad
felhasználásúvá válik, egynél pedig a támogatás tartalmi szűkülése szerepel az
előterjesztésben.
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Nem egyszerűsödnek a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógusok szakkönyvvásárlása támogatásának jogosultsági és elszámolási feltételei.
A pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatásának nyilvántartási és elszámolási előírásai túlzottak, a feltételek bonyolultak. A tárgyévben felhasználható
keret összege csak október 1-jén válik véglegessé, a rangsorolt felhasználási előírás a gyakorlatban nehezen követhető, a jutalmazásra történő felhasználás
korlátozás nélküli lehetősége a felhasználási kötöttséget formálissá teszi. A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatásánál a jogosultsági és kifizetési feltételeket a közoktatási intézmények nehezen tudják követni, a szakirodalom jogszabályi meghatározása pontatlan, ami az elszámolás, valamint ellenőrzés során
kompromisszumokra kényszeríti az ebben érintetteket.

Az új jogcímként belépő rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatást 2003. szeptembertől igényelhetik és számolhatják el az önkormányzatok a kiegészítő családi
pótlékban részesülő, illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek tényleges étkeztetése alapján. A cél szerinti felhasználás dokumentálásának
módját a javaslat nem határozza meg, a normaszöveg utolsó előtti
mondata pontatlan, félreértelmezhető.
A szervezett intézményi étkeztetés normatívához a számított tanulólétszám eddig
is munkaigényes kigyűjtéssel volt megállapítható. E kiegészítő normatíva mutatószámát ugyancsak napi kigyűjtéssel kell megállapítani, ugyanakkor a cél szerinti felhasználás dokumentálását nem, illetve ellentmondásosan adja meg a
normaszöveg. (Nem lehet tudni, hogy az ingyenességet a normatív kedvezményekkel csökkentett térítési díjból, vagy nyersanyagnormából kell-e levezetni.)
Az ilyen típusú támogatást az önkormányzatok eddig saját hatáskörben a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások normatíva és saját forrásaik terhére biztosították. Az iskolai oktatásban résztvevő rászorultak ingyenes
étkeztetése a javaslat szerint 2003. évben is az előző évekhez hasonlóan történhet.

A tanulók tankönyvvásárlása jogcímnél a 2003. január 1-jén már hatályát
vesztő 5/1998. (II. 18.) MKM rendeletre történik hivatkozás. A helyébe lépő
26/2002. (V. 17.) OM rendelet 15-16. §-ai az ide tartozó cím (A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje) ellenére nem tartalmaznak a támogatáshoz kapcsolódó rendelkezéseket. A tanév első napján kiosztott
támogatások ellentételezésére az október 1-jei tanulólétszám alapján kerül sor.
Az ellenőrzéseink során feltárt eltérések harmadát ez okozta.
A Tanulók tankönyvvásárlása általános támogatás kiegészítő támogatással bővül. A tartósan beteg, vagy fogyatékos, a három vagy többgyermekes
családban élő, az egyedülálló szülő ellátásában élő, valamint a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő első-negyedik osztályos tanulók ingyenes tankönyvellátása valósulhat meg a 2003/2004 tanévtől a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény beterjesztett módosításával. A törvénymódosítási javaslat szerint az ezt követő két tanévben a közoktatásban résztvevő,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók egészére kiterjesztésre kerül a támogatás.
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A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége jogcímű
támogatás 2003. évtől már csak a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai
fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható. A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem fordítható.
Vizsgálati tapasztalataink szerint az állami támogatás a közoktatási közalapítványoknál már – fővárostól, illetve megyétől - átvett pénzként jelenik meg, ezért
a pályázatok elbírálásáig kamatoztathatja, ezen túl az önkormányzatok hozzájárulásán kívül más külső forrás nem áll rendelkezésre, további probléma a pályáztatás (kiírás és elbírálás) idő és költségigénye, valamint az ellenőrzési lehetőségek korlátja.

A szakmai fejlesztési feladatok támogatása új jogcímen belül a nappali rendszerű oktatásban résztvevők átlaglétszáma után illeti meg az önkormányzatokat a támogatás, amelyet informatikai célokra, taneszközök és felszerelések beszerzésére lehet majd felhasználni.
Szociális és gyermekjóléti ellátásokat érintő támogatások 72,9 milliárd Ft-os előirányzata az előző évhez képest 3,9% növekedést mutat. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása a Szociális továbbképzés és szakvizsga jogcímmel, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím pedig normatív alapú ápolási díj és adósságkezelési
szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatással bővül, az
ezekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatás az alapösszegű
ellátás összegének 75%-áról 90%-ára változik.
Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása azzal korszerűsödik, hogy az első félévi támogatás-felhasználás függvényében az éves keretek módosulnak az évközi átcsoportosítási lehetőség bevezetésével és hiány esetén a Munkaerő-piaci tartalék igénybevételével. Ezáltal javul a központilag tervezett előirányzat felhasználási
aránya és a foglalkoztatás is, mérséklődik a maradványképződés. (A 2001. évben jelentős maradvány keletkezett, és 2002. évben sem várható a lehetőségek
teljes kihasználása.)
A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása korábban fejezeti
előirányzatból történt, 2003. évtől a kötött felhasználású támogatások közé kerül át. Ez a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásához hasonló, de itt a mutatószám (létszám) meghatározása egyszerűbb és a
támogatási keret már az év elején ismert ezért könnyebben kezelhető,
mint a pedagógusoknál.

3.2.

Címzett és céltámogatások
Az önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataihoz a
törvényjavaslatban a 2003. évre 57,3 milliárd Ft központi támogatást terveznek címzett és céltámogatás formájában, szemben a 2002.
évi 58,3 milliárd Ft előirányzattal, mely nominálisan 1,7%-os csökkenésnek felel meg. A központi forrásokat 2003-ban is bővítheti az év közbeni lemondásokból felszabadítható előirányzat, emellett csökkenti az igényeket az is,
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hogy a címzett és céltámogatás 2003. évtől az ISPA támogatás társfinanszírozásában nem vehető figyelembe.
A jövő évre javasolt előirányzatból 9,8 milliárd Ft címzett és céltámogatással
lehet új beruházásokat megkezdeni, a 2002. évi eredeti előirányzatból 10,5
milliárd Ft támogatás állt rendelkezésre új beruházásokra. A folyamatban lévő
beruházások 2003. évi cél és címzett támogatási szükséglete (47,5 milliárd Ft)
jelentős mértékben leköti a javasolt előirányzatot. Meghatározó a 2002. évben
indított új címzett beruházások (17,3 milliárd Ft) és céltámogatások (12,3 milliárd Ft) 2003. évet érintő determinációja. Ebben legnagyobb volument jelentett
a tárgyévben indított, szennyvízcsatornázást és –tisztítást szolgáló beruházások
2003. évet érintő cél és címzett támogatási elkötelezettsége (15,8 milliárd Ft).
A BM által – a tárcákkal még nem egyeztetett – X. 23. előtt készített előterjesztés
szerint a helyi önkormányzatok 2003. évre benyújtott címzett beruházási koncepcióinak támogatási igénye jelentősen nőtt. (A 461 db koncepció beruházási összköltsége 654 milliárd Ft, címzett támogatás igénye 473 milliárd Ft volt.) A kormány-előterjesztésben javasolt 52 db, 69,3 milliárd Ft összköltségű beruházás
címzett támogatási igénye 53,5 milliárd Ft (2003.évre 4,5 milliárd Ft, 2004-2005.
évekre 22,0-22,4 milliárd Ft, ezt követő években 4,6 milliárd Ft). A támogatásra
javasolt igények nagyobb része az egészségügyi, a vízgazdálkodási és az oktatási
ágazatban szerepel. A támogatási javaslat kialakításakor – többek között – figyelemmel voltak: a vízgazdálkodási beruházásokat a céltámogatás is segíti, így
a „humán” fejlesztéseket a címzett támogatásoknál előnyben részesítették; az
egészségügyi beruházások tartalmát, költségigényét szűkítették; minden megye és
a főváros legalább egy önkormányzata részesüljön címzett támogatásban; költségtakarékos szennyvízberuházásokat indítsanak.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény pontosította a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIX. törvényben
(Cct.-ben) a címzett- és céltámogatással támogatható célok körét, s a
támogatások igénybevételének feltételeit is.
A támogatható célok – többek között – elősegítik: kiemelten a nagy költségigényű
szennyvízelvezetés és – tisztítás fejlesztését, jelezve a törekvésünket – az EU csatlakozás követelményeivel összhangban – a közműolló zárására, az elvezetett
szennyvizek növekvő arányú tisztítására; a korszerű térségi szilárd hulladékkezelő rendszer építését; a kiemelt fontosságú egészségügyi fekvőbeteg-ellátási-, a
szociális, közoktatási és kulturális feladatok beruházás jellegű tárgyi feltételeinek
javítását.
Egyes területeken a fejlesztéseknél további széleskörű, jelentős szükségletek jelentkeznek. (Pl. A KSH adatai szerint 2001-ben országosan a szennyvíz csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 53,5%, ezen belül a fővárosban 92,6% volt;
az ÁSZ 2001. évi jelentése szerint 2000. évben a közszolgáltatás keretében 701
szilárd hulladéklerakó telep üzemelt, melynek 10%-a tekinthető korszerűnek az
illetékes ÁNTSZ-ek, illetve a KöM minősítése szerint). A becsült további mintegy
2000 db előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakó telep hosszabb távon, folyamatosan kerül felszámolásra.
A KSH adatai szerint a tartós bentlakásos szociális intézményekben a 10 ezer lakosra jutó ellátottak száma lényegesen növekedett, 1993. évben 48,6 fő és 2000.
évben 62,6 fő volt. Ennek ellenére az elhelyezésre várók száma mégis jelentősen
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emelkedett: 1993. évben 5,4 ezer fő, 2000. évben pedig 11,8 ezer fő volt, az utóbbiak közül 46,7% legalább egy éve várakozott.

Céltámogatás 2002-2004. évig a Cct. mellékletében meghatározott céloknak és
feltételeknek megfelelő, 1 milliárd Ft, illetve ez alatti beruházási összköltségű
önkormányzati beruházások megvalósítására igényelhető. A beruházások finanszírozási rendszerében 2002. évtől az alanyi jogon járó céltámogatások
szűkültek. A költségvetési törvényjavaslat a támogatható célok körét nem módosítja. Az igénykielégítési rendet 2002. évtől a Cct. 8. § (3) bekezdése tartalmazza, az egyes céloknál a további sorrendet a Cct. melléklete, illetve 1. § (1)
bekezdés b) pontja határozza meg.
A támogatandó célok hosszabb távra történő kijelölése, a címzett beruházási
koncepciókban a tárcák részéről a prioritások meghatározása, valamint a céltámogatások igény-kielégítési sorrendjének szabályozása lehetőséget ad a területi és ellátásbeli különbségek mérséklésére.
1999. évtől előrehaladást jelentett, hogy központi támogatás csak – legalább
két változatot tartalmazó – megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése
által összességében legelőnyösebb megoldásra adható.
A Cct. 2001-2002. évi költségvetési törvényben végrehajtott módosításai
2001-2002. évtől elősegítették a közpénzek hatékonyabb, gazdaságosabb felhasználását, a szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszerek kihasználtságának javítását.
2001.évtől a kivitelezőtől származó „sajátos” önkormányzati bevételre jutó arányos központi támogatást vissza kell fizetni, a szennyvízelvezetési és –tisztítási
beruházás esetén legkésőbb az üzembe helyezést követő egy év múlva igazolni
kell – a magasnak nem tekinthető - 60%-os bekötési arány meglétét. 2002. évtől
nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, ahol a bekötések száma a
meglévő szennyvízcsatorna-hálózat 1 km-ére vonatkozóan a városokban az 50,
községekben a 30 bekötést nem éri el.

A 2002. évtől tovább szigorodtak a térségi szilárd hulladékkezelő
rendszer (lerakó telep) létesítésének feltételei.
A helyi önkormányzatoknak a 2002. évben elindított cél - és címzett támogatásos beruházásokhoz jelentős összegű saját forrást kell biztosítaniuk
2003. évben. A már vállalt kötelezettségek és az új beruházások saját forrás
igényének egy részét kiváltani képes területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
célú támogatás és céljellegű decentralizált támogatás 2003. évi javasolt előirányzatai a 2002. évihez képest nem emelkednek. A leghátrányosabb kistérségekben a fejlesztések saját erő kiegészítését segíti a kistérségi támogatási keret,
melyből – pályázat útján – az önkormányzatok is részesülhetnek.
A beruházások kedvezőbb, illetve előbb történő pénzügyi megalapozását szolgálta a Cct. azon módosítása, mely szerint 2001. évtől a céltámogatási igény benyújtásához, 2002. évtől pedig a cél és az érintett címzett támogatási igény benyújtásához csatolni kell az egyéb állami támogatások rendelkezésre bocsátásáról szóló ígérvényeket, valamint hitelfelvételi szándék esetén,
a hitelintézet hitelfedezeti igazolását.
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A céltámogatás korábbi fix aránya mellett egyben a maximális mérték is meghatározásra került 2002. évtől. Az előbbi időponttól a saját erő mértékét oly
módon határozták meg, hogy amennyiben a beruházáshoz egyéb állami támogatás, illetve EU támogatás is társul, úgy – az EU támogatásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában – a beruházás összköltségének legalább
15%-át az önkormányzat(ok)nak a saját költségvetése terhére (tényleges saját forrás), illetőleg lakossági hozzájárulásból kell biztosítani. A „hátrányos” térségekben és településeken a saját erő mértéke
10%.
A fejlesztésekhez szükséges pénzeszközök biztosítását a korábbi években korlátozottan segítették a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek a központi és az
egyéb állami támogatások összehangolására vonatkozó előírásai. A beruházások tervszerű megvalósításához szükséges források gyakran nem
álltak időben az önkormányzatok rendelkezésére. Az egyéb állami
támogatások hosszadalmas odaítélése főként a Környezetvédelmi
Alap Célelőirányzatra benyújtott pályázatoknál volt jellemző.
A költségvetési törvényjavaslat a Cct.-t kisebb mértékben módosítja.
Egyrészt, tekintettel az ISPA támogatások sajátos – a címzett támogatástól eltérő – szabályozására ezen előcsatlakozási alap társfinanszírozásában a címzett
támogatás a jövőben nem venne részt. Másrészt a pincerendszerek és természetes partfalak veszély elhárítási munkálatai esetében – a 2000 főnél nagyobb
településeknél – emelni tervezik a támogatási mértéket, arra figyelemmel, hogy
e beruházások jellemzően lokálisan, s nem közös beruházásként valósulnak
meg.
A Cct., illetve a módosítására irányuló törvényjavaslat, valamint a
Cct. végrehajtását segítő 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet szerinti szabályozás - figyelemmel az ÁSZ-nak a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és
rekonstrukcióihoz nyújtott 2001. évi címzett és céltámogatások igénybevételének és felhasználásának vizsgálatáról készített V-1001-215/2002. sz. Jelentésében foglaltakra is - kiegészítésre, pontosításra szorul.
• A Cct. 14. § (6) bekezdésében az Áht. 64. §-ának (6) bekezdése helyett – az
Áht. időközi módosítása miatt – helyesen 64/B. § (2) bekezdésére kellene hivatkozni.
• A címzett és céltámogatási előirányzatokról való lemondások átfutási ideje
hosszú, jellemzően fél- háromnegyedév telik el, amíg az önkormányzat
visszajelzést kap a TÁH-tól az előirányzat csökkentés megtörténtéről. Az önkormányzatok által kezdeményezett előirányzat lemondások a Magyar Államkincstárnál is az előzőekhez hasonló ideig még központi támogatási
előirányzatként szerepeltek és egyúttal előirányzat maradványként jelentkeztek. Célszerű lenne a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításával
(pl. 21. §. (1) bekezdésében határidők meghatározásával) intézkedni, hogy a
Magyar Államkincstárnál és az Államháztartási Hivatalnál (TÁH-oknál) a
címzett és céltámogatási előirányzatokról való lemondásokat az eddigieknél
gyorsabban vezessék át a nyilvántartott előirányzatokon, és erről az érintett
önkormányzatok rövidebb időn belül visszaigazolást kapjanak.
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A szennyvízberuházások sokcsatornás támogatási és finanszírozási rendszerének fejlesztése, egyszerűsítése, fokozottabb összehangolása további jogszabályi
módosítást igényel. Az állami pénzeszközök felhasználásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok értékelési rendszerét úgy kell módosítani, hogy a
beruházások műszaki megvalósításánál fokozottabban érvényesüljenek a
szakmai és gazdasági érdekek, valamint az Európai Uniós előírások. E feladatok végrehajtását a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK irányelv
hazai jogrendbe illesztésének gyorsításával összefüggő feladatokról és feltételekről szóló 2168/2000. (VII. 11.) Korm. határozat 5. pontja is tartalmazza. Ez
alapján került módosításra a vízgazdálkodásról szóló törvény.
Az EU által 2004. évtől alkalmazandó támogatási feltételrendszer és a 2004.
évig szóló céltámogatási célok miatt is a jövő évben felülvizsgálatra szorul a
Cct.

3.3.

Egyéb támogatások
Az egyéb támogatások közül a javaslat a központosított előirányzatoknál és a színházi támogatásnál tartalmaz növekményt, a fejlesztési
célú kiegészítő (céljellegű decentralizált, területi kiegyenlítést szolgáló) támogatások nem, a működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására szánt
összeg alig változik.

3.3.1.

Központosított előirányzatok
A felhasználási kötöttséggel járó központosított (a törvényjavaslat 5. számú
mellékletében szereplő) előirányzatok együttesen 8,7%-kal emelkednek.
A növekményt teljes egészében az új jogcímek (pl: belső ellenőrzési társulások, ART mozi hálózat, martinsalakból épített házak helyreállítása, állat –
és növénykertek, vadasparkok támogatása) előirányzatai teszik ki, a korábban is meglévők többsége nem, vagy alig emelkedik. Kivétel ez alól
a hivatásos zenekarok és énekkarok több mint megkétszereződő támogatása és
a csaknem egyharmadára mérséklődő hozzájárulás a létszámcsökkentéssel
kapcsolatos kiadásokhoz. Az utóbbi jogcím azonban szerepel az előirányzatmódosítás nélkül túlléphető előirányzatok között, így a javaslatban szereplő
összegen felüli önkormányzati igények is kielégíthetők lesznek.
Az előző évi jogcímek közül kikerült az önkormányzati kincstárak létrehozását
szorgalmazó támogatási előirányzat, mivel a program befejezettnek tekinthető,
az önkormányzatok az általuk indokoltnak tartott esetekben e finanszírozási
rendszert bevezették. A javaslat elfogadása esetén az 5 új jogcímen, összesen
2,8 milliárd Ft támogatásra nyújthatnak be pályázatot az önkormányzatok.
Az előirányzatok között korábban is szereplő jogcímek esetében az igénybevételi feltételek nem változnak, az új támogatási formák rendeltetését a javaslatban meghatározták.
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3.3.2.

A működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatása
A támogatás összege lényegében nem változik, az előző évi 12,9 milliárd
Ft-tal szemben a javaslat 13 milliárd Ft. Az előirányzatok közül különösen az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása címén javasolt összeg megalapozottsága vitatható, csak a tervezett szigorítások hatására és az év közbeni lemondásokból átcsoportosítható forrásokkal
kiegészítve biztosíthatja a várható igények kielégítését.
A 2000. évi költségvetési törvényben meghatározott szigorító rendelkezések hatására az adott évben valamelyest csökkent e kiegészítő támogatást
igénybe vevő önkormányzatok száma, az ezt követő években viszont folyamatosan emelkedik. A 2000. évi 1169-el szemben 2001. évben 1208, míg
a 2002. évben már az I. ütemű elosztás során 1230 önkormányzat részesült
ÖNHIKI-s támogatásban. Az ilyen címen folyósított összeg 2000. évben 12,4
milliárd Ft, 2001. évben 13,6 milliárd Ft volt, a 2002. évi I. ütemben pedig 15,4
milliárd Ft-ot hagytak jóvá.
A 2003. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő igénybevételi szabályok
olyan szigorító rendelkezéseket nem tartalmaznak, amelyek lényegesen csökkentenék e támogatásra jogosult önkormányzatok számát, a pénzügyi kondíciókat meghatározó javasolt forrásoldali szabályozás pedig az
ÖNHIKI-s önkormányzatok számának további növekedését okozhatja.
A forráshiány kimunkálására és a támogatás igénybevételére vonatkozó - a tervezet 6. számú melléklete 1. pontjában meghatározott - szabályok javasolt kiegészítései, kisebb módosításai a rendszer hatékonyságát növelik és az indokolatlan igénybevétel megakadályozását célozzák.
• Az 1.2.2. pontban a szükséges személyi juttatások számításához meghatározásra került az a nagyságrend, amellyel a kisebb településeken a főállású
polgármester esetén is csak a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértékét vehetik figyelembe.
• Az 1.2.4. pont a működési célú pénzmozgások (átvételek, átadások) számbavételi módját rögzíti.
• Az 1.2.9. pont az országos átlagtól eltérő fajlagos (egy ellátottra jutó) működési kiadások pontosított rendezési módját rögzíti. Az átlagszámításnál figyelmen kívül hagyják azokat az önkormányzatokat, ahol a működési kiadás kiugróan alacsony, vagy magas.
A jogosulatlan igénybevétel megakadályozása érdekében változik a támogatással való elszámolás rendje is. A költségvetési törvényjavaslat 6. számú mellékletének 1.7.2. és 1.7.3. pontjában meghatározott szigorító rendelkezés az önkormányzatokat a forráshiány mértékének kimunkálása
során a saját bevételek pontosabb számbavételére ösztönzi.
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3.3.3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása
A helyi önkormányzatok színházi támogatásán belül több mint háromnegyedével (76%) nő a kőszínházak épületeinek működtetéséhez való hozzájárulások összege, de számottevő a különböző művészeti tevékenységek támogatási növekménye is.
Új elem a törvénytervezetben, hogy a bábszínházaknál is javasolják
bevezetni a kőszínházaknál alkalmazott kételemű támogatást, azaz
külön előirányzat szerepel a bábszínházak működtetésével kapcsolatos kiadások támogatására.
A támogatások elosztásának módja, igénybevételi szabályai nem változnak.

3.3.4.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
A javasolt előirányzat a 2002. évi 10,6 milliárd Ft-hoz képest változatlan összegű, reálértéke csökkenő. A támogatás fő célja- az infrastrukturális feltételekben meglévő különbségek mérséklése a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségek önkormányzatainál- nem változik.
A támogatható konkrét célokat – a vonatkozó Kormányrendeletben – bővítették (2001-től a címzett támogatásban részesülő humán infrastruktúra
fejlesztése; önkormányzati tulajdonú és alapfeladatokhoz kapcsolódó intézmények beruházásai; településrendezési tervek készítése; 2002-től a kedvezőtlen
telepszerű lakókörzetek termelő- infrastruktúrájának kiépítése). Egy esetben
pedig szűkítették (2001-től – magas egyéb állami támogatottsága miatt - a
közhasznú munkák dologi és fejlesztési költségeinek támogatása).
Az előirányzat megyék közötti elosztását később megjelenő kormányrendelet
állapítja meg. 2002. évtől változás, hogy a támogatásra a pályázatot a
TÁH-on keresztül kell benyújtani a területfejlesztési tanácshoz. A TÁH megvizsgálja a pályázatot és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a helyi önkormányzatot.

3.3.5.

Céljellegű decentralizált támogatás
A felhalmozási és „vis maior” célokra szolgáló javasolt összeg 6,5 milliárd Ft,
amely megegyezik a 2002. évi előirányzattal. Az összegből 6,3 milliárd Ft
a címzett és céltámogatásról szóló törvény előírásai szerint normatív alapon
oszlik meg a megyék és a főváros között. A keretek részletes felhasználásáról a
megyei területfejlesztési tanácsok, illetve a Fővárosi Közgyűlés döntenek. A
fennmaradó 243,9 millió Ft a „vis maior” esetekre fenntartott központi tartalék, melynek igénybevételét a törvényjavaslat a 2001-2002. évinek megfelelően
szabályozza.
2002. évtől változás, hogy a támogatásra a pályázatot a TÁH-on keresztül
kell benyújtani a területfejlesztési tanácshoz. A TÁH megvizsgálja a pályázatot
és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a helyi önkormányzatot.
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3.3.6.

Hátrányos helyzetű megyék felzárkóztatását elősegítő támogatás
A korábbi években a költségvetési törvények alapján lehetőség nyílott arra,
hogy az ország gazdaságilag – az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) tekintetében – legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyéi (1997-1999. években
három, 2000-2002 években öt megye) fejlesztésére és 2000. évtől kiemelten e
megyék elmaradott térségeinek felzárkóztatására többlettámogatás álljon rendelkezésre.
Az öt megyében – kiegészülve Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyével az 1 főre jutó (GDP) növekedése a 1998-2000 közötti időszakban elmaradt az
országos átlagtól. E megyékben az 1 főre jutó GDP a KSH adatok alapján
2000. évben az 1312 ezer Ft/fő országos átlaghoz viszonyítva a legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 710 E Ft, Nógrád megyében 714 E
Ft, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 852 E Ft, Békés megyében 864 E Ft, JászNagykun-Szolnok megyében 874 E Ft, Bács-Kiskun megyében 887 E Ft, Somogy
megyében 892 E Ft.
A költségvetési törvényjavaslat 57. §-a a 2003. évre – a korábbi öt és
az újabb két megye (Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun) részére –
az ott megjelölt fejezetek költségvetéséből – szintén biztosítani kívánja e támogatást. Ennek mértéke összességében e fejezetek pályázati
rendszerben kihelyezhető előirányzatai 30%-ának megfelelő (megyénként
meghatározott arányban felosztott) támogatási keretösszeg. A törvényjavaslat
szerint felhatalmazást kap a Kormány, hogy ezen elkülönítendő kereteknek az
eltérő megyei sajátosságok és programok érvényesítésére lehetőséget adó,
összehangolt felhasználási szabályait rendeletben állapítsa meg. A gazdaságilag legkedvezőtlenebb helyzetben lévő megyék felzárkóztatása így
folytatódhat.

3.4.

Átengedett bevételek
A törvényjavaslat az önkormányzatok pénzügyi szabályozásában legjelentősebb változást az átengedett bevételek területén tartalmaz. (Az átengedett személyi jövedelemadó és önkormányzati támogatások rendelkezési jogosultság
szerinti megoszlását a 2. számú melléklet mutatja be.) A személyi jövedelemadóban megnő a minden települési önkormányzatot, külön feltétel nélkül megillető, helyben maradó rész aránya, a beszedett gépjárműadó
pedig teljes összegben az önkormányzatokat illeti meg.
A 2003. év előtt a központi költségvetéssel megosztott gépjárműadó a javaslat
szerint teljes egészében az önkormányzatokat illeti meg. Ennek és az alsó adómérték megemelésének együttes hatására e forrásból 15,5 milliárd Ft többletbevétel várható. Az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét azonban ez az intézkedés 2003. évben lényegesen nem befolyásolja, mivel a növekmény a
többletfeladatok forrásaként figyelembevételre került.
A személyi jövedelemadó összege a 2002. évinek több mint egyötödével nő.
Ezen belül az elméletileg szabad rendelkezésű rész 5%-ról, 10%-ra emelkedik.
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Az önkormányzati saját bevételek nagyságrendjében meglévő különbségek
mérséklésére javasolt összeg 44,2%-kal haladja meg az előző évit. Az SZJA és az
iparűzési adó együttes növekménye miatt ugyanis csak e forrásrész ilyen mértékű emelésével oldható meg a szükségesnek ítélt kiegyenlítés. Mindezek eredményeként a normatívan elosztott, többnyire konkrét feladatokhoz rendelt adó
arányaiban és abszolút összegében is csökken.
A személyi jövedelemadóból való részesedés javasolt változtatásának hatását
az alábbi táblázat számszerűsíti:
Megnevezés

2002. év
Millió
Ft

Külön feltétel nélküli

41.744,7

2003. év

Megoszlás
%
12,5

Millió
Ft
101.275,0

Megoszlás
%
25,0

2003/2002
%
242,6

Normatív módon felosztott
– megyei önkormányzatok részesedése
– normatív hozzájárulások
fedezete
Összesen
Jövedelem különbségek
mérséklésére
Mindösszesen

16.500,0

23.234,0

140,8

220.943,8

201.591,0

91,2

237.443,8

71,1

224.825,0

55,5

94,7

54.769,3

16,4

79.000,0

19,5

144,2

333.957,8

100,0

405.100,0

100,0

121,3

Az SZJA kiegészítés felosztásának – a tervezet 4. számú melléklete szerint –
javasolt rendje az előző évihez képest olyan kisebb korrekciókat tartalmaz, amelyek összességében igazságosabb elosztást eredményeznek.
• Az SZJA törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók által bevallott iparűzési adó egy lakosra jutó összegét, a település nagyságrendjétől függően,
differenciáltabban határozza meg a javaslat (2.1. pont).
• Az iparűzési adó hiányában megállapítandó településkategóriánkénti átlagszámításnál a kiugróan alacsony, illetve magas iparűzési adóval rendelkező
önkormányzatokat figyelmen kívül hagyták (2.2.2. pont).
• A számított adóerőképesség kimunkálásához alkalmazott valorizációs kulcs
az előző évi 1,15-ről, 1,2-re változik. Ezt indokolja, hogy az előző két évben
az iparűzési adó országos szinten 22%-kal nőtt.
Az önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedésével kapcsolatos normaszövegben az előző évhez képest formális változás, hogy az összegszerű meghatározások átkerültek a törvénytervezet 4. számú mellékletébe.
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3.5.

Saját források
A 2003. évi költségvetési javaslathoz becsatolt mérleg szerint a helyi önkormányzatok összes tárgyévi bevétele a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva 34,3%-kal, a várható előző évi teljesítéshez képest 11,4%-kal nő. A
saját folyó bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, átvett pénzeszközök növekedése (38,1%) meghaladja az önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolataiból származó bevételek (állami támogatások, hozzájárulások, átengedett bevételek) 30,7%-os növekedési ütemét.
A saját folyó bevételek (elsősorban helyi adók) a javaslatban szereplő mértékű
emelkedését a beterjesztett adótörvény módosítás nem alapozza meg. A felhalmozási, tőke jellegű bevételek prognosztizált növekedése az értékesíthető
önkormányzati vagyon összetétele alapján nem tekinthető teljesíthetőnek, annak ellenére, hogy 2003. évben a gázközmű vagyon kártalanítás keretében
mintegy 11 milliárd Ft vagyonjuttatással számolhatnak azok az önkormányzatok, amelyek 1993. augusztusa és 1995. decembere közt saját hozzájárulásból létesítettek gázközmű vagyont.
Az intézmények működési bevételeinek 3,7%-os emelkedése megfelel a térítésköteles alapfeladatokból és kapacitásaik hasznosításából várható bevételek
növekményének, a kamatbevételek várható csökkenése összhangban van az
infláció kamatok mérséklésére gyakorolt hatásával.
A helyi önkormányzatok összes tárgyévi bevételeinek 27%-át kitevő saját folyó bevételek a PM javaslata szerint 2003. évben az előző évi várható teljesítéshez és a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz képest is az inflációt meghaladó mértékben, összességben 157,4 milliárd Ft-tal nőnek.
A 2002. évi előirányzathoz viszonyított növekmény 71%-át (111 milliárd Ft-ot)
az önkormányzatok sajátos bevételeiből (illeték, helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, bírságok) tervezik. A helyi adókból számított többletbevétel 78 milliárd Ft, amelynek mintegy 90%-át az iparűzési adóból származik a
prognózist készítők várakozása szerint, amely változatlan adómérték, és az
adómérték maximális 2%-hoz közelítő kihasználtsága mellett túlzottnak tekinthető.
Az iparűzési adó az önkormányzatok között igen egyenlőtlenül oszlik meg, a
képződésben mutatkozó területi egyenlőtlenségeket az adóerő képesség vizsgálata alapján az SZJA kiegészítése csak kis mértékben képes mérsékelni. (Ezt támasztották alá a helyi adóztatással kapcsolatos korábbi ÁSZ vizsgálat tapasztalatai is.)
A saját bevételek között szereplő illetékbevétel (valójában a beszedett illeték
50%-a befizetésre kerül az állami költségvetésbe, így megosztott bevétel) a tervezet szerint a 2002. évi várhatóhoz képest 20,3%-kal, az országgyűlési eredeti
előirányzathoz viszonyítva 47,4%-kal növekszik. Az előirányzat csak az öröklési és ajándékozási, valamint gépjármű átírási illeték növelésére benyújtott törvénymódosítás elfogadása, továbbá a hátralékok erőteljes csökkentése esetén
teljesíthető.
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A fővárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzatok illetékbevételére hatást gyakorol a költségvetési törvényjavaslatban az ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték megosztásának módosítására vonatkozó elképzelés. Az önkormányzatok részesedése az ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékből a korábbi 10%-ról 50%-ra nő, amely várhatóan 600-800 millió forint többletforrást
jelent az illetékes önkormányzatoknak.
Az Állami Számvevőszék illetékhivatali tevékenységre irányuló vizsgálatának
tapasztalatai alapján a törvényjavaslatban megfogalmazott módosítások érintik az illetékhivatalok működtetésével kapcsolatos kiadások viselésének szabályait, megszűnik a fővárosi, megyei illetékhivatalok által beszedett bevételből a
felmerült kiadások – a megyék és főváros közötti újraelosztást megelőző – levonhatósága, a kiadásoknak ily módon történő „megosztása”.
Az intézkedés nagyobb érdekeltséget teremt az illetékek beszedésével kapcsolatos kiadások viselésében, a költségtakarékos intézkedések kidolgozásában. Ezzel
egyidejűleg 70%-ról 65%-ra csökken a kincstárhoz utalandó hányad, amelynek
kétharmada egyenlő összegben – huszadrészenként – egyharmada lakosságszám arányában illeti meg a fővárosi, megyei önkormányzatokat, a kincstári
felosztást követően.
Az osztalékok, koncessziós díjak 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyított 300%-os növekményét a 2002. évi teljesítési adatok, és más információk
sem támasztják alá. Az önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságok többnyire közüzemi szolgáltatásokat látnak el, az alacsony díjtételek
mellett nyereségük minimális, osztalékot nem fizetnek.
A helyi önkormányzatok saját bevételeit érintő javaslat, hogy a szabálysértés
miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési önkormányzat jegyzője által behajtott összege 100%-ban az önkormányzatot illeti meg 2003. évtől, az e címen elérhető többletbevétel tervezése
azonban túlzott.
A tervezet a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva az államháztartáson belüli átutalásokból származó (átvett) pénzeszközök 31,7%-os
növekedésével számol, amelynek 93%-át az Egészségbiztosítási Alaptól az alapés szakellátások működtetésével kapcsolatos átvett pénzeszközök alkotják.
Az Egészségbiztosítási Alapból átvett bevételeknél a 2002. évi várható teljesítést
14,2%-kal haladja meg a 2003. évre tervezettet. Nem ismertek azonban az
egészségügy tb. finanszírozásának tervezett módosulásai, illetve ennek várható
hatása az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények működésére.
Az egészségügyi bérintézkedéseknek a fenntartókhoz, működtetőkhöz a teljesítményfinanszírozás keretében történő eljuttatása miatt szintén allokációs feszültségek megjelenése várható, amely az alacsonyabb teljesítményű, kisebb
kórházak, rendelőintézetek esetében működési zavarokhoz vezethet.
Nem ismertek a Munkaerőpiaci Alappal kapcsolatos jogszabályi változások
sem, az egyébként csökkentett mértékben számított Munkaerőpiaci Alaptól át-
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vett pénzeszközök nagyságrendje várhatóan teljesíthető (közhasznú munka
szervezés elmúlt évekbeli tapasztalatai alapján).
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek tervezett nagyságrendjét az önkormányzatok vagyoni, pénzügyi helyzete, a felhalmozási kiadások várható
csökkenése sem támasztja alá. Pl. az államháztartáson belüli felhalmozási bevételeket a javaslat a 2002. évi 20 milliárd Ft országgyűlési előirányzattal
szemben 2003. évben 45 milliárd Ft-ban valószínűsíti.
A 2003. évi számítások szerint az önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű
kiadásai nem növekednek, a 2002. évi országgyűlési előirányzat szintjén teljesülnek. Ezzel szemben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek a tervezet szerint
a 2002. évi előirányzathoz képest 84 milliárd Ft-tal nőnek. Az egyszeri, vagyonértékesítésből származó bevételek folyó működési kiadásokra történő felhasználása a vagyonfelélés korábbi években tapasztalt jelenségének folytatódását
jelzi.
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KIMUTATÁS
az átengedett személyi jövedelemadó és önkormányzati
támogatások rendelkezési jogosultság szerinti megoszlásáról

2. számú melléklet
a V-1015/2002. Véleményhez

(adatok millió Ft-ban)
Forrás

Feladatokkal nem terhelt

Felhaszn. kötöttség

Felhaszn. kötöttséggel engedett

megnevezése

elõirányzat

nélküli hozzájárulás

hozzájárulás és támogatás

2000.

2001.

2002.

helyben maradó

29 948

35 817

41 745

kiegészítés

44 139

49 771

54 769

2003.

2000.

2001.

2002.

2003.

2000.

2001.

2002.

Összesen

2003.

2000.

2001.

2002.

2003.

101 275

29 948

35 817

41 745

101 275

102 234

44 139

49 771

54 769

102 234

27 976 165 497 200 948 237 444

201 591

275 335 305 897 337 998

515 278

SZJA

norm. feladatokra
Norm. hj.

165 497

187 779

222 969

173 615

275 335

305 897

337 998

515 278

színházi tám.

13 169

14 475

5 625

5 997

6 556

10 414

5 625

5 997

6 556

10 414

önhiki

11 533

12 000

12 900

13 000

11 533

12 000

12 900

13 000

kp. elõirányzat

13 811

15 491

14 741

16 020

13 811

15 491

14 741

16 020

Tûzoltóságok tám.*

16 013

4 000

4 000

0

16 013

4 000

4 000

0

Közoktatási kieg.

12 655

14 817

15 038

18 242

12 655

14 817

15 038

18 242

Egyes jöv.pótló tám.kie.

35 693

52 915

55 633

59 006

35 693

52 915

55 633

59 006

L.t.folyékony hull. árt.t.

350

317

315

0

350

317

315

0

10 488

14 566

13 000

0

10 488

14 566

13 000

Közcélú munkavégzés*
Szociális továbbképz. és
szakvizsga tám.

890

890

Címzett- és céltám.

52 300

67 300

58 300

57 300

52 300

67 300

58 300

57 300

Területi kiegy.

10 900

10 573

10 573

10 573

10 900

10 573

10 573

10 573

6 870

6 544

6 544

6 544

6 870

6 544

6 544

6 544

Cél jell. dec. tám.
Összesen

Megoszlás
Megjegyzés:
* SZJA-ba átkerült

74 087

85 588

96 514

203 509

440 832

493 676

560 967

688 893

165 750

213 611

213 641

10,9

10,9

11,1

18,1

64,8

62,5

63,8

61,2

24,3

26,6

25,1

232 965 680 669 792 875 871 122 1 125 366

20,7

100,0

100,0

100,0

100,0

1. sz. melléklet
a V-1015/2002. SZ. véleményhez
Kimutatás
a központi költségvetési szervek és az önkormányzatok támogatási elõirányzatairól

(adatok millió Ft-ban)
Megnevezés
Kp.kv.szervek tám.
Önk.tám.+SZJA

1994.
320 097,3
361 503,0

1995.
386 658,5
394 328,9

Ebbõl:
- támogatás
- SZJA

293 644,4 307
67 859,0
87
Elõirányzat az elõzõ év százalékában
Kp.kv.szervek tám.
100,0
Önk.tám.+SZJA
100,0

Ebbõl:
- támogatás
- SZJA

100,0
100,0
Reálérték az elõzõ évhez viszonyítva
Kp.kv.szervek tám.
Önk.tám.+SZJA

Ebbõl:
- támogatás
- SZJA

1996.

1997.

1998.

1999.

457 101,0
431 550,5

507 849,6
497 462,8

654 601,4
589 045,9

815 202,8
640 351,0

258,9
070,0

330 276,5
101 274,0

361 810,8
135 652,0

409 955,9
179 090,0

120,8
109,1

118,2
109,4

111,1
115,3

128,9
118,4

124,5
108,7

104,6
128,3

107,5
116,3

109,5
133,9

113,3
132,0

86,7
78,3

90,3
83,6

90,8
94,2

110,5
101,5

2000.

2001.

2002.

2003.

990 627,8
692 481,5

1 122 186,0
792 874,8

1 194 876,6
871 121,8

1 779 810,0
1 125 367,0

556,0
311,3

440 486,7 450 167,5
199 864,3 242 314,0

506 338,7
286 536,1

537 164,0
333 957,8

720 267,0
405 100,0

245,3
597,0

121,5
108,1

113,3
114,5

106,3
109,9

148,9
129,2

107,4
111,6

102,2
121,2

112,5
118,1

106,1
116,5

134,1
121,3

112,1
97,8

109,6
97,5

102,8
104,0

101,2
104,4

141,5
122,7

75,1

82,1

89,5

97,1

96,7

92,2

102,1

100,2

127,4

92,1

88,9

109,4

113,1

100,4

109,3

107,4

110,7

115,2

Reálérték az 1994. évhez viszonyítva
Kp.kv.szervek tám.
Önk.tám.+SZJA

86,7
78,3

78,3
65,5

71,1
61,7

78,5
62,6

88,0
61,2

96,5
59,7

99,2
62,1

100,4
64,8

142,1
79,5

Ebbõl:
- támogatás
- SZJA

75,1
92,1

61,7
81,9

55,2
89,6

53,6
101,4

51,8
101,8

47,8
111,3

48,8
119,5

49,2
132,4

62,7
152,5

Megjegyzés:

2003/1994

Az adatok forrása a központi költségvetésrõl szóló törvények és a 2003. évi javaslat
A reálérték kimunkálásához 1995-tõl, 2003-ig figyelembe vett infláció az évek sorrendjében: 28,2%; 23,6%; 18,3%; 14,3%; 10,0%; 9,8%; 9,2%; 5,0%, 5,0%.
A központi költségvetési szervek támogatása nem tartalmazza a különbözõ célprogramok és beruházásokhoz elõirányzott támogatásokat.

KIMUTATÁS
az átengedett személyi jövedelemadó és önkormányzati
támogatások rendelkezési jogosultság szerinti megoszlásáról

2. számú melléklet
a V-1015/2002. Véleményhez

(adatok millió Ft-ban)
Forrás

Feladatokkal nem terhelt

Felhaszn. kötöttség

Felhaszn. kötöttséggel engedett

megnevezése

elõirányzat

nélküli hozzájárulás

hozzájárulás és támogatás

2000.

2001.

2002.

2003.

helyben maradó

29 948

35 817

41 745

kiegészítés

44 139

49 771

54 769

2000.

2001.

2002.

2003.

2000.

2001.

2002.

Összesen

2003.

2000.

2001.

2002.

2003.

101 275

29 948

35 817

41 745

101 275

102 234

44 139

49 771

54 769

102 234

165 497

200 948

237 444

201 591

275 335

305 897

337 998

515 278

SZJA

norm. feladatokra
Norm. hj.

165 497

187 779

222 969

173 615

275 335

305 897

337 998

515 278

színházi tám.

13 169

14 475

27 976

5 625

5 997

6 556

10 414

5 625

5 997

6 556

10 414

önhiki

11 533

12 000

12 900

13 000

11 533

12 000

12 900

13 000

kp. elõirányzat

13 811

15 491

14 741

16 020

13 811

15 491

14 741

16 020

Tûzoltóságok tám.*

16 013

4 000

4 000

0

16 013

4 000

4 000

0

Közoktatási kieg.

12 655

14 817

15 038

18 242

12 655

14 817

15 038

18 242

Egyes jöv.pótló tám.kie.

35 693

52 915

55 633

59 006

35 693

52 915

55 633

59 006

L.t.folyékony hull. árt.t.

350

317

315

0

350

317

315

0

10 488

14 566

13 000

0

10 488

14 566

13 000

Közcélú munkavégzés*
Szociális továbbképz. és
szakvizsga tám.

890

890

Címzett- és céltám.

52 300

67 300

58 300

57 300

52 300

67 300

58 300

57 300

Területi kiegy.

10 900

10 573

10 573

10 573

10 900

10 573

10 573

10 573

6 870

6 544

6 544

6 544

6 870

6 544

6 544

6 544

Cél jell. dec. tám.
Összesen

Megoszlás

Megjegyzés:
* SZJA-ba átkerült

74 087

85 588

96 514

203 509

440 832

493 676

560 967

688 893

165 750

213 611

213 641

232 965

680 669

792 875

871 122

1 125 366

10,9

10,9

11,1

18,1

64,8

62,5

63,8

61,2

24,3

26,6

25,1

20,7

100,0

100,0

100,0

100,0

KIMUTATÁS
a normatív támogatás és normatív SZJA
ágazati megoszlásáról és növekedésérõl

Sorszám

Megnevezés

OGY elõirányzat
2002. évi

1
2
3
4
5
6
7
8

Községek ált. feladatai

(adatok millió Ft-ban)
változás
2002. évi OGY elõir-hoz
Összeg

%

9 533,7

9 415,6

-118,1

98,76

15 896,3

23 149,4

7 253,1

145,63

Körjegyzõség

3 182,9

3 820,0

637,1

120,02

Lakott külter. kapcs. felad.

1 101,3

1 150,0

48,7

104,42

Körzeti ig. felad.

8 360,1

10 370,0

2 009,9

124,04

Megyei ig. és sport felad.

2 148,4

2 572,5

424,1

119,74

Üdülõhelyi felad.
Társ.gazd.szemp.

5 707,4
5 843,6

5 970,0
6 400,0

262,6
556,4

104,60
109,52

51 773,7

62 847,5

11 073,8

121,39

Pénzbeni szoc. ellátás

53 636,7

57 027,3

3 390,6

106,32

Lakáshozjutás és fennt.

18 236,9

14 236,9

-4 000,0

78,07

Szoc. és gyerm. jóléti

16 389,3

19 462,6

3 073,3

118,75

Gyermekvéd. szakellátás

14 628,9

16 431,2

1 802,3

112,32

Benntlakásos és átmeneti i.

17 530,5

23 598,8

6 068,3

134,62

5 714,5

7 572,0

1 857,5

132,51

828,3

1 518,1

689,8

183,28

13 147,6

16 602,1

3 454,5

126,27

3 602,0
285,7

6 504,5
387,5

2 902,5
101,8

180,58
135,63

144 000,4

163 341,0

19 340,6

113,43

42 954,5

54 740,0

11 785,5

127,44

201 403,1

276 520,6

75 117,5

137,30

17 033,8

24 697,0

7 663,2

144,99

7 943,0

10 749,3

2 806,3

135,33

Települési ig. komm. és sport

Ig. sport. komm. össz. (1-8)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2003. évi

3. számú melléklet
a V-1015/2002. Véleményhez

Nappali szoc. int.
Hajléktalanok átmeneti int.
Pszichiátriai és fogy.
Gyermekek napk. ellátása

Szoc. int. módsz. fa.

Szoc. norm. össz. (9-18)
19

Óvodai nevelés

20

Isk. okt.+szakképz. össz.

21

Különl. gondozás össz.

22

Alapfokú mûv. okt. össz.

23

Bentlak. koll. ell. össz.

18 153,0

24 633,0

6 480,0

135,70

24

Kiegészítõ hj. közokt.
feladatokhoz össz.

47 903,9

54 191,7

6 287,8

113,13

335 391,3

445 531,6

110 140,3

132,84

8 872,7
4 428,4

11 448,5
5 724,3

2 575,8
1 295,9

129,03
129,26

13 301,1

17 172,8

129,11

544 466,5

688 892,9

3 871,7
144 426,4

Közoktatási jogcímek 19-24-ig össz.

25
26

Helyi közmûvelõdési hj.
Megyei közmûvelõdési hj.

Közmûv. össz. (25-26)
MINDÖSSZESEN

126,53

KIMUTATÁS
a normatív, kötött támogatások
ágazati megoszlásáról és
növekedésérõl

Megnevezés

Sorszám

(adatok millió Ft-ban)
változás
2002. évi OGY elõir-hoz

OGY elõirányzat
2002. évi

4. számú melléklet
a V-1015/2002. Véleményhez

2003. évi

Összeg

%

1

Ped. szakvizsga és továbbk.

2 324,9

2 320,0

-4,9

99,8

2

Ped. szakkönyv vásárlása

2 215,7

2 198,0

-17,7

99,2

3

Rászorultsági a. járó kieg. tám.
ingyenes óvodai étkeztetéshez

0,0

850,4

850,4

4

Tanuló tankönyv vásárlása

3 344,6

5 236,0

1 891,4

156,6

5

Diáksport

1 667,2

1 638,0

-29,2

98,2

6

Közokt. közalap. tám. *

3 955,2

2 000,0

-1 955,2

50,6

7

Szakmai fejlesztés

0,0

4 000,0

4 000,0

8

Pedagógiai szakszolg. tám.**

750,0

0,0

-750,0

0,0

9

Arany J. tehetséggond. pr.***

780,8

0,0

-780,8

0,0

15 038,4

18 242,4

3 204,0

121,3

I.

Oktatás összesen

-

-

1

Egyes jöv. pótló tám.

55 633,4

59 005,7

3 372,3

106,1

2

Közcélú foglalk. tám.

14 535,6

13 000,0

-1 535,6

89,4

3

Szoc. továbbk. és szakv. t.

0,0

890,0

890,0

-

II.

Szoc. ágazat összesen

70 169,0

72 895,7

2 726,7

103,9

III.

Önk. hiv. tûzoltóságok tám.

18 475,0

27 656,6

9 181,6

149,7

IV.

Lak. foly. tel. hulladék

315,4

320,0

4,6

101,5

Mindösszesen

103 997,8

119 114,7

15 116,9

114,5

* Részben beépült a szakmai fejlesztés normatívába.
** Beépült a különleges gondozás keretében nyújtott ellátás normatívába. (3. sz. mell. 21c pont)
*** Beépült az egyéb közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítõ hozzájárulások közé.

