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KÖZÉPPONTBAN A 2016-OS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Összefoglaló a sajtó számára
Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (17208)
és a 2016. évi költségvetési folyamatok makrogazdasági elemzéséről
Az Állami Számvevőszék elvégezte a 2016-os központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, és
elemzést készített az előző év költségvetési folyamatainak makrogazdasági összefüggéseiről. Az ÁSZ
megállapította, hogy a tavalyi költségvetés végrehajtása szabályszerű volt, a hiány és az
államadósság alakulása a jogszabályi előírásoknak és az uniós feltételeknek megfelelt, a
zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok megbízhatóak. A
jelentéshez kapcsolódó makrogazdasági elemzéssel az ÁSZ törvényi kötelezettségének megfelelve
támogatja a jól irányított államot és a Költségvetési Tanács munkáját.
Az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) a zárszámadás ellenőrzésével, a zárszámadási törvényjavaslatról adott
véleményének a célja az, hogy támogassa az Országgyűlést a törvényjavaslat elfogadhatóságával kapcsolatos
döntéshozatalban és megállapításaival erősítse a közpénzekkel való felelős gazdálkodást. Az ÁSZ összesen 152
szervezetnél végzett ellenőrzést.
Az ÁSZ zárszámadási ellenőrzése megállapította, hogy 2016-os költségvetés végrehajtása megfelelt a jogszabályi
előírásoknak. A zárszámadási törvényjavaslatban a központi alrendszer részét képező központi költségvetés, a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok bevétel- és kiadás-teljesítési adatai
megbízhatóak. A törvényjavaslat valósághűen mutatja be a költségvetés végrehajtására vonatkozó pénzügyi
adatokat, információkat.
Az államháztartás központi alrendszere 2016. évi bevételei 18 229,9 Mrd Ft-ra, kiadásai 19 054,9 Mrd Ft-ra teljesültek,
így a pénzforgalmi hiány 825,0 Mrd Ft volt, ami a GDP 2,3%-ának felel meg. Az államháztartás központi alrendszere
2016. évi törvényi előirányzatainak teljesítése, a hiány és államadósság alakulása megfelelt az Alaptörvény és a
vonatkozó törvények előírásainak, valamint az uniós feltételeknek. A kormányzati szektor uniós módszertan szerinti
adóssága 2016 végén a GDP 73,9%-a volt (26 164,4 Mrd Ft) a 2015. évi 74,7%-hoz (25 654,0 Mrd Ft) képest. Az uniós
kritériumok szerinti adósságcsökkentési követelményt Magyarország teljesítette – állapította meg az ÁSZ.
Az ellenőrzés szabályszerűségi hibákat tárt fel az ellenőrzött szervezetek mintegy harmadánál, amelyek szabályozási
hiányosságokhoz, a gazdálkodási jogkörök nem szabályszerű gyakorlásához kapcsolódtak. A szabálytalanságok
megszüntetésére az ÁSZ levélben szólította fel az érintetteket. Az ÁSZ megállapította, hogy az egy évvel ezelőtt, a
2015-ös költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során megfogalmazott figyelemfelhívó levelekben foglalt
hiányosságok döntő többségét a címzettek kijavították.
Az ÁSZ makrogazdasági elemzése rámutat, hogy 2016-ban folytatódtak a korábbi években indított kormányzati
programok a gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság javítása érdekében. A gazdasági növekedés elősegítése
érdekében – összhangban az ÁSZ ajánlásaival – kiemelt célt jelentett a munkát terhelő adók csökkentése. A
költségvetés stabilitásának megteremtése érdekében 2016-ban is fontos területet jelentett az adófehérítés, ami
hozzájárult az ÁSZ által javasolt „fenntartható kifehérítés” modelljének beindításához. A gazdasági növekedés és a
családok támogatása érdekében a lakástámogatásokra fordítható költségvetési kiadások jelentősen emelkedtek
tavaly – áll az ÁSZ makrogazdasági elemzésében.
A gazdasági válság megszűnését követően a magyar gazdaság növekedési pályára állt és növekedés jellemezte 2016ban is. A GDP növekedésének mértéke a 2015-ös 3,4%-hoz képest 2016-ban 2,2% volt. Ez a növekedési ütem
nagyságrendileg megfelelt az Európai Unióban tapasztalható átlagos gazdasági teljesítménynek. Az előző évihez
képest alacsonyabb mérték okai között az egyik meghatározó elem az európai uniós források összegének és
felhasználásának csökkenése, ami közvetlen hatással volt a bruttó álló-eszköz felhalmozás alakulására is. Termelési
oldalon az ipar és az építőipar teljesítménye maradt el jelentősebben a 2015. évitől, a mezőgazdaság és a közösségi
szolgáltatások értékének kismértékű növekedése mellett.
A munkanélküliségi ráta tovább csökkent, a foglalkoztatottak száma a rendszerváltozás óta a legmagasabb volt,
valamint a foglalkoztatottak 72,1%-os aránya 2016-ban első alkalommal haladta meg az Európai Unió
tagországainak átlagát. A centralizációs arány előző években tapasztalt növekedési trendje megfordult és a 2015-ös
48,2%-hoz képest 3,4 százalékponttal csökkent. E mutató alakulásában tükröződnek a kormányzat adópolitikai
intézkedései és a munkajövedelem adóterhelésének csökkentése – világít rá az ÁSZ elemzése.
A jelentés és a költségvetési folyamatokról készült elemzés megtalálható az ÁSZ honlapján (www.asz.hu).
Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független
alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és
hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását,
használatát segíti elő.

