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Az EU-források makrogazdasági hatásai – A nagyberuházások 

fenntarthatósági szempontjai 

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke előadása 

2017. március 23. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelt Konferencia! 

 

Az Állami Számvevőszék minden év költségvetési törvényjavaslatának 

véleményezése, illetve a költségvetés zárszámadásának ellenőrzése 

során kiemelt figyelmet szentelt az uniós források felhasználásának. A 

Számvevőszék az ellenőrzési jelentések mellett elemzéseket is készít, 

amelyeknek egyik fő célja az, hogy a múlt ellenőrzési tapasztalatainak 

összegzése, az összefüggések feltárása alapján a jövőre nézve 

fogalmazzon meg következtetéseket, javaslatokat. Ezen 

ellenőrzéseinkre, elemzéseinkre építve a 2007-2013-as programozási 

időszakra vonatkozó főbb megállapításaim a következők: 

• A 2007-2013 programozási időszak Európai Uniós támogatási 

kerete teljes mértékben felhasználásra került, jelentős kormányzati 

szervezési munka eredményeként. A teljes keret igénybevételéhez 

döntően járult hozzá az, hogy a keret 10 százalékánál nagyobb 

összegre történt kötelezettségvállalás; 

• Kezelni kellett az uniós források felhasználásának ciklikusságát, és 

az uniós finanszírozás kiszámíthatatlanságát; 

• A pályázati lehetőségeket 2006-ban nem úgy dolgozták ki, hogy a 

fejlesztési terv legfontosabb céljait, vagyis a munkahelyteremtést 

és a gazdaság felpörgetését el lehessen érni; 
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A mostani programozási időszak fő kihívását egyrészt abban látom, hogy 

el kell kerülni az előző időszakban elkövetett hibákat, és pótolni kell a 

hiányosságokat. Másrészt az uniós forrásokból megvalósuló 

fejlesztéseknek fenntarthatónak kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy az uniós 

pénzeket nem elkölteni, hanem befektetni kell. További feladat az uniós 

forrásból megvalósuló projektek integritásának megerősítése, azaz 

szilárd integritásirányítási rendszer kiépítésével annak biztosítása, hogy 

a projektek a közjót szolgálják. 

Most minderről egy kicsit bővebben szólnék. 

Az Állami Számvevőszák 2015. szeptember elején közzétett 

tanulmányában átfogóan értékelte a Magyarország részére különböző 

jogcímeken és céllal juttatott uniós források és az uniós tagsággal járó 

befizetések pénzügyi egyenlegét és gazdasági hatását. Az elemzés 

egyik legfontosabb következtetése az volt, hogy Magyarország számára 

az európai uniós tagság nettó pénzügyi mérlege egyértelműen 

előnyösen alakult, és ez a tagság első évei után tovább erősödött. Ez 

szemléltetik a következő ábrák: 

Magyarország uniós éves tagállami befizetéseinek és évente kapott 

támogatásainak alakulása 2004-2014. évek között 
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A Számvevőszék elemzése ugyanakkor rávilágított arra is, hogy az 

európai uniós támogatások nagysága 2013-ig nem bizonyult 

elégségesnek a növekedés dinamizálásához. 2013 óta azonban a 

magyar gazdaság növekedése lényegesen felgyorsult, amelyben nagy 

szerepe lehetett az uniós támogatások növekvő mértékű 

felhasználásának. Ennek szemléltetésre a következő táblázatban 

egymás mellé állítottuk a költségvetés uniós bevételeit és a GDP 

növekedési ütemét. 

 Év A költségvetés uniós bevételei 
(Mrd Ft) 

a GDP változása az előző év 
százalékában 

2010 805,2 1,3 

2011 913,0 1,6 

2012 1088,5 -1,7 

2013 1619,6 1,5 

2014 1695,7 4,0 

2015 1238,5 3,1 

 

Látszólag nincs szoros összefüggés az uniós bevételek és a gazdasági 

növekedés évenkénti alakulása között. Ilyet azonban nem is lehet 

feltételezni, hiszen az uniós bevételek felhasználása nemcsak az adott 

év gazdasági növekedéséhez járul hozzá. Az azonban a táblázat 

adataiból kiolvasható, hogy a magyar gazdasági növekedés sokkal 

gyorsabb (összesen 8,8 százalék) volt 2013 és 2015 között, mint 2010 

és 2011 között (összesen 1,2 százalék). Ugyanakkor 2010 és 2012 

között a GDP mintegy 10 százalékának, 2013 és 2015. között pedig a 

GDP kb. 15 százalékának megfelelő uniós bevétele volt a 

költségvetésnek. Ennek alapján megállapítható, hogy 2013 és 2015 

között az uniós források felhasználásának jelentős gazdasági dinamizáló 

hatása lehetett. 
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Az átfogó makrogazdasági hatások szemléltetése után az uniós források 

néhány költségvetési összefüggésére szeretnék rámutatni. Az elmúlt 

évek költségvetési törvényjavaslatai és zárszámadásai az európai uniós 

költségvetési kapcsolatokat részletesen, átlátható és összehasonlítható 

módon tartalmazták. Ezért ezen adatok felhasználásával be lehet 

mutatni, hogy az egyes évek költségvetéseiben mekkora uniós forrást, 

és ehhez mekkora magyar költségvetési finanszírozást terveztek, és e 

tervszámokat össze lehet vetni a tényekkel. Ezt a kigyűjtést is 

elvégeztük, és a következő ábrán látható idősorokat kaptuk. Az ábrán 

kék vonal mutatja az uniós forrásokat, piros vonal a hazai költségvetési 

forrásokat, szaggatott vonal a tervszámokat, folytonos vonal pedig a 

tényeket. 

 

Az ábrán az uniós forrás-felhasználás négy időszaka különíthető el.  Az 

első – 2008-tól 2010-ig tartó szakaszban – az uniós források 

felhasználása nagyon vontatottan indult el. Még a nem túl ambiciózus 

tervszámokat sem sikerült teljesíteni. A második szakaszban, azaz 2011-

ben és 2012-ben a tervszámok már ambiciózusak voltak, a teljesítés 

azonban ezektől messze elmaradt.  
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2013-ban és 2014-ben az uniós források felhasználása rekord szintet ért 

el, 2014-ben még a feszített tervet is meghaladta. 2015-ben viszont az 

uniós forrásfelhasználás jelentősen visszaesett. Ennek az oka azonban 

nem a programok meg nem valósulása volt, hanem az, hogy a benyújtott 

magyar számlák kifizetése késedelmet szenvedett. 

Az uniós források felhasználásától lényegesen különböző tendencia 

figyelhető meg a hazai társfinanszírozás számainak alakulásában. Itt 

ugyanis azt látjuk, hogy a költségvetési tervek rendre túlteljesültek, 

többek között azért, mert hazai költségvetésnek kellett kipótolni a kieső 

vagy késedelemmel érkező uniós forrásokat. Még jobban kiemeli ezt az 

összefüggést az, ha a tény- és a tervszámok különbségét egy külön 

ábrán mutatjuk be. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy 2008 kivételével a 

hazai költségvetési támogatás minden évben meghaladta az előirányzott 

összeget, az uniós bevételek pedig két év kivételével minden évben 

elmaradtak az előirányzattól. Különösen jelentős, 1 564 Mrd forint volt az 

uniós programokra költött központi költségvetési hozzájárulás 2015-ben, 

amely jelentős részben az uniós finanszírozás megelőlegezését 

szolgálta.  
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Tisztelt Konferencia! 

Térjünk még vissza az előző ábrához! Ennek adatai alapján könnyű 

belátni, hogy miért kellett az Állami Számvevőszéknek 2013-ig 

folyamatosan a forrásvesztés veszélyére figyelmeztetnie. Ez ugyanis 

nagyon reális veszély volt. A szükséges intézkedések azonban 

megtörténtek, és ezeknek köszönhetően a forrásvesztés sikerült 

elkerülni. Néhány tanulságot azonban érdemes levonni: 

• Az uniós források felhasználását mutató kék, folytonos vonal 

mérsékelten emelkedő ívéről leolvasható, hogy az uniós 

programok megvalósításának van egy reális időigénye. 

Következésképpen, ha a befejező időszakban az erőltetett 

forrásfelhasználást el akarjuk kerülni, akkor dinamikusabban kell 

hozzálátni a programok megtervezéséhez és megindításához; 

• Az uniós források beérkezésének 2015. évi visszaesése azt jelzi, 

hogy a programozási időszak végén nem várható az uniós 

intézmények egy év alatt minden számlát kifizetnek, azaz 

átmenetileg a hazai költségvetést terhelik az elszámolt, de időre 

meg nem térített összegek. Ez is amellett szól, hogy az uniós 

programok jelentős részét célszerű jóval a programozási időszak 

vége előtt befejezni; 

A 2015. évi központi költségvetési törvénytervezetről szóló 

véleményében a Számvevőszék még arra figyelmeztetett, hogy az 

európai uniós források beérkezésének késlekedése, vagy elmaradása 

további kockázatot hordozhat, veszélyezteteti a makrogazdasági célok 

elérését. A 2015-ös költségvetési végrehajtásának ellenőrzése, illetve a 

2015. évi makrogazdasági folyamatok elemzése során az ÁSZ már azt 

közölte, hogy a számvevőszéki figyelmeztetés elérte a célját, a megtett 

intézkedések eredményesek voltak, Magyarország elkerülte az uniós 

forrásvesztést. 
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Magyarország nagy eredménye, hogy a 2007-2013. közötti ciklusra 

rendelkezésre álló uniós forrásokat teljes mértékben sikerült lehívni. Ezt 

– sokak erőfeszítése mellett – az a technika tette lehetővé, hogy a 

kormányzat az uniós keretnél mintegy 10 százalékkal nagyobb összegű 

kötelezettséget vállalt az uniós programok finanszírozására. Ez azzal a 

következménnyel járt, hogy a túlvállalásnak megfelelő, közel 900 Mrd 

forintos összeget a központi költségvetésből kell a programok 

megvalósítói részére kifizetni. Tehát kb. 900 Mrd forintos többlet 

költségvetési támogatással lehetett biztosítani azt a túlvállalást, amely 

lehetővé tette a Magyarországnak járó teljes uniós keretek 

felhasználását. Természetesen ez egyáltalán nem kidobott pénz, hanem 

fontos programokat finanszíroz így is a magyar költségvetés, de ezt az 

összeget más, hazai sajátosságú céloktól kellett átcsoportosítani. 

A 2014-2020 közötti programozási időszakban 25 milliárd euró összegű 

úgynevezett indikatív forráskeret áll Magyarország rendelkezésére. Ha 

ennek a keretösszegnek a teljes lehívását is közel 10 százalékos 

túlvállalással próbálnánk meg elérni, akkor ez közel 1000 milliárd forintos 

többletfinanszírozást igényelne a központi költségvetés részéről. 

Teljesen indokolt tehát, hogy ne ezt a megoldást válassza a kormány, 

hanem a rendelkezésre álló összeg minél korábbi megpályáztatásával, 

majd lekötésével és pénzügyi teljesítésével érjük el az uniós forráskeret 

teljes összegének lehívását. Ez a megoldás ugyanis sokkal 

egyenletesebb hazai forrásbevonást tesz szükségessé, és sok 

százmilliárd forinttal kisebb adócentralizációt jelent a magyar adófizetők 

számára. 
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A következő ábra jól mutatja, hogy 2011. és 2015. között jelentősen nőtt 

az adócentralizáció, azaz a GDP százalékában kifejezett adó- és 

járulékteher. Ennek egyik oka éppen az volt, hogy az uniós források 

felhasználásához jelentős hazai költségvetési társfinanszírozásra volt 

szükség. 

 

A költségvetési gazdálkodás szempontjából igen nagy kihívást jelent az 

uniós források felhasználásának ciklikussága. Ez egyébként nem 

magyar jelenség, hanem az Európai Unió egészére jellemző, amint azt 

az alábbi ábra is szemlélteti: 
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A költségvetési gazdálkodás éves jellege és az uniós finanszírozás 

többéves ciklusa közötti ellentmondás megnehezíti a költségvetés 

egyensúlyi szabályainak betartását is, amelyek többsége szintén éves 

szintén határoz meg követelményeket a kormányzati szektor 

egyenlegével és adósságával szemben. Mindezt tetézi az uniós 

finanszírozás ütemezésének kiszámíthatatlansága, holott az éves 

elszámolásban egyáltalán nem mindegy, hogy egy jelentősebb összeg 

december 28-án vagy a következő év január 5-én érkezik meg a magyar 

állam számlájára.  Az ebből adódó bizonytalanságot csak úgy lehetett 

részben megszüntetni, hogy a magyar adósságszabály számításánál 

figyelmen kívül lehet hagyni az adósságnak azt a növekményét, amely 

az adott évre járó uniós finanszírozás késedelme miatt következett be. 

Furcsa módon az uniós szabályozás ezt a korrekciót nem alkalmazza az 

év végi államadósság-ráta kiszámításakor. Az államháztartás egyenlege 

szempontjából viszont éppen fordított a helyzet. Ott a magyar szabályok 

szerint számított pénzforgalmi egyenleget rontja, ha az uniós 

finanszírozás az évvégéig nem érkezik meg.  

Ezzel szemben az eredményszemléletű uniós számítás az adott év 

teljesítménye alapján járó összeget tekinti bevételnek, függetlenül attól, 

hogy finanszírozásra az adott évben ténylegesen sor került-e. Annyit az 

elszámolás módjától függetlenül is megjegyezhetünk, hogy az uniós 

finanszírozás megelőlegezése komoly terhet jelent a központi 

költségvetés számára. A finanszírozás korábban tapasztalt 

kiszámíthatatlansága pedig tovább súlyosbította a nehézségeket, az 

ország finanszírozási sérülékenységét. 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az európai uniós források makrogazdasági hatásai közül a 

beruházásokra, fejlesztésekre gyakorolt hatást szeretném még kiemelni. 

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több alkalommal felhívta a 

Kormány és a közvélemény figyelmét, hogy a pályázati lehetőségeket 

2006-ban nem úgy dolgozták ki, hogy a fejlesztési terv legfontosabb 

céljait, vagyis a munkahelyteremtést és a gazdaság felpörgetését el 

lehessen érni. 

A 2007 és 2010 között uniós finanszírozással megvalósuló, kormányzati 

döntésen alapuló beruházási projektek ellenőrzése során az ÁSZ 2012 

májusában a hazai igényeket és erőforrásokat összehangoló középtávú 

fejlesztési terv hiányára hívta fel a figyelmet. Az ÁSZ megállapította, 

hogy egyes projektekre 3-4 év alatt sem sikerült támogatási szerződést 

kötni.  

2012 júliusában a részben uniós forrásból megvalósult munkahely-

teremtési programok ellenőrzésekor kiderült, hogy 2004 és 2010 között a 

támogatási rendszer széttagolt és nehezen átlátható volt, a támogatási 

programok céljait, forrásait és intézményrendszerét pedig nem hangolták 

össze. Pedig az ellenőrzőssel érintett hat évben összesen 1850 milliárd 

forint uniós és hazai forrás állt rendelkezésre munkahelyteremtésre. Az 

ÁSZ megállapította, hogy a támogatási programok – főként az 

elmaradott régiókban – nem voltak képesek ösztönözni a beruházásokat, 

holott ez kitűzött cél volt. 

Egy mindenki által ismert beruházás ellenőrzéséről külön is szeretnék 

néhány megállapítást felidézni. 
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Az Állami Számvevőszék 2010. október 1-jén hozta nyilvánosságra a 4-

es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről készített jelentését. A 

2009 decemberében indult ellenőrzés során a Számvevőszék többek 

között feltárta, hogy a 4-es metró beruházás kialakított feltételrendszerét:  

• előnytelen szerződéses kötelezettségek vállalása;  

• hibásan megválasztott lebonyolítási konstrukció alkalmazása;  

• a műszaki előkészítéssel teljes körűen nem megalapozott 

határidők tervezése és szerződésbe foglalása;  

• a független ellenőrző mérnök alkalmazásának elmulasztása; és  

• közbeszerzési szabálytalanságok jellemezték.  

Az Állami Számvevőszék jelentése részletesen bemutatta a beruházás 

során jelentkezett műszaki és szerződéses szabálytalanságokat és 

problémákat. Az ÁSZ a jelentésében azt is feltárta, hogy a metrókocsi-

beszerzések szerződései hátrányos feltételeket tartalmaznak a BKV Zrt. 

számára. 

Az Állami Számvevőszék megállapításaival szinte teljes mértékben 

összhangban van az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése, 

amit a Kormány 2017. február 3-án hozott nyilvánosságra. Az OLAF 

jelentése alátámasztotta a Számvevőszék korábbi megállapításait. 

Tisztelt Konferencia! 

A 4-es metró beruházásának súlyos problémái is ráirányították a 

figyelmet arra – a nemzetközi és a hazai ellenőrzési jelentések által 

megállapított – helyzetre, miszerint a közpénzből megvalósuló jelentős 

beruházások esetében számottevőek az integritási kockázatok, amelyek 

bekövetkezése esetén a közérdek súlyosan sérülhet. 
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A korrupció és az egyéb helytelen magatartások (pl. csalás, sikkasztás) 

elleni védekezés eredményes módja az, ha egy szervezet szilárd, a 

szervezetet fenyegető korrupciós veszélyeket tudatosító 

integritásirányítási rendszert alakít ki és működtet. Az integritásirányítási 

rendszer a projektszervezet immunrendszere, amely ellenállóvá teszi a 

korrupcióval szemben. A projekt integritását növeli, ha kidolgozza 

integritáspolitikáját és kiépíti az integritásirányítási rendszerét, azaz 

meghatározza és következetesen kommunikálja a szervezet 

értékrendszerét, valamint létrehozza és alkalmazza, működteti az ezen 

értékrendszer érvényesülését a mindennapi feladatellátás során 

elősegítő, sőt kikényszerítő eszközöket.  

A következő ábrán az integritásirányítási rendszert egy háromszögként 

rajzoltuk fel. 

 

A háromszög legalsó szintjét az szabályosság jelenti, mivel szervezeti 

integritás alapja a szabályos működés. A következő szint a 

projektmenedzsmenté, mivel ha a projekt időben és pénzben nincs jól 

megtervezve és végrehajtva, akkor az melegágya a korrupciónak. A 

háromszög csúcsán az integritáspolitikai saját eszköztára található. 

 

Projektmenedzsment 

 

 

Integritás 

 saját 

eszközei 
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Az integritásirányítási rendszer három pillérre épül. Ezek: az 

integritáskontrollok, az integritást támogató eljárások és az integritást 

koordináló szervezeti megoldások.  A három szint és a három pillér 

kapcsolatát a következő táblázat foglalja össze:  

Pillérek  
 
Szintek 

1. pillér: 
 integritás-
kontrollok 

2. pillér: 
 integritást 
támogató 
eljárások 

3. pillér:  
integritást 
koordináló 
szervezeti 

megoldások 
Az 
integritás-
politika 
saját 
eszköztára  

Pl. küldetés-
nyilatkozat, 
magatartási 
kódex, etikai 
képzés 

Pl. kockázat-
elemzési mód-
szerek, 
kontrollok 
értékelési 
eljárása 

Pl. integritási 
tanácsadó, 
integritásérték
elő bizottság. 

A 
projektszer-
vezeti 
formá-hoz 
köthető 
eszköztár  

Pl. ütemtervek, 
tartalékidők 
meghatározás
a  

Pl. a projekt 
módosításának 
eljárásrendje 

Pl. 
projektirányító 
bizottság, 
alprojekt 
felelősök 
rendszere 

A szervezet 
jogállásából 
következő 
eszköztár 

Közbeszerzési 
szabályok, 
dolgozók 
kiválasztásána
k szabályai 

 Pl. 
Beszámoló, 
üzleti terv 
elfogadásának 
menete, 
felvételi eljárás 

Pl. felügyelő 
bizottság, 
független 
könyvvizsgáló 

 

Az Állami Számvevőszék az integritás felmérései, valamint a 

költségvetési szervek integritási helyzetének ellenőrzése és 

beruházások ellenőrzése során szerzett tapasztalataira alapozva 

részletes útmutatót dolgozott ki egy ilyen integritásirányítási rendszer 

kialakítására, amelyet átad a kormányzat részére, illetve hozzáférhetővé 

tesz a jelentős beruházásokat megvalósító szervezetek részére.  
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Az a meggyőződésünk ugyanis, hogy a jelentős uniós programokat 

megvalósító szervezetek korszerű és szilárd integritásirányítási 

rendszere jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ezek a programok a 

közérdeket, a közjót szolgálják. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Végül azzal fejezem be előadásomat, hogy a 2017-es költségvetési 

törvénytervezetről szóló véleményében az Állami Számvevőszék 

pozitívumként állapította meg, hogy a költségvetés fedezetet teremt az 

uniós források nagyarányú felhasználásának társfinanszírozásához, 

illetve szükséges mértékű megelőlegezéséhez.  

Ugyanakkor a számvevőszéki vélemény hangsúlyozta az uniós források 

felhasználása fenntarthatóságának a szükségességét, ami azt jelenti, 

hogy nem elkölteni, hanem befektetni kell a 2014 és 2020 közötti 

támogatási ciklusban rendelkezésre álló uniós forrásokat. Ez járulhat 

hozzá ahhoz, hogy a Magyarországnak járó EU-s pénzek javítsák a 

magyar társadalom életszínvonalát, munkahelyeket és hozzáadott 

értéket teremtsenek, továbbá katalizátorként, hosszú távon is 

támogassák a gazdasági növekedést, az ország céljainak 

megvalósítását.  

Az Állami Számvevőszék hamarosan megkezdi a 2018. évi költségvetési 

törvényjavaslat véleményezését is. Azt remélem, hogy jövő évi büdzsé is 

biztos pénzügyi alapot teremt majd az uniós programok dinamikus 

megvalósításához. 

Köszönöm a meghívást és a megtisztelő figyelmet! Eredményes 

konferenciát kívánok! 


