
 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A SAJTÓ SZÁMÁRA 

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése  
végrehajtásának ellenőrzéséről 

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően ellenőrizte a 
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslatot. Értékelte megbízhatóságát, valamint azt, hogy a költségvetési 
törvény végrehajtása törvényesen, szabályszerűen valósult-e meg.  

Az ÁSZ a bevezetésben egyértelművé teszi, hogy a 2009. évi költségvetés 
végrehajtását törvényi kötelezettségének, valamint az Országgyűlés 
határozatainak megfelelően szabályszerűségi, megbízhatósági szempontból 
ellenőrizte, s nem volt célja a költségvetés végrehajtása gazdasági folyamatainak 
célszerűségi, eredményességi aspektusból való értékelése.  

A törvényjavaslat prezentációját áttekintve az ÁSZ folyamatosan jelzi 
zárszámadási (és költségvetési) jelentéseiben kritikáit. Amellett, hogy 
megállapítja: a törvényjavaslat normaszövege és mellékletei egymással 
összhangban állnak, az államháztartási törvény ide vonatkozó – nem teljes körű 
és nem egyértelmű – előírásai jellemzően teljesülnek, az ÁSZ ezúttal is 
hangsúlyozza, tovább kell lépni a jelenlegi gyakorlaton. 

A zárszámadási törvényjavaslat több kötetes dokumentuma nem biztosítja az 
átláthatóságot, az évek közötti összevethetőséget. Nehéz, vagy szinte lehetetlen 
választ találni benne arra, hogy a kitűzött célok, a meghatározott előirányzatok 
felhasználásával – akár kormányzati, akár fejezeti szinten – teljesültek-e. A 
zárszámadás általános indokolása első alkalommal ad számot a költségvetés 
követelésállományáról, annak alakulásáról és a változások főbb okairól. Ezt az 
ÁSZ évek óta hiányolta. A követelésállomány zárszámadás során történő 
bemutatását annak utóbbi években tapasztalt ugrásszerű emelkedése is 
indokolta. Ugyanakkor több éve hiányolja az ÁSZ a hosszú távú 
kötelezettségvállalások összefoglaló, áttekinthető bemutatását, amely ebben az 
évben is elmaradt. 

Az ÁSZ elkerülhetetlennek látja a parlamenti döntéshez fontos összefüggések és 
adatok minél teljesebb körű bemutatását, ami az Országgyűlés számára 
szükséges és elégséges információk meghatározását és az ennek 
megfelelő prezentációs tartalom kialakítását igényli. 
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A központi költségvetés 2009. évi hiánya 743,7 Mrd Ft volt, ami 67,8 7 Mrd 
Ft-tal (10%-kal) haladta meg a módosított hiány összegét. Kialakulásához 
hozzájárult, hogy az egyensúly szempontjából meghatározó jelentőségű 
előirányzatok teljesítésében – az előirányzatokhoz viszonyítva – különböző 
mértékű eltérések mutatkoztak.  

A hiány alakulására csökkentőleg hatott, hogy 101,2 Mrd Ft-ot a Kormány 
zárolt, valamint 500,0 Mrd Ft-ot meghaladó összegű maradványtartási 
kötelezettséget írt elő a felügyelete alá tartozó szervek részére. Az adóbevételek – 
elsősorban a makrogazdasági folyamatok prognosztizáltnál kedvezőtlenebb 
alakulása következtében – 415,6 Mrd Ft-tal maradtak el a tervezett összegektől.  

A makrogazdasági folyamatok kockázataira és az adóbevételek 
realizálhatóságának bizonytalanságaira több alkalommal is felhívtuk a 
figyelmet. Négy adóbevétel (társasági adó, személyi jövedelemadó, társas 
vállalkozások- és magánszemélyek különadója) teljesíthetőségét minősítettük 
magas kockázatúnak, melyek tervezettől való elmaradása 385,4 Mrd Ft volt. 
Mindezt az általános forgalmi adóból és jövedéki adóból származó többletbevétel 
(72,2 Mrd Ft) csak mérsékelni tudta, mivel a kisebb adók bevételei is elmaradtak 
a tervezettől. 

Egyes kiadási tételek különböző mértékben, de meghaladták az előirányzatot. A 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai például 365,7 Mrd 
Ft-tal voltak magasabbak a tervezettnél. 

A kincstári kör finanszírozása biztosított volt, azonban az államháztartás 
finanszírozási igénye – a májusi módosított finanszírozási tervet kivéve – 
kedvezőtlenebbül alakult az egyes finanszírozási tervekben szereplő adatoknál. A 
kincstári kör nettó finanszírozási igénye közel 80,0 Mrd Ft-tal haladta meg az 
előirányzatot megalapozó finanszírozási terv összegét (843,7  Mrd Ft).  

Az államháztartás központi szintjének forrásszükségletét biztosító (916,4 Mrd Ft) 
teljes nettó kibocsátás tartalmazta az 1726,0 Mrd Ft összegű (IMF-től és-Európai 
Bizottságtól lehívott) devizahitelt is. A 2009. évben lehívott hitelt az állam az 
esedékes adósságtörlesztésekre fordította. A 2008. évi lehívás egy részéből három 
hitelintézetnek nyújtott hitelt (2009. december végén fennálló állományuk 
445,4 Mrd Ft), a fennmaradó részt az MNB-nél betétként helyezték el (év végi 
állománya 679,4 Mrd Ft). 

A központi költségvetés 18 964,9 Mrd Ft összegű bruttó adóssága 4,8%-kal 
volt magasabb a 2008. évinél. Összetétele – az előző évihez viszonyítva – 
megváltozott, a devizában fennálló adósság 2009-ben már 44,7%-ot jelentett. (Ez 
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az arány a 2002-ben mért 24,5%-hoz képest évente növekvő tendenciát mutatott, 
a 2008. évben 37,6%-ot tett ki.)  

Említésre méltó, hogy az államadósság finanszírozásába bevont devizahitelek 
közvetett módon növelik az MNB kötvény állományát. Ennek az állománynak a 
forint, illetve devizahozamok közötti kamatkülönbözete várhatóan negatív 
hatással lesz az MNB eredményére. Bár a költségvetésnek 2009-ben nem 
keletkezett az MNB-vel kapcsolatosan térítési kötelezettsége, de a prognózisok 
szerint a 2012. évre várhatóan 49,0 Mrd Ft-ot kell majd a költségvetésnek 
megtérítenie az MNB veszteségének eredménytartalékot meghaladó része után. 

Az adó- és az illeték hátralék állománya a 2009. évben tovább növekedett, 
öt év alatt több mint kétszeresére (1722,9 Mrd Ft-ra) emelkedett. A költségvetési 
szervek finanszírozási helyzetét a 2009. év egészében a magas tartozásállomány 
jellemezte, ami azonban a magas összegek ellenére átmenetinek, likviditási 
jellegűnek tekinthető. 

A nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési 
adatai– az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a 
lakástámogatások kivételével, amelyeket korlátozott minősítéssel láttunk el – 
megbízhatóak.  

Az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások (különösen a bevételek 
feldolgozottságának mértéke) esetében jelentős a javulás a 2008. évihez képest, 
azonban a kiadásoknál kedvezőtlen változás tapasztalható. A hasznosítás 
lényegi keretei a 2009. évben is változatlanok maradtak. Az MNV Zrt. továbbra 
sem rendelkezett az állami vagyont tételes leltárral alátámasztó, az állami 
részesedések aktualizált értékét tartalmazó, szabályos, pontos és teljes körű 
vagyonnyilvántartással. 

A lakástámogatások esetében – egyes hitelintézetek részéről, bár változó 
körben – több éve jelentős (a 2009. évben 12,9 Mrd Ft) összegben kerül sor a 
támogatások folyósítására a jogszabály által előírt új szerződés hiányában. 

A központi költségvetés tartalékainak (általános tartalék, céltartalék, 
stabilitási tartalék) 2009. évi előirányzata összesen 192,0 Mrd Ft volt. Az év során 
92,5 Mrd Ft került a fejezetekhez átcsoportosításra, amiből 2,1 Mrd Ft 
visszarendezése történt meg 2009-ben. Ezt figyelembe véve a tartalékok 
felhasználása összesen 90,4 Mrd Ft (47,1%), az év végi maradvány 101,6 Mrd Ft t 
volt. A tartalékok felhasználása közül az általános tartaléknál – a korábbi 
évekhez hasonlóan – megállapítottuk, hogy azok mintegy 60%-át kitevő 
mértékben az Áht. előírásaitól eltérően olyan feladatok finanszírozására került a 
fejezetekhez átcsoportosításra, amelyek nem minősülnek előre nem 
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valószínűsíthetőnek, tervezhetőnek, illetve előirányzott, de elháríthatatlan ok 
következtében elmaradó bevétel miatt pótolandónak.  

A költségvetés végrehajtásának szabályszerűségét, a beszámolók 
megbízhatóságát az ÁSZ az általa kidolgozott pénzügyi szabályszerűségi 
ellenőrzés módszerével értékelte. Az ellenőrzés teljes körű volt az ún. alkotmányos 
és az egyintézményes fejezeteknél, a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező 
költségvetési címeknél, a fejezetek igazgatási címeinél és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok beszámolóinál, valamint a központi költségvetés központosított 
bevételeinek és kiadásainak elszámolásánál.  

A 2009. évi zárszámadás ellenőrzése során az ÁSZ által lefolytatott pénzügyi 
szabályszerűségi vizsgálatok alapján a központi költségvetés fejezetei kiadási 
főösszege 53,1%-ának megbízhatóságát minősítettük. Az ÁSZ által végzett 52 
pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésből 39 beszámolót elfogadó véleménnyel 
láttunk el, ebből 26 esetben figyelemfelhívó megjegyzést fogalmaztunk meg. 10 
beszámoló korlátozott, és 3 beszámoló elutasító minősítést kapott. 

A 2009. évben 12 fejezet (ME, ÖM, FVM, HM, NFGM, KHEM, KüM, OKM, EüM, 
PM, SZMM, KSH) ellenőrzési szervezete vállalta, hogy az ÁSZ ellenőrzéseit 
kiegészítve elvégzik az irányításuk alá tartozó egyes intézmények megbízhatósági 
ellenőrzését. Összességében 63 tervezett ellenőrzésből 59 valósult meg. A 
megbízhatósági ellenőrzés a fejezeti ellenőrök közreműködésével az NFGM, a 
KHEM, és a KSH fejezeteknél teljes körűvé vált.  

A fejezetek belső ellenőrzési szervezeti egységei – a megbízhatósági 
ellenőrzéseik alapján – a központi költségvetés fejezetei kiadási főösszege 9,3%-át 
minősítették. Az elvégzett ellenőrzésekből 46 elfogadó minősítéssel zárult, 
amelyből 21 esetben tett az ellenőrzés figyelemfelhívó megjegyzést, 6 beszámoló 
kapott korlátozott minősítést és 7 beszámolót utasítottak el. 

Az Európai Uniótól származó a költségvetésben megjelenő és költségvetésen 
kívüli tételek együttes 1178,1 Mrd Ft-os összege több mint ötszörösen meghaladta 
a teljesített hazai befizetési kötelezettség 223,7 Mrd Ft-os összegét. 

A költségvetésben megjelenő EU források 8%-kal (72,3 Mrd Ft-tal) elmaradtak a 
tervezettől, ugyanakkor a központi költségvetési eszközök felhasználása 24%-kal 
(43,5 Mrd Ft-tal) túllépte a tervezett előirányzatot, ami kockázatot jelentett a 
költségvetés teljesítésének szempontjából, mivel hiány növelőként hatott. 

Az EU-tól származó bevétel elmaradás és a hazai költségvetésből történő kiadás 
túlteljesítés eredőjeként az EU forrásokat is tartalmazó előirányzatok teljesülése 
összesen 16,1%-kal (115,8 Mrd Ft-tal) maradt el a tervezett összegtől.  
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A pénzügyi és gazdasági recesszió kihatott a támogatott projektek 
megvalósításának folyamatára. 

A 2009. év első félévében még teljesíthetőek voltak az NFT I.-hez kapcsolódó 
kifizetések, azonban az EU-tól forráslehívásra már nem került sor. 

A Kohéziós Alapból a közlekedési és a környezetvédelmi szektorban 2009-ig sor 
került a jelentősebb összegű szerződések megkötésére. A 2009. évben az eredeti 
előirányzathoz képest jelentős, 123,5 Mrd Ft-os túlteljesítés történt, melynek oka 
pusztán a 2008. év végi számlakifizetések jelentős részének 2009. évre történő 
átcsúszása volt. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. évi teljesítés elmaradt a tervezettől a 
támogatások lebonyolításának időigénye miatt, annak ellenére, hogy a 
szerződéskötések és a kifizetések tendenciája növekedett. 2009 végére minden 
operatív program esetén sor került az első kifizetési igénylések EU Bizottságnak 
történő megküldésére, ami feltétele volt annak, hogy a tagállam a már átutalt 
előleget ne veszítse el. 

Az Egyéb uniós támogatások kifizetései a két körös pályázati kiírások, valamint a 
nemzetközi egyeztetések időbeli elhúzódása, illetve támogatások kifizetéseinek 
következő évre való áthúzódása, illetve a támogatott projektek tervezettnél 
lassabb ütemben történő megvalósulása miatt elmaradtak a tervezettől. 

Az EU Bizottság elfogadta a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv program lezárásáról 
szóló, valamint a 2008. évi végrehajtási jelentést, és átutalta a program 
keretösszegéből a szabályoknak megfelelően visszatartott 5% forrást. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programok a nemzetközi és hazai gazdasági 
és pénzügyi válság ellenére az eredeti előirányzatot meghaladó mértékben 
teljesültek, melynek oka a megnövelt EU finanszírozási arány az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnál és a beruházási jogcímeken az 
előlegfizetés bevezetése.  

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainak vizsgálata a 2009. évi zárszámadás ellenőrzése során – az új 
jogszabályi feltételeknek megfelelően – új módszerrel, az Áht.-ban előírt ÁSZ 
módszertan alapján történt. A szabályozás változásának lényege az volt, hogy 
míg a 2008. évben az alapok esetében a jogszabály könyvvizsgálatot írt elő, 
addig a 2009. évre vonatkozó ellenőrzés végrehajtása során az alapok APEH által 
beszedett bevételi adatainak megbízhatóságát – adatvédelmi okokból – az ÁSZ 
minősítette, az alapok egyéb bevételeiről, illetve a kiadási adataikról a 
könyvvizsgálók mondtak véleményt.  
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A 2009. évet az elkülönített állami pénzalapok 31,4 Mrd Ft-os és a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 156,7 Mrd Ft-os hiánnyal zárták. Az 
alapok negatív egyenlege az államháztartás hiányát növelte.  

Az államháztartás elkülönített állami pénzalapok alrendszerét a 2009. évben is 
hat alap – a Munkaerőpiaci Alap (MPA), a Szülőföld Alap, a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, a Wesselényi Miklós Ár- és 
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, valamint a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap – alkotta. Az elkülönített állami pénzalapok 465,2 Mrd Ft 
bevétele az állami költségvetési bevételek 5,6%-át, míg kiadásai annak 5,4%-át 
jelentették. Az elkülönített állami pénzalapok 2009. évi összesített egyenlege 
negatív, –31,4 Mrd Ft lett, amelyet főként az alapok között – előirányzatai 
nagyságrendjét tekintve – meghatározó arányt képviselő MPA bevételeinek és 
kiadásainak különbözeteként keletkezett negatív egyenleg (-58,6 Mrd Ft) 
eredményezett. Az MPA pénzügyi helyzetének romlását a kiadások belső 
arányaiban bekövetkezett kedvezőtlen tendenciák – pl. az aktív eszközök 
csökkenése a költségvetési befizetés növekedése mellett – okozták.  

Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét két alap, a 
Nyugdíjbiztosítási Alap (Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (E. Alap) 
alkotta. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak bevételi főösszege 
4128,9 Mrd Ft-ra, kiadási főösszege 4285,6 Mrd Ft-ra (a központi költségvetéshez 
viszonyítva annak mintegy 47,3%-át jelentették) teljesült.  

Az Ny. Alap bevételi előirányzata 2999,3 Mrd Ft, a teljesítés 2859,5 Mrd Ft volt. 
Az Ny. Alap kiadási főösszege 2866,8 Mrd  Ft, ami 132,5 Mrd Ft-tal a törvényi 
előirányzat alatt teljesült. Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadási 
előirányzata 2967,9 Mrd Ft volt, és 2834,4 Mrd Ft-ra teljesült. Az Ny. Alap a 2009. 
évet 7,2 Mrd Ft hiánnyal zárta. A megtett kiadáscsökkentő intézkedések mellett 
azért nem alakult ki az Ny. Alap egyensúlyi helyzete, mert – a gazdasági válság 
miatt – elmaradtak a járulékbevételek, illetve az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium nem teljesítette teljes egészében a Kvtv.-ben meghatározott 
pénzátadási kötelezettségét. A nyugdíjkiadásoknál a 2008. évinél (2891,7 Mrd Ft) 
2%-kal, 57,2 Mrd Ft-tal alacsonyabb kifizetés a Kormány javaslatára, az 
Országgyűlés által meghozott megszorító intézkedések következménye.  

Az E. Alap bevételi és kiadási oldala között a 2009. évben nem volt egyensúly. A 
bevételi főösszeg 1269,4  Mrd Ft-ra, a kiadási 1418,8 Mrd Ft-ra teljesült. Az E. 
Alapnál a költségvetésben előirányzott 8,9 Mrd Ft-os hiánnyal szemben – közel 
tizenhétszer nagyobb –149,5 Mrd Ft deficit képződött. A 2009. évben is elmaradt 
a bevételek és kiadások összhangjának biztosítása. A bevételek közül a járulék és 
hozzájárulás bevételeknél volt a legnagyobb, mintegy 14%-os az elmaradás 
(146,3 Mrd Ft), melyet a gazdasági válság miatt elmaradt bevételek, a 
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járulékmérték csökkentés hatása, valamint a bruttó keresettömeg csökkenése 
okozott. A kiadási oldalt a bevételek elmaradása miatt tartani kellett, így az 
eredeti előirányzathoz viszonyítva csak 0,1%-os volt a kiadási többlet. A 
gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása azonban folyamatos beavatkozást 
igényelt. 

A fejezetek gazdálkodását, az Európai Uniós támogatások 
felhasználását érintően a pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés során 
kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a témákra, amelyek már az előző évi 
zárszámadás során is felmerültek és szinte minden ellenőrzött szervezeti egységet 
érintenek. 

A Vtv. (vagyontörvény) hatályba lépése óta minden évben megállapítottunk a 
Vtv. hatálybalépéséhez köthető problémákat (társasági részesedések átadása, 
vagyonkezelői szerződések megkötése, eszközök térítésmentes átadása). A 
megállapításaink az megfogalmazása mellett jeleztük, hogy az intézmények 
gazdálkodásától független, külső tényezők játszottak közre a problémák 
kialakulásában. A vagyontörvényben előírt a központi költségvetési szervekkel 
kötött hatályos vagyonkezelési szerződések felülvizsgálata és a törvény 
előírásainak megfelelő módosítása a 2009. évben sem történt meg. Az MNV Zrt. 
által a költségvetési szerveknek megküldött vagyonkezelési, illetve bérleti 
szerződés tervezetek többsége nem került aláírásra. 

A korábbi években megvalósított szervezeti átalakulásokkal – a Központi 
Szolgáltatási Főigazgatóság feladatátvételével – kapcsolatos eszköz átadások 
teljes körű végrehajtásának elmaradása miatt a korábban keletkezett számviteli 
rendezetlenség a 2009. évben továbbra is fennállt. 

Az integrált központi szolgáltatás kialakítása érdekében hozott korábbi 
kormányrendelet, illetve kormányhatározatok végrehajtásával elindult 
folyamatot – amelyet a feladatellátás rendszerének (a kormányzati negyed 
kialakításának elmaradása) módosulása is befolyásolt – a Vtv. előírásai, illetve a 
vonatkozó egyéb jogszabályokkal (Áht., áfa törvény) való összhang hiánya (az 
áfa-mentesség hatályon kívül helyezése és az ezzel összefüggő forráshiány) 
jelentős mértékben akadályozta. 

Az ÁSZ ellenőrzése során évek óta foglalkozik a Központosított 
Illetményszámfejtő Rendszerrel, amely bevezetésének célja a Kormány hatálya 
alá tartozó szervezetek egységes munkaügyi, ügyviteli eljárási és információs 
rendszerének megteremtése volt. A rendszer hiányosságaira már a korábbi évek 
ellenőrzéseiben is felhívtuk a figyelmet, azonban azok egy része a 2009. évben 
továbbra is fennállt, illetve újabb problémák keletkeztek. 
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A fejezetek intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai beszámolóinak 
ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a működéshez, gazdálkodáshoz 
szükséges szabályzatokkal a vizsgált szervezetek alapvetően rendelkeztek, 
azonban azok egy része pontosításra, kiegészítésre szorul. A 2009. évben új 
feladatként jelentkezett az intézmények besorolása és az alapító okiratok 
elkészítése. A feladatnak a tárcák tettek eleget, azonban a jogszabályban 
meghatározott határidőket általában nem tartották be.  

A beszámolók megbízhatóságát befolyásoló hibák, szabálytalanságok 
előfordulása az intézmények körében a belső kontrollrendszer nem megfelelő 
kiépítettségével, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
hiányosságaival, a pénzügyi jogkörök gyakorlását támogató kontrollok nem 
kielégítő működésével függtek össze. A fejezeti kezelésű előirányzatok 
tekintetében a beszámoló megbízhatóságát befolyásoló hibák, szabálytalanságok 
a számviteli rendszer informatikai támogatottsága, a pénzügyi jogkörök 
gyakorlásához kapcsolódó kontrollok hiányos működése miatt keletkeztek. 

Az EU források zárszámadási ellenőrzése során az ÁSZ évek óta 
rendszerhibaként kifogásolja, hogy a kötelezettségvállalás analitikus 
nyilvántartása globálisan történik, abból az évenkénti kötelezettségvállalás 
mértéke nem állapítható meg.  

Az uniós forrásfelhasználást érintő szabályozási hiányosság, hogy nincs olyan 
egyértelmű, minden érintettre kiterjedő, általánosan alkalmazandó előírás, 
amely megfelel a kötelezettségvállalások hazai költségvetési szabályozásának, és 
egyúttal lehetővé teszi az EU-s támogatások és költségvetési előirányzatok 
felhasználásának átláthatóságát, figyelembe véve a pénzforgalmi és a nem 
pénzforgalmi tételeket is azoknál a fejlesztéseknél, ahol a beruházás hazai 
költségvetési finanszírozását később EU-támogatás váltja fel. 

Az uniós forrásfelhasználással kapcsolatban még további olyan hibákat (zárás 
utáni főkönyvi kivonat hiánya, az adósságállomány szabályozástól eltérő 
időpontban való egyeztetése, nyilvántartott kötelezettségek mérlegben való 
rendezésének elmaradása) tártunk fel, amelyek a kialakított rendszerek működési 
hiányosságaira vezethetőek vissza.  

A jelentés – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – tartalmazza a helyi 
önkormányzatok költségvetési kapcsolataival összefüggő ellenőrzési 
tapasztalatokat. A helyi önkormányzatokat, a helyi kisebbségi 
önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető támogatások és 
hozzájárulások előirányzatait a költségvetési törvény 1. számú mellékletében a 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 
fejezet tartalmazta. Ennek alapján az önkormányzatokat a 2009. évben 
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1290,0 Mrd Ft illette meg, ami 58,7 Mrd Ft-tal volt kevesebb a 2008. évinél. A 
helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadójának– 
az Áht.-ban és a Kvtv.-ben meghatározott szabályoknak megfelelően, Kormány 
és fejezeti hatáskörben megvalósított előirányzat-módosításokat követően – 
módosított előirányzata 1,6%-kal (21,1 Mrd Ft-tal) haladta meg az eredeti 
előirányzatot. Az előirányzat 1308,5 Mrd Ft-ra teljesült, ami az eredeti 
előirányzatnál 1,4%-kal magasabb, a módosított előirányzatnál 0,2%-kal 
alacsonyabb. 

A Kormány a 2009. évben három új költségvetési címet hozott létre, összesen 
62,0 M Ft összegben. Felhatalmazta az önkormányzati minisztert a támogatás 
soron kívüli folyósítására, rögzítette továbbá a szerződéskötési kötelezettséget és 
az utólag (2011. december 31-éig) történő elszámolás lehetőségét. Egyik esetben 
sem tartalmazta azonban a támogatási szerződés megkötésének határidejét. A 
szerződések aláírására a 2010. évben került sor (két esetben február 15-én, egy 
esetben április 13-án), holott a támogatást már a 2009. évben folyósították.  

Az ÁSZ már a 2008. évi zárszámadás ellenőrzéséről szóló jelentésében jelezte 
(bár akkor jelentősebb, 17,1 Mrd Ft összeg esetében), hogy szabálytalannak 
tartja az ÖM eljárását, mely szerint úgy biztosít támogatást az év utolsó 
napjaiban, hogy a pénzügyi folyósítást megelőzően a támogatásokra 
szerződést nem kötött. 

Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást 
állapított meg központosított előirányzatként a helyi önkormányzatok, 
települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások által ellátandó feladatokra, egyben kijelölte az igénybevétel 
feltételének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló rendelet kiadásáért felelős minisztert. 
A központosított előirányzatok vonatkozásában 26 rendelet megalkotását írta 
elő. A rendeletalkotásra vonatkozó határidőt, amelyet a költségvetési 
törvény tartalmazott, 24 esetben nem tartották be az ágazati miniszterek 

A fejezet részeként részletesen tájékoztat a 4-es metróvonal beruházásának 
problémáiról (jelzi például, hogy az építés költségvetési támogatása 2009-ben 
mintegy ötven százalékkal haladta meg a tervezettet és rámutat a megfelelő 
állami kontroll pozíció érvényesítésének szükségességére is). 

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során – a zárszámadási 
adatok megbízhatóságának és a pénzfelhasználások átláthatóságának erősítése, 
valamint az évek óta visszatérő tipikus hibák, hiányosságok megelőzése 
érdekében – tett ÁSZ javaslatok (64 db) csak részben hasznosultak. A 
részleges előrelépések (egyes javaslatok megvalósulása, intézkedési tervek 
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kidolgozása és folyamatban lévő teljesítése) mellett továbbra is elmaradtak a 
Kormány, a pénzügyminiszter, valamint a fejezetek irányító szervei részére tett 
javaslatok teljesítése, hasznosulása.   

A jelentés első kötetében – a zárszámadási adatok megbízhatóságának és a 
pénzfelhasználások átláthatóságának erősítése, valamint az évek óta visszatérő 
tipikus hibák, hiányosságok megelőzése érdekében tesz javaslatokat az Állami 
Számvevőszék. Javaslatainak homlokterében – ismétlődően – továbbra is a 
tartalékok kezelését, az egészségügyi finanszírozás rendszerét, az Európai Unióval 
összefüggő költségvetési kapcsolatokat, az állami vagyon kezelését, a 4-es metró 
beruházását és – széles körben – a vezetés, a szervezés, a szabályozás és az 
ellenőrzés hatásfokának javítását érintő teendők állnak. 

Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható. 

  


