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AA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 
MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZETE

Közgazdasági alapfolyamatok

Elsõként azt a kérdést szeretném körbejárni,
hogy a költségvetési konszolidáció milyen ha-
tással lehet a növekedési kilátásokra. Számos
empirikus tanulmány foglalkozott már ezzel a
problémával (például McDermott and Wescott,
1996; Alesina and Perotti, 1995; Alesina and
Ardagna, 1998; Giavazzi, Jappelli and Pagano,
2000; Von Hagen, Hughes Hallett and Strauch,
2001; Ardagna, 2004; Giudice, Turrini, int’t
Veld, 2007; Alesina, 2010). E tanulmányok álta-
lában azt találták, hogy rövid távon a fiskális
konszolidáció visszafogja a növekedést. Bár
azért vannak ez alól kivételek is, például a ’80-
as években Írországban és Dániában végrehaj-

tott konszolidációk. Több tényezõ befolyásol-
ja, hogy a fiskális konszolidáció hatása a kezde-
ti visszaesés után milyen gyorsan fordul át nö-
vekedésbe. Az említett tanulmányok azt mu-
tatták ki, hogy pozitívan befolyásolja a növeke-
dési kilátásokat, ha a konszolidáció kedvezõ
nemzetközi környezetben történik, ha inkább
kiadásoldali intézkedésekre épül, ha a kiinduló
helyzetben negatív a kibocsátási rés, és ha a
konszolidáció megindítása elõtt magas volt a
kockázati felár. A sikeres konszolidációk jel-
lemzõje továbbá, hogy fõleg strukturális intéz-
kedéseken alapulnak. Ezzel szemben kevésbé
sikeresnek bizonyultak a fiskális konszolidáci-
ók akkor, ha pénzügyi válság elõzte meg õket.
Kérdés, hogy ennek tükrében mit gondolunk
Magyarországról. Mi szükséges ahhoz, hogy
Magyarországon ezek az úgynevezett nem key-
nesi növekedést ösztönzõ hatások minél hama-
rabb érvényesüljenek? 

Egyrészt szükség lenne arra, hogy a kockáza-
ti feláraink gyorsan csökkenjenek, ami a hosz-
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szabb kamatok mérséklõdésén keresztül jóté-
konyan hatna a növekedésre. Sajnos a jelenlegi
helyzetben a kockázati felárak csökkenését hát-
ráltatják az európai adósságválsággal kapcsola-
tos aggodalmak és az a tény, hogy bármilyen je-
lentõs mértékû is a magyar gazdaság folyó kül-
sõ finanszírozási igényének mérséklõdése, a
felhalmozott magas adósságállománytól csak
nagyon lassan tudunk megszabadulni, ami tar-
tósan fenntartja a magyar gazdaság sérülékeny-
ségét. Másrészt a kormány ambiciózus célokat
jelölt meg, amelyek üdvözlendõk, azonban a
bejelentett intézkedésekkel kapcsolatban jelen-
tõs implementációs kockázatok vannak. 

A beruházások és a foglalkoztatás bõvülését
és – ezen keresztül – a növekedést ösztönözné
az is, ha tartósan javulnának a gazdasági szerep-
lõk jövedelemkilátásai a költségvetési konszoli-
dáció hatására. Ha például a vállalatok úgy ér-
zik, hogy nem fognak tõlük több adót elvonni,
az kedvezõen hat a beruházási tevékenységükre
és aktivitásukra. Ez ellen hat azonban a még
mindig törékeny globális kilábalás, az a tény,
hogy a környezõ exportpiacainkon szintén fis-
kális konszolidáció zajlik, és hogy Magyaror-
szágon erõteljes mérlegkiigazítás folyik. A la-
kosság tetemes adósságállománnyal küszködik,
amely középtávon is visszafogja a fogyasztást.
A beruházási aktivitás tartósan alacsonyabb bi-
zonyos szektorokban (az építõiparban és a pia-
ci szolgáltatások területén), amihez hozzájárul
a szabályozási, adózási környezet által terem-
tett bizonytalanság is. 

Harmadrészt a növekedés beindulását segíte-
né az is, ha a bankszektor hitelekkel támogatná
a kilábalást. Sajnos a gyakorlatban azt látjuk,
hogy Magyarország ebbõl a szempontból nincs
szerencsés helyzetben. A régió gyakorlatilag
minden országában növekszik már a hitelezés,
kivéve Magyarországon. 

Összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy
folyik a költségvetési konszolidáció, de sajnos
arra nem számíthatunk, hogy a nem keynesi 
hatások jelentõsen hozzá tudnának járulni az

intézkedések közvetlen keresletszûkítõ hatásá-
nak ellensúlyozásához. 

Nézzük meg ezek után, az MNB hogyan íté-
li meg Magyarország makrogazdasági kilátásait.
A legutolsó, márciusi inflációs jelentésünkbõl
idéznék, az ott publikált elõrejelzések alapján
jövõre és idén is 3 százalék körüli növekedés
várható. Ebben a növekedésben és változásban
a korábbi elõrejelzésekhez képest a nettó ex-
port kedvezõ hatása mellett már megjelenik a
fogyasztás és a beruházás élénkítõ hatása is.
(Lásd 1. ábra)

A belsõ kereslet a fiskális impulzusok ellené-
re is csak lassan kezd élénkülni. Ahogy már em-
lítettem, a belsõ kereslet fellendülését különö-
sen hátrányosan érinti a visszafogott banki hi-
telezés. Mint az 1. ábrán látható, a vállalati és la-
kossági szektor belföldi hitelállománya 2010
végéig folyamatosan csökkent, és a kedvezõt-
len tendenciák folytatódtak az idei évben is.
Számos elemzés készült az MNB-ben ennek
okairól. Mi úgy látjuk, hogy a válság kitörése-
kor erõs kínálati hatások voltak jelen, késõbb a
kereslet visszaesése magyarázta inkább a hitel-
állomány csökkenését. Az elmúlt hónapokban
azonban ismét effektívvé váltak a kínálati kor-
látok. Tehát nem a hitelkereslet fogja elsõsor-
ban vissza a növekedést, bár az is gyenge, ha-
nem a hitelkínálat. (Lásd 2. ábra)

A foglalkoztatás és ezen keresztül a belsõ ke-
reslet alakulására rányomja bélyegét, amire már
korábban is utaltam, hogy bizonytalanok a ki-
látások egész Európában. Ez visszafogja a fog-
lalkoztatás bõvülését. A 3. ábra a GDP és a fog-
lalkoztatás változását mutatja a válság éveiben,
illetve a fellendülés óta. Mint látható,
2008–2009-ben, a recesszió alatt a legtöbb or-
szágban arányosan csökkent a foglalkoztatás és
a GDP. Ezzel szemben a kilábalás megindulása
óta, 2009 vége és 2010 között – ezt mutatják az
ábrán a zöld pöttyök –, a kibocsátás növekedés-
nek indult már, de a foglalkoztatás ezt nem kö-
veti. Ez jellemzõ az országok többségére és
Magyarországra is. Azt gondoljuk, hogy ez
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1. ábra

A GDP ÉVES VÁLTOZÁSÁNAK SZERKEZETE

Forrás: MNB

2. ábra 

A VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI SZEKTOR BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNYÁNAK 
VÁLTOZÁSA – ÁRFOLYAMSZÛRT

Forrás: MNB
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részben öszszefüggésben van a hosszabb távon
bizonytalan kilátásokkal is. 

A foglalkoztatás tehát csak késve követi a
fellendülést, ami laza munkaerõpiacot teremt
Magyarországon. Azt gondoljuk, hogy az elkö-
vetkezendõ két évben a munkanélküliség 10
százalék fölött marad Magyarországon és ebbõl
következõen a bérnövekedés is nagyon vissza-
fogottan alakul majd. A laza munkapiac mellett
ehhez hozzájárulhat az is, hogy az szja-
csökkentés miatt a bruttó bérek változatlansá-
ga mellett is nõhetnek a nettó bérek. Összessé-
gében úgy látjuk, hogy a reálbérek növekedése
az elõrejelzési horizontunk végéig elmaradhat a
termelékenység bõvülésétõl. Ez javíthatja az
ország versenyképességi helyzetét, és egyúttal
mérsékelheti az inflációs nyomást is a gazda-
ságban. (Lásd 4. ábra)

Általában az inflációról azt tudjuk elmonda-
ni, hogy az inflációs folyamatokat kettõsség jel-
lemzi. Egyrészt jelentõs költségsokkok érték a
gazdaságot, amely magasan tarja az infláció
szintjét, különösen a maginfláción kívüli tétele-

két. Van tehát egy külsõ, kívülrõl fakadó infláci-
ós nyomás. Ugyanakkor a reálgazdaságból adó-
dó, belsõ inflációs nyomás kicsi, a maginfláció
alacsony, és ez mérsékli a tovagyûrûzõ hatáso-
kat. Elõrejelzéseink szerint a költségsokkok ha-
tása a monetáris politika horizontján lecseng és
2012 végére elérhetõ a 3 százalékos inflációs cél.
Ugyanakkor a cél elérését jelentõs, kétirányú
kockázatok övezik. Nagy a bizonytalanság a
költségsokkok jövõbeli pályáját illetõen. És a
kormányzati intézkedések is – ezek között
megemlíteném a különbözõ keresletet csökken-
tõ intézkedéseket, az ártámogatások leépítését,
az ármoratórium kezelését, az aktivitást növelõ
intézkedéseket – jelentõs bizonytalanságot je-
lentenek az inflációra nézve. (Lásd 5. ábra)

Az MNB márciusi államháztartási 
elõrejelzése

Az MNB 2011. márciusi elõrejelzése 2,5 száza-
lékos GDP-arányos eredményszemléletû költ-

3. ábra 

A FOGLALKOZTATÁS ÉS A GDP VÁLTOZÁSA A VÁLSÁG ELSÕ ÉS MÁSODIK SZAKASZÁBAN

Forrás: MNB
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4. ábra

BÉRINFLÁCIÓS MUTATÓK

Forrás: MNB

5. ábra 

A MAGINFLÁCIÓ ÉS A MAGINFLÁCIÓN KÍVÜLI TÉTELEK ÉVES ÁRVÁLTOZÁSA

Forrás: MNB
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ségvetési többletet mutatott 2011-re. Ez az ér-
ték a magán-nyugdíjpénztári vagyonátadás és a
korábban bejelentett MÁV-adósságkonszolidá-
ció figyelembevételével került meghatározásra,
de még nem tartalmazta a kormány áprilisi
EDP jelentésébõl megismert információkat
(így a BKV adósságátvállalását és PPP-
beruházások visszavásárlását). Ez utóbbi egy-
szeri tételek nagyjából a GDP 1 százalékával
rontják a 2011-es költségvetési többletet. 
A részletek ismeretének hiánya miatt a koráb-
ban bejelentett stabilitási tartalék hatásának is
csak egy töredékét tudta figyelembe venni az
MNB szabályalapon.

A 2012. évre vonatkozó elõrejelzése kereté-
ben az MNB két költségvetési pályát mutatott
be.1 A szabályalapú elõrejelzésben a Széll Kál-
mán-terv kormány által várt bruttó 550 milliárd
forintos hatásából a kellõ részletezettség hiá-
nya miatt csak kevesebb, mint bruttó 100 milli-
árd forintot építettünk be (nagyrészt a hitelin-
tézeti különadó fenntartását és a táppénzintéz-
kedéseket). Ez a pálya 2011-hez képest jelentõs
egyenlegromlást, 4,6 százalékos GDP-arányos
költségvetési hiányt mutatott 2012-re.

Tekintettel arra, hogy a kormány erõs elkö-
telezettséget mutatott a kiadáscsökkentése-
ken keresztül megvalósított költségvetési ki-
igazítás mellett, 2011. márciusban a szokásos
szabályalapú elõrejelzésünk mellett bemutat-
tunk egy alternatív költségvetési pályát is, ami
normatív megközelítésre épült. Ebben az al-
ternatív szcenárióban a Széll Kálmán-terv kor-
mány által megcélzott teljes egyenlegjavító
hatását elfogadtuk, de szakértõi becslés alap-
ján a bruttó hatást csökkentettük a közvetlen
adótartalmakkal, majd ezt a nettósított hatást
tovább mérsékelték a makrogazdasági pálya
elmozdulásából fakadó „második körös” hatá-
sok. Így a Széll Kálmán-terv 2012. évi várt
bruttó 1,8 százalékos megtakarítása végül 1,2
százalékkal javította a költségvetési egyenle-
get a GDP arányában. Az alternatív pályánk
végül 3,6 százalékos GDP-arányos költségve-

tési hiányt jelzett 2012-re. Ez alapján már
márciusban megállapítható volt, hogy önma-
gában a Széll Kálmán-terv teljes megvalósítása
sem lesz elegendõ a kormány 3 százalék alatti
(GDP-arányosan 2,5 százalékos) 2012-es hi-
ánycéljának teljesítéséhez.

Az MNB fiskális elõrejelzéseiben az állam-
háztartás további intézkedések nélküli közép-
távú pozíciójának jellemzésére alkalmazott mu-
tató a ciklikusan igazított kiegészített SNA-
egyenleg. Ez a mutató az eredményszemléletû
ESA-egyenleghez képest kiszûri az úgyneve-
zett kvázifiskális és a „kreatív könyvelésbõl
eredõ” hatásokat, a nyugdíjpénztári átlépések-
bõl származó tõkebevételt a múltra teríti szét,
az aktuális egyenleget pedig korrigálja a gazda-
sági ciklus költségvetési hatásával, így alakulása
jobban tükrözi a költségvetés helyzetét hosz-
szabb távon meghatározó folyamatokat. 

A 2006 utáni kiigazítások folyamatosan javí-
tották az államháztartás középtávú pozícióját, a
strukturális egyenleg GDP-arányosan –9,3 szá-
zalékról –1,3 százalékra javult 2006-tól 2010-ig.
(Lásd 6. ábra) E többéves kiigazítási folyamat
eredményeképpen 2010-ben a középtávú pozí-
ció eddigi legkedvezõbb értéket érte el.2 2011-
ben az adókiengedések és a nyugdíjpénztári re-
álhozam-kifizetések hatására a középtávú pozí-
ció ismét jelentõsen romlik (GDP-arányosan
–5,1 százalékra). A helyzet a márciusi Inflációs
jelentésben közölt szabályalapú elõrejelzésünk
alapján 2012-ben is csak kismértekben javul
(–4,0 százalék), de a Széll Kálmán-terv hatását
teljesen érvényesítõ alternatív szcenárió mellett
már 3 százalék alá kerül (–2,6 százalék). 

2002-tõl a magas államháztartási hiány az
adósság gyors emelkedését okozta. (Lásd 7. áb-
ra) 2008–2009-ben az IMF–EU-hitelek lehívá-
sa felgyorsította a bruttó adósságráta növeke-
dését, de ennek egy része betétben került elhe-
lyezésre. Összesen mintegy 12,8 milliárd euró
hitelt hívott le a magyar kormány, ebbõl márci-
usig 9,5 milliárdot használt fel a költségvetés fi-
nanszírozására. Márciusi elõrejelzésünk alapján
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6. ábra

A KÖZÉPTÁVÚ ÁLLAMHÁZTARTÁSI POZÍCIÓ HISTORIKUS ALAKULÁSA 
ÉS AZ MNB MÁRCIUSI ELÕREJELZÉSE

Forrás: MNB

7. ábra 

AZ ÁLLAMADÓSSÁG HISTORIKUS ALAKULÁSA ÉS AZ MNB MÁRCIUSI ELÕREJELZÉSE

Forrás: MNB
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2011-ben várhatóan a GDP 5 százalékával
csökken az adósságráta. A költségvetési folya-
matok és az adósságátvállalások – a stabilitási
tartalék tartós zárolása nélkül – az adósság kis-
mértékû emelkedését eredményeznék, ezt
azonban ellensúlyozza a magánnyugdíj-pénztá-
ri megtakarításokból eredõ egyszeri bevétel.

2012-ben a tartalékok felhasználása nélkül
akkor képzelhetõ el az adósság csökkentése, ha
a kormány következetesen végrehajtja az hiány
csökkentésére vonatkozó terveit. 2012 elején a
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból,
valamint az IMF–EU-hitelek betétbe helyezett
részébõl azonban várhatóan még jelentõs ösz-
szeg (a GDP 4–5 százaléka) állhat majd a kor-
mány rendelkezésére. Az adósságráta alakulása
ezért jelentõsen függ majd attól a döntéstõl,
hogy ebbõl a tartalékból mekkora rész kerül
felhasználásra az államháztartás finanszírozásá-
ra. A tartalék teljes összegének adósságcsök-
kentésre fordítása akár a GDP 4 százalékával is
csökkentené az év végi adósságállományt.

A konszolidált államháztartási kiadások
alapján számított GDP-arányos újraelosztási
hányad nem sokat változott 2006 óta. Értéke
2007-ben a 2006. évre számított (és elsõsorban
egyszeri tételek miatt megugró) 56 százalékról
50 százalékra csökkent, majd 2008 és 2010 kö-
zött 50 és 49 százalék között ingadozott. A ki-
igazítások hatása így elsõsorban abban mutat-
kozik meg, hogy a gazdasági visszaesés idõsza-
kában a nevezõ – vagyis a GDP – jelentõsebb
zsugorodása ellenére az újraelosztási hányad
számottevõen nem emelkedett. Márciusi elõre-
jelzésünk alapján 2011-ben az újraelosztási há-
nyad a gyorsabb gazdasági növekedés ellenére
még valamelyest emelkedik is, 49,2 százalékra a
tavalyi 48,9 százalékról.

2012-ben már csökken az általunk prognosz-
tizált újraelosztási hányad. A márciusi Inflációs
jelentés Széll Kálmán-terv hatásait teljes mér-
tékben átvezetõ alternatív szcenáriója mellett ez
az érték nagyjából 1 százalékponttal alacso-
nyabb (45,8 százalék) mint az úgynevezett sza-

bályalapú pálya mentén (46,7 százalék). Alap-
esetben is mérsékli a GDP-arányos kiadásokat a
MÁV-konszolidáció egyszeri hatásának levoná-
sa, a csökkenõ kamatkiadások és a visszaesõ ön-
kormányzati beruházások, továbbá az is, hogy a
fõbb kiadási aggregátumok (személyi-dologi ki-
adások, valamint transzferek) a GDP nominális
növekedésétõl elmaradó ütemben nõnek.

A konvergenciaprogram

A kormány áprilisban közzétett konvergencia-
programja jelentõs elõrelépést jelent a Széll 
Kálmán-terv részleteinek és a következõ évek
fiskális politikájának megismerése tekintetében.
Ennek következtében a program növeli a gazda-
ságpolitika hitelességét és hozzájárul Magyaror-
szág befektetõi megítélésének javulásához.

A konvergenciaprogram a Széll Kálmán-terv-
ben meghirdetett megtakarítási célok elérése ér-
dekében többségében konkrét és számszerûsít-
hetõ intézkedéseket ismertet. Külön üdvözlen-
dõ, hogy a Széll Kálmán-terven felül további in-
tézkedéseket is vállalt a kormány kitûzött
egyenlegcéljainak elérése érdekében, hiszen
ahogy korábban is említettem, az MNB számí-
tásai szerint a 2012-es hiánycél teljesítéséhez
önmagában a Széll Kálmán-terv nem volna ele-
gendõ. Az MNB jelenlegi elõzetes számításai
szerint a 2012-es eredményszemléletû hiány ab-
ban az esetben kerülhet a GDP 3 százaléka alá,
ha valamennyi intézkedés a konvergenciaprog-
ramban bemutatott hatással valósulna meg.

A 2011 februárjában képzett 250 milliárd 
forintos stabilitási tartalékkal összefüggésben
jelentkezik az egyik legnagyobb kockázat a
2012. évi hiánycél megvalósíthatósága szem-
pontjából. A konvergenciaprogram szerint
ugyanis ez a tartalék az idei évben törlésre kerül-
ne, majd jövõre a beépülne a tervezési bázisba. 
A részletek ismeretének hiánya miatt azonban
jelenleg nem ítélhetõ meg, hogy a törlés végre-
hajtását mennyiben támasztják alá tartósnak



FÓKUSZBAN A KÖZPÉNZÜGYEK 

309

ígérkezõ megtakarítási intézkedések és meny-
nyiben valószínûsíthetõ az idei évben kitapint-
ható kiadási feszültségek jövõ évre történõ át-
tolása. Ezért kiemelkedõen fontos, hogy a kor-
mány az elõirányzatok törlését transzparens
módon és kellõ részletezettségben tegye közzé.

Mint említettem, fontos elõrelépések történ-
tek a Széll Kálmán-terv részletezettsége tekin-
tetében, azonban továbbra is vannak megvaló-
sítási kockázatok. A kormány körvonalazódó
munkaerõ-piaci és nyugdíjrendszert érintõ ter-
vezett intézkedései, az ellátotti létszámok igen
jelentõs csökkentése komoly szociális feszült-
ségekhez vezethet. Ha a munkaerõpiacra törté-
nõ belépés elõmozdítására a kormány nem biz-
tosít elégséges többletforrást az intézkedései-
vel hátrányosan érintett rétegek számára, akkor
az ebbõl fakadó társadalmi következmények
kockázatot jelenthetnek a tervezett intézkedé-
sek fenntarthatósága szempontjából. Érdemes
megemlíteni továbbá, hogy a tervek szerint a
kormány 2011-ben konszolidálja a MÁV adós-
ságát. Ezek után a következõ 2–3 évben elméle-
tileg úgy is csökkenthetõ a közösségi közleke-
dés támogatása (az átvállalt kamatterheket
meghaladó mértékben), hogy ezt nem támaszt-
ja alá a mûködési kiadások csökkentése, illetve
tényleges hatékonyságjavulás a közlekedési tár-
saságnál. Ebben az esetben azonban csak egy
újabb eladósodási ciklus venné kezdetét a
MÁV-nál, és a strukturális egyenleg nem javul-
na érdemben.

Kérdésesnek tartjuk, hogy a bejelentett
munkapiaci intézkedések mennyiben váltják
majd be a hozzájuk fûzött reményeket. Véle-
ményünk szerint a rokkantnyugdíjasok aktivi-
zálását célzó lépések a vártnál kisebb mérték-
ben lesznek csak képesek növelni a foglalkozta-
tást. A rokkantnyugdíjasok többsége alacsony
iskolai végzettségû – több mint 40 százalékuk
legfeljebb 8 általánost végzett. Ennek a réteg-
nek az elhelyezkedési esélyei viszont minimáli-
sak. Számításaink szerint Magyarországon
2004 és 2008 között a már akkor szigorodó

rokkantnyugdíjszabályok és gyakorlat miatt ér-
demben nõtt a munkapiacra lépõ alacsony kép-
zettségû rokkantnyugdíjasok száma. Ugyanak-
kor a foglalkoztatási ráta nem változott ebben a
körben. A magasabb képzettségûek ezzel
szemben sikeresen tértek vissza a munkapiacra.
A közülük aktívvá válók nagyjából olyan arány-
ban kaptak munkát, mint a velük egykorú nem
rokkantnyugdíjasok. Az alacsony végzettségû-
ek elhelyezkedési esélyeit a válság tovább ron-
totta – ebben a körben nõtt legnagyobb mér-
tékben a munkanélküliség. Ezért azt gondol-
juk, hogy az alacsony végzettségû rokkant-
nyugdíjasok foglalkoztatásának növeléséhez
aktív munkaerõ-piaci programokra is szükség
lesz, ezek azonban addicionális költségvetési
forrásokat igényelnek. (Lásd 8. ábra)

A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
FELADATAI ÉS A TANÁCS MUNKÁJÁT 
TÁMOGATÓ TERVEZETT MNB-ELEMZÉSEK

Az új Alaptörvény 2012. január 1-jén lép életbe,
így addig, illetve az Alaptörvényben nevesített
törvények elfogadásáig átmeneti szabályok jel-
lemzik a Költségvetési Tanács (KT) mûködését,
amiket a jelenleg hatályos „A takarékos állami
gazdálkodásról és a költségvetési felelõsségrõl”
szóló 2008. évi LXXV. törvény tartalmaz. 
A költségvetési felelõsségi törvény ugyan a KT-
nak csak egy feladatát definiálja részletesen (ne-
vezetesen a költségvetési törvény tervezetének a
benyújtást megelõzõ véleményezését), szellemi-
ségében azonban nem különbözik az Alaptör-
vénytõl abban a tekintetben, hogy abból is kiol-
vasható egy szélesebb körû funkciót betöltõ KT
létrehozására irányuló jogalkotói szándék.

Az Alaptörvény meghatározza a KT-ra vonat-
kozó alapvetõ rendelkezéseket3 és a központi
költségvetésre vonatkozó azon alapvetõ szabá-
lyokat4, amelyekre a testületnek feladatai telje-
sítése során figyelemmel kell lennie. Az Alap-
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törvény erõs jogosítványokkal ruházta fel a
Költségvetési Tanácsot, amelyek a következõk. 

A Költségvetési Tanács az Országgyûlés
törvényhozó tevékenységét támogató szerv,
amely a központi költségvetés megalapozottsá-
gát vizsgálja. 

A Költségvetési Tanács törvényben meg-
határozott módon közremûködik a központi
költségvetésrõl szóló törvény elõkészítésében.

A központi költségvetésrõl szóló törvény
elfogadásához – az Alaptörvény 36. cikkének
(4) és (5) bekezdésében foglaltak betartása ér-
dekében – a Költségvetési Tanács elõzetes hoz-
zájárulása szükséges.

Az ilyen erõs jogosítványok a Magyaror-
szághoz hasonló, független, demokratikus jog-
államokban kötelezettségekkel is járnak. A jog-
állam fogalmának ugyanis egyik ismérve a jog-
biztonság, aminek pedig elengedhetetlen köve-
telménye, hogy a jogalkalmazói magatartás –
adott esetben az, hogy a KT miként gyakorolja
hatáskörét – elõre kiszámítható legyen. A jog-

államiság és a jogbiztonság követelményébõl
következik, hogy a még elõkészítés alatt álló
törvényi rendelkezéseknek egyértelmûen, ob-
jektív és számon kérhetõ módon kell meghatá-
rozniuk azt a keretet és szempontrendszert,
amelyek betartásával a KT a hatáskörét gyako-
rolhatja. Az erõs jogosítványait a tanácsnak is
meg kell szolgálnia, mégpedig független, átlát-
ható és célszerû mûködéssel, szakmailag meg-
alapozott véleménynyilvánítással. Objektív ke-
retrendszer, függetlenség és transzparencia hiá-
nyában a Költségvetési Tanács mûködése kiszá-
míthatatlan és szubjektív lenne, és emiatt dön-
tései is megkérdõjelezhetõvé válnának. 

A függetlenség nemcsak az egyéb állami
szervektõl való függetlenséget jelenti, hanem a
tanács tagjai közötti függetlenséget is. Ez a
helyzet ma nem áll fenn, az ÁSZ ellenõrzi az
MNB-t, a tanács elnöke a jegybank felü-
gyelõbizottságának elnöke, aki szintén ellenõr-
zi a jegybankot. Az ÁSZ ezen felül az MNB
felügyelõbizottságát is jogosult ellenõrizni. Ez

8. ábra

A ROKKANTNYUGDÍJASOK VÉGZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA 2010-BEN

Forrás: MNB
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nem vág egybe a legjobb nemzetközi gyakorlat-
tal, de ennek ellenére a testület még megfelelõ-
en mûködhet. A szakmai hitelességhez azon-
ban nélkülözhetetlen feltétel a KT döntéseinek
mindenki számára hozzáférhetõ alátámasztása,
az esetleges különvélemények közzététele, az
elemzések nyilvánossága és az alkalmazott
elemzési módszertan ellenõrizhetõsége. A költ-
ségvetési tanácsok felállításának az egyik leg-
alapvetõbb, egybevágó célja a világ különbözõ
országaiban az átláthatóság növelése közvetle-
nül a törvényhozók, de egyúttal a szélesebb
közvélemény, az adófizetõ polgárok számára.
Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha ezek
az intézmények maguk is átláthatóan látják el
feladatukat.  

A KT szakmailag megalapozott véleményal-
kotását az MNB több elemzéssel is támogatni
kívánja, amelyek tervezett tartalmát és publiká-
ciós menetrendjét a következõben röviden is-
mertetem. A KT számára készülõ elemzések
igényességükben nem, de fókuszukban eltér-
nek az MNB más kiadványaitól, mivel azok
közvetlenül a költségvetési folyamatokat, az
egyenlegcélok teljesíthetõségét és a fiskális
fenntarthatóságot értékelnék, és nem a költség-
vetési politika makrogazdaságra és pénzügyi
stabilitásra gyakorolt hatásaira helyezik a hang-
súlyt. Az elemzések tematikáját és idõhori-
zontját úgy alakítottuk ki, hogy az a költségve-
tési törvényt elõkészítõ minisztériumok és a
törvényrõl szavazó országgyûlési képviselõk
számára releváns legyen és kapcsolódjon a költ-
ségvetési tervezési ciklushoz. Természetesen az
MNB elemzésein túl a KT más háttéranyagokat
is figyelembe fog venni feladatának maradékta-
lan ellátásához.  

A már elfogadott költségvetésen alapuló,
elõször 2012-ben megjelenõ középtávú kitekin-
tés alapvetõ célja a soron következõ költségve-
tés stratégiai megalapozásának a támogatása
lenne. Egyrészt ez az elemzés tartalmazná a
költségvetési törvény és a szaktörvények kö-
zéptávú (4–5 éves) hatásvizsgálatát, különös te-

kintettel az alkotmányos adósságszabályra és
az EU-tagságból fakadó követelmények érvé-
nyesülésére. Másrészt segítséget nyújtana a
fontosabb szaktörvényi módosítások középtá-
vú szükségességének megítéléséhez. Ebbõl a
célból bemutatná a demográfiai, foglalkoztatási
trendek és a szaktörvények hosszú távú, késlel-
tetve érvényesülõ hatásait.

Az aktuális költségvetési törvényjavaslat elõ-
készítésének megkezdéséhez igazodik a tervezé-
si kereteket tárgyaló elemzésünk, amit terveink
szerint már idén nyáron is közzéteszünk. Az
elemzés célja a jövõ évi költségvetési mozgáste-
ret meghatározó tervezési bázis bemutatása, 
illetve az erre vonatkozó tájékozódási lehetõsé-
gek szélesítése különösen a törvényhozók szá-
mára. A kiadvány a tényadatok tükrében érté-
kelné a tárgyévi költségvetési folyamatokat,
elõrejelzést adna a költségvetési egyenleg és a
fõbb költségvetési sorok éves teljesülésére, va-
lamint számba venné a tervezés során figyelem-
be veendõ kockázatokat.

A kormány költségvetési törvénytervezetének
elsõkörös véleményezése a törvény-elõkészítési
folyamat lezárásához kapcsolódik, amelynek fõ
célja felhívni a kormány és a jogalkotó figyel-
mét a benyújtás elõtt kezelendõ tervezési prob-
lémákra. Ennek megfelelõen az a következõ
szempontok alapján értékelné a törvény terve-
zetét: 

• a makrogazdasági elõrejelzés megalapo-
zottsága;

• a bevételek és a kiadások összhangja a
ténylegesen várható makrogazdasági pá-
lyával és a kapcsolódó jogszabályokkal
(törvényekkel, rendeletekkel);

• az ebbõl adódó hiány összhangja az Alap-
törvénybe foglalt adósságszabállyal;

• a javaslat megfelel-e a költségvetési felelõs-
ségi törvény és az államháztartási törvény
átláthatósággal és ésszerû részletezettség-
gel kapcsolatos elõírásainak;

• a költségvetés strukturális pozíciójának ér-
tékelése;



FÓKUSZBAN A KÖZPÉNZÜGYEK 

312

• összhangban áll-e a költségvetés az európai
uniós tagságból eredõ követelményekkel;

• a költségvetést érintõ fõbb kockázatok
számbavétele.

A költségvetés sarokszámait rögzítõ szava-
záshoz idõzítve (elõreláthatólag novemberben)
készülne el a költségvetési törvényjavaslat ismé-
telt véleményezését tartalmazó elemzés, aminek
célja annak értékelése, hogy az idõközben 
beterjesztett szaktörvények és a módosító 
indítványok milyen elmozdulásokat eredmé-
nyeznek a költségvetési egyenlegben. A tör-
vényjavaslat menetközben történõ véleménye-
zésének a jelentõsége felértékelõdik azáltal,
hogy a jövõben a költségvetés elfogadásának a
feltétele a KT elõzetes hozzájárulása. A KT ez-
zel kapcsolatos döntése nem szabad, hogy

meglepetésként érje az Országgyûlést, a kor-
mányt és a közvéleményt. Ezért a tanácsnak a
költségvetési törvény megalkotása közben is
tájékoztatnia kell az érintetteket álláspontjáról,
hogy a hozzájárulás megadását gátló körülmé-
nyek még idõben kiküszöbölhetõk legyenek. 

A második körös jelentés szempontjai meg-
egyeznének a törvény tervezetének a benyúj-
tást megelõzõ véleményezésével, de ezúttal
már egy kiterjedtebb információs bázisra tá-
maszkodva. A tapasztalatok alapján ugyanis
csak a törvényjavaslat benyújtása után válik is-
mertté több, a költségvetést megalapozó kulcs-
fontosságú információ, mint például a kormány
által feltételezett részletes makrogazdasági pá-
lya, a hároméves költségvetési kitekintés vagy a
fejezeti elõirányzatok részletes indoklása.

1 A cikk leadásának idõpontjában (2011. június 10.) még

nem állt rendelkezésre az MNB júniusi elõrejelzése.

2 Ebben közrejátszanak GDP 1,3 százalékát képviselõ

különadó-bevételek, amiket ez a strukturális mutató

nem szûr ki, valamint az is, hogy a ciklikus kompo-

nens általunk számított értéke – a GDP –2,4 száza-

léka – is 2010-ben volt a legkedvezõtlenebb.

3 Alaptörvény 44. cikk

4 Alaptörvény 36–37. cikkek
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