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BBEVEZETÉS ÉS KIINDULÁSI ALAPOK

Az utóbbi idõben több szempontból, több
irányból folyamatosan hallhatunk, olvashatunk
Alkotmányunkkal (azaz a hatályos 1949. évi
XX. törvénnyel* kapcsolatosan kritikákról,
megújítási szándékokról. Legújabb idevonatko-
zó történésként az új alkotmány megalkotása is
lendületet vett, annak tartalmát érintõ javasla-
tok, koncepciók váltak ismertté. Számos tiszte-
letreméltó szaktekintély véleményével meg-
egyezik álláspontom abban, hogy a preambu-
luma szerint is kimondottan átmeneti („hazánk
új Alkotmányának elfogadásáig” terjedõ) idõre
szóló, viszont tartalmában teljesen jogállami,
demokratikus Alkotmányunk alapvetõen idõtál-
lónak bizonyult. Alapelveit, szerkezetét tekintve
az idõ és a gyakorlat próbáját kiállta, egyúttal
nemzetközi összehasonlításban is megfelelõ

színvonalú közjogi rendszert hozott létre. Aho-
gyan a jelenleg zajló alkotmányozáshoz hozzá-
szólva Sólyom László megállapította: „az elõkér-
déseket és módszertant vizsgálva kialakult egy
communis opinio. Egyetértés van tehát abban,
hogy nincs alkotmányozási kényszer; hogy a hatá-
lyos alkotmány alapelveit, sõt alapintézményeit a
következõ alkotmánynak is tartalmaznia kell...”
Osztva ezt az egyetértést, a joggyakorlatban is
rögzült alkotmányos elvek, fõbb szabályozási
tartalmak „rendszerszintû” módosítását, teljes át-
dolgozását jómagam sem tartom szükségesnek.
Azonban az is látható, hogy az Alkotmány részle-
teiben – és több esetben a részletek összefüggései-
ben – számos jogalkotási defektust, hiányosságot,
esetenként elavult szabályt tartalmaz. Ez alapján,
amikor a jövõben alkotmányozásra nyílik majd
lehetõség – ideértve természetesen a formailag
teljesen új, a mostani „átmenetit” leváltó alkot-
mány megalkotását is –, akkor ezen magasztos
jogalkotási feladat elvégzése során mindenkép-
pen indokolt lenne az említett szabályozási hi-
bákat, hiátusokat megszüntetni. 

Hetei Tibor András

Javaslatok a közpénzügyek
alkotmányos szabályozásának
megújításához
ÖSSZEFOGLALÓ: Az írás alapvetõ célja a közpénzügyek és a költségvetés terén konkrét javaslatok megtétele a megújuló magyar alkot-

mány megalkotásához. A javaslatok kialakításához a szerzõ áttekintette a ma meglévõ magyar alkotmányos szabályokat, a vonatko-

zó alkotmánybírósági gyakorlatot, valamint megvizsgálta és összehasonlította az európai országok alkotmányos szabályait. A jelen

írás összegezve megállapítja, hogy a közpénzügyek magyar alkotmányos szabályozása több pontján kifogásolható és hiányos, azaz

részben módosításra, részben tartalmi bõvítésre szorul. Ez alapján szükséges lenne több, garanciális jellegû, a parlamentáris jogál-

lamok esetében megszokott, alapvetõ szabályt alkotmányba foglalni. 

KULCSSZAVAK: közpénzügyek, alkotmányos szabályok, alkotmánybírósági gyakorlat, parlamentáris jogállam

* Jelen írás során a továbbiakban akkor használom a
nagybetûs Alkotmány szót, amikor a hatályos, a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvényre utalok.
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Az alkotmányozással, azon belül a közpénz-
ügyek alkotmányos szabályozásával összefüg-
gõ további szempont, hogy az államháztartás-
ról szóló, 1992-ben megalkotott törvény mára
szerkezetében, rendszerében is megújításra
szorulna. Ezen törvény az évek folyamán szám-
talan alkalommal módosult. Azonban ezen tör-
vénymódosítások sokszor ad hoc jelleggel, rö-
vid távú vagy pillanatnyi elvárásoknak megfe-
lelve, vagyis nem áttekintõ módon, nem rend-
szerszemlélettel történtek, történnek. Szüksé-
ges lenne tehát, hogy az államháztartás, a költség-
vetési gazdálkodás törvényi (majd végrehajtási
rendeleti) szabályozása átfogóan, áttekinthetõ-
en, a közfeladatok ellátását középpontba he-
lyezve megújuljon. A jogszabályi háttér ilyetén
átfogó korszerûsítése mellett tett jó ideje hitet
az Állami Számvevõszék is. Így az államháztar-
tás, a (tágabb értelemben vett, a tervezéstõl az
ellenõrzésig terjedõ) költségvetési gazdálkodás
szabályozásának renoválását is indokolt az ala-
pokról felépítve végrehajtani. Ebbõl követke-
zõen ezen törvényi szabályozási igény is az al-
kotmányi szintû alapok újításának irányába
mutat. 

Az itt vázolt megfontolások alapján jelen írás
célja a közpénzügyi alkotmányozás területén
az európai alkotmányos gyakorlat áttekintése,
továbbá a magyar alkotmányozás számára
konkrét javaslatok megtétele, ami esetlegesen
segítséget, muníciót adhat Alkotmányunk
megújításának elvégzéséhez, illetve az új alkot-
mány megalkotásához. 

Mindezek figyelembevételével javaslataimat
a következõ szempontok, illetve módszerek
szerint alakítottam ki. Elõször is, a hatályos Al-
kotmányból, valamint a vonatkozó alkotmány-
bírósági gyakorlat alapján a gazdasági és köz-
pénzügyi rendszer tekintetében kiolvasható és
körülrajzolható egy olyan komplex gazdasági-
közpénzügyi modell, amely helyeselhetõ, fenn-
tartandó. Ennek megfelelõen a szociális piac-
gazdaság deklarálása, a tulajdonformák diszkri-
minációmentes elismerése, az egyes alapvetõ

jogok, ezen belül a munka és vállalkozás sza-
badsága, a magántulajdon védelme, valamint a
Nemzeti Bank, az Állami Számvevõszék intéz-
ményeinek szabályozása összességében jó ala-
pot képez egy késõbbi alkotmányozáshoz, to-
vábbá az ennek részét képezõ szabályfinomí-
táshoz. 

Másodsorban, az alkotmánynak, mint alap-
törvénynek fontos jellemzõje annak szilárdsá-
ga, lehetõség szerinti állandósága, kerülendõ
túl gyakori „módosítgatása”. Így tehát az eljö-
vendõ alkotmányunknak átlátható, stabil,
ugyanakkor a változó körülményekhez és a vál-
tozó értékekhez való alkalmazkodást is lehetõ-
vé tevõ alapvetõ szabályrendszert, fundamen-
tumot kell képeznie. Ennek megfelelõen az 
alkotmányozás során – ügyesen egyensúlyozva
– az alapvetõ, garanciális, a jogállam korrekt
mûködését rendezõ minden elõírást le kellene
fektetni, azzal, hogy a szabályozás nem válhat
túl részletezõvé sem. 

Végül, áttekintettem az európai országok
alaptörvényeit, amelyek összehasonlítása, tar-
talmi vizsgálata nagyon jó alapot szolgáltat arra,
hogy milyen módon, milyen szabályozási mély-
séggel és tartalommal kellene alkotmányozni. 

A KÖZPÉNZÜGYEK ALKOTMÁNYOZÁSÁRÓL
EURÓPAI KITEKINTÉSSEL 

A gazdasági alkotmány fogalma alatt az alkot-
mányban megjelenõ mindazon normát, azaz
szabályt, jogi elõírást értem, amely az adott ál-
lam, illetve az állam területén élõ személyek,
mûködõ szervezetek gazdasági életével, tevé-
kenységével kapcsolatos.

A közpénzügyi alkotmány fogalma alatt az al-
kotmányban megjelenõ mindazon normát ér-
tem, amely a magyar állam pénzügyeivel, azaz
az állam kiadásaival, bevételeivel (ezek együtt:
közpénzek) és ezen közpénzeknek, valamint a
köztulajdonnak a közfeladatok ellátása céljából
történõ felhasználásával, továbbá az ezekkel
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kapcsolatos intézményi szabályokkal és eljárá-
sokkal kapcsolatos. Az állam mûködésének, a
közfeladatok ellátásának a közpénzügyi nor-
mák nem csupán tárgyát, de egyben (anyagi)
elõfeltételét, eszközét is jelentik. 

Amennyiben megvizsgáljuk az európai uni-
ós országok alkotmányainak szövegét, azt talál-
juk, hogy azok túlnyomó többségében szerkeze-
tileg is elkülönülten, külön részben, fejezetben,
alfejezetben stb. foglalkoznak közpénzügyekkel.
(Ezen országok felsorolását és egyúttal a téma
vizsgálatát lásd Borsa Dominika elemzésé-
ben.) Ez alapján indokolt lenne, ha e körben is
„európai módon” szabályozna a magyar alkot-
mány. További kérdésként merülhet fel, hogy
az uniós országok alkotmányai között milyen
tartalmi azonosságot, illetve hasonlóságot ta-
lálhatunk a gazdasági-közpénzügyi részek te-
kintetében. Általánosságban rögzíthetõ, hogy
alapvetõ jellegû, a jogállami-demokratikus, 
illetve parlamentáris politikai rendszerek ga-
ranciális elemeit tartalmazó legfontosabb sza-
bályok ezek: alapelvek, hatásköri és eljárási
szabályok, továbbá az állami költségvetéssel,
államadóssággal kapcsolatos eljárási és korlá-
tozó (fegyelmezõ) elõírások. Ezen szabályok
átfogó felosztása általában fiskális és monetá-
ris elõírásokra történik. 

Vizsgálataim alapján a következõ fõbb téma-
körök szerepelnek az európai uniós országok
alkotmányainak legnagyobb részében. 

Az állami költségvetésre, pótköltségvetésre
és a költségvetések végrehajtására (zárszám-
adás) vonatkozó legfõbb szabályok. Az emlí-
tett alkotmányok legtöbb esetben azt is szabá-
lyozzák, hogy milyen határidõvel, mely jog-
alanynak (tipikusan a kormány hatásköre) és
milyen gyakorisággal (évente, de lehet kétéven-
te is stb.) kell benyújtani az állami költségveté-
si javaslatot. Ugyancsak e körben találhatók
meg a költségvetés határidõben történõ el nem
fogadása esetén alkalmazandó átmeneti – adott
esetben közjogi szankciókat is magában foglaló
– rendelkezések. 

Adók, vámok, illetékek és más hasonló
(központi, illetve helyi önkormányzati) közbe-
vételek témaköre. Nem ritkán ezen fizetési kö-
telezettségekre vonatkozó szabályok az alapjo-
gokat követõen az alkotmányos kötelezettsé-
gekre vonatkozó normák közt kerülnek elhe-
lyezésre. 

A legtöbb európai állam legfõbb ellenõrzõ
intézményeként kapnak szerepet a számvevõ-
székek. Ezen intézményekre vagy magukra a
számvevõkre vonatkozó alapvetõ szabályok pe-
dig alkotmányos szinten kerülnek rögzítésre.
Nagy jelentõséget kell tulajdonítani annak,
hogy vagy csupán az intézmény vezetõje (veze-
tõi), vagy nemegyszer az összes számvevõ füg-
getlen, külsõ befolyástól mentes mûködésére
vonatkozó garanciák kerülnek beépítésre az al-
kotmányokba. A tipikus példa az ilyen elõírásra
ezen személyeknek az államfõ (monarchiában
az uralkodó) vagy a törvényhozás által történõ
kinevezése. Természetesen más hasonló garan-
ciális elõírásokra is vannak példák, megoldások
(utasíthatóság kizárása a munka végzése során
stb.).

A valuta és a vámterület szabályai, a pénz-
és bankjegykibocsátás témái. Ezen alkotmányi
elõírások nyilván az európai uniós normákkal
összhangban értelmezhetõk, alkalmazhatók, a
gazdasági és monetáris európai integrációval
szerepük fokozatosan veszít jelentõségébõl. 

Az elõbbi ponttal összefüggésben a mone-
táris politika kiemelkedõ fontossággal bíró és
ma is alkotmányokban szabályozott intézmé-
nye a nemzeti bank, vagyis az egyes országok
jegybankjaira és annak vezetõire, vezetõtestüle-
tére (monetáris tanács stb.) vonatkozó szabá-
lyok. A nemzeti jegybankok szerepe is nyilván
átértékelõdött, módosult a Gazdasági és Mone-
táris Unió mûködése, az integráció fejlõdése
alapján. 

Az itt felsorolt szabályozási témák tehát tipi-
kusan a külön közpénzügyi részek, fejezetek,
alfejezetek stb. részét képezik. Ezen kívül meg-
említhetõk azon tárgykörök, amelyek a szabá-
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lyozás szempontjából elkülönült közpénzügyi
szabályokkal összefüggenek, de más alkotmá-
nyi szövegrészben találhatók meg. Természete-
sen nagyon sok olyan rendelkezést fel lehet so-
rolni, amely az állami kiadásokkal és bevételek-
kel, a közpénzügyekkel összefügg (így például
minden alkotmányban szabályozott intézmény,
alkotmányos kötelezettség, aktív alapjogvéde-
lem nyilvánvalóan közkiadást generál), de itt és
most csak a témával szoros összefüggést muta-
tó, a szûkebb értelemben vett közpénzügyi al-
kotmányi elõírásokat említeném meg. Ezen –
az alkotmányok egyéb részeiben lévõ – szabá-
lyozási tárgyak a következõk lehetnek.

A gazdasági jellegû alapjogi szabályok. Jel-
lemzõen a már tárgyalt tulajdonvédelmi elõírá-
sok sorolhatók ebbe a körbe. Ezen kívül a fog-
lalkozás szabadságára (más szóval a gazdasági
szabadságra) vonatkozó alapvetõ jogok köre,
amely magában foglalja különösen a foglalko-
zás szabad megválasztását, valamint a gazdasági
tevékenységekhez való szabad hozzáférést és
azok szabad gyakorlását. Ugyancsak idetartoz-
hatnak a gazdasági szabadság alapján létrejött,
de az adott állam által kiemelésre, illetve alkot-
mányban garantáltan támogatásra érdemesnek
tartott vállalkozások, gazdálkodó szervezetek.
Így például kisvállalkozások, szövetkezetek, 
állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek kerül-
nek az alkotmányokban külön megemlítésre. 

A törvényhozó testületekre (parlamentek-
re), azok mûködésére vonatkozó elõírások. 
E körben találhatók meg a tágabb értelemben
vett közpénzügyi témák, így például a képviselõk
díjazása („európai” módon az ilyen döntések
legkorábban csak a következõ törvényhozásra
alkalmazhatók). A szûkebb értelemben vett
közpénzügyek körébõl pedig idesorolhatók a
költségvetés, a zárszámadás parlamenti döntés-
hozatalának, az állami kölcsönök, hitelek, vala-
mint egyéb hasonló, adósságot eredményezõ
ügyletek szabályozása, továbbá a törvényhozás
feladatkörébe tartozó köztulajdonnal kapcsola-
tos kérdések. Ezen kívül a már érintett fõbb

kérdések parlamentáris vonatkozásai említhe-
tõk meg, így különösen a különféle személyi
döntések (kinevezés, felmentés), valamint az
ellenõrzés, tájékoztatás témái. 

A népszavazásra vonatkozó rendelkezések.
A költségvetéssel, valamint az adókkal, illeté-
kekkel, egyéb hasonló közbevétellel kapcsola-
tos kérdések tipikusan kivételt képeznek a nép-
szavazásra bocsátható tárgykörök közül, vagyis
az állam mûködésének és a közfeladatok ellátá-
sának védelme, fenntarthatósága alapján nem
bocsáthatók népszavazásra (referendum,
plebiscitum).

Végül, de nem utolsósorban feltétlenül
szót kell ejteni a különféle helyi (települési, te-
rületi, regionális stb.) önkormányzatok köz-
pénzügyekkel kapcsolatos alkotmányi rendel-
kezéseirõl. A közpénzügyek szabályozása terén
jellemzõen a helyi adóztatásra vonatkozó ren-
delkezések említhetõk meg. Ezen kívül az ön-
kormányzat önálló tulajdonnal rendelkezhet.
Az önállóság, az önrendelkezési jog (helyi au-
tonómia) szempontjából is szokásos alkotmá-
nyi garanciákat biztosítani. E tekintetben – és
általában a helyi önkormányzati jogok vonat-
kozásában – a magyar Alkotmány nagyvonalú-
an, széles körû autonómiát nyújtva szabályoz,
így különösen biztosítékot ad a tekintetben,
hogy a helyi önkormányzat a bevételeivel önál-
lóan gazdálkodik, saját felelõsségére vállalkoz-
hat, valamint hogy az önkormányzat törvény-
ben meghatározott (köz)feladatainak ellátásá-
hoz megfelelõ saját bevételre jogosult, továbbá
e feladatokkal arányban álló állami támogatás-
ban kell részesülnie. 

A KÖZPÉNZÜGYEK LEHETSÉGES 
JÖVÕBENI MAGYAR SZABÁLYOZÁSA

Az egyes európai országok alkotmányaiban az
elõbbiekben felsorolt tartalommal szabályoz-
zák a közpénzügyi témákat, méghozzá formai-
lag, szerkezetileg is külön részben. Természete-
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sen tisztában vagyok vele, hogy egy új alkot-
mány megalkotása is csak rendszerszerûen tör-
ténhet, az egyes részeknek, az egyes rendelke-
zéseknek a nagy egészbe kell illeszkedniük, to-
vábbmenve, az alkotmány részeinek – jelen
esetben közpénzügyi fejezetének – a normatar-
talma sem egyértelmûen determinált, egyes
rendelkezések helyezhetõk az alkotmány elté-
rõ, különbözõ részegységeibe. A normaszöveg
tartalmát illetõen természetesen különbözõ
megoldási variációk képzelhetõk el, a részletek
tekintetében bizonyos alternatívák érvényesít-
hetõk. Azonban álláspontom szerint nem java-
solt, hogy ezen esetleges részletkülönbségek
nagy eltérést mutassanak az itt vázoltaktól a lé-
nyeges kérdések, illetve a szabályozás mélysé-
ge, mértéke vonatkozásában. 

Szükségesnek tartom jelezni, hogy a köz-
pénzügyi fejezetre vonatkozó normaszöveg-ja-
vaslatban a különféle törvényekre való hivatko-
zások kizárólag „sima”, egyszerû törvényekre
utalnak, vagyis nem vettem figyelembe, hogy
azok elfogadása esetleg minõsített többséget,
vagy más különleges eljárást igényel, mivel ez a
jelen írás szempontjából nem bír jelentõséggel. 

Végül a jelenleg zajló alkotmánykoncepció
kidolgozásához kapcsolódva hangsúlyoznom
kell: fontos lenne, hogy a következõkben vá-
zolt szabályozási elemek alkotmányos garanci-
aként mûködjenek, egy túlzottan rövidre sza-
bott „magalkotmány” több veszélyt és
(jog)bizonytalanságot eredményezhet, mint
elõnyt. Ahogyan Sólyom László megfogalmaz-
ta: „egy túl rövid, nem részletezõ alkotmánnyal
éppen az alkotmány garanciális szerepe szûkülne
össze végletesen, s a várakozással ellentétben, az
alkotmány tekintélye is elveszne a létrejött
káoszban…”

Az állami költségvetést illetõen szükséges
lenne több, garanciális jellegû, a parlamentáris
jogállamokban megszokott, alapvetõ szabályt al-
kotmányunkba foglalni. Ilyen lenne elõször is
az, hogy az állami költségvetésrõl és annak vég-
rehajtásáról törvény formájában döntsön az

Országgyûlés, mégpedig minden évben. Véle-
ményem szerint egyrészt a törvényhozásnak
felelõs végrehajtó hatalom – mint közjogi hata-
lomgyakorlási alapállás – feltételezi azt, hogy a
kormányzat iránti bizalomról tanúságot tegyen
minden évben a törvényhozás, egyidejûleg a
megfelelõ felhatalmazást is megadva a bevéte-
lek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Azt
gondolom, hogy ismerve a magyar „rögvalósá-
got”, a költségvetési gazdálkodás tervezése és
gyakorlati végrehajtása sem teszi reális elvárás-
sá egy éven túli komoly, részletes költségvetés
elkészítését. Így valószínûsíthetõ, hogy a több
évre szóló költségvetés megszavazása esetén
azon már a második évben is lényeges módosí-
tásokat kellene tenni. Mindenesetre, ha a jövõ-
ben az alkotmányozó úgy gondolja, megenged-
heti a többéves költségvetés elõterjesztését is,
akkor erre is az alkotmányban kellene felhatal-
mazást adni. Javaslatok szoktak elhangozni a
pótköltségvetés alkotmányba foglalására. Ez
azonban véleményem szerint azzal járna
együtt, hogy definiálni kellene a fogalmat, az
eseteket, amikor kötelezõ vagy lehetséges az
elõterjesztése, valamint egyéb kapcsolódó ren-
delkezés tisztázása is felvetõdik. Ez pedig az al-
kotmány túlrészletezõ szabályozásához vezet-
ne, ezért szerintem elvetendõ. A pótköltségve-
tés kérdéseirõl szerintem az államháztartásról
vagy közpénzügyekrõl szóló (vagy más címû,
de hasonló tárgykörû) törvényben kellene ren-
delkezni. A költségvetéshez, illetve általában
annak módosításához kapcsolódó lényeges ga-
ranciális alkotmányos elõírások tekintetében
pedig megteszem a javaslatom. 

A költségvetés tartalmát tekintve elvi alapo-
kon szükséges rögzíteni, hogy abban minden álla-
mi kiadásnak és bevételnek meg kell jelennie. 
A többek által javasolt egyensúlyi kritériumo-
kat vagy államadóssági mértékeket álláspontom
szerint nem kellene az alkotmányban, hanem
legfeljebb csak törvényi szinten rögzíteni. Az
ilyen szabályok túl merevek és konkrétak ah-
hoz, hogy az alkotmányba kerüljenek, nem le-
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hetnek tekintettel az állam életében elõforduló
átmeneti jellegû nehézségekre, krízisekre és
más különleges helyzetekre, továbbá az ezek-
bõl eredõ gazdaságpolitikai intézkedésekre
(gondoljunk például a legutóbbi világgazdasági
válság különféle hatásaira és az arra adott vála-
szok eredményezte átmeneti egyensúlytalan-
ságokra, államadósság-növekedésre). 

Meg kellene jeleníteni továbbá az alkot-
mányban, hogy az állami költségvetésrõl és a
zárszámadásról szóló, valamint az ezek módosí-
tására irányuló törvényjavaslat benyújtása is ki-
zárólag a kormány kompetenciája lehessen. Bár a
gyakorlatban ezt eddig sem vonták kétségbe, il-
letve a hatályos államháztartásról szóló törvény
általában rögzíti a kormány felelõsségét a témá-
ban, de az elõbb kifejtettek alapján garanciális
okból ezt a szabályt is rögzíteni lenne érdemes
az alkotmányban. 

Ami a költségvetési és zárszámadási tör-
vény, illetve az abban foglalt kiadások, bevéte-
lek kérdését illeti, indokolt lenne egy olyan
„védelmi szabályt” alkotmányba foglalni, amely
szerint az Országgyûlés a vonatkozó törvény
módosítása nélkül ne szüntethessen meg, ne csök-
kenthessen az állami költségvetésrõl vagy az álla-
mi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben
olyan kiadásokat, bevételeket, amelyeket egy má-
sik törvény ír elõ. 

Az állami költségvetés, a zárszámadás, az
elfogadott költségvetés nélküli állami átmeneti
gazdálkodás elveit, az ezekre vonatkozó jogsza-
bálytervezetek elkészítésének szabályait, az ál-
lami költségvetés és a helyi önkormányzati
költségvetések kapcsolatait, valamint a költség-
vetési gazdálkodás általános szabályait (ezen
belül meghatározva például a pénzügyi év kez-
detét és végét) törvényi szinten szükséges szabá-
lyozni. A mindenkori államháztartásról vagy
közpénzügyekrõl szóló törvény (persze lehet
más címe is) legfontosabb tartalmi kereteit pe-
dig az alkotmánynak kellene meghatároznia.

Aki az elmúlt két évtizedben figyelemmel
kísérte a magyar törvényhozás munkáját, ta-

pasztalhatta, hogy a költségvetési törvényjavas-
lat tárgyalása számos nehézséggel, a hatékony
törvényalkotást indokolatlanul hátráltató, kés-
leltetõ módosító indítvánnyal volt terhes. Ezen
tengernyi módosító javaslat között sok olyan is
volt, amely a forrásoldal, vagyis a pénzügyi fe-
dezet szempontjából nem volt kellõen megala-
pozott, így elfogadása esetén alaposan felborít-
hatta volna a (viszonylagos) költségvetési
egyensúlyt. Ezen okból – európai alkotmányos
példák alapján is – nagyon jó lenne, ha a magyar
alkotmány azt az elvárást támasztaná, hogy az
állami költségvetésrõl szóló törvény vagy az álla-
mi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat azon ja-
vasolt módosításához, amely bevétel csökkené-
sét, kiadás növelését, illetve átcsoportosítását
eredményezné, a javaslattevõ által készített
olyan pénzügyi számítást kell mellékelni, amely a
módosítás pénzügyi fedezetét pontosan megjelöli.

Azt pedig általános szabállyá kellene emelni
– persze nem a közpénzügyi fejezetben, hanem
az alkotmány törvényalkotásról vagy általában
jogalkotásról rendelkezõ részében –, hogy min-
den törvény- (vagy más jogszabály-) tervezet ké-
szítõje köteles legyen javaslatához egy ilyen fiská-
lis mellékletet csatolni.

A stabil kormányzás és a biztos alapokra
helyezett államháztartás érdekében fontos lenne
az is, hogy az alkotmányban legyen rögzítve az ál-
lami költségvetésrõl szóló törvényjavaslat és a zár-
számadásról szóló törvényjavaslat elõterjesztésének
véghatárideje, továbbá az is, hogy azokról az Or-
szággyûlésnek meddig kell végsõ döntést hoznia.

Az állami költségvetésrõl és a zárszám-
adásról szóló törvényjavaslatok menetrendsze-
rû, rendezett ügymenet szerinti elfogadása,
majd ezt követõ kihirdetése és hatályba lépése
jelentheti a stabil, biztonságos költségvetési
gazdálkodást az állam számára. Azonban azokra
a helyzetekre is fel kell készülni és azokat az esete-
ket is szabályozni szükséges, amikor valamilyen
okból nincs határidõre elfogadott, illetve hatályos
költségvetése az országnak. Az ilyen átmeneti
(provizórikus) állapotra vonatkozó, áthidaló jel-
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legû szabályokat is az alkotmánynak kellene tar-
talmaznia. Ezen szabályoknak pedig alapvetõ
rendezõ elve, szempontja a stabil, kiszámítható
kormányzás és költségvetési gazdálkodás lehet.
Az átmeneti gazdálkodásról nem kellene külön
törvényt alkotni, ez nem lenne észszerû, egy-
részt mivel csak tovább tarthatna a bizonytalan
állapot. Másrészt, ha magát a költségvetést nem
szavazza meg az Országgyûlés, akkor erõsen
kérdéses, hogy miért tudna, akarna törvényt al-
kotni az átmenetrõl. Ehhez kapcsolódóan álta-
lános szabályokat kellene inkább (az államház-
tartásról vagy a közpénzügyekrõl szóló) tör-
vénybe foglalni, az adott gazdálkodási idõszak-
ra vonatkozó részletszabályokat pedig kor-
mányrendelet rendezné. 

Átmeneti jellegû költségvetési gazdálkodást
kellene folytatni azokban az esetekben is, ha az
állami költségvetésrõl szóló törvénynek a
pénzügyi év kezdetéig történõ elfogadása azért
nem lehetséges, mert az Országgyûlés a dön-
téshozatalban akadályoztatva van (a hatályos
Alkotmány fogalomrendszerében ez alatt azt
értem, ha az Országgyûlés nem ülésezik, példá-
ul elnapolták az üléseket vagy valamilyen kü-
lönleges állapot áll fenn), valamint ha feloszlat-
ta magát, vagy éppen feloszlatta azt a köztársa-
sági elnök. 

Hasonló átmeneti állapot körébe tartozhat
az, amikor a köztársasági elnök alkotmányos
aggályokat támaszt az állami költségvetésrõl
vagy ennek módosításáról rendelkezõ, az Or-
szággyûlés által megszavazott törvénnyel
szemben, és azt alkotmányossági vizsgálatra
megküldi az Alkotmánybíróságnak. Természe-
tesen ez azt is feltételezi, hogy az ilyen típusú
elõzetes normakontroll valamilyen formában
része az alkotmányõrzõ, ellenõrzõ normarend-
szernek. Azonban éppen az instabil helyzet el-
kerülése érdekében a normakontrollra is meg-
felelõ, az átmeneti gazdálkodás idõkorlátait is
figyelembe vevõ határidõt kellene szabni.

Természetesen az ilyen átmeneti költségve-
tési gazdálkodás (indemnitás) valóban csak egy

viszonylag rövid ideig tartó átmenetre szólhat,
és azért, hogy ez ne válhasson huzamosabb ide-
ig fennálló instabil állapottá, ezért megfelelõ
visszatartó erejû, szankciós jellegû garanciát is
szükséges az alkotmányba építeni. Ez alapján,
amennyiben az Országgyûlés nem fogadja el az
állami költségvetésrõl szóló törvényt a pénz-
ügyi év kezdetétõl számított két hónapon be-
lül, akkor a köztársasági elnök köteles (vagy
esetleg jogosult) lenne rövid idõn belül felosz-
latni az Országgyûlést, és elõrehozott válasz-
tást kiírni. A zárszámadást illetõen nem java-
solnék hasonló szigorú szabályt alkotmányba
emelni, mert elvileg elfogadott zárszámadás
nélkül is zökkenõmentes lehet az állam mûkö-
dése. Az elmúlt évek gyakorlata alapján pedig
megállapítható, hogy a zárszámadási törvény
elfogadása kis túlzással érdemi vitát nem ered-
ményezõ formalitás volt. 

Álláspontom szerint, amelyet természete-
sen megfelelõ európai szabályozási gyakorlat
támaszt alá, az állam eladósodása ellen is megfe-
lelõ – de nem konkrét mértékeket meghatározó –
garanciát, jogi kontrollt kell az alkotmányba
emelni. Ennek lenne egyik ésszerû szabálya az,
hogy ezen állami kölcsönök, hitelek felvétele,
garanciák, egyéb hasonló állami kiadási kötele-
zettségek vállalása kizárólag törvényben vagy
törvényben meghatározott esetekben kor-
mányhatározattal történhet. Bevett gyakorlat
az is, hogy a számvevõszékek ellenjegyzik a
költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó egyes
intézkedéseket, szerzõdéseket. A közfeladatok
ellátásának napi, gyakorlati szintjén pedig ga-
ranciális elõírás lehetne, hogy a közpénzekbõl
gazdálkodó, közfeladatokat ellátó szervezetek,
személyek csak (költségvetési, államháztartási)
törvényi elõírásoknak megfelelõen vállalhatná-
nak közpénzkifizetést generáló pénzügyi jelle-
gû kötelezettséget, irányozhatnának elõ kiadá-
sokat. 

Az államkincstár fontos, meghatározó
szereplõje, fõ végrehajtója a legtöbb civilizált
állam fiskális politikájának. Ezen alapfunkciója,
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illetve az európai alkotmányokban az ilyen tí-
pusú intézményekre való utalások példája alap-
ján talán indokolt lehet, hogy alkotmányunk is
említést tegyen róla. Az, hogy pontosan körül-
írtan milyen feladatokat, milyen szervezeti ke-
retben, milyen vezetés útján lát el, törvényi
szinten kellene szabályozni. 

Az adók, vámok, illetékek, díjak és más,
különféle elnevezéssel illetett közterhek tekin-
tetében is szükségesnek látszik azon garanciális
szabály alkotmányban való rögzítése, amely sze-
rint minden ilyen fizetési kötelezettség elõírását
és alapvetõ szabályait törvényi szinten szükséges
szabályozni. Éppen azért, hogy ezt az alkotmá-
nyi rendelkezést ne lehessen a „gazdag magyar
nyelv” segítségével kijátszani, ezért lenne az is
fontos, hogy egy fogalommeghatározással (és
ehhez kapcsolódva esetleg egy gyûjtõnévvel is,
erre tett javaslatom a „közjogi bevétel” szó)
egyértelmûvé váljon, nemcsak a példálózva fel-
sorolt, hanem bármely, bármilyen névvel illetett
adójellegû fizetési kötelezettségre kiterjed ez a
jogalkotási garancia. 

Ahogy már említésre került, a számvevõ-
székek, illetve a számvevõk az európai orszá-
gok alkotmányainak szinte mindegyikében
szerepelnek. Ennek megfelelve az Alkotmány-
ban is megjelent – és az elmúlt két évtized ellen-
õrzéseinek fontos szereplõjévé vált – a magyar
Állami Számvevõszék (ÁSZ). Ebbõl követke-
zõen csak néhány módosítást igényelne az alap-
vetõen megfelelõ honi szabályozás. Az egyik
ilyen módosítás lehetne az ÁSZ által ellátandó
alapvetõ feladatok felsorolásának pontosítása,
korszerûsítése. Fontos lenne, hogy a régebbi
típusú, hagyományosabb, elsõsorban utólagos,
szabályszerûségi ellenõrzések mellett a fiskális
politika és annak végrehajtása megelõzõ jelle-
gû, az átláthatóságot és a kockázatokat feltáró,
elemzõ monitoringja is megerõsödjön. Aho-
gyan Kopits György megfogalmazta, ebbe a fel-
adatkörbe tartozik „a valós idejû, széles hatókö-
rû felügyelet, amelynek része a makrofiskális elõ-
rejelzések valószerûségének, illetve a fiskális koc-

kázatoknak és a fenntarthatóságnak a közép- és
hosszú távú megbecsülése.” Nem megkerülhetõ
és érdemes is szót ejteni a Költségvetési Tanács
szerepkörérõl, illetve az Állami Számvevõ-
székkel kapcsolatos viszonyáról. Véleményem
szerint alapvetõen a jövõ alkotmányozóinak
felelõssége lesz az ÁSZ és a Költségvetési Ta-
nács viszonyának, feladatainak, az utóbbi in-
tézmény megtartásának felülvizsgálata. Ha
széles körû konszenzus alakítható ki a majdani
alkotmányozás folyamán abban, hogy a tanács
és az ÁSZ kettõse fenntartandó, akkor mind-
két intézményt, illetve szerepüket az alkot-
mányban is szükséges lenne rögzíteni. Jóma-
gam nem szeretnék állást foglalni ezen intéz-
ményi kettõsség fenntartásának kérdésében.
Lényegesnek azt tartom, hogy az alábbi szöveg-
javaslatban is (a számvevõszékhez telepítve)
megjelenõ alapvetõ feladatok megfelelõ haté-
konysággal és hatásossággal el legyenek látva.
Természetesen ezen feladatok elvégezhetõk
több szervezet által, azok között megosztva is,
azonban ez esetben fontos, hogy az ellátandó
feladat- és hatáskörök pontosan el legyenek
osztva, határolva és ne keletkezzenek felesleges
szervezeti párhuzamosságok.

Az alkotmányban feltétlenül szükséges rendel-
kezni a számvevõszékek – ha nem is minden
egyes, de legalább a legfontosabb – feladatairól.
Ezen kívül fontos szabályozni a szakmai függet-
lenséget, a külsõ befolyástól mentes mûködést és az
átláthatóságot biztosító legfõbb elõírásokat. Az
elõbbiek körébe tartozhat a vezetõ, vezetõk ki-
nevezésének rendje, az utasíthatóság kizárása,
valamint az intézmény dolgozóira általában vo-
natkozó jövedelmi összeférhetetlenségi szabá-
lyozás. Az átláthatóság legfõbb garanciája pedig
a számvevõszék jelentéseinek nyilvánossága. Az
ezeken túlmenõ, a feladatokkal, mûködéssel
kapcsolatos és eljárási jellegû szabályoknak pe-
dig az intézményre vonatkozó külön törvény-
ben kell szerepelniük. 

Ahogyan már szó esett róla, az alkotmá-
nyok közpénzügyi szabályozását alapvetõen a



KÖZPÉNZÜGYEK 

13

fiskális és a monetáris politikára vonatkozó ré-
szekre szokás osztani. A már többször említett
nemzetközi példák alapján megállapítható,
hogy az államok monetáris politikáját irányító
központi bankokra (nemzeti bank, jegybank
stb.) vonatkozó elõírások szinte kivétel nélkül
részét képezik az alkotmányoknak. E tekintet-
ben Alkotmányunk is megfelel az elvárásoknak és
a Nemzeti Bank tekintetében a legfõbb szabályo-
kat tartalmazza. Ettõl függetlenül véleményem
szerint bizonyos – a számvevõszék esetében java-
soltakhoz hasonló – olyan módosításokat is jó
lenne megtenni, amelyek a végrehajtó hatalomtól
való függetlenségre és az átláthatóságra vonatkoz-
nának. Az egyes vezetõkre vonatkozó „munka-
jogi” jellegû rendelkezések közül elég lenne
csak a legfontosabb, garanciális elõírásokat al-
kotmányba emelni, a részletesebb szabályozást
az adott intézményre vonatkozó törvénynek
kellene tartalmaznia. De természetesen az is
korrekt megoldás, ha azok az alkotmányba ke-
rülnek. 

Ami pedig általában a különféle kinevezések
és felmentések, parlamenti ellenõrzések, beszá-
moltatások és felelõsségek alkotmányi szabá-
lyozását illeti, álláspontom szerint a Nemzeti
Bank, az Állami Számvevõszék és minden más,
az alkotmányban nevesített intézmény vezetõ-
je (vezetõi) vonatkozásában – indokolt kivéte-
lektõl eltekintve – általában egységes megoldá-
sokat kellene kialakítani. 

ÖSSZEGZÕ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A jelen írás és más szerzõk korábbi vizsgálatai
alapján összegezve megállapítható, hogy közpénz-
ügyek alkotmányos szabályozása több pontján ki-
fogásolható és hiányos, azaz módosításra, tartal-
mi bõvítésre szorul. A közpénzügyi alkotmá-
nyozás során így különösen szükséges lenne az
állami költségvetést, az állam eladósodását, az
adókat, illetékeket és más hasonló fizetési kö-
telezettségeket illetõen garanciális jellegû, a

parlamentáris jogállamoknál megszokott, alap-
vetõ szabályt alkotmányunkba foglalni. Ezen
kívül az Állami Számvevõszék és a Nemzeti
Bank tekintetében fontos lenne alkotmányos
szinten garantálni a szakmai függetlenséget, a
külsõ befolyástól mentes mûködést és az átlát-
hatóságot. A bevezetésben vázolt szempontok
és az eddig leírtak alapján teszek tehát konkrét,
szövegszerû javaslatot az eljövendõ magyar al-
kotmányozás megvalósításának jó szándékú se-
gítésére.

A közpénzügyi fejezetre vonatkozó
szövegjavaslat

„A közpénzügyek

. § (1) Az Országgyûlés minden évben törvényben

fogadja el az állam valamennyi bevételére és kiadására

vonatkozó, annak végrehajtására a kormánynak felha-

talmazást nyújtó állami költségvetést, valamint az álla-

mi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást. 

(2) Az állami költségvetés, a zárszámadás, az állami

átmeneti gazdálkodás elveit, a vonatkozó jogszabály-

tervezetek elkészítésének szabályait, az állami költség-

vetés és a helyi önkormányzati költségvetések kapcsola-

tait, valamint a költségvetési gazdálkodás általános

szabályait külön törvény határozza meg. 

(3) Az állami költségvetésrõl, az állami költségvetés

végrehajtásáról szóló, valamint ezek módosítására irá-

nyuló törvényjavaslatot a kormány terjeszti az Ország-

gyûlés elé. 

(4) Az állami költségvetésrõl szóló törvény vagy az

állami költségvetésrõl szóló törvényjavaslat azon java-

solt módosításához, mely bevétel csökkenését, kiadás

növelését, illetve átcsoportosítását eredményezné, a ja-

vaslattevõ által készített olyan pénzügyi számítást kell

mellékelni, amely a módosítás pénzügyi fedezetét pon-

tosan megjelöli. 

(5) Az Országgyûlés a vonatkozó törvény módosí-

tása nélkül nem szüntethet meg, nem csökkenthet az ál-

lami költségvetésrõl vagy az állami költségvetés végre-

hajtásáról szóló törvényben olyan kiadásokat, bevétele-

ket, melyeket külön törvény ír elõ.
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. § (1) A kormány legkésõbb a – külön törvényben

meghatározott – pénzügyi év kezdetét megelõzõ három

hónappal terjeszti az Országgyûlés elé a következõ év-

re vonatkozó állami költségvetésrõl szóló törvényja-

vaslatot. 

(2) Az állami költségvetés végrehajtásáról szóló tör-

vényjavaslatot a kormány a pénzügyi év végét követõ

hat hónapon belül terjeszti elõ, majd azt az Országgyû-

lés a pénzügyi év végét követõ egy éven belül fogadja el.

(3) Amennyiben a köztársasági elnök a …§-ban fog-

laltak alapján az állami költségvetésrõl vagy ennek mó-

dosításáról rendelkezõ törvényt annak aláírása elõtt vé-

leményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak, akkor

az Alkotmánybíróság az elnöki indítvány beérkezését

követõ negyvenöt napon belül köteles döntést hozni. 

. § (1) Az állami költségvetésrõl szóló törvény a

pénzügyi év kezdetén lép hatályba. Ha az Országgyû-

lés nem fogadja el az állami költségvetésrõl szóló tör-

vényt a pénzügyi év kezdetéig, akkor annak elfogadá-

sáig a megelõzõ pénzügyi évre vonatkozó költségvetés

kiadásainak egytizenketted része teljesíthetõ havonta

kiadásként. Az ezen idõszakra vonatkozó átmeneti ál-

lami gazdálkodás szabályait kormányrendelet szabá-

lyozza. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni

akkor is, ha az állami költségvetésrõl szóló törvénynek

a pénzügyi év kezdetéig történõ elfogadása azért nem

lehetséges, mert az Országgyûlés a döntések meghozata-

lában akadályoztatva van, feloszlott vagy feloszlatták. 

(3) Amennyiben az Országgyûlés nem fogadja el az

állami költségvetésrõl szóló törvényt a pénzügyi év kez-

detétõl számított két hónapon belül, akkor a köztársa-

sági elnök a választások kitûzésével egyidejûleg tizenöt

napon belül feloszlatja az Országgyûlést.

. § (1) A magyar állam terhére kizárólag törvény

vagy törvényben meghatározott esetben kormányhatá-

rozat alapján vehetõ fel kölcsön, hitel, vállalható kezes-

ség, garancia, vagy adható egyéb pénzügyi biztosíték.

(2) A közfeladatot ellátó szervezetek, természetes

személyek csak a törvényi elõírásoknak megfelelõen

vállalhatnak pénzügyi kötelezettséget, irányozhatnak

elõ kiadásokat.

. § A Magyar Államkincstár feladatairól, szervezeté-

rõl és mûködésérõl külön törvény rendelkezik. 

. § Az adó, vám, illeték, bírság, és más, az állam

vagy a helyi önkormányzat számára egyoldalúan fi-

zetendõ pénzügyi kötelezettség (a továbbiakban: köz-

jogi bevétel) csak törvényben vagy törvény felhatal-

mazása alapján kiadott egyéb jogszabályban írható

elõ. Törvényben kell rendelkezni a közjogi bevétel

tárgyáról, a fizetésre kötelezettekrõl, a fizetés alóli

kedvezményekrõl, mentességekrõl, valamint a közjo-

gi bevétel meg nem fizetéséhez fûzött negatív jogkö-

vetkezményekrõl.

. § (1) Az Állami Számvevõszék az Országgyûlés

pénzügyi-gazdasági ellenõrzõ szerve, amely feladatkö-

rében 

a) megvizsgálja és véleményezi az Országgyûlésnek

beterjesztett törvényjavaslatok, határozati javaslatok

megalapozottságát, elõrejelzést és becslést készít ezen ja-

vaslatok pénzügyi-költségvetési hatásairól; 

b) ellenõrzi az állami költségvetés végrehajtásáról

készített zárszámadást; 

c) ellenõrzi az államháztartás, illetve az államház-

tartás körébe tartozó szervezetek gazdálkodását, a költ-

ségvetésbõl származó támogatások felhasználását, a

közjogi bevételek beszedésének végrehajtását;

d) ellenõrzi az állami, a helyi önkormányzati tulaj-

don kezelését, használatát, hasznosítását, átruházását, a

köztulajdont birtoklók vagyonérték-megõrzõ és va-

gyongyarapító tevékenységét; 

e) ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt egyéb fel-

adatokat.

(2) Az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökét –

törvényben foglaltak szerint – a köztársasági elnök ja-

vaslatára az Országgyûlés választja meg és menti fel.

(3) Az Állami Számvevõszék vezetõi és számvevõi

feladataik végzése során függetlenek, nem kérhetnek és

nem fogadhatnak el utasításokat.

(4) Az Állami Számvevõszék vezetõi és számvevõi

– tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi,

valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység ki-

vételével – más megbízást vagy keresõ foglalkozást

nem folytathatnak, díjazást nem fogadhatnak el, tagsá-
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gi viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó

egyéb jogviszonyt, vezetõ tisztségviselõi jogviszonyt

vagy felügyelõ bizottsági tagsági jogviszonyt nem léte-

síthetnek. 

(5) Az Állami Számvevõszék az általa végzett ellen-

õrzésekrõl tájékoztatja az Országgyûlést, ellenõrzési je-

lentései nyilvánosak, kötelezõen közzéteendõk. 

(6) Az Állami Számvevõszék szervezetérõl, mûkö-

désérõl és egyéb feladatairól törvény rendelkezik. 

. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Köztár-

saság központi bankja, amely az állam kizárólagos tu-

lajdonában van. A Magyar Nemzeti Bank, illetve leg-

fõbb döntéshozó szerveként a monetáris tanács tör-

vényben foglaltak szerint felelõs a monetáris politikáért

és az árstabilitásért. A Magyar Nemzeti Bank kizáróla-

gosan jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra. 

(2) A Magyar Nemzeti Bank elnökét és a monetáris

tanács tagjait – törvényben foglaltak szerint – a köztár-

sasági elnök javaslatára az Országgyûlés választja meg

és menti fel. 

(3) A Magyar Nemzeti Bank elnöke és a monetáris ta-

nács tagjai feladataik végzése során függetlenek, az Európai

Központi Bank kivételével semmilyen szervezettõl, sze-

mélytõl nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat. 

(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke, más vezetõje

és a monetáris tanács tagja – tudományos, oktatói, mû-

vészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá

esõ szellemi tevékenység kivételével – más megbízást,

keresõ foglalkozást nem folytathat, díjazást nem fogad-

hat el, tagsági viszonyt, munkaviszonyt vagy munka-

végzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezetõ tisztségviselõi

jogviszonyt vagy felügyelõbizottsági tagsági jogviszonyt

nem létesíthet.

(5) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevé-

kenységérõl rendszeresen beszámol az Országgyûlésnek.

A beszámolók nyilvánosak, kötelezõen közzéteendõk. 

(6) A Magyar Nemzeti Bank elnöke törvényben

meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely

törvénnyel nem lehet ellentétes.

(7) A Magyar Nemzeti Bank szervezetét, feladatait

és mûködését törvény szabályozza.”
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