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I. FEJEZET: 
BEVEZETÉS A PÉNZÜGYI JOGBA

1. § Közpénzügyek fogalma
2. § Elméletek a pénzügyi jogról
3. § A pénzügyi jog története
4. § Pénzügyi jogi norma, pénzügyi jogi jogviszony
5. § A pénzügyi jog területei

A pénzügyi jog közjogi jogág, ahol az államhatalom közhatalmi jogo-
sítványaival lép fel pénzügyi érdekei védelmében, illetőleg szabályoz-
za az államhatalom számára releváns pénzügyi folyamatokat. Az álla-
mi beavatkozás és az állami jelenlét a pénzügyi területen a terület kö-
zösségi jellegéből fakad. Az államhatalom közszükségletek kielégíté-
sére rendeltetett, amely közszükségletek finanszírozása a pénzügyi jog 
szabályrendszerén keresztül oldódik meg.

A közszükségleteket a közfeladatok ellátása, finanszírozása révén tud-
ja az állam kielégíteni. A közfeladatok különlegessége, amely a leg-
markánsabban megkülönbözteti  a  gazdaság más  területeitől,  hogy a 
közfeladatokat attól függetlenül el kell látni, hogy azok nyereségesek, 
vagy veszteségesek. Ezek a közfeladatok jelentős részükben olyanok, 
hogy jellegükből fakadóan nem tehetők ki a piaci logikának, hiszen 
profitorientált szemlélet mellett ezen feladatok jelentős része nem fel-
vállalható, működtetésük beszüntetése viszont súlyos társadalmi prob-
lémákat okoz. 

Az állami – közösségi – feladatvállalások, vagyis a közösség megha-
tározott  szükségleteinek,  mint  közszükségleteknek  a  közösség  által 
felvállalt kielégítése több csoportba sorolhatjuk:

• Másképp nem fedezhető szükségletek (pl.: honvédelem, rendé-
szet, közigazgatás)

• A szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltatás haszonélvezői 
nem határozhatók meg pontosan (pl.: környezetvédelem)

• A szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé attól, hogy vala-
mennyi lehetséges igénybe vevő igényli-e a feladatot (pl.: ár-
vízvédelem, járványügy)

• Modern társadalmakban az állam által hagyományosan ellátott 
közfeladatok,  amelyek  több  országban  alkotmányos  alapjog-
ként is rögzítésre kerültek (pl.: közoktatás)
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• Az állam és az önkormányzatok gazdasági intervenciója a pol-
gárok érdekében (pl.: stratégiai ágazatok és vállalatok feletti el-
lenőrzés)

A pénzügyi jog területén a közkiadásokkal kapcsolatban fontos meg-
említeni a „Wagner-törvényt”, és a „Popitz-törvényt”. Wagner sze-
rint a közkiadások egyre növekvő tendenciát mutatnak. Ennek a 
törvénynek a realitását a makrogazdasági mutatók hosszú távú időso-
rokon való vizsgálata révén könnyen ellenőrizhetjük.  Popitz szerint 
pedig a közkiadások hosszú távon egyre jobban centralizálódnak. 
Ennek a törvénynek a helyessége ugyancsak idősorok vizsgálata során 
tűnik ki, azonban a modern pénzügypolitika már egyre nagyobb jelen-
tőséget tulajdonít a szubszidiaritás elvének és a decentralizáiónak, ami 
a Popitz által felvázolt trendeket megfordítja.

Az állami szerepvállalás jellege a gazdasági folyamatokban a stabili-
tás,  az  allokáció  és  a  redisztribúció  mentén  írható  le.  A  stabilitási 
funkció a konjunktúra-dekonjunktúra kilengéseket tompítja a gazda-
ságban, az allokáció a közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat 
teremti elő, míg a redisztribúció a reálszférában kialakult jövedelem-
arányokat osztja újra meghatározott arányban.

1. § Közpénzügyek fogalma

A közpénzügyek, vagy pénzügyi viszonyok olyan pénzmozgással járó 
kapcsolatok, amelyek legfontosabb jellemzői, hogy

• A pénzeszközök mozgását a közhatalommal rendelkező testü-
letek szabályozzák;

• a közfeladatok ellátása, a közszükségletek kielégítése és emel-
lett más célok érdekében;

• ez a GDP (gross domestic product) vagy a GNP (gross national 
product) egy meghatározott részének központosításával valósul 
meg;

• a központosított eszközöket az államháztartás alrendszerei út-
ján újra elosztják;

• a  közpénzügyi  jogviszonyok  során  megvalósuló  újraelosztás 
céljait a pénzügyi politika határozza meg.

A közpénzügyek az állami cselekvés feltételei, eszközei, tárgyai. Eze-
ket a pénzügytudomány átfogóan pénzügyi alkotmányosságnak is ne-
vezi,  függetlenül  attól,  hogy  a  mai  magyar  alkotmány  kifejezetten 
pénzügyi jellegű fejezetet nem tartalmaz, a pénzügyi jogi jellegű alap-
vető normák az alkotmányból vezethetőek le jogértelmezési módsze-
rekkel.
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A közpénzügyek a magánautonómia és a társadalmi szolidaritás hatá-
rait jelölik ki, illetőleg az állam által polgáraitól közérdekből elvont 
források felhasználásának csatornáit határozzák meg. A közpénzügyek 
két fő része a közbevételek és a közkiadások. Ezek egymáshoz való 
viszonya azon az alapon áll, hogy a közbevételek a közkiadások fi-
nanszírozását szolgálják, ebből következően pedig a közbevételek 
nem profitképzésre orientálnak, hanem a szükséges kiadások fe-
dezésére, ide értve természetesen a szükséges felhalmozást a hosz-
szú távú beruházások finanszírozását is. A közpénzügyeken belül 
külön kitüntetett szerepe van a napjainkban minden modern államban 
egyre  nagyobb volument  kitevő  államadósságügynek,  ami  az  állam 
más jogalanyok – jellemzően magánjogi jogalanyok, ritkábban más ál-
lamok – felé fennálló tartozásának kérdéseivel foglalkozik.

A közpénzügyek szerteágazó, sok csatornás rendszere együttesen al-
kotja az állam pénzügyi rendszerét. A pénzügyi rendszer középpontja 
és  legjelentősebb szegmense  az  államháztartás,  amely  négy alrend-
szerre tagozódik:

1. központi költségvetés, ami a közpénzügyek legjelentősebb há-
nyadát foglalja magában

2. társadalombiztosítási rendszer, ami magában foglalja az egész-
ségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás alrendszereit és a központi 
költségvetés után a második legnagyobb összeget foglalja ma-
gában

3. helyi  önkormányzatok  és  helyi  kisebbségi  önkormányzatok 
költségvetése, ami az államigazgatás helyi szintjének működé-
sét biztosítja

Az 1-3. pontok együttesen jelentik az állami költségvetést.

4. elkülönített állami pénzalapok, amelyek meghatározott célhoz 
kötött feladatok finanszírozását valósítja meg az adott célokhoz 
kötötten beszedett közbevételekből

A közpénzügyek kezelésében a pénzügyi politika szabja meg az álta-
lános és egyedi célokat. A pénzügyi politika két fő részre osztható, a 
fiskális és a monetáris politikára.

A fiskális politika az államháztartás kiadásainak és bevételeinek 
kialakítási  folyamatát  jelenti,  amelynek  célja,  hogy  elősegítse  a 
konjunktúra-dekonjunktúra ciklusok csillapítását  és  hozzájárul-
jon a magas szintű foglalkoztatáshoz és a lehetőség szerint inflá-
ciómentes  gazdaság  kialakításához  és  fenntartásához.  A  fiskális 
politika automatikus és diszkrecionális eszközökkel rendelkezik céljai 
eléréséhez. Az automatikus, közvetett stabilizátor eszközök jellemző-
en a jóléti transzferek, progresszív adók, amely segítségével a gazda-
ság élénkülése érdekében módosítható a központi elvonás mértéke, ez-
által  a  kereslet  élénkíthető,  vagy  visszafogható.  A  diszkrecionális, 
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közvetlen eszközök főleg a foglalkoztatási programok és az adókul-
csok változtatásai.

A monetáris politika a gazdasági növekedés és a külső egyensúly 
optimumának megteremtését szolgálja. A monetáris politika sajá-
tosságai abból is adódnak, hogy a fejlett országokban a privát szféra 
megtakarításai jellemzően meghaladják a közpénzügyek volumenét, a 
privát szféra allokációs döntéseire csak közvetett hatása van az állam-
hatalomnak.  Ebből  is  látható,  hogy a  monetáris  politika  alapvetően 
pénz és hitelpolitika. A monetáris politika közvetlen és közvetett esz-
közökkel manipulál. A közvetlen eszközök az egyes változók közpon-
ti meghatározásai (pl.: alapkamat meghatározás), míg a közvetett esz-
közök a kereslet-kínálatra gyakorolt központi ráhatás (pl.: nyílt piaci 
műveletek).

2. § A pénzügyi jog története

Az  emberi  társadalmak  kialakulásával  szorosan  összekapcsolódik  a 
jog,  mint  normarendszer  kialakulása.  Az  első  államalakulatokkal 
együtt jelent meg a jog. A civilizáció egy fejlettségi fok felett megkö-
veteli  az  intézményesített  irányítást,  ami  valamilyen  szintű  norma-
rendszerrel valósulhat meg. Bár ezekben a korai normarendszerekben, 
ahol a jogi és a nem-jogi, jellemzően vallási, erkölcsi és szokás alapú 
normarendszerekben a jog egységes normarendszerként jelent meg és 
külön jogágak még nem alakultak ki, megtaláljuk a pénzügyi jellegű 
normákat.

Már az első írott törvénygyűjteményekben is jelentős teret szentelnek 
a pénzügyi jellegű, mai terminológiánk szerint alapvetően adójogi sza-
bályoknak, hiszen ezek biztosították az állam működését. Első ismert 
írott törvénykönyveink az ókori Mezopotámiából valók (Lipit-Istar i.e. 
1875, valamint Hammurapi i.e. 1728-1686), amelyek közszükségletek 
kielégítésének alapjaként közmunka-, adó-, és vámszabályokat tartal-
maztak. 

Az ókori Egyiptomban a közszükségletek kielégítésének szabályai kö-
zül legrészletesebben a közmunka szabályai voltak kidolgozva, de itt 
is megtaláljuk a adószabályokat, elkülönülve az állami és az egyes is-
teneknek fizetendő adók szabályait, valamint a kereskedelemre és az 
utazókra kivetett vámokat.

Az ókori római jog jellemzően a kiforrott magánjogi rendszeréről köz-
ismert, de emellett a közjog területén is jelentős eredményeket muta-
tott fel. A római jog a pénzügyi jog területén alapvetően a más ókori 
államok megoldásait vette át. A késői köztársaság korától az adójog 
területén megjelent az adóbérlés jogintézménye, ami később a közép-
kort is végigkísérte. Ez a jogintézmény lehetővé tette, hogy egy ma-
gánszemély, miután az adott terület egész éves vagy több éves adóját 
egy összegben megfizette az államkincstárnak, az általa befizetett adó-
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kat maga hajtotta be az adott területen állami segédlettel. Az alapvető-
en magánjogi szemléletű római jog szerint itt alapvetően egy enged-
ményezés történt a jogosult állam részéről ellenérték fejében és ezáltal 
az adóbérlő az adójogi jogviszonyban az állam helyére került, ezért 
léphetett  fel  magánszemélyként  is  közhatalmi  jogosítványokkal  az 
adóalanyokkal  szemben.  Az  adóbérlés  jogintézménye  már  a  római 
korban is és később a középkorban is, ahol a jogintézményt bevezették 
melegágya volt a korrupciónak és az adóalanyok kifosztásának, mivel 
lehetőséget teremtett arra, hogy az adóalanyoktól a törvényesnél ma-
gasabb összegű adót  hajtson  be az  adóbérlő.  A kor  másik  jelentős 
pénzügyi jogi intézménye a korábbi ókori jogokból átörökített vámjog 
volt, amibe a vásározás adóztatása is beletartozott.

A középkorban a naturál gazdálkodás előtérbe kerülésével a közszük-
ségletek természetbeni kielégítése vált jelentőssé, ami főleg a robot-
ban és a más természetbeni szolgáltatásokban nyilvánult meg. A kö-
zépkori városokban a pénzügyi jellegű szabályokat alapvetően a római 
jogból vették át a kor kívánalmaihoz igazítva.

Az újkorban az adójog lassan önálló jogággá vált,  szabályrendszere 
egyre bővült, egyes területeken – főleg a gyarmatokon – az adóbérlés 
jogintézménye ismét nagy teret kapott. Ugyancsak az újkor az, amikor 
a költségvetés normarendszere elkezdett kialakulni. 

A magyar jogfejlődés alapvetően követte az európai fejlődést, azon-
ban a polgári átalakulás megkésettsége a pénzügyi jogra is rányomta a 
bélyegét, így modern pénzügyi jogról alapvetően a dualizmus korától 
beszélhetünk, annak ellenére, hogy a reformkorban is voltak kezdemé-
nyezések a modern pénzügyi jog megteremtésére. A középkori Ma-
gyarországon  az  adójog  volt  a  pénzügyi  jog  legjelentősebb  része, 
amely beszedését a tárnokmester felügyelte. Ugyancsak az adójoghoz 
tartozott ebben az időben a bányajáradék, ami figyelemmel az ország 
gazdag természeti kincseire különösen jelentős bevételt biztosított az 
uralkodónak. A XVII-XVIII. században a Habsburg birodalom pénz-
ügyi igazgatása terjedt ki Magyarországra is, azonban a jóval elmara-
dottabb pénzügyi viszonyok között az ottani rendszernek csak töredé-
ke volt alkalmazható a gyakorlatban. Az első felelős magyar kormány-
nak volt ugyan önálló pénzügyminisztériuma, ami saját pénzt is nyo-
matott, azonban a nagyra törő, a korabeli Európa élvonalát idéző ter-
vek  megvalósítása  a  szabadságharc  leverése  miatt  nem történhetett 
meg. A kiegyezést követően a pénzügyi jog is rohamos fejlődésnek in-
dult és hamarosan az európai élvonalba került a magyar pénzügyi jog-
tudomány és maga a pénzügyi jog rendszere, ami modernitását egé-
szen a szocialista fordulatig megőrizte. A szocialista diktatúra idősza-
kában a pénzügyi jogra még más életviszonyokra vonatkozó jogi sza-
bályoknál is jobba rátelepedett a szovjet típusú rendszer, a tervgazdál-
kodás szabályozása lett a pénzügyi jog fő feladata. A rendszerváltást 
követően a modern piacgazdaságnak megfelelő pénzügyi jog megte-
remtésében jelentős szerepet játszottak azok a jogtudósok, különösen 
Földes Gábor, akik az enyhülés időszakában mélyrehatóan tanulmá-
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nyozták a nyugati piacgazdaságok pénzügyi jogát és ezáltal elősegítet-
ték a gyors átmenetet.

4. § Pénzügyi jogi norma, pénzügyi jogi jogviszony

A pénzügyi jogi norma szűken értelmezve az államgazdaság működé-
se, tágan értelmezve pedig az állami funkciók érvényesítése érdekében 
a jogalanyok vagyoni viszonyaihoz köt kötelező pénzügyi magatartást, 
és az államgazdaság szerveinek pénzügyi működését rendszerbe fog-
lalja. A pénzügyi jogi norma általában kogens, a hipotézis és a diszpo-
zíció összefonódik, azonban a szankció azonban sok esetben nem kap-
csolódik szorosan a normához, hanem máshol jelenik meg. 

A pénzügyi  jogi norma hozza létre  a pénzügyi  jogi jogviszonyt, 
ami  alá-fölé  rendeltségi,  vagyoni-pénzügyi  kérdéseket  tárgyaló 
jogviszony. A pénzügyi  jogi  jogszabályok hozzák létre  a  pénzügyi 
jogintézményeket, és a társadalom pénzügyi rendszerét. Mivel a pénz-
ügyi  jog,  mint  közjogi  jogág  alapvetően  össztársadalmi  érdekeket 
szolgál,  jellemzően az eltérést nem tűrő kogens szabályokkal ope-
rál, a diszpozivitás kivételesnek mondható,  hiszen az állam pénz-
ügyi-gazdasági  érdekeinek  védelme  elsődleges  a  magánérdekekkel 
szemben. 

Ezen a rendszeren belül  is  vannak természetesen diszpozitív szabá-
lyok, azonban ezek rendszere alapvető szemléletében tér el a diszpozi-
vitás talaján álló polgári jogi normáktól. Itt  a fő szabály a kötelező 
rendelkezés, eltérés csak külön felhatalmazás esetén lehetséges.

Míg más jogterületeken alapvetően csak a kogens és a diszpozitív jel-
legű normákkal találkozunk, a pénzügyi jog területén egy sajátos nor-
matípus alakult ki, a periodikus norma. Ennek különlegessége, hogy 
meghatározott időnként jelenik meg és időbeli hatálya limitált. Ebből 
következően  jogtechnikailag  nem  kell  a  következő  ugyanazon  vi-
szonyt szabályozó normának hatályon kívül helyeznie a korábbi nor-
mát, hiszen az a megadott idő leteltével külön jogalkotói aktus nélkül 
hatályon kívül kerül.

Ugyancsak speciálisan a pénzügyi jog területére jellemző az a norma-
típus – aminek elnevezése, sőt norma jellegű elismerése is még jogel-
méleti viták tárgya napjainkban – amely normatív jelleggel deklarál 
pénzügyi, gazdálkodási, ellenőrzési elveket, szempontokat. 

5. § A pénzügyi jog területei

Napjainkban,  mint  azt  a  korábbi  pontokban  láttuk,  a  jogtudomány 
alapvetően a pénzügyi jog egységességének talaján áll, azonban ezen 
az egységes pénzügyi jogon belül számos, több-kevesebb önállósággal 
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rendelkező  jogterületet  különböztethetünk  meg.  Ezek  közül  vannak 
olyanok, amelyek egyes elméletek szerint  akár magával  a pénzügyi 
joggal egy szintre helyezendő önálló jogágak (pl.: adójog egyes elmé-
letek szerint), míg más területek esetében a pénzügyi jogon belüli ön-
állóság ténye is kérdéses volt a legutóbbi időkig (pl: önkormányzati 
pénzügyi jog).

Adójog: az egyik legkorábban elkülönült és a legnagyobb szabályozá-
si rendszerrel rendelkező jogterület, amely a közbevételekkel foglal-
kozik, több önállósult alterülete van.

Nemzetközi adójog: az adójog egyre jelentősebb különálló területe, 
mára már nem is sorolható be egyértelműen az adójog alterületévé, 
mivel szabályozási területe jelentős részben nemzetközi jogi normákat 
is magában foglal. Normarendszere belső jogi szabályokból, kollíziós 
normákból,  bilaterális  egyezményekből  és  multilaterális  egyezmé-
nyekből és ez utóbbiakhoz kapcsolódó autentikus egyezmény értelme-
zésekből tevődik össze.

Illetékjog: az adójog egyik, az önállósulás útjára lépett eleme, az ille-
tékszabályozást fogja össze.

Államháztartási jog: egyes területein a közigazgatási joghoz közelí-
tő,  azzal  helyenként  szorosan  összekapcsolódó  jogterület,  amely  a 
közpénzügyek állami szintű pénzáramainak szabályait határozza meg.

Költségvetési jog: a közbevételek és közkiadások anyagi és eljárási 
szabályait foglalja magában.

Államadóssági jog: egyre növekvő jelentőségű jogterület a modern 
államokban, amely az állam külső és belső adósságának szabályrend-
szerét tartalmazza. A jogterület különlegessége, hogy a pénzügyi jog 
egyéb területein közhatalmi helyzeténél fogva uralkodó helyzetben lé-
vő állam, ezen a jogterületen mellérendelt, magánjogi jellegű, adósi 
pozícióban jelenik meg.

Önkormányzati pénzügyi jog: a legfrissebb jogterület a pénzügyi jo-
gon belül, önállóságát többen vitatják. Az elkülönült jogterületi mivol-
ta mellett érvelők a helyi önkormányzati pénzügyi rendszernek a köz-
ponti költségvetéstől való elkülönültségével és a saját bevételek és a 
kötelező önkormányzati feladatok létével érvelnek.

Számviteli jog: régi jogterület a pénzügyi jogon belül, globalizálódó 
világunkban egyre nagyobb jelentőségük van a jogterületen a jogi nor-
maként  meg  nem  jelenő  nemzetközi  számviteli  és  könyvvizsgálati 
standardoknak. A pénzügyi jog egyik legfontosabb területe, az itt le-
fektetett szabályok biztosítják a jogág többi területén meghatározott 
szabályok  betartásának  ellenőrizhetőségét.  A  számvitelnek,  mint  a 
vállalkozásban bekövetkezett gazdasági eseményeket rögzítő nyilván-
tartási rendszernek az egységes és átlátható rendszerét  teremti  meg. 
Ennek révén egyezteti a vállalkozás üzleti titokhoz fűződő érdekét a 
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rajta kívüli személyek jogos információ igényével, valamint az állami 
szervek  ellenőrzéshez  fűződő  érdekével  és  megteremti  az  összes 
számviteli  nyilvántartás vezetésére kötelezett  jogalany egységes – a 
speciális  jogalany-típusokra  vonatkozó  eltérő  szabályok  melletti  – 
számviteli szabályozását. A modern számviteli jog felismerve a gaz-
dálkodó  szervezetek  egyedi  specialitásaiból  fakadó  különbségek 
számviteli  leképezésének szükségességét  a  diszpozivitás  talaján  áll-
nak, választási lehetőséget engednek a jogszabályokban meghatározott 
többféle számviteli megoldás között.

Vámjog: az állami bevételeknek hagyományosan jelentős részét tették 
ki a vámok. Európai Uniós csatlakozásunk óta a vámjog szerepe telje-
sen átértékelődött, figyelemmel arra, hogy a vámok közösségi bevéte-
lekké váltak, csak a vámszervezet fenntartására kap belőle vissza meg-
határozott  részt  a  közösségi  külső  határral  rendelkező  tagállam.  A 
megváltozott szerep és jelentőség ellenére, szabályrendszere alapjai-
ban továbbra is azonos alapokon áll, a vámhatár átlépésének szabálya-
it rendezi.

Bankjog: más  néven  pénzügyi  intézményrendszer  joga,  az  állam 
pénzügyi  intézményrendszerének  szervezeti,  működési  és  pénzügyi 
jellegű szabályait határozza meg. Jellegéből adódóan számos helyen 
erőteljes magánjogi színezetet mutató jogterület.

Tőzsdejog: más néven pénzügyi piacok joga, a szabályozott pénzpia-
cok normarendszerét határozza meg. A globális pénzpiacok térnyeré-
sének következtében a világszinten jelentős lépések történtek a jogte-
rület  szabályainak  harmonizálása  érdekében,  mivel  a  tőke  szabad 
áramlását a pénzpiacokon az összehangolt és egymásnak megfeleltet-
hető szabályozás teremti meg.

11



II. FEJEZET: 
ÁLLAMHÁZTARTÁSI JOG

1. § Az államháztartás fogalma
2. § Az államháztartás rendszere
3. § Az államháztartás funkciói

A modern  alkotmányos  demokráciákban  napjainkra  a  törvényhozás 
egyik  legfontosabb  funkciójává  vált  az  államháztartás  felügyelete, 
ezen belül is különösen a polgároknak az államháztartás által biztosí-
tott szükséglet-kielégítéshez való hozzájutásának, valamint az állam-
igazgatás működésének biztosítása.

1. § Az államháztartás fogalma

Az  államháztartási  jog  alapja  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII. törvény (Áht). Ez a következőképpen definiálja az állam-
háztartás fogalmát: „Az államháztartás a központi kormányzat, az el-
különített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalom-
biztosítás  állami  feladatot  ellátó  és  finanszírozó  gazdálkodásának 
rendszere.” (Áht. 1§ /1/ bek.)

A törvényi definíciót alapul véve az államháztartást feladat és szerve-
zeti megközelítésben tudjuk definiálni. Feladat oldalról nézve az ál-
lamháztartás a társadalmi, gazdasági életben való állami (önkor-
mányzati) szerepvállalás pénzügyi, gazdasági vetülete, míg szerve-
zeti megközelítésben a közhatalmi szervek és az ezekhez tulajdoni-
lag, vagy irányításban kapcsolódó közintézmények pénzügyi, gaz-
dálkodási rendszere. 

Az állam az adófizetők pénzét használja fel, ezért tevékenységében 
szigorú garanciák szükségesek, hogy a túlnyomórészt közhatalmi ala-
pon megszerzett  pénzekkel hatékonyan gazdálkodjon és csak a leg-
szükségesebb mértékben kelljen az adófizetőktől jövedelmüket elvon-
ni. A piacgazdaság alkotmányosan rögzített gazdasági berendezkedé-
sében a verseny, a tőkehatékonyság maximalizálása kerül előtérbe. Az 
államnak azonban eltérő feltételek között kell gazdálkodnia, a verseny 
szerepe minimális, a legfontosabb cél, hogy az állam - törvényekben 
meghatározott - a feladatok színvonalas ellátásához a lehető legkeve-
sebb forrást használja fel.

Az eltérő célok, továbbá az adófizetők pénzének védelme, a vállalko-
zásokra vonatkozó eltérő szabályok, elsősorban szigorú, ellenőrizhető, 
a legfontosabb pénzügyi döntéseket a népképviseleti szervek kezébe 
összpontosító rendszer érvényesítését teszik szükségessé. A népképvi-
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seleti szervek (Országgyűlés, helyi önkormányzat képviselőtestülete) 
döntési körébe kell adni a feladatok és a bevételi lehetőségek közötti 
rangsorolási, továbbá az erőforrások elosztásáról szóló - költségvetés 
keretében történő - döntést.

Az Áht meghatározza, az államháztartás alrendszereit (részletesen ld. 
I. fejezet) és ezek tartalmát. Az alrendszerek az államháztartás egészét 
tekintve egységes  egészet  alkotnak.  Lényegüket  tekintve mindegyik 
közhatalmi alapon látja el  a hatáskörébe tartozó feladatokat.  Az al-
rendszerek  egymástól  eltérő  feladataik  és  elkülönült  gazdálkodásuk 
folytán önállóan működnek. A törvény az államháztartás egészére ki-
terjed, kódexként fogja össze az államháztartási jog egészére vonatko-
zó szabályokat, az államháztartási jog más jogszabályait csak az Áht 
fényében lehet értelmezni és alkalmazni.

Az  alrendszerekben  a  gazdálkodást  éves  költségvetés  alapján  kell 
folytatni. Ez biztosítja,  hogy a feladatok ellátásában az előrelátás,  a 
pénzügyi forrásoknak a feladatellátás követelményeihez történő igazí-
tása érvényesülhessen. A költségvetés készítése és a költségvetés sze-
rinti  gazdálkodás lehetővé teszi  a közpénzek felhasználásának haté-
konyságát és szabályszerűségét mind a gazdálkodásban, mind az el-
lenőrzésben.

Az államháztartási jog meghatározza a költségvetés tartalmát: előzetes 
pénzügyi  terv,  illetve  a  működés  során  egy  olyan  pénzügyi  alap, 
amely keretet nyújt a gazdálkodáshoz és amelynek bevételeiből - a jó-
váhagyott előirányzatok alapján - teljesítik a kiadásokat.

Az államháztartásban külön kell választani a hitelfelvételt és -törlesz-
tést a végleges bevételektől és kiadásoktól. Ennek betartása biztosítja, 
hogy a hitelfelvételből származó pénzeket nem lehet bevételként el-
számolni, ezáltal a deficitet tetszőlegesen változtatni. A hiány közgaz-
dasági értékelhetősége érdekében szükséges, hogy a hitelfelvétel és a 
velejáró hiteltörlesztés is a finanszírozás része legyen és ne a kiadások 
között kerüljön elszámolásra. Mivel az államadósság finanszírozását a 
piaci elemek határozzák meg, jellemző az adósság belső szerkezeté-
nek a piaci feltételektől függő folyamatos változtatása, aminek követ-
keztében az éves deficit többszörösét elérheti a hitelfelvétel, illetve a 
hiteltörlesztés. Ezeket a finanszírozás keretében be kell mutatni, ezál-
tal az államadósságra, a hiányra vonatkozó információkat folyamato-
san nyomon lehet követni.

Az államnak feladatai ellátásához az "adófizetők" pénzével kell gaz-
dálkodnia, ami megköveteli, hogy gazdálkodásának kereteit részlete-
sen az Országgyűlés határozza meg és a zárszámadási törvény elfoga-
dásával minősítse a Kormány adott évi gazdálkodását.
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2. § Az államháztartás funkciói

Az államháztartás működését funkcionalitás tekintetében feladatszerű, 
közgazdasági és metodológiai megközelítésben csoportosíthatjuk.

Feladatszerű megközelítésben az államháztartás funkciói lehetnek:

 Tradicionális funkciók, amelyek az állam alapvető működésé-
hez szükségesek

o Jogalkotás  működésének  pénzügyi  alapjai  (parlament, 
helyi képviselőtestület működésének anyagi feltételei)

o Jogalkalmazás  működésének pénzügyi  alapjai  (bírósá-
gok, ügyészségek, közigazgatási szervek működésének 
anyagi feltételei)

o Állami  szuverenitás  védelmének biztosítása (honvéde-
lem, nemzetbiztonság, határőrizet)

o Belső rend védelme, közbiztonság fenntartása (bűnüldö-
zés, bűnmegelőzés, közrendvédelem)

 Szociális-jóléti funkciók, amelyek a modern államoktól általá-
ban elvárt feladatok, a társadalmi szolidaritás biztosításra hiva-
tottak

o Szociális ellátórendszer (szociális otthonok, pénzbeli és 
természetbeni  segélyezési  formák,  hajléktalan  gondo-
zás) működtetése

o Egészségügyi ellátórendszer működtetése (járó- és fek-
vőbeteg ellátás, szakellátás, sürgősségi ellátás, speciális 
ellátások)

o Nyugdíj- és egészségbiztosítás a társadalmi szolidaritás 
és kockázatközösség elvén

o Oktatási rendszer (óvodai ellátás, alap- közép- és felső-
oktatás)

o Gyermek- és  ifjúságvédelmi rendszer  (nevelésügyi  in-
tézmények, gyámügy, ifjúságpolitika)

o Munkanélküli  ellátás  (segélyezés,  közmunkaprogra-
mok)

 Gazdaságpolitikai funkciók alapvetően keynesiánus ihletettség-
re kerültek be az államháztartási funkciók közé a nagy dekon-
junktúrák megelőzése és tompítása érdekében

o Stratégiai ágazatok védelme (részesedés vásárlás)

o Káros piaci folyamatok megakasztása (nyílt piaci műve-
letek)

Az előzőekben áttekintett elméleti felosztást alapul véve a nemzetközi 
egységesítés jegyében az ENSZ nemzetközi szabványt alakított ki az 
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állami feladatok rendszerezésére, amely a COFOG (Classification of 
the Functions of Governmnent), kormányzati  feladatok osztályozása 
elnevezést kapta. A COFOG tíz feladatkörbe sorolja az állami felada-
tokat:

 Általános közösségi szolgáltatások
 Közrend és közbiztonság
 Honvédelem
 Gazdasági ügyek
 Környezetvédelem
 Lakásügy és települési szolgáltatások
 Egészségügy
 Szabadidő, kultúra, vallás
 Oktatás
 Szociális védelem

Közgazdasági szempontból az államháztartási funkciókat alloká-
ciós, redisztribúciós és stabilizációs funkciókra oszthatjuk fel.  Fi-
gyelemmel  arra,  hogy  ezzel  a  Makroökonómia  tantárgy  keretében 
mélyrehatóan  foglalkoztak  a  hallgatók,  külön  részletezést  nem igé-
nyel.

Végezetül  metodológiai  megközelítésben  regulatív  és  finanszírozási 
funkciót különböztethetünk meg. A regulatív funkció az államháztar-
tás pénzügyi folyamatainak általános, normatív jellegű kanalizálását 
célozza, míg a finanszírozási funkció az egyes állami feladatok végre-
hajtásának effektív pénzügy forrását biztosítja.
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III. FEJEZET: ÁLLAMI VAGYONGAZDÁLKODÁS

1. § Az állami vagyon
2. § Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt.
3. § A költségvetési szerv

A modern állam pénzügyeinek átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell len-
nie, a gazdálkodásban biztosítani kell a hatékonyságot. Ennek egyik 
oldala a költségvetési jog által tárgyalt költségvetési gazdálkodás, míg 
másik oldala annak a vagyontömegnek és intézményi rendszernek a 
demokratikus és transzparens működését biztosító jogszabályi környe-
zet, amely a költségvetés által rendelkezésére bocsátott összegek el-
költését végzi. Míg a költségvetés a folyó évi bevételek közcélú fel-
használását  szabályozza,  az állami  vagyongazdálkodás ennél  tágabb 
körű, hiszen a köz érdekében kell gazdálkodni a meglévő állami va-
gyontárgyakkal, azt kezelni kell és működtetni az állami intézményi 
infrastruktúrát. 

1. § Az állami vagyon
A rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt az állami tulajdon lebontá-
sa megtörtént, kialakult a magántulajdonra épülő piacgazdaság, az in-
tézményes és tömeges privatizáció lezárult. Ebben az új környezetben 
is az államnak szüksége van vagyonra, amely kezelését egy új módon 
kell megvalósítania. 
A szocialista időszakban domináns állami tulajdon lebontása a priva-
tizációs folyamatban történt meg. A privatizáció során az állami tulaj-
donos az adott állami tulajdont megszerezni kívánó jogalannyal a ma-
gánjog körébe tartozó privatizációs szerződést kötött és ellenérték, va-
lamint jellemzően a magánbefektető egyéb jellegű vállalásai fejében 
magántulajdonba adta az adott vagyontárgyat. A privatizáció, mint az 
állami tulajdon magántulajdonba adása nem kizárólag a volt szoci-
alista országokban jelenik meg,  a hagyományos  piacgazdasággal  és 
stabil magántulajdonnal rendelkező államokban is felmerül a gazda-
ságpolitikai kérdés egyes vagyontárgyak állami-, vagy magántulajdon-
ba kerüléséről és ennek során az állam a magánjogi jogviszonyok ke-
retében elad, vagy vásárol vagyontárgyakat. A magyarországi – és kö-
zép-kelet európai – privatizáció sajátossága éppen ezért nem a privati-
záció, mint jelenség megléte, hanem annak nemzetgazdaságilag döntő 
volumene volt.
A demokratikus átmenet óta az állami vagyon kezelése dogmatikai és 
szervezeti oldalról széttagolt és többször átalakított formában történt. 
Ennek a széttagoltságnak az orvoslására fogadta el az Országgyűlés az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt, hogy kidolgozza az 
állami vagyonnal való gazdálkodás tartós törvényi szabályozását, ki-
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alakítsa az állami vagyongazdálkodás egységes szervezeti és működé-
si rendszerét, a hosszú távon állami tulajdonban maradó vagyon keze-
lésére, hasznosítására, intézményrendszerére korszerű, koherens sza-
bályozást fektessen le. A törvény révén lehetővé válik, hogy a Magyar 
Állam teljes vagyonát egységes regiszterbe foglalják és azt felmérjék, 
felértékeljék. Az elmúlt évtizedekben az állami vagyon széttöredezett 
kezelése révén számos vagyonkezelő szervnél volt nyilvántartásba vé-
ve, ezek a jogutódlásai nehezítették az átláthatóságot.  A cél, hogy ja-
vuljon az állami vagyonnal való gazdálkodás átláthatósága, hatékony-
sága,  megteremtődjenek  a  feltételek  az  állami  vagyon  hosszú  távú 
hasznosítása terén új, a jelenleginél hatékonyabb és költségtakaréko-
sabb megoldások alkalmazásához,  a jogi szabályozás egyértelműbb, 
áttekinthetőbb legyen.
Az egységes vagyon-nyilvántartás teszi lehetővé az egységes vagyon-
kezelést az állami vagyon területén. Ennek intézményes kialakítása te-
szi lehetővé a vagyonkezelés egységes és átlátható rendszerét egy kéz-
ben  összefogva.  Ennek  kialakítása  után  válik  lehetővé,  hogy teljes 
szétválasztásra  kerüljön  egymástól  az  állam  közjogi-közhatalmi  és 
magánjogi aspektusa. Ennek hatására a forgalomképes és forgalom-
képtelen vagyontárgyak tekintetében már nem a közhatalmi feladato-
kat is ellátó közjogi jogi személyiségű intézmények jelennek meg tu-
lajdonosként, illetőleg vagyonkezelőként, hanem az erre a célra létre-
jött állami tulajdonú társaság, amely szolgáltatásnyújtás keretében já-
rul hozzá a közintézmények működtetéséhez. Ennek révén a közintéz-
mények mentesülhetnek a működtetéshez kapcsolódó feladatok zömé-
től és csak fő feladatuk ellátására koncentrálhatnak.

Állami  vagyon:  két  nagy csoportra  oszlik,  úgy mint  kincstári  va-
gyon, illetve üzleti vagyon. Az egyes vagyontárgyak (függetlenül at-
tól, hogy kincstári, vagy üzleti vagyonkörbe tartoznak) az alábbi cso-
portokba sorolhatók:

 az állami tulajdonban lévő ingó dolog, valamint a dolog 
módjára hasznosítható természeti erő,

 az állami tulajdonban lévő termőföldekből álló, Nemze-
ti Földalap,

 az  állami  tulajdonban  lévő  –  a  Nemzeti  Földalaphoz 
nem tartozó - ingatlan,

 az állami tulajdonban lévő értékpapír,
 az államot megillető társasági részesedés és más vagyo-

ni értékű jog.
Kincstári vagyon: minden vagyonelem, amelyet törvény kizárólagos 
állami  tulajdonba  tartozó  vagyonként  forgalomképtelennek,  illetve 
korlátozottan forgalomképesnek minősít.
Üzleti  vagyon:  minden olyan állami  tulajdonban lévő vagyontárgy, 
amely nem sorolható a kincstári vagyon körébe. Az állami üzleti va-
gyon forgalomképes. Ebben a körben a legjelentősebb vagyonelemek 
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a kizárólagos, agy többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társasá-
gok, illetőleg egyes gazdasági társaságokban lévő állami tulajdonré-
szesedések. Az állam tulajdonrészt csak olyan társaságban szerezhet, 
ahol felelőségvállalása nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mérté-
két. Ezekben a társaságokban az állam nevében, mint tulajdonosi jo-
gok gyakorlója az MNV Zrt. lép fel.
A tulajdonosi joggyakorlás és a vagyonkezelés feladata az állami va-
gyon megóvása, továbbá hatékony és gazdaságos működtetése a nem-
zeti  vagyon megőrzése és  gyarapítása  érdekében,  illetve vagyontár-
gyak  értékesítése.  A  költségvetési  szerv  önálló  tulajdonjoggal  nem 
rendelkezik, bármely dolog tulajdonjogát, gazdálkodó szervezet része-
sedését, vagy valamely vagyoni értékű jogot a Magyar Állam javára 
szerez meg.

2. § Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt.

Az állami vagyon elkülönült és centralizált kezelésének kialakításához 
szükség volt az ezzel  foglalkozó szervezetrendszer kialakítására. Az 
operatív vagyonkezelési feladatokat egy speciálisan erre a célra létre-
hozott, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság végzi, 
amely működése – a rá vonatkozó speciális  jogszabályok mellett  – 
alapvetően a gazdasági társaságokra vonatkozó, a 2006. évi IV. tv-ben 
lefektetett  általános szabályok hatálya alatt  áll.  Ez teremti  meg azt, 
hogy az állam a magánjogi jogviszonyban egy olyan elkülönült szer-
vezeten keresztül jelenik meg, amely teljesen mentes a közhatalmi as-
pektusoktól. Az operatív feladat-végrehajtó gazdasági társaság fölött a 
stratégiai  irányítást  egy testület  gyakorolja,  amely tagjai  alapvetően 
szakmai kvalitások alapján kerülnek kiválasztásra. A tagok a választá-
si ciklusokon átnyúló mandátumot nyernek, ami az állami vagyon ke-
zelésének  állandóságát,  kiszámíthatóságát  hivatott  megteremteni.  A 
vagyonkezelés politikai kontrollja a parlamenti frakciók által jelölt ta-
gokból álló ellenőrző bizottságban valósul meg, amely szervezet mind 
a tanácsot, mint a társaságot ellenőrzi. Fontos kiemelni, hogy még az 
alapvetően  politikai  kontrollt  betöltő  ellenőrzésben  is  megjelenik  a 
szakmai elem, mivel az ellenőrző bizottságban is kötelezően helyt kap 
– elnöki tisztséggel – az Állami Számvevőszék által javasolt szakem-
ber.
Az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összes-
ségét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Ta-
nács (Tanács) gyakorolja. A Tanács a feladatait a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) 
útján, annak ügyvezető szerveként látja el. A Tanács az állami vagyon 
feletti tulajdonosi jogok, valamint az MNV Zrt. működésével kapcso-
latos jogok gyakorlására létrehozott testület.

A Tanács hatáskörébe tartozik:
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 az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elide-
genítésével kapcsolatos  középtávú stratégia kialakítása,

 az  állami  vagyon  hasznosításával,  elidegenítésével  és 
megterhelésével kapcsolatos ügyekben való döntés,

 az  állami  tulajdonú  (résztulajdonú)  gazdasági  társasá-
gok közgyűlésein, illetve taggyűlésein képviselendő ál-
láspont kialakítása, alapítói határozat kiadása, valamint 
egyéb állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdo-
nosi döntéseinek meghozatala,

 zártkörű pályázat elrendelése,
 a tanácsadók, befektetési szolgáltatók kiválasztására irá-

nyuló pályázatra vonatkozó döntés,
 gazdálkodó szervezet, befektetési alap létesítése, átala-

kítása,  megszüntetése,  a  gazdálkodó  szervezet  részére 
nem  pénzbeli  hozzájárulásként  vagyon  rendelkezésre 
bocsátása,

 ingyenes vagyonátadás,
 döntés hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról,
 kezességet,  szavatosságot eredményező ügyekben való 

döntés, 
 peren kívüli és perbeli egyezségről való döntés,
 állami  tulajdonú gazdasági  társaságok részére  tulajdo-

nosi kölcsön nyújtására vonatkozó döntés,
 az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos döntés, ha 

az vagyontárgy, illetve vagyonelem megszerzésére irá-
nyul.

A Tanács az MNV Zrt. vezérigazgatójának hatáskörébe tartozó bár-
mely ügyet magához vonhat, illetve az egyes jogkörök gyakorlására - 
amennyiben az ügylet értéke az 500 millió forintot nem haladja meg - 
a vezérigazgatót felhatalmazhatja.
A Tanács tagja csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint 
az MNV Zrt. felett részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozata-
inak van alávetve. A részvényesi jogok gyakorlója a Tanács részére 
írásban utasítást adhat, amelyet az végrehajtani köteles. A Tanács hét 
tagból álló testület, tagjait a miniszterelnök javaslatára a köztársasági 
elnök nevezi ki hat évre. A miniszterelnök a javaslatát a Tanács elnö-
ke és további három tagja tekintetében az állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter, két tagja tekintetében a gazdaságpolitikáért felelős 
miniszter, egy tagja tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter 
kezdeményezése alapján teszi meg.  A Tanács tagjává az a felsőfokú 
végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki költségvetési, pénz-
ügyi, vagyongazdálkodási vagy privatizációs tevékenységgel kapcso-
latos kérdésekben kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati szakmai isme-
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retekkel rendelkezik. A Kormány a Tanács működéséről és az állami 
vagyonnal való gazdálkodásáról évente beszámol az Országgyűlésnek.
A  Tanács és  az MNV Zrt.  működésének,  valamint  az  állami  va-
gyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését legfeljebb tizenegy tagból 
álló  Ellenőrző Bizottság végzi,  tagjainak megbízatása öt  évre szól, 
tisztségükből bármikor visszahívhatók. Az Ellenőrző Bizottság elnö-
két a miniszterelnök az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára 
nevezi ki, tagjává az országgyűlési képviselőcsoportok jelöltjei közül 
képviselőcsoportonként  egy-egy személyt,  továbbá  az  Országos  Ér-
dekegyeztető Tanács (OÉT) munkáltatói és munkavállalói oldalának 
javaslatára egy-egy személyt a miniszterelnök nevez ki. 
A Tanács és az Ellenőrző Bizottság tagja tevékenysége körében nem 
utasítható. A Tanács, illetőleg az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet 
országgyűlési-,  önkormányzati  képviselő,  miniszter,  polgármester, 
büntetett előéletű személy.

Az MNV Zrt. feladata:
 előkészíti és végrehajtja a Tanács állami vagyonnal kap-

csolatos döntéseit,
 nyilvántartást vezet az állami vagyonról, annak alapján 

adatszolgáltatást nyújt,
 a  Tanács  tulajdonosi  joggyakorlása  alá  tartozó  állami 

vagyont közvetlenül vagy polgári jogi szerződések útján 
hasznosítja,

 rendszeresen ellenőrzi a vele szerződéses jogviszonyban 
lévő személyek, szervezetek állami vagyonnal való gaz-
dálkodását,  megállapításairól  a Tanácsot,  az Ellenőrző 
Bizottságot, az ellenőrzött szervet, szükség esetén az ál-
lami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és az Álla-
mi Számvevőszéket tájékoztatja,

 az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszo-
nyokban képviseli a Magyar Államot,

 ellenőrzi az értékesítési szerződésekben foglalt, a vevők 
által vállalt kötelezettségek teljesítését.

Az MNV Zrt. a Magyar Állam által alapított egyszemélyes rész-
vénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen, nem alakul-
hat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet, megszű-
néséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet. Az MNV Zrt.-
ben a Magyar Állam részvényesi jogait az állami vagyon felügyeleté-
ért felelős miniszter gyakorolja. Alapító Okiratát, annak módosítását, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a Magyar Közlönyben 
közéteszik. Az MNV Zrt. szervezetének működéséhez szükséges for-
rást a központi költségvetés biztosítja. Az MNV Zrt.-t terhelő kötele-
zettség teljesítéséért az állam helytállni köteles. Az MNV Zrt. saját va-
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gyonával való gazdálkodásától el kell különíteni az MNV Zrt.-re bí-
zott állami vagyont, valamint az ennek értékesítésével és hasznosításá-
val összefüggő bevételeket és kiadásokat. Az állami vagyon hasznosí-
tásából és értékesítéséből eredő bevételeket a rábízott vagyon értéké-
nek  megőrzésére,  gyarapítására,  hasznosítására  fordítja.  Az  MNV 
Zrt.-re bízott vagyon hasznosításával kapcsolatos tervezett bevételeket 
és kiadásokat a költségvetési törvény részeként az Országgyűlés hagy-
ja jóvá.
Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, illetve szerződés (bér-
let, haszonbérlet, szerződésen alapuló haszonélvezet,  vagyonkezelés, 
megbízás)  alapján  központi  költségvetési  szervnek,  természetes 
vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági  társaságnak hasznosításra  átengedi. Az állami  vagyon 
hasznosítására kötött  szerződések elsődleges célja az állami vagyon 
hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illet-
ve gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése. Álla-
mi vagyon használatát biztosító  szerződés nyilvános, kivételesen, in-
dokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján köthető. 
Állami vagyon hasznosítására vagyonkezelési szerződés is köthető. A 
vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult meghatáro-
zott,  állami  tulajdonba  tartozó  dolog  birtoklására,  használatára  és 
hasznai  szedésére.  A  vagyonkezelő  köteles  a  vagyontárgy  értékét 
megőrizni, állagának megóvásáról, jó karban tartásáról, működtetésé-
ről gondoskodni, továbbá díjat fizetni vagy a szerződésben előírt más 
kötelezettséget teljesíteni.
A Magyar Állam csak olyan gazdálkodó szervezetben lehet tulajdo-
nos, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának 
mértékét,  és  amelyben  legalább  többségi  befolyással  (szavazatok 
50%-ával) rendelkezik.

3. § A költségvetési szerv 
A költségvetési szerv – a 2008. évi CV. tv. szerint –  az államháztar-
tás részét képező, olyan jogi személy, amely jogszabályban megha-
tározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve önkormány-
zati  feladatokat (közfeladat)  közérdekből, alaptevékenységként,  ha-
szonszerzési  cél  nélkül,  jogszabályban meghatározott követelmé-
nyek és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy 
személy irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban meg-
jelölt  működési  körben  közfeladat-ellátási  kötelezettséggel,  éves 
költségvetéséből vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez.
A költségvetési szervek és alapító szervük az alábbiak lehetnek:

 központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási költségveté-
si  szerv  (központi  költségvetési  szerv),  amelyet  az  Ország-
gyűlés, a Kormány, a fejezetet irányító szerv - az autonóm ál-
lamigazgatási szerv és a kormányhivatal kivételével - alapíthat;
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 helyi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet a helyi ön-
kormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendel-
kező társulása, a többcélú kistérségi társulás alapíthat;

 helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet 
külön törvény alapján a települési, a területi kisebbségi önkor-
mányzat,  valamint a települési vagy a területi kisebbségi ön-
kormányzat jogi személyiségű társulása alapíthat;

 országos  kisebbségi  önkormányzati  költségvetési  szerv, 
amelyet külön törvény alapján az országos kisebbségi önkor-
mányzat,  valamint az országos kisebbségi önkormányzat jogi 
személyiségű társulása alapíthat;

 köztestületi költségvetési szerv, amelyet külön törvény alap-
ján a köztestület alapíthat.

A költségvetési szerv lehet:
 a  tevékenységének  jellege  alapján  közhatalmi költségvetési 

szerv vagy közszolgáltató költségvetési szerv,
 a működési és gazdálkodási funkciói szerint önállóan működő 

és  gazdálkodó költségvetési  szerv  vagy  önállóan  működő 
költségvetési szerv.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költség-
vetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 
Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormány-
rendeletben  foglaltak  szerint  gondoskodik  fizikai  (technikai)  segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szer-
vezeti egységgel. Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban 
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kö-
telezettségvállalási,  teljesítésigazolási  joggal  és  felelősséggel  bír.  A 
szakmai  alapfeladata  ellátásához szükséges  szakmai  szervezeti  egy-
séggel  (egységekkel)  rendelkezik;  ezenkívül  egyes  adminisztratív, 
szellemi támogató feladatokat is elláthat.
A költségvetési szerv alapító okirata tartalmazza:

 nevét, székhelyét,
 létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) va-

ló hivatkozást,
 jogszabályban meghatározott közfeladatát,
 alaptevékenységét,
 illetékességét  (közhatalmi  tevékenység  esetén),  illetve 

működési körét (közszolgáltató tevékenység esetén),
 irányító szervének nevét, székhelyét,
 besorolását,
 vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kineve-

zési, megbízási, választási rendjét, valamint
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 foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogvi-
szony (jogviszonyok) megjelölését.

A költségvetési szervekről a kincstár nyilvános és közhiteles nyil-
vántartást vezet, amelynek külön jogszabályban meghatározott ada-
tait interneten keresztül is elérhetővé és kereshetővé teszi. A költség-
vetési szerv nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alapító okirat 
kiadásától számított nyolc napon belül kérelmezi. A kincstár a beérke-
zésétől számított tizenöt napon belül veszi nyilvántartásba a költség-
vetési szervet.
A költségvetési szerv az éves költségvetése vagy költségvetési kere-
te alapján köteles közfeladatát ellátni és gazdálkodni. A költségve-
tési szerv számára az alapító szerv határozza meg és biztosítja a köz-
feladatai ellátásához szükséges vagyon használatát.
A költségvetési szerv alaptevékenysége a létrehozásáról rendelkező 
jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési 
szerv szakmai alapfeladataként meghatározott  közhatalmi vagy köz-
szolgáltató tevékenység.
A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége az alaptevékenység 
ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségveté-
sében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támoga-
táson kívüli forrásból,  más jogi személy vagy természetes személy 
számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából  végzett, az 
alaptevékenységgel megegyező tevékenység.
A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: az alaptevékenységétől 
eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználá-
sát  célzó,  államháztartás  körébe  tartozó  szervezet  vagy természetes 
személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából vég-
zett tevékenység.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége az alaptevékenysé-
gétől eltérő,  rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli 
forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem 
kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenység.
A  költségvetési  szervet  az  alapító  átalakíthatja,  megszüntetheti. 
Az átalakításról, megszüntetésről - az alapításnak megfelelően - jog-
szabályban vagy határozatban kell rendelkezni, melyet legalább negy-
venöt nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt közzé 
kell tenni. Az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabályban 
(határozatban) rendelkezni kell a megszűnő költségvetési szerv (ide-
értve a jogi személyiségű szervezeti egységét is) valamennyi közfel-
adatának jövőbeni ellátásáról, valamint valamennyi jogáról és kötele-
zettségéről, ideértve a szerv vagyoni jogait és előirányzatait is. E jog-
szabályban (határozatban) meg kell jelölni továbbá azt a naptári napot 
ameddig, illetőleg azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, valamint 
meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési 
szerv (illetve jogi  személyiségű szervezeti  egysége)  utoljára kötele-
zettséget vállalhat. A költségvetési szerv (a jogi személyiségű szerve-
zeti egység) ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis. Az állami 
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vagyonról szóló törvény vagy az átalakításról, megszüntetésről rendel-
kező jogszabály (határozat) eltérő rendelkezése hiányában a vagyoni 
jogok  és  kötelezettségek  tekintetében  a  megszüntetett  költségvetési 
szerv jogutódja az alapító szerv, az Országgyűlés vagy a Kormány ál-
tal alapított költségvetési szerv esetén az általuk kijelölt szerv. A meg-
szűnő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- 
vagy pénzben kifejezett tartozásáról rendelkezni kell, és ennek meg-
történtére külön utalni kell az átalakító, megszüntető okiratban.
A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határo-
zat) az  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyes - 
közfeladat önálló ellátására képes; tevékenységében, területi elhelyez-
kedésében, forrásaiban, valamint szervezetileg elkülöníthető - szerve-
zeti egységeit jogi személyiséggel ruházhatja fel. A szervezeti egy-
ség jogi személyisége a költségvetési szerv szervezeti és gazdálkodási 
egységét nem érinti, működésének és gazdálkodásának hatékonyságát 
nem ronthatja. A szervezeti egység a jogi személyiségét azáltal nyeri 
el, hogy azt a kincstár az irányító szerv kérelmére, a nyilvántartásba a 
költségvetési szerv külön alszámán bejegyzi, jogi személyisége pedig 
azzal szűnik meg, hogy a nyilvántartásból törlik.  A jogi személyiségű 
szervezeti  egység  részelőirányzatait  meghaladó  mértékű,  jóhiszemű 
harmadik személy irányában fennálló, lejárt tartozása kielégítéséért a 
költségvetési szerv, illetve annak irányító szerve - ebben a sorrendben 
- helytállni tartozik. 

Közhatalmi  költségvetési  szerv olyan  szerv,  amelyet  jogszabály 
alaptevékenységként  közhatalmi  jogosítvánnyal  ruház  fel,  vagy 
ilyen jogosítvány gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, il-
letve  amelynek  jogszabály  alapján  alaptevékenységként  közhatalom 
gyakorlásában kell közreműködnie. Közhatalom gyakorlásának minő-
sül  különösen:  jogalkotási,  jogszabály-előkészítési,  alkotmánybí-
ráskodási,  igazságszolgáltatási,  ügyészi,  védelmi,  rendvédelmi, 
nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási, igazságügyi igazgatási, köz-
igazgatási  jogalkalmazói,  hatósági  és  törvényességi  ellenőrzési, 
számvevőszéki és kormányzati szintű belső ellenőrzési tevékenység 
gyakorlása,  továbbá  államháztartási  forrás,  illetve  európai  uniós  és 
egyéb nemzetközi támogatások elosztása (döntés). Kizárólag közha-
talmi költségvetési szervként sorolható be az alaptevékenységeként al-
kotmánybíráskodási, igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, rend-
védelmi, nemzetbiztonsági, jogszabály-előkészítési,  számvevőszéki 
ellenőrzési, kormányzati szintű belső ellenőrzési tevékenységet végző 
költségvetési szerv.
Közszolgáltató költségvetési szerv: a közintézet, a közintézmény, a 
közüzem. A szerv közhatalmi jogosítvánnyal is ellátható.
Közintézet: az alaptevékenysége szerint egészségügyi, felsőoktatási, 
tudományos  kutatási,  fejlesztési,  művészeti,  környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízügyi, sportcélú vagy informatikai közszolgál-
tatást végző költségvetési szerv, illetve a külön törvényben meghatá-
rozott közgyűjtemény.
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Közintézmény: az alaptevékenysége szerint közoktatási, szakképzé-
si, felnőttképzési, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, közgyűjte-
ményi, közművelődési, nem közintézet által végezhető szellemi köz-
szolgáltatást,  illetve  gazdasági-pénzügyi-műszaki  ellátást végző 
költségvetési szerv.
Vállalkozó közintézet: azon költségvetési szerv, amely - az alaptevé-
kenységébe tartozó - egészségügyi, felsőoktatási, tudományos kuta-
tási,  fejlesztési  vagy művészeti  közszolgáltatást külön törvényben 
meghatározott részletes feltételek alapján  úgy végzi, hogy az állam-
háztartásból származó bevételből, illetve államháztartáson kívüli 
eredetű közszolgáltatási és vállalkozási bevételből gazdálkodik, és 
az adott közszolgáltatást  igénybevevők számára biztosított az ellá-
tók közötti választás lehetősége, és az adott  közszolgáltatás igény-
bevételének  pénzügyi  fedezetét  díj-,  hozzájárulás,  járulék,  vagy 
egyéb  fizetési  kötelezettség  teljesítése  biztosítja,  és  költségszintű 
forrásellátást  szolgáló  normatív  jellegű  finanszírozásban  részesülhet 
teljesítményterv szerint.
Közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illet-
ve lakosság részére fizikai (technikai) jellegű szolgáltatást, telepü-
lésgazdálkodási, -üzemeltetési, műszaki szolgáltatást, vagy a fog-
vatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv.
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IV. FEJEZET: 
KÖLTSÉGVETÉS

1. § Az állami bevételek
2. § A költségvetés alrendszerei
3. § Költségvetési alapelvek
4. § Költségvetési ciklus
5. § Költségvetés különleges helyzetekben
6. § A költségvetés ellenőrzése

A  modern  demokratikus  társadalmakban  az  államháztartás  szigorú 
jogszabályi keretek között működik. Gazdasági és politikai szempont-
ból is az államháztartás,  de az egész pénzügyi jog legkényesebb és 
legnagyobb  érdeklődésre  számot  tartó  szegmense  a  költségvetés,  a 
költségvetési  jog.  A költségvetési  jog területén három nagy részt 
kell megkülönböztetni. Az első, amivel a továbbiakban ezzel fogunk 
foglalkozni és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. hatá-
rozza meg,  a költségvetés garanciális szabályrendszerét fekteti le, 
mintegy költségvetési alkotmányjogként, míg a második nagy terü-
let az egyes  éves költségvetési törvények, amely az állam adott évi 
tényleges pénzfelhasználását szabályozza, végül harmadikként az el-
lenőrzés joganyaga, amit a fejezet utolsó részében tekintünk át. 

Bár a költségvetési jognak három területét különböztethetjük meg, a 
jogirodalom négy fő jogosítványt sorol fel a költségvetési jogban:

 A költségvetés elfogadásának joga

 Felhatalmazási  jog,  amivel  az  Országgyűlés  felhatalmazza  a 
Kormányt az elfogadott költségvetés végrehajtására

 Zárszámadás joga, vagyis az elfogadott és végrehajtott költség-
vetés ellenőrzésének joga

 Felmentési jog, ami a zárszámadási joggal fonódik össze és a 
felhatalmazási jog tükörképe, ezáltal menti fel az Országgyűlés 
a Kormányt a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos felelős-
ség alól a zárszámadás elfogadásával

1. § Az állami bevételek

Az állam, ahhoz, hogy közfeladatait elláthassa, bevételeket kell sze-
reznie. Az állam, jellegéből fakadóan alapvetően a közhatalma alatt 
álló  jogalanyoktól  különféle  jogcímeken  kényszerhatalommal  támo-
gatva beszedett  pénzforrásokból  biztosítja  működését  és  újraelosztó 
szerepét. 
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A Magyar Köztársaság központi költségvetése a 2010. évben az aláb-
biak szerint sorolja fel bevételeit:

 Vállalkozások költségvetési befizetései

o Társasági adó

o Társas vállalkozások különadója

o Hitelintézeti járulék

o Egyszerűsített vállalkozói adó

o Bányajáradék

o Játékadó

o Ökoadó

o Egyéb vállalkozói befizetések

o Energiaellátók jövedelemadója 

Az adórendszer technikai jellemzőiből következően a vál-
lalkozások költségvetési  kapcsolataiban  ezeken  felül  még 
más  adó-  és  járuléknemek is  megjelennek,  azonban azok 
dogmatikai szempontból más csoportba sorolódnak (pl: fo-
gyasztást terhelő adó, vagy a magánszemélyek után befize-
tett adók és járulékok). Ezek a bevételek a központi költ-
ségvetés bevételi főösszegének kerekítve 16%-át teszik ki.

 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

o Általános forgalmi adó

o Jövedéki adó

o Regisztrációs adó

A modern államok legjelentősebb adóbevételei a fogyasz-
tást terhelő adók, amelyekkel a gazdaság élénkülését, illető-
leg a fogyasztás szintjét indirekt módon tudja az állam sza-
bályozni. Ezek a bevételek a központi költségvetés bevételi 
főösszegének kerekítve 43%-át teszik ki.

 Lakosság költségvetési befizetései

o Személyi jövedelemadó

o Egyéb lakossági adók

o Magánszemélyek különadója
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o Lakossági illetékek

A lakosság a legnagyobb közteher viselője az állami költ-
ségvetésnek, hiszen a lakosság által az e cím alatt befizetett 
összegeken túlmenően a fogyasztást terhelő adók viselője is 
az esetek jelentős részében a lakosság. A lakosság által e 
cím alatt befizetett összeg, a költségvetés bevételi főössze-
gének kerekítve 21%-át teszi ki.

 Költségvetési befizetések

o Központi költségvetés szervei

o Helyi önkormányzatok

o Elkülönített állami pénzalapok befizetései

A kötelező tartalékképzés, illetőleg a maradvány elvonás-
ból, illetőleg a  döntően a Munkaerőpiaci Alap befizetései-
ből tevődik össze, ami e költségvetés bevételi főösszegének 
kerekítve 3%-át teszi ki.

 Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok

o Költségvetési szerzek bevételei

o Szakmai fejezeti előirányzatok saját bevételei

o Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása

Ebbe a bevételi csoportba döntően a költségvetési szervek 
által az általuk nyújtott szolgáltatásokért különféle jogcíme-
ken beszedett díjakat, költségtérítéseket, valamint az EU tá-
mogatások teszik ki, a fejezeti előirányzatok saját bevételei 
elhanyagolhatóak. Ezek a bevételek a központi költségvetés 
bevételi főösszegének kerekítve 17%-át teszik ki.

 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

o Osztalékbevételek

o Koncessziós bevételek

o Kincstári vagyonba tartozó tárgyi- és pénzügyi eszkö-
zök értékesítéséből/hasznosításából származó bevételek

Az  állami  tulajdonú  vállalatok  osztalékfizetéseiket  nem 
közvetlenül a központi költségvetésnek, hanem a tulajdono-
si jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek 
teljesítik, amely teljesíti az osztalékfizetéseket. A koncesz-
sziós bevételek két fő csoportba oszthatók, egyfelől a sze-
rencsejátékra  adott  koncessziókra,  másrészt  az  infrastruk-

28



túrális  (pl.  autópálya)  koncessziókra.  Ezek  a  bevételek  a 
központi költségvetés bevételi kevesebb, mint 1%-át teszik 
ki.

 Egyéb költségvetési bevételek

o Adósságszolgálatból származó bevételek

o Vegyes bevételek

 Egyéb vegyes bevételek

 Kezesség visszatérülés

A fenti csoportba nem sorolható egyéb állami bevételek a 
költségvetés  bevételi  főösszegének  kevesebb,  mint  1%-át 
teszik ki.

 Uniós elszámolások

o Vámbeszedési költség megtérítése

o Cukorilleték beszedési költség megtérítése

o Uniós támogatások megelőlegezésének visszatérülése

Uniós  tagságunkkal  lemondtunk  a  vámbevételeinkről, 
azonban az Unió a vámszervezet fenntartásához hozzájárul-
va fenntartási térítést fizet, ugyanígy a cukor esetében is. A 
megelőlegezett támogatás visszatérítése azokra az esetekre 
vonatkozik, amikor az Unió által megítélt, de még nem fo-
lyósított támogatást a magyar költségvetés kiutalja a támo-
gatottnak, így az az Uniós kiutaláskor a központi költségve-
tésbe folyik be.

2. § A költségvetés alrendszerei

A magyar költségvetés hagyományos felosztása szerint négy alrend-
szerből  áll,  ezek  közül  három alrendszer  a  központi  szinten jelenik 
meg, míg a negyedik a helyi szint. A helyi önkormányzatok költségve-
tésüket  saját  önkormányzati  rendeletükkel  fogadják  el,  azok  csak 
egyes támogatások és befizetések terén kapcsolódnak a központi szint-
hez.  Az  Országgyűlés  által  elfogadott  éves  költségvetési  törvény 
együttesen tartalmazza a központi költségvetési alrendszer, a társada-
lombiztosítási alrendszer és az elkülönített állami pénzalapok alrend-
szerének költségvetését.

A hatályos költségvetési törvény szerint a költségvetésnek az alábbi 
alrendszerei vannak:
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 Központi költségvetés

 Társadalombiztosítási alapok költségvetése

o Egészségbiztosítási Alap

o Nyugdíjbiztosítási Alap

 Elkülönített állami pénzalapok költségvetése

o Munkaerőpiaci Alap

o Szülőföld Alap

o Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

o Nemzeti Kulturális Alap

o Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási 
Alap

o Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

A Nyugdíjbiztosítási Alap az állami nyugdíjrendszer felosztó-kirovó 
logikájából fakadóan minden évben egyensúlyban van. Az Elkülöní-
tett  Állami  Pénzalapok közül  a  Munkaerőpiaci  Alap  gazdálkodik  a 
legnagyobb, míg a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártala-
nítási Alap a legkisebb költségvetéssel. Amennyiben év közben akár a 
társadalombiztosítási, akár az elkülönített alapoknál be nem tervezett 
hiány lép fel a Központi Költségvetés Általános Tartaléka siet a segít-
ségükre.

A költségvetés strukturális tagozódása az alábbi:

• Fejezet

o Cím

 Alcím

• Jogcímcsoport

o Jogcím

 Előirányzat csoport

• Kiemelt előirányzat
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3. § Költségvetési alapelvek

A költségvetési alapelvek a költségvetés tervezésekor jelentenek ga-
ranciális szabályokat arra nézve, hogy az államhatalom a költségvetés 
tervezése, végrehajtása során az alkotmányos keretek között maradva 
járjon el és a választópolgárok által kapott felhatalmazással élve a köz 
érdekeit szolgáló költségvetést alkosson meg.

Az alább részletezendő elvek egy részét kifejezetten nem találjuk meg 
a jogszabályokban, azt a jogtudomány munkálta ki a jogszabályok ér-
telmezése és vizsgálata során

Éves költségvetés elve

Az államháztartásról  szóló törvény kifejezetten  rendelkezik az  éves 
költségvetés elvéről, eszerint az államháztartás egyes alrendszereiben 
a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. 

A költségvetés éves jellege a jelenlegi gyakorlatban a naptári évet je-
lenti, azonban dogmatikai szempontból ez korántsem természetes. Az 
éves költségvetés mindössze a 12 hónapra vonatkozó előirányzat meg-
határozást jelenti. Magyarországon 1914-1958 között az éves költség-
vetés július 1-től a következő év június 30-ig tartott, csak ezt követően 
tértünk át a naptári évvel megegyező költségvetési évre. Ugyancsak 
nem sérti az éves költségvetés elvét a több fejlett országban alkalma-
zott,  Magyarországon  2001/2002  vonatkozásában  kísérleti  jelleggel 
alkalmazott  többéves  költségvetés,  hiszen  ezek  is  alapvetően  éves 
költségvetések, amelyeket jogalkotási technikai jelleggel egybe foglal-
va hirdetnek ki.

Nyilvánosság elve

A jogalkotó által a költségvetés vonatkozásában külön nem nevesített 
alapelv, de a jogrendszer egészéből egyértelműen levezethető, hiszen 
a költségvetés törvényként (helyi  önkormányzati  költségvetés eseté-
ben önkormányzati  rendeletként)  kerül  elfogadásra,  amelyet  viszont 
kötelező  kihirdetni,  miáltal  a  költségvetés  nyilvánossága  biztosítva 
van. A költségvetés, figyelemmel arra, hogy különös módon érinti a 
jogalanyokat, már beterjesztésétől kezdve nyilvános. A nyilvánosság 
korlátai a költségvetés esetében az adó-, bank-, állam-, és szolgálati ti-
tok. Ezek a titokfajták azonban szűken értelmezhetőek, ez alapján a ti-
tokgazdának

Egységesség elve

Az egységesség elve azt követeli meg, hogy a könnyebb áttekinthető-
ség  érdekében  az  államháztartás  teljes  költségvetése  (valamennyi  a 
központi szinten elhelyezkedő alrendszer költségvetése) egyetlen költ-
ségvetési  jogszabályban kerüljön kihirdetésre.  Hazánkban az egysé-
gesség elvének érvényre jutása hosszú folyamat  eredménye és még 
nem zárult le teljesen. A rendszerváltást követően hosszú évekig külön 
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törvényben kerültek elfogadásra a társadalombiztosítási alapok, illető-
leg az elkülönített alapok költségvetései, illetőleg egyes kiemelt szer-
vek költségvetései. 2001-től az egységesség elve lényegében érvénye-
sül, mindössze az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) költ-
ségvetése születik meg külön törvényben.

Teljesség elve

Az államháztartás alrendszereinek minden pénzmozgása teljes egészé-
ben meg kell jeleníteni és el kell számolni a költségvetésben. Az ál-
lamháztartási törvény ezt úgy fejezi, hogy az államháztartás alrendsze-
reinek minden költségvetési gazdasági eseménye (bevétele és kiadása) 
a költségvetés részeként meg kell jelennie.

Valódiság elve

A valódiság elve alapján a költségvetési előirányzatoknak a ténylege-
sen szándékolt célokat kell előirányozni és felhasználásuknak is arra 
kell megtörténniük. Figyelemmel arra, hogy jövőbeni gazdasági ese-
mények pénzügyi konzekvenciáinak a tervezése történik a költségve-
tésben, egy bizonytalansági tényező szerepet kap, azonban a tervezés-
kor a rendelkezésre álló adatok alapján és számítási módszereket fi-
gyelembe véve a legnagyobb mértékben kell törekedni a valós kiadá-
sok és bevételek meghatározására.

Globális fedezet elve

A globális fedezet alapján a költségvetés minden bevétele összességé-
ben szolgál  a  költségvetés  minden kiadásának pénzügyi  fedezetéül, 
vagyis nincs közvetlen pénzügyi összefüggés az egyes kiadások és be-
vételek között, azok nem feleltethetőek meg egymásnak. Ezáltal, még 
ha nem is mérlegszerűen nézzük a költségvetés kiadási és bevételi ol-
dalát, azoknak akkor is meg kell egyezniük. Az elv csupán az elkülö-
nített alapok esetében sérül, ahol az alap saját bevételei az alapok jel-
legéből fakadóan csak az alap céljának megfelelő célra használhatóak 
fel.

Bruttó elszámolás elve

A bruttó elszámolás elve alapján a kiadásokat és a bevételeket teljes 
összegükben, beszámítás nélkül kell feltüntetni a költségvetésben és a 
zárszámadásban egyaránt. Ez az elv biztosítja a költségvetés átlátható-
ságát, hiszen előirányzat bontásban tételesen visszakereshetővé teszi, 
hogy az államnak mely tételből mekkora bevétele és mely tételre mek-
kora kiadása volt. A transzparencia biztosítása érdekében a bruttó el-
számolás elve valamennyi fejlett országban alapkövetelmény. 

Csupán jogtörténeti érdekesség, hogy hazánkban a bruttó elszámolás 
elve a kiegyezéssel került bevezetésre, azt megelőzően a nettó elszá-
molás elve érvényesült, ami azt jelentette, hogy a költségvetésben nem 
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szerepeltették a bevételeket és a kiadásokat, csak az egyenleget (több-
let, vagy hiány).

Számviteli megalapozottság elve
A gazdasági életben alkalmazott számviteli elvek sorában evidenciá-
nak minősül, hogy a gazdasági eseményeket számviteli bizonylatokkal 
kell alátámasztani és dokumentálni. Az államháztartási törvény csak 
2008-ban vette be alapelvi szinten a központi költségvetés elvei közé 
ezt az elvet, ami szerint csak olyan kiadást és bevételt lehet elszámolni 
a  költségvetésben,  amely  –  a  számvitelről  szóló  törvény szerinti  – 
számviteli bizonylattal alátámasztható. 

Specifikáció elve

A specifikáció elve teszi  lehetővé a  költségvetésről  a  megalapozott 
döntés meghozatalát az Országgyűlés, illetőleg a képviselőtestület (he-
lyi  önkormányzat  költségvetése  esetén)  részére,  mivel  ez  határozza 
meg, hogy a költségvetést előirányzatokig történő bontásban kell rész-
letesen  megtervezni,  előterjeszteni  és  elfogadni.  Ebből  kifolyólag  a 
specifikáció elve magában foglalja az áttekinthetőség és az átlátható-
ság elveit is.

Előirányzatokkal való gazdálkodás elve

Az államháztartás rendszerében a költségvetési gazdálkodás keretében 
a költségvetési szerveket főszabályként a bevételi előirányzatok telje-
sítésének kötelezettsége terheli, míg a kiadási előirányzatok felhaszná-
lására jogosultságuk van, vagyis a kiadási előirányzat vonatkozásában 
a címzettet nem terheli felhasználási kötelezettség. A felhasználási jo-
gosultság vonatkozásában érdemes utalni a kötelező tartalékképzésre 
és a kiadási előirányzatok időszakos zárolására, ami mind az adott ki-
adás fel nem használása irányában hatnak, javítva így a költségvetés 
egyenlegét.

Felhasználási kötöttség elve

A felhasználási kötöttség elve alapján a költségvevési pénzek elkölté-
sének előre meghatározott célhoz való kötöttségét és a felhasználással 
kapcsolatos elszámolási  kötelezettséget  foglalja magában.  Ez az elv 
első ránézésre ellentmond a globális fedezet elvének, azonban az el-
lentmondás csak látszólagos. A két elvet komplexitásában és az elő-
irányzatokkal való gazdálkodás elvének tükrében kell vizsgálni.  Fő-
szabályként érvényesül a globális fedezet és a felhasználási jogosult-
ság. A költségvetés meghatározott tételei tekintetében azonban adott 
összeget adott célhoz rendel a jogalkotó, vagyis az adott összeg csak 
arra és nem más célra használható fel. Ezek a célhoz rendelt összegek 
napjainkban döntően az Európai Unió által nyújtott támogatásoknál je-
lennek meg, ahol az Unió meghatározott célhoz kötötten nyújt támo-
gatást, és ezekkel az összegekkel szigorú szabályok szerint kell elszá-
molni a felhasználás minden lépcsőfokán.
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Közbeszerzési kötelezettség elve

A közbeszerzési kötelezettség elve szerint a közpénzek felhasználásá-
nak közbeszerzési  eljárás lefolytatásával  kell történnie. Hatályos jo-
gunkban a 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezik a közbeszerzések-
ről. 

Közbeszerzési eljárás az az eljárás, amelynek során a közpénz fe-
lett rendelkezni jogosult a kiadási előirányzat célhoz kötött elköl-
tése érdekében, mint ajánlatkérő, közbeszerzési eljárást kezdemé-
nyez szolgáltatás igénybe vétele, árubeszerzés, vagy építési beru-
házás érdekében és az ajánlattevők közül a szerződés teljesítésére 
felkért nyertes kiválasztása a törvény, valamint az ajánlatkérő ál-
tal  meghatározott  szabályok,  eljárási  rend  és  feltételek  alapján 
történik.

A közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő a transzparencia érdekében az 
eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig részletesen írásban 
köteles  dokumentálni.  Az ajánlatkérő az  eljárás kezdetén előkészítő 
iratot készít, amelyben meghatározza az eljárással elérni kívánt célt, 
az eljárás típusát és az ajánlatkérőkkel szemben támasztott követelmé-
nyeket. Szükség esetén műszaki dokumentációt is készíthet az ajánlat-
kérő, amelyben az eljárás tárgyának részletes leírását adja meg, illető-
leg az ajánlattevők számára egyéb, az ajánlattételhez nélkülözhetetlen 
adatokat szolgáltat. 

Az eljárás lefolytatása függ az eljárás tárgyának értékétől. A közbe-
szerzési törvény két fontos értékhatárt nevez meg, a nemzeti és a kö-
zösségi értékhatárt. Ez alapján az eljárás lehet:

 nemzeti értékhatár alatti, 

 nemzeti értékhatárt elérő, 

 közösségi értékhatárt elérő.

Az egyes eljárási tárgyak vonatkozásában az értékhatárok 2007-ben az 
alábbiak:

 Nemzeti értékhatár alatti, de közbeszerzési eljárásra kötelezett 
az ajánlatkérő, ha az eljárás tárgya eléri:

o Árubeszerzés esetén a 8.000.000.- HUF-ot

o Szolgáltatás megrendelés esetén a 8.000.000.- HUF-ot

o Építési beruházás esetén a 15.000.000.- HUF-ot

 Nemzeti értékhatárt elérő a közbeszerzés, ha az eljárás tárgya 
eléri:
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o Szolgáltatás megrendelése esetén a 25.000.000.- HUF-
ot

o Szolgáltatási koncesszió esetén a 25.000.000.- HUF-ot

o Árubeszerzés esetén a 30.000.000.- HUF-ot

o Építési beruházás esetén a 90.000.000.- HUF-ot

o Építési koncesszió esetén a 100.000.000.- HUF-ot

 Közösségi értékhatárt elérő a közbeszerzés, ha az eljárás tárgya 
eléri:

o Árubeszerzés esetén az 50.000.000.- HUF-ot

o Szolgáltatás megrendelés esetén az 50.000.000.- HUF-
ot

o Építési beruházás esetén a 100.000.000.- HUF-ot

Az eljárás típusát az ajánlatkérő az eljárás tárgyának típusa és értéké-
nek függvényében a tárggyal kapcsolatos egyéb körülmények alapján 
választja ki.

 Nemzeti értékhatár alatt az eljárás lehet:

o Egyszerű eljárás

o Egyszerű tervpályázati eljárás

 Nemzeti értékhatárt elérő eljárás lehet:

o Nyílt

o Meghívásos

o Versenypárbeszéd

o Tárgyalásos

o Tervpályázati 

Ezek az eljárások típusuktól függetlenül lehetnek egy, vagy 
két  szakaszból  álló  eljárások.  Két  szakaszból  álló  eljárás 
esetén  részvételi  és  ajánlattételi  szakaszt  különböztetünk 
meg. Objektív körülmények esetén bármely eljárási forma 
lefolytatható gyorsított eljárásként is.  Meghatározott szol-
gáltatás típusokra (pl.: szállodai-, éttermi-, jogi-, személy-
szállítási-,  oktatási-,  egészségügyi-,  biztonságtechnikai 
szolgáltatások)  lehetőség  van  az  egyszerűsített  eljárás  le-
folytatására.
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 Közösségi értékhatárt elérő eljárás lehet:

o Nyílt

o Meghívásos

o Versenypárbeszéd

o Tárgyalásos

o Tervpályázati 

Ezek az eljárások típusuktól függetlenül lehetnek egy, vagy 
két  szakaszból  álló  eljárások.  Két  szakaszból  álló  eljárás 
esetén  részvételi  és  ajánlattételi  szakaszt  különböztetünk 
meg. Objektív körülmények esetén bármely eljárási forma 
lefolytatható gyorsított eljárásként is. 

Az eljárás  főszabály  szerint  hirdetménnyel  indul,  amely  hirdet-
ményt az ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben tesz közzé. Ér-
tékhatártól függetlenül a törvény meghatározott feltételek teljesülése 
esetén lehetőséget ad arra, hogy hirdetmény közzététele nélkül indul-
jon az eljárás,  ebben az esetben az ajánlattételre felkérendő szemé-
lyek/szervezetek külön felhívást kapnak az ajánlattételre.

Az  eljárás  típusának  kiválasztását  követően  az  ajánlatkérőnek  meg 
kell határozni azokat a kritériumokat, amelynek az ajánlattevőnek meg 
kell felelnie. A feltételek egy részét a közbeszerzési törvény határozza 
meg, azonban ezeken túlmenően az ajánlatkérő további – jellemzően 
szakmai, az eljárás tárgyának teljesítésére való alkalmasságot biztosító 
– feltételeket támaszthat.

A transzparencia elvének megfelelően a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött  szerződéseket  üzleti  titokra  való hivatkozással  nem lehet 
titkosítani, ezeket a szerződéseket és végrehajtásukat a közpénzek el-
lenőrzésére  feljogosított  szervezetek  ellenőrizhetik.  Amennyiben  a 
szerződés Európai uniós forrásokat (is) felhasznált, ez az ellenőrzési 
jog kiterjed az Európai Unió vonatkozó szerveire is.

Támogatások korlátozottságának elve

Az Európai Unió alapelveivel és konkrétan az Európai Közösségeket 
létrehozó Szerződés (Római Szerződés) 87. és 88. cikkével összhang-
ban az államháztartás alrendszerei nem nyújthatnak költségvetés 
terhére olyan kiadást, vagy bevételkiesést jelentő támogatást, vagy 
bármely  formában  más  előnyt,  amely  gazdasági  tevékenységet 
folytató vállalkozás részére, vagy áruk termeléséhez, illetve szol-
gáltatások nyújtásához biztosított  kedvezmény révén a versenyt 
torzítja, vagy annak torzításával fenyeget, amennyiben érintheti 
az Európai Unió belső piacán zajló kereskedelmet. A közösségen 
belüli kereskedelem torzításával nem fenyegető támogatás mértékét az 
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Európai  Unió Bizottsági  rendeletben határozza meg (1998/2006/EK 
bizottsági rendelet). A vonatkozó rendelet értelmében nem torzítja a 
tagállamok közötti kereskedelmet az állam által nyújtott támogatás, ha 
az egy vállalkozás vonatkozásában a közvetett és közvetlen módon 
nyújtott támogatások összértéke három év alatt nem haladja meg 
a 200.000.- EUR  összeget (egyes területeken pedig a 100.000 EUR 
összeget). Ezt nevezzük „de minimis” szabálynak, a határ alatti adha-
tó támogatást pedig de minimis támogatásnak. A közösségi verseny-
hatóság vizsgálja a tagállamok által nyújtott de minimis támogatáso-
kat, a határ túllépése esetén pedig nem csak a támogatottat, hanem a 
jogsértően támogatást nyújtó tagállamot is bünteti. 

Nehéz helyzetben lévő egy vállalkozás, ha az képtelen  - akár saját 
erejéből, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezői által 
biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek hal-
mozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül  szinte 
teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy középtá-
von feladja üzleti tevékenységét.  A nehéz helyzetben lévő vállalko-
zás a válsággal összefüggésben speciális pályázatokat vehet igénybe. 
Míg korábban főszabály szerint  az ilyen vállalkozások csak nagyon 
szigorú feltételek mellett és szűk körben kaphattak támogatást, a vál-
ság miatt ezeket a szabályokat enyhítették.

A Római Szerződés 87. és 88. cikkével, valamint az annak végrehajtá-
sáról szóló 69/2001/EK Bizottsági rendelet alapján a de minimis tá-
mogatások hazai részletszabályait a 85/2004. (IV.19.) Kormányrende-
let szabályozza. A kormányrendelet a Bizottsági rendeletnek megfele-
lően megkülönbözteti az egyedi támogatást és a támogatási programo-
kat. 

A de minimis támogatások esetében fontos a támogatástartalom és a 
támogatástartam jelenértékének meghatározása. A jelenérték számítás 
minden esetben az új támogatás igénylését megelőzően el kell végezni 
az új támogatás igénylése, illetőleg megszerzése esetében a megelőző 
három éven (3x365 naptári nap) belül megszerzett valamennyi korábbi 
de minimis támogatás megszerzés napi támogatástartama alapján. En-
nek érdekében a gazdálkodó szervezeteknek nyilvántartást kell vezet-
niük az általuk megszerzett de minimis támogatásokról, feltüntetve a 
megszerzés napját és a támogatástartamot. A jelenérték számításhoz 
szükséges refernciarátát a Pénzügyminisztérium határozza meg és te-
szi közzé. A referenciaráta 2007. január 1-től 8.54%.

A támogatástartam meghatározása függ az elnyert támogatás formájá-
tól.

Vissza nem térítendő támogatás

Fogalom: a kedvezményezett olyan direkt pénztranszferben részesül, 
amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.

Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke,
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ahol

Q1 - a több részletben folyósított támogatás első évi részösszege (az 1. 
év a támogatás megítélésének éve)

Q2 - a több részletben folyósított támogatás második évi részösszege

Q3 - a több részletben folyósított támogatás harmadik évi részösszege

(...)

Qn - a több részletben folyósított támogatás n. évi részösszege

i - referenciaráta

Kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön

Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel 
(alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.

Támogatástartalom:  a  kedvezményes  kamattal  ténylegesen  megfize-
tendő kamatelemek jelenértékeinek összege levonva a piaci kamatláb-
bal számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből. A konkrét 
számítás az alábbi képlettel történhet:

ahol

Q - hitel összege

i - referenciaráta, r = 1/(1+i)

i’ - kedvezményes kamatláb (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)

P - támogatás visszafizetésének időtartama, beleértve a türelmi időt is 
(év)

F - türelmi idő években (amíg nem kezdődik meg a hitel törlesztése)

Kezességvállalás

38



Fogalom: a támogatást nyújtó kötelezettségvállalása arra, hogy a ked-
vezményezett általi nem teljesítés esetén a felvett kölcsönt a kölcsön-
adónak kamataival együtt visszafizeti a kezességre vonatkozó polgári 
jogi szabályok alapján.

Támogatástartalom:  a  kezességvállalás  eredményeképpen  a  kedvez-
ményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitel-
hez, ezenkívül a támogatást nyújtó a piaci kezességvállalási díjnál ala-
csonyabb díjat is kiköthet. A kezességvállalással fedezett hitel kamat-
lába és a referenciaráta közötti különbség, szorozva a hitelösszeggel 
jelenértékre számítva, illetve a kezességvállalásért feltételesen fizeten-
dő piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége je-
lenértékének összege. (A kamatláb-különbözet miatti  támogatás és a 
díjkülönbözet összege.)

A támogatástartalomnak a számítása az alábbi képlet szerint történik:

ahol

Qn - a kezességvállalással lefedett hitelösszeg az n-edik év elején - re-
ferenciaráta, r = 1/(1+i)

i’ - a kezességvállalás miatti kedvezményes kamatláb

P - támogatás visszafizetésének időtartama, beleértve a türelmi időt is 
(év)

F - türelmi idő években (amíg nem kezdődik meg a hitel törlesztése)

PD - (számított) százalékos piaci kezességvállalási díj

GD - tényleges százalékos (kezességvállalási szerződés szerinti) ga-
ranciadíj

PR1 - a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) 
díj

PR1’- a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj

PRn - a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj

PRn’- a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj

TT - kamatláb-különbözet miatti támogatás + díjkülönbözetből adódó 
támogatástartalom
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Amennyiben a kezességvállalással fedezett hitel kamatlába meghalad-
ja a referenciarátát, akkor a kamatláb-különbözet miatti támogatástar-
talom összege nullának tekintendő, és csak a kezességvállalásért felté-
telesen fizetendő piaci (számított) díj, illetve a ténylegesen fizetendő 
díj különbségének számítása szükséges.

Kamattámogatás

Fogalom:  a  kedvezményezett  által  fizetendő kamat  egészének vagy 
egy részének átvállalása.  A kamat  mértéke az újPtk. 5:23.§. szerint 
nem lehet alacsonyabb a mindenkori jegybanki alapkamatnál, az ezzel 
ellentétes megállapodás semmis.

Támogatástartalom: az átvállalt  kamatösszeg jelenértéke. A támoga-
tástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára 
történik,

ahol

Q1 - az első évben nyújtott kamattámogatás

Q2 - a második évben nyújtott kamattámogatás

Q3 - a harmadik évben nyújtott kamattámogatás

(...)

Qn - az n. évben nyújtott kamattámogatás

i - referenciaráta

Adókedvezmény

Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általáno-
san érvényes adónál kevesebb adót kell fizetnie az adó alapjának, illet-
ve az adó mértékének csökkentése vagy elengedése miatt.

Támogatástartalom:  az  adókedvezmény támogatástartalmának kiszá-
mítása a vissza nem térítendő támogatáshoz hasonlóan történik. A szá-
mítás során a kapott támogatás, vagyis az adókedvezmény teljes ösz-
szegének jelenértékét kell kiszámítani.

Az adókedvezmény formájában adott támogatás jelenértékének kiszá-
mítása az alábbi képlettel történik:
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ahol

Aj - az igénybe vehető/az igénybe vett összes adókedvezmény jelenér-
téken

X1  -  a  beruházás  üzembe  helyezésének  adóévében  igénybe 
vehető/igénybe  vett  adókedvezmény  folyó  áron  (ha  az  adókedvez-
mény igénybevételének kezdő éve a beruházás üzembe helyezésének 
adóévét követő adóév: X1 = 0).

Xn - a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő n. adóévben 
igénybe vehető/igénybe vett adókedvezmény folyó áron

r2 - a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő adóévben érvé-
nyes referenciaráta

rn - a beruházás üzembe helyezésének adóévét követő n. adóévben ér-
vényes referenciaráta és 1 < n <10

Tőkejuttatás

Fogalom: a kedvezményezett  vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az 
államháztartás  alrendszeréhez  tartozó  szerv,  annak ellenére,  hogy a 
juttatást a piaci magánbefektető elvével nem lehet alátámasztani.

Támogatástartalom: amennyiben a piaci magánbefektető elvének érvé-
nyesülése esetén nem került volna sor támogatás nyújtására, akkor a 
támogatástartalmat a következőképpen kell számítani. A tőkejuttatás 
megfelelően diszkontált értékéből (beleszámítva a nyújtott tőkét és a 
tőkejuttatással kapcsolatban felmerült költségeket) le kell vonni a tő-
kejuttatással megszerzett befektetés diszkontált értékét. A befektetés 
értékénél közvetlenül a befektetésből származó, a jövőben elvárt ered-
ményeket (veszteséget vagy nyereséget) kell figyelembe venni, ame-
lyeket a várható kockázattal kell módosítani. A befektetés költségei-
nek, illetve eredményének diszkontálása a vissza nem térítendő támo-
gatáshoz hasonlóan történik, majd a diszkontálással kapott két értéket 
kell kivonni egymásból.

T1 - az első évben nyújtott tőkejuttatás részösszege (az 1. év a támo-
gatás megítélésének éve)

T2 - a második évben nyújtott tőkejuttatás részösszege

Tn - az n. évben nyújtott tőkejuttatás részösszege
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K1 - az első évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő 
egyéb költségek

Kn - az n. évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő 
egyéb költségek

E1 -  a  támogatott  vállalkozás  tőkejuttatásból  származó,  kockázattal 
módosított első évi eredménye

E2 -  a  támogatott  vállalkozás  tőkejuttatásból  származó,  kockázattal 
módosított második évi eredménye

En -  a  támogatott  vállalkozás  tőkejuttatásból  származó,  kockázattal 
módosított n. évi eredménye

i - referenciaráta

Egyéb, nem pénzbeli juttatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron és/vagy 
kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó vagy ingatlan vagyontárgy-
hoz, illetve szolgáltatáshoz.

Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelen ér-
téke.

4. § Költségvetési ciklus

A költségvetés minden évben visszatérő jogalkotási  feladata az Or-
szággyűlésnek. A jogbiztonság és a zökkenőmentes folytonosság érde-
kében a költségvetés megalkotásának szigorú határidőhöz kötött me-
netrendje  alakult  ki.  A menetrend  attól  függően  módosul,  hogy az 
adott tárgyévet megelőző év választási év-e, hiszen ilyenkor az újon-
nan hivatalba lépő Kormány csak később tud hozzálátni a költségveté-
si tervezésnek.

1. sz. táblázat

Év Határidő Határidő 
választási 
évben

Feladat Felelős

Tárgyévet 
megelőző 
év

Június 30. A  pénzügymi-
niszter által meg-
határozott  irány-
elvek  alapján  a 
fejezetek  költ-

Fejezetgazda
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ségvetési  tervé-
nek elkészítése

Augusztus 
31.

Október 
15.

Költségvetési 
tervezet  Kor-
mány  el  terjesz-
tése

Pénzügymi-
niszter

Szeptember 
30.

Október 
31.

Költségvetési  ja-
vaslat benyújtása 
az Országgyűlés-
nek 

Kormány

Október 
15.

November 
15.

Fejezetenkénti 
részletezés  be-
nyújtása  az  Or-
szággyűlésnek

Kormány

November 30. A  fejezetek  be-
vételi  és  kiadási 
főösszegének  és 
az  egyenleg 
meghatározása

Országgyűlés

December 31. Költségvetési 
törvény  elfoga-
dása

Országgyűlés

Tárgyév Törvény elfogadását kö-
vető 10. nap

Költségvetési 
szervek előirány-
zatainak  (kincs-
tári költségvetés) 
meghatározása

Fejezetgazda

Törvény elfogadását kö-
vető 20. nap

Elemi  költségve-
tések elkészítésé-
hez  szükséges 
keretszámok, 
szempontok 
meghatározása

Fejezetgazda

Tárgyévet 
követő év

Június 30. Zárszámadási 
törvényjavaslat 
benyújtása az Ál-
lami  Számvevő-
széknek

Kormány

Augusztus 31. Zárszámadási 
törvényjavaslat 
benyújtása  az 

Kormány
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Országgyűlésnek

A Kormány által benyújtott költségvetést az Országgyűlés speciális, 
kifejezetten  a  költségvetési  törvényre  kidolgozott  eljárás  keretében 
tárgyalja. Ennek keretében a benyújtott költségvetést nem csak az eljá-
rásban kitüntetett szerepkörrel rendelkező Költségvetési Bizottság, ha-
nem valamennyi állandó bizottság is véleményezi. A költségvetéshez 
bármely képviselő és frakció is nyújthat be módosító javaslatot. A bi-
zottságok, képviselők és a frakciók módosító javaslatait a Költség-
vetési Bizottság fogja össze és nyújtja be a plenáris sülés elé támoga-
tó, vagy elutasító javaslatával. A Költségvetési Bizottság által nem tá-
mogatott  módosító  javaslatokat  csak  akkor  veszi  napirendre  az  Or-
szággyűlés, ha a napirendre vételt a jelen lévő képviselők többsége tá-
mogatja. Kizárólag a költségvetési Bizottság jogosult olyan módosító 
indítványokat benyújtani, amelyek a fejezetenkénti főösszeget, a hiány 
mértékét, az általános tartalékot, illetve a költségvetés bevételi vagy 
kiadási főösszegét módosítják. 

A költségvetési plenáris vita két részből áll. Az első az un. általános 
vita, amelyben a költségvetés keretszámait határozzák meg. Az ál-
talános vita lezárásaként az Országgyűlés határozati formában dönt a 
költségvetés főösszegeiről, és fejezetenkénti összegeiről. Az ezt köve-
tő  részletes vitában már csak a fejezeteken belüli átcsoportosítá-
sokra van lehetőség. A részletes vita lezárását követően az Ország-
gyűlés zárószavazáson dönt a költségvetési törvény elfogadásáról.

A Költségvetési Tanács

A gazdasági válságban a törvényhozás felismerte azt, hogy Magyaror-
szág hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési 
politika pártpolitikai vitákon és kormányzati ciklusokon átívelő kiszá-
mítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt és ennek feltétele 
az államadósság hosszú távon fenntartható szintjének elérése és ezáltal 
a nemzetközi gazdasági hatásokból ered ő kockázatokból eredő veszé-
lyek csökkentése. A fenntarthatóság szempontjából lényeges adósság-
ráta csökkentésének elsődleges módja a költségvetési egyensúly bizto-
sítása. Annak érdekében, hogy hosszú távon is versenyképes maradjon 
az ország, szükséges az állami újraelosztás mértékének korlátozása.
Ennek érdekében a 2008. évi LXXV. tv. létrehozta a Költségvetési 
Tanácsot, valamint kötelezővé teszi a jogszabályok előkészítése során 
a költségvetési hatásvizsgálat elkészítését, amely a hatálybalépést kö-
vető legalább négy éven keresztül megbecsüli a várható kiadásokat és 
bevételeket, és tartalmazza az elkészítésének feltevéseit és indikátora-
it,  valamint  a  módszertant  is.  A törvényjavaslatok – függetlenül  az 
előterjesztő személyétől – kormány- és miniszteri rendeletek terveze-
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tének benyújtásakor csatolni kell a költségvetési hatásvizsgálat lénye-
ges megállapításait és eredményeit.
Az új intézményként létrehozott háromtagú Költségvetési Tanács az 
Országgyűlés törvényhozási  tevékenységének támogatása.  A Tanács 
hatásköre makrogazdasági előrejelzések, technikai kivetítés, módszer-
tani ajánlás  készítése.  Közreműködik a költségvetési  kihatással  járó 
törvényjavaslatok tárgyalása során a várható hatások prognosztizálásá-
ban. A Tanács egy-egy tagját a köztársasági elnök, az Állami Számve-
vőszék elnöke és a Magyar Nemzeti Bank elnöke jelöli, és az Ország-
gyűlés választja egyszerű többséggel kilenc évi időtartamra. A köztár-
sasági elnök által jelölt tag a Tanács vezetője, aki felelősséggel tarto-
zik a becslések megalapozottságáért.
A költségvetési törvény tervezetét a Költségvetési Tanács véleménye-
zi, az Országgyűlés elé a költségvetési törvény javaslata a Költségve-
tési Tanács és az Állami Számvevőszék véleményével együtt kerül, 
amelyeket az Országgyűlés együtt tárgyal meg.

5. § Költségvetés különleges helyzetekben

Az előzőekben láttuk, hogy általános esetben a Kormány előterjeszté-
se alapján az Országgyűlés a tárgyévet megelőző és végéig, december 
31-ig elfogadja a költségvetést. Azonban a jogalkotásnak fel kell ké-
szülnie az általánostól különböző, speciális helyzetekre is.  Hatályos 
jogunkban a költségvetés kapcsán három, különleges helyzetre alkal-
mazandó speciális jogintézmény szerepel,  a pótköltségvetés, az ind-
emnitás és az ex lex állapot.

Pótköltségvetés

Pótköltségvetés abban az esetben válik szükségessé, ha az Országgyű-
lés elfogadta ugyan a tárgyévre vonatkozó költségvetést,  azonban a 
tárgyévben, a költségvetés végrehajtása közben bármilyen okból kifo-
lyólag – tehát akár a költségvetési törvény megsértése folytán is – az 
állam tényleges gazdálkodása jelentősen eltér a költségvetési törvény-
ben foglaltaktól.  Itt  tehát  az időközben bármely oknál fogva előállt 
tényhelyzetre kell a pótköltségvetéssel reagálni. 

A pótköltségvetést  a  Kormány  terjeszti  az  országgyűlés  elé,  ha év 
közben a központi költségvetés, a társadalombiztosítási alapok és 
az elkülönített állami pénzalapok együttes egyenlegeinek a költség-
vetési törvényben meghatározott összege legalább jóváhagyottól leg-
alább ezek kiadási főösszege együttes összegének 5%-val eltér. 

A  fenti,  az  államháztartási  törvény  által  adott  definícióból  látható, 
hogy nem minden, a költségvetési törvény év közbeni módosítása mi-
nősül  pótköltségvetésnek,  csak azok,  amelyek az  összesített  kiadási 
főösszeget 5%-al módosítják.

Indemnitás
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Az indemnitás szó felhatalmazást jelent. Bár a Kormány a költségve-
tési törvény révén az általános szabályok szerint is felhatalmazást kap 
a költségvetés végrehajtására, ez a jogintézmény egy speciális helyze-
tet jelöl. Abban az esetben, ha a tárgyévre vonatkozó költségvetési 
törvényt az Országgyűlés a tárgyév január 1-ig nem fogadja el, a 
Kormány köteles a költségvetési törvény elfogadásáig terjedő időszak-
ra az ország ideiglenes gazdálkodásáról szóló törvényjavaslatot beter-
jeszteni az Országgyűlés elé. Ez a költségvetés nélküli állapot elhárítá-
sát célzó jogintézmény. Az átmeneti gazdálkodásról szóló törvény-
ben az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségve-
tési bevételeket folytatólagosa beszedje, a kiadásokat teljesítse, és 
meghatározza a Kormány által megtehető intézkedéseket. 

Az indemnitás jogintézményének jelenlegi szabályaiban rejlő veszé-
lyekre figyelmeztet  Földes Gábor,  a  magyar  pénzügyi jogtudomány 
kiemelkedő alakja. Az államháztartási törvény vonatkozó szakaszának 
elemzése révén arra a következtetésre jutott, hogy mivel a felhatalma-
zási törvény maximális időtartama nincs meghatározva és kifejezetten 
lehetővé teszi a törvény az újabb felhatalmazási törvény megalkotását, 
ezáltal elméletileg nem kizárt, hogy egy Kormány akár négy évig is 
elfogadott költségvetés nélkül, kizárólag felhatalmazási törvény alap-
ján gazdálkodjon.

Ex lex állapot

Bár a címben szereplő kifejezés szó szerinti fordításban jogon kívüli 
állapotot  jelent,  itt  egy különleges helyzet  jogi  szabályozásáról  van 
szó, amely különleges helyzetelkerülése az ország érdeke és a politikai 
osztály felelőssége.

Ex lex állapot akkor áll elő, ha az Országgyűlés a tárgyév január 1-ig 
nem alkotta meg a költségvetési törvényt és nem fogadott el felha-
talmazási törvényt, vagy annak időtartama lejárt. Ebben az eset-
ben  az országnak semmilyen,  a gazdálkodására vonatkozó hatá-
lyos jogszabálya nincs, azonban a dolog természetéből adódóan eb-
ben az esetben is működtetni kell az államot, ami kiadásokkal jár, ez 
pedig szükségessé teszi bevételek beszedését. Az alkotmányos szabá-
lyok értelmében  viszont  törvényi  felhatalmazás  nélkül  az  állam 
adókat és más kényszerelvonásokat nem szedhet be, valamint tör-
vényi felhatalmazás nélkül  kifizetéseket  sem eszközölhet.  Vagyis 
az ex lex állapotban, ha nem volna erre a helyzetre külön általános 
szabályozás kisegítő jelleggel, az állam nem szedhetne adókat, járulé-
kokat  stb.  és  nem  is  tudna  semmilyen  kifizetéseket  teljesíteni  (pl. 
munkabér kifizetés a közszférának). 

Hogy az állam működése gazdasági okokból a költségvetési és felha-
talmazási törvény nélküli állapotban se bénuljon meg, került megalko-
tásra az ex lex állapotra vonatkozó szabály. Eszerint az ex lex állapot-
ban a  Kormány az előző évre vonatkozó költségvetési törvényben 
foglalt  kiadási  és  bevételi  előirányzatokat időarányosan jogosult 
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felhasználni. Ezzel a remélhetőleg rövid ideig tartó ex lex állapot a 
folyó kiadások és bevételek révén áthidalható. Az ex lex állapot költ-
ségvetésének két jelentős veszélye van, amellett, hogy nem elhanya-
golható mértékű demokratikus deficittel rendelkezik. Az első kockáza-
ti tényező az infláció, hiszen a bevételeket és a kiadásokat az előző évi 
nominálértéken  jogosult  a  Kormány  beszedni,  inflációs  korrekcióra 
nincs lehetőség. A másik kockázat az esetlegesen felmerülő új köz-
szükségletek kielégítésére való képtelenség, hiszen csak az előző évi 
költségvetést tudja a Kormány időarányosan végrehajtani.

6. § A költségvetés ellenőrzése

Az államháztartás és magának a költségvetésnek az ellenőrzése is több 
síkon valósul meg. Az ellenőrzésnek ez a több szerv által történő meg-
valósítása alapvetően az ellenőrző szervek hatáskörén alapul. Ugyan-
csak fontos, hogy az ellenőrzést végző szerv milyen szerv felhatalma-
zása (pl.  Országgyűlés, Kormány) alapján látja el  feladatát.  A Kor-
mány irányítása alatt számos, ellenőrzést végző szerv található, ame-
lyek közpénzügyekkel kapcsolatos pénzügyi, illetőleg szakmai ellen-
őrzést végeznek, azonban ezeknek a költségvetéssel való kapcsolata 
áttételes,  ezért  ezekkel  csak  rövid  felsorolás  szintjén  foglalkozunk, 
ilyen az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), Vám- és Pénz-
ügyőrség,  Szerencsejáték  Felügyelet,  Pénzügyi  Szervezetek  Állami 
Felügyelete.

A kormányzati belső ellenőrzést egyrészt az államháztartási törvény, 
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.31.) Kor-
mányrendelet,  valamint  a  költségvetési  szervek belső ellenőrzéséről 
szóló 193/2003. (XI.26.) Kormány rendelet szabályozza.  Magának a 
kormányzatnak a belső pénzügyi ellenőrzése három fő elemből áll: 
egyrészt  a  pénzügyi  irányítási  és  kontroll  rendszerből  (FUVE), 
másrészt az ezen rendszer működéses során nyert adatokat érté-
kelő rendszerből, valamint az előző két rendszer harmonizációját 
végző központi  rendszerből. A rendszer  alapvetően  az  egyes  elő-
irányzat-gazdálkodási jogosultságok és kötelezettségek törvényességét 
vizsgálja, fontos figyelmet fordítva a számvitelből ismert valódiság el-
vének betartására. Az ellenőrzés a költségvetési pénzek felhasználásá-
nak minden lépését folyamatosan végigkíséri, a kötelezettségvállalás 
jogszerűségétől, a teljesítésigazolás megfelelőségén és az utalványo-
zás jogszerűségén át a kifizetés törvényességéig és az ügylet számvite-
li elszámolásának megfelelőségéig bezárólag.

Az ellenőrzési rendjét részletesen leíró kormányrendelet a költségve-
tési szerv pénzügyi ellenőrzésének elveit az alábbiakban írja le:

 A szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatának (terve-
zés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles 
megtervezni,  működtetni  és  folyamatosan  fejleszteni  a  szerv 
saját FUVE-ját
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 A FUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és 
belső szabályzatokat, amelyek alapján a költségvetési szerv ér-
vényesíti  a  feladatai  ellátására  szolgáló  előirányzatokkal  lét-
számmal  és  vagyonnal  való  szabályszerű,  gazdaságos,  haté-
kony és eredményes gazdálkodás követelményeit

 A FUVE rendszer kialakítása és működtetése során a szerv ve-
zetőjének figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter által köz-
zétett módszertani útmutatóban foglaltakat

 A FUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államház-
tartás külső (Állami Számvevőszék) és belső ellenőrzését vég-
ző szervek által megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat

 A szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok keze-
lésének eljárásrendjét a szerv SZMSZ-ében

 A szerv vezetője köteles olyan belső ellenőrt foglalkoztatni, aki 
rendelkezik a pénzügyi ellenőrzéshez szükséges képzettséggel 
(mérlegképes könyvelő, vagy pénzügyi revizor, vagy költség-
vetési ellenőr, vagy könyvvizsgáló

 A belső  ellenőr  funkcionális  függetlenségét  a  szerv vezetője 
köteles biztosítani az alábbiakban:

o Éves  ellenőrzési  terv  kidolgozása  kockázatelemzés  és 
soron kívüli ellenőrzések tapasztalatai alapján

o Ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása

o Következtetések és ajánlások elkészítése az ellenőrzé-
sek alapján

o Az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenységbe 
nem vonható be

Állami Számvevőszék

A költségvetés külső,  Kormánytól független ellenőrzését az Állami 
Számvevőszék végzi, amely szerv közvetlenül  az Országgyűlés alá 
tartozik, függetlenségét az Alkotmány és az Állami Számvevőszékről 
szóló 1989. évi XXXVIII. törvény garantálja.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit célszerűségi, eredményességi 
és törvényességi szempontok alapján végzi, ellenőrzése során függet-
len, senkinek nincs alárendelve, jelentését az Országgyűlésnek nyújtja 
be.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogköre az alábbiakra terjed ki:

 Ellenőrzi  az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében a 
költségvetési javaslat megalapozottságát, a bevételi előirányza-
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tok teljesíthetőségét, az állami kötelezettségvállalásokkal járó 
előirányzatok  felhasználásának  törvényességét  és  célszerűsé-
gét, a költségvetés hitelfelvételeit, annak felhasználását és tör-
lesztését

 Ellenőrzi a zárszámadást

 Ellenőrzi a központi költségvetés alá tartozó fejezetek működé-
sét,  a  társadalombiztosítási  alapok  és  az  elkülönített  állami 
pénzalapok pénzfelhasználását, 

 Ellenőrzi a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok gazdálkodását

 Ellenőrzi  az  APEH valamint  a  Vám-  és  Pénzügyőrség  tevé-
kenységét

 Ellenőrzi a költségvetésből gazdálkodó szerveket, intézménye-
ket,  valamint  az  állami  költségvetésből  nyújtott  támogatást 
vagy az állam által meghatározott célra ingyenesen juttatott va-
gyon felhasználásával a helyi önkormányzatoknál, országos és 
helyi kisebbségi önkormányzatoknál, közalapítványoknál, köz-
alapítvány által létrehozott gazdasági társaságnál, köztestület-
nél, közhatalmi szerveknél, gazdálkodó szervezeteknél,  társa-
dalmi szervezeteknél, alapítványoknál és egyéb kedvezménye-
zett szervezeteknél

 Ellenőrzi az államháztartás alrendszereinek körébe tartozó va-
gyon kezelését, a vagyonnal való gazdálkodást, az állami tulaj-
donban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték-megőrző és 
vagyongyarapító tevékenységét, az államháztartás körébe tarto-
zó vagyon elidegenítésének és megterhelésének szabályosságát

 Ellenjegyzi  (az  Állami  Számvevőszék  elnöke)a  költségvetés 
hitelfelvételeire vonatkozó szerződéseket, amely ellenjegyzés-
sel a hitelfelvétel törvényességét igazolja

 Figyelemmel kíséri az államháztartás számviteli rendjének be-
tartását, az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendsze-
rének működését, véleményezi és továbbfejlesztésére javaslatot 
tesz

 az államháztartás  alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket 
és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződé-
seket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél),  a megrendelő (va-
gyonkezelő)  nevében  vagy képviseletében  eljáró  természetes 
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő fe-
leknél,  akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért  felelő-
sek,  továbbá  a  szerződés  teljesítésében  közreműködő  vala-
mennyi gazdálkodó szervezetnél
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 ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló törvényben foglaltak alapján folytatott, 
az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. E kör-
ben  az  Állami  Számvevőszék  azt  ellenőrzi,  hogy  a  Magyar 
Nemzeti Bank a jogszabályoknak, az alapszabályának és a köz-
gyűlése határozatainak megfelelően működik-e.

Az  Állami  Számvevőszék  működését  az  Országgyűlés  által  felkért 
független könyvvizsgáló ellenőrzi. Az Állami Számvevőszék függet-
lenségét erősíti, hogy elnökét 12 évre választja az Országgyűlés, vala-
mennyi számvevő vagyonnyilatkozat tételére kötelezett 2 évente. Szi-
gorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg a törvény a számve-
vőkre nézve, ami alapján tiltja, a számvevők közötti, illetőleg a szám-
vevő és  a Kormány tagjaival  való közeli  hozzátartozói  viszonyt.  A 
számvevő a tudományos, oktatói, művészeti és sporttevékenységen kí-
vül más kereső tevékenységet nem folytathat. Nem jelölhető a Szám-
vevőszék elnökévé, alelnökévé olyan személy, aki a jelölést megelőző 
4 évben a Kormány tagja, vagy politikai párt központi vezető testüle-
tének tagja volt.

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) a Kormány saját belső el-
lenőrző szervezete, amely a költségvetés ellenőrzését jóval meghaladó 
ellenőrzési tevékenységet végezve a kormány irányítása alatt működő 
teljes államapparátus ellenőrzését hivatott végezni. A KEHI jelenlegi 
szabályozását a 312/2006. (XII.23.) Kormány rendelet adja. A KEHI 
jelenleg központi hivatal, a pénzügyminiszter irányítása alatt áll. Ko-
rábban a KEHI a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter (kancellá-
riaminiszter)  irányítása  alatt  álló  országos  hatáskörű  szerv  volt.  A 
KEHI jelenlegi nevét 1994-ben kapta, korábbi neve Kormányzati El-
lenőrzési Iroda volt. 

A KEHI ellenőrzési hatásköre az alábbiakra terjed ki:

 a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait;

 az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások tekinte-
tében az ellenőrzési hatósági feladatokat;

 az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány 
által meghatározott ellenőrzési feladatait;

 ellátja az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kor-
mány  által  meghatározott  ellenőrzési  feladatait,  valamint  az 
azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilat-
kozat-kiadási feladatokat. így elvégzi különösen

o a 2004-2006 közötti programozási időszak tekintetében 
a  strukturális  alapokkal,  a  Kohéziós  Alappal  és  az 
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EQUAL Közösségi  Kezdeményezés  programmal  kap-
csolatos ellenőrzéseket;

o az európai uniós előcsatlakozási eszközök és Átmeneti 
Támogatás felhasználásának ellenőrzését;

o a Schengen Alap támogatásai felhasználásának ellenőr-
zését és a költségnyilatkozatok igazolását;

o az INTERREG III  Közösségi Kezdeményezés progra-
mokkal kapcsolatos ellenőrzéseket;

o az  európai  területi  együttműködés  programokkal  kap-
csolatos ellenőrzéseket;

o a  Norvég  Finanszírozási  Mechanizmussal,  illetve  az 
EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellen-
őrzéseket.

A KEHI belső ellenőrzési hatásköre nem terjed ki az Országgyűlés, a 
Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyűlési Bizto-
sok Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Bíróságok, a Magyar Köz-
társaság Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia fejezetekre, valamint a Magyar Nemzeti Bank el-
lenőrzésére.

A KEHI a jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott 
feladatai figyelembevételével elkészített stratégiai ellenőrzési terv, va-
lamint a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi 
ellenőrzési tevékenységét. Köteles éves ellenőrzési tervét a tárgyévet 
megelőző év december 15-ig a pénzügyminiszter útján a Kormánynak 
benyújtani. Kormánydöntés alapján a Hivatal elnöke soron kívüli el-
lenőrzést rendel el.

A KEHI ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nem-
zetközi belső  ellenőrzési standardok, valamint a miniszter által közzé-
tett módszertani útmutatók és kézikönyvminta figyelembevételével el-
készített, a KEHI elnöke által jóváhagyott ellenőrzési kézikönyv sze-
rint végzi. Az ellenőrök megbízólevél alapján végzik ellenőrzéseiket. 
Az ellenőrzést a KEHI elnöke felfüggesztheti, amennyiben a számvi-
teli rend állapota, a dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága, il-
letve az ellenőrzött szerv jogsértő magatartása az ellenőrzés folytatását 
akadályozza.

Az ellenőrzésekről - megállapításokat, következtetéseket és javaslato-
kat is tartalmazó - ellenőrzési jelentés készül, melyet a KEHI megküld 
az ellenőrzött szervezet vezetőjének. Az ellenőrzésekről készített je-
lentését a pénzügyminiszter útján a Kormány elé terjeszti. Az ellenőr-
zött szerv vezetője a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatást ad 
a Hivatal elnöke részére a Hivatal ellenőrzési jelentése alapján készí-
tett intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről.
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Az elnök a KEHI tevékenységéről évente, a tárgyévet követő év júni-
us 30-áig a pénzügyminiszter útján beszámol a Kormánynak. A beszá-
moló az alábbiakat tartalmazza:

 az éves ellenőrzési feladatok teljesítésének értékelését;

 az ellenőrzések fontosabb megállapításait és javaslatait;

 az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervekben 
foglaltak időarányos teljesítését;

 tájékoztatást az ellenőrzések során feltárt büntető-, szabálysér-
tési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekményről, mulasztásról vagy hiányosságról;

 az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet 
elősegítő és akadályozó tényezőket.

52



V. FEJEZET: 
ÖNKORMÁNYZATOK PÉNZÜGYEI

1. § Önkormányzati vagyon, önkormányzati bevételek
2. § Önkormányzati költségvetés

A jogállam megfelelő önállósággal rendelkező, demokratikusan meg-
alakított és működő, helyi önkormányzatokban leli meg tartópilléreit. 
Az erős önkormányzatok révén olyan önszervező helyi hatalomgya-
korlás valósul meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott 
helyi képviselői útján a törvények keretei között önállóan intézheti a 
helyi ügyek széles körét. Önkormányzati rendszerben a helyi közössé-
gek demokratikusan gyakorolják önállóságukat.  A helyi  önállóságot 
anyagilag, szervezetileg, és jogilag biztosító önkormányzatbarát kör-
nyezetben a helyi önkormányzatok képessé válnak arra, hogy helyben 
önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz megelégedésére hatéko-
nyan igazodjanak a  helyi  sajátosságok és  igények sokszínűségéhez, 
önkormányzati  minőségükben  és  önállóságukkal  kapcsolódjanak  az 
országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához. A helyi önkor-
mányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi 
közakaratot, megjelenítik a helyi érdeket. Ilyen módon a már kiépült 
helyi önkormányzati rendszer arra is képes, hogy korlátokat állítson a 
központosítás túlzó törekvéseivel szemben.

Az önkormányzatiság alapját az Alkotmány IX. fejezete jelenti, amely 
a  helyi  önkormányzatok alkotmányos  szerkezetét  meghatározza.  Az 
Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyék-
re, városokra és községekre tagozódik. A község, a város, a főváros és 
kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti 
a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok 
közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a he-
lyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Az önkor-
mányzatok működésének szabályait a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. szabályozza, amely a rendszerváltás egyik kiemel-
kedő törvénye volt. Ez rögzíti, hogy az önkormányzat közszolgáltatást 
nyújt  a területén, ezeket a közfeladatait  költségvetéséből fedezi.  Az 
önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetését önállóan 
alakítja ki,  de az az államháztartás  része és ahhoz pénzforgalmával 
kapcsolódik. Az önkormányzati gazdálkodás alapjait is a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény fekteti le, amely meghatározza az önkor-
mányzati vagyon körét, az önkormányzati bevételek és kiadások típu-
sait és rakja le a mind a gazdasági társaságokra, mind pedig az állami 
költségvetési  intézményekre  vonatkozótól  elkülönült  önkormányzati 
számvitel  alapjait.  Az  önkormányzatok  pénzügyeinél  mindig  szem 
előtt kell tartani, hogy az önkormányzatok saját autonóm hatásköreik 
mellett intézményrendszerükkel ellátnak állami közigazgatási felada-
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tokat is, ahol nem a saját helyi rendeleteiknek, hanem a központi jog-
szabályoknak  alávetetten  működnek  és  ezeknek  a  feladatoknak  a 
pénzügyi finanszírozására központi támogatást kell kapniuk. 

Európai viszonylatban az önkormányzatiság alapját a  Helyi Önkor-
mányzatok Európai Chartája jelenti, amelynek 1985. október 15-én 
kelt egyezményét Magyarország az 1997. évi XV. törvénnyel hirdette 
ki. A Charta az önkormányzatiság alapértékeit deklarálja, 9. cikkelye 
pedig kifejezetten a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásairól ren-
delkezik,  megadva  ezáltal  az  önkormányzati  pénzügyi  jog  európai 
alapértékeit:

 A helyi önkormányzatok a nemzeti  gazdaságpolitika keretein 
belül megfelelő saját pénzügyi forrásokra jogosultak, amelyek-
kel hatáskörük keretein belül szabadon rendelkeznek.

 A helyi önkormányzat pénzügyi forrásainak az Alkotmányban 
és jogszabályokban meghatározott feladataikkal arányban kell 
állnia.

 A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak legalább egy ré-
szét olyan helyi adók és díjbevételek teszik ki, amelyek mérté-
kének meghatározására - jogszabályi  keretek között - e szer-
veknek van hatáskörük.

 Azon pénzügyi rendszerek, amelyeken a helyi önkormányzatok 
pénzügyi forrásai alapulnak, legyenek eléggé sokrétűek és ru-
galmasak ahhoz, hogy lehetővé tegyék - amennyiben ez a gya-
korlatban lehetséges - a feladatok megvalósításához szükséges 
költségek tényleges alakulásával való lépéstartást.

 A pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szük-
ségessé teszi  olyan pénzügyi kiegyenlítési  eljárások, illetőleg 
ezekkel egyenértékű intézkedések intézményesítését, amelyek 
célja a számításba jövő pénzügyi források egyenlőtlen elosztá-
sa, valamint a teljesítendő pénzügyi terhek által okozott hatá-
sok  korrekciója.  Az  ilyen  eljárások,  intézkedések  nem csök-
kenthetik a helyi önkormányzatoknak a saját feladatkörüket il-
lető döntési szabadságát.

 A források rájuk eső részének meghatározása során megfelelő 
formában ki kell kérni a helyi önkormányzatok véleményét.

 A lehetőségekhez mérten a helyi önkormányzatoknak juttatott 
támogatás nem köthető meghatározott feladatok finanszírozá-
sához. A támogatások juttatása nem korlátozhatja a helyi ön-
kormányzatoknak a hatáskörükön belüli önálló döntéshozatali 
jogát.
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 A beruházási célú hitelfelvétel érdekében a helyi önkormány-
zatok a jogszabályi kereteken belül jogosultak a nemzeti tőke-
piacon megjelenni.

1. § Önkormányzati vagyon, önkormányzati bevételek

Az önkormányzatok gazdasági és ezáltal politikai önállóságának alap-
vető feltétele, hogy feladataik ellátásához megfelelő vagyonnal rendel-
kezzenek.  Az önkormányzati  vagyont alapvetően törzsvagyon és 
vállalkozói vagyonra osztjuk fel. A jogalkotó garanciális okokból a 
törzsvagyont írja le részletesen, a vállalkozói vagyon, mint azt neve is 
mutatja,  az  a  vagyontömeg,  amellyel  az  önkormányzat  a  gazdasági 
forgalomban a magánjogi jogalanyokkal együtt, velük egyenrangú fél-
ként vesz részt. Garanciális okokból a törvény az önkormányzatoknak 
csak olyan vállalkozási tevékenységben való részvételt tesz lehetővé, 
ahol felelőssége a vállalkozásba bevitt vagyonra korlátozódik. Az Al-
kotmány által deklarált, a piacgazdaság működésének alapfeltételét je-
lentő, a tulajdoni formák egyenlő védelmének elve az önkormányzati 
tulajdonra is kiterjed, ami megakadályozza, hogy a központi államha-
talom önkényesen elvonja az önkormányzati vagyont. A helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény külön deklarálja, hogy a 
központi és a helyi önkormányzati költségvetés egymástól elkülönül, 
azok egymáshoz csak az állami támogatásokkal és hasonló költségve-
tési kapcsolatokkal kötődnek, azonban az önkormányzat költségvetése 
is az államháztartás része. 

A törvény az önkormányzati vagyont tulajdonra és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jogokra osztja, és a tulajdonon belül nevesíti 
külön a törzsvagyont. Ebből a törvényhozói bontásból következően az 
önkormányzat  vállalkozói  vagyona  a  törzsvagyonon  kívüli  önkor-
mányzati vagyon, vagyis a törzsvagyonba be nem sorolt tulajdonok és 
a vagyoni értékű jogok.

Törzsvagyonnak az az  önkormányzati  tulajdon nyilvánítható,  amely 
közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy 
a közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó tu-
lajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes:

 forgalomképtelenek  a  helyi  közutak  és  műtárgyaik,  a  terek, 
parkok  és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény 
vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít

 korlátozottan  forgalomképesek  a  közművek,  intézmények  és 
középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott 
ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomké-
pes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.

55



Az önkormányzati vagyon a rendszerváltás utáni vagyonrendezés ré-
vén alakult ki. Főszabályként a korábbi tanácsrendszer során a tanácsi 
tulajdonban, vagy tanácsi kezelésben lévő vagyontárgyak lettek az ön-
kormányzati vagyon elemei, azonban a vagyonrendezés során számos 
más vagyontárgy is önkormányzati tulajdonba került.

 Lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok: a korábbi taná-
csi  ingatlankezelők  által  igazgatott  ingatlanvagyon.  A  rend-
szerváltást  követően  a  tanácsi  lakásállomány  jelentős  része 
kedvezményes módon a benne lakó magánszemélyek tulajdo-
nába került, az elmúlt másfél évtizedben pedig az önkormány-
zatoknak korlátozott  lehetőségeik  voltak  új  szociális  és  nem 
szociális bérlakás állomány kialakítására.

 Műemlékek: az önkormányzat illetékességi területén lévő, ko-
rábban tanácsi kezelésben lévő műemlékek. A vagyonrendezés 
során külön törvény korlátozottan forgalomképessé minősítet-
te, elidegenítésükhöz és megterhelésükhöz az önkormányzato-
kért felelős miniszter engedélye szükséges.

 Védett természeti területek: a védett természeti területek általá-
ban  állami  tulajdonban  vannak,  azonban  ha  az  adott  önkor-
mányzat fel tudja vállalni az ilyen területek védelméhez meg-
követelt személyi, technikai és anyagi erőforrások biztosítását, 
a  környezetvédelemért  felelős  miniszter  dönthet  az  önkor-
mányzati  tulajdonba  adásukról,  amivel  forgalomképtelen  va-
gyonelemmé válnak.

 Földterületek: kül- és belterületi földek, az utak, terek és par-
kok kivételével forgalomképes önkormányzati tulajdonok.

 Közüzemi vagyon: a rendszerváltást követő önkormányzati va-
gyonrendezés révén önkormányzati tulajdonba kerültek a tele-
pülési közművek, illetőleg ahol több önkormányzat területére 
kiterjedő közmű társaságok biztosították a szolgáltatást,  ezen 
társaságokban az illetékes önkormányzatok megfelelő tulajdoni 
hányadot kaptak.

 Vizek, vízi létesítmények: az önkormányzat területén lévő fo-
lyó  és  állóvizek  forgalomképtelen  vagyonelemként  kerültek 
önkormányzati tulajdonba. 

 Egyéb  vagyonelemek:  bár  az  Alkotmányból  következően  az 
önkormányzat tulajdonszerzési képessége nem korlátozott, jel-
lemzően funkciója ellátásához szükséges dolgok és jogok ke-
rülnek önkormányzati tulajdonba.

Az önkormányzat működését a meglévő vagyonán felül a rendszere-
sen visszatérő bevételei fedezik. Ezek a bevételek több részből vetőd-
nek össze
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 Saját bevételek

o Helyi adók

 Építményadó

 Telekadó

 Magánszemélyek  és  vállalkozások  kommunális 
adója

 Idegenforgalmi adó

 Helyi iparűzési adó

o Saját vállalkozási tevékenységből származó bevételek

 Osztalék

 Kamat

 Bérleti díj

A törvény lehetővé teszi  az  önkormányzatoknak a 
saját vállalkozási tevékenységet, azonban a gyakor-
lat mégis az önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saságokba  kiszervezett  vállalkozási  tevékenységet 
mutatja eredményesnek. A gazdasági társasági for-
mában működtetet intézmények számos esetben az 
önkormányzat kötelező, vagy fakultatív feladatainak 
ellátására jönnek létre és a közszolgáltatás ellátását 
végzik. Ezek a vállalkozások, éppen a közszolgálta-
tási jellegből kifolyóan nem elsősorban profitorien-
tált  társaságok,  fő  feladatuk  a  településen  lakók 
adott  közszükségleteinek  kielégítése.  Ezeknek  a 
közszükséglet-kielégítésnek  a  racionalizálására  a 
törvény lehetőséget biztosított az önkormányzatok-
nak – önállóságuk feladása nélküli  – társulásra.  A 
társulási  modellek sikerét  a közgazdasági  számítá-
sok mellett  a  gyakorlati  tapasztalatok is  igazolták, 
ezért a központi jogalkotó különféle kedvezmények-
kel igyekszik rávenni az adott kérdéskörben önálló 
döntési kompetenciával rendelkező önkormányzato-
kat a társulások létrehozására, így egyre több, külön-
féle  közszolgáltatást  ellátó  önkormányzati  társulás 
jön létre, amelyek létrehozását pénzügyi ösztönzők-
kel támogatja a központi költségvetés.

o Gazdálkodó szervezetektől, alapítványoktól, magánsze-
mélyektől átvett pénzeszközök
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Az önkormányzat, amely teljes jogú tulajdonosként 
rendelkezik az önkormányzati  tulajdonban álló va-
gyontárgyak felett, a tulajdonjogból fakadóan az el-
idegenítés jogosítványával is rendelkezik, vagyis az 
önkormányzat eladhatja – privatizálhatja, hiszen kö-
zösségi  tulajdonból  magántulajdonba  adhatja  – 
egyes vagyontárgyait. Az önkormányzati privatizá-
ció  az  esetek  zömében  az  önkormányzat  oldaláról 
fiskális okokból merül fel, a privatizáció révén befo-
lyó összegből tudja fedezni a költségvetésben meg-
határozott kiadásait. Az önkormányzati privatizáció 
azon részénél, ahol közszükségletet kielégítő vállal-
kozás  privatizációja  valósul  meg,  a  közszükséglet 
ellátása – kötelező önkormányzati feladat esetében – 
továbbra is az önkormányzaton marad, de a privati-
zációs szerződésben biztosítják az ellátás folytonos-
ságát polgári jogi eszközökkel. 

o Bírságok

 Környezetvédelmi bírság

 Műemlékvédelmi bírság

o Önkormányzatot  megillető  vadászati  jog  haszonbérbe 
adásának bevétele

o Egyéb saját bevételek

 Átengedett központi adók

o Személyi jövedelemadó átengedett része

o Termőföld  bérbeadásából  származó  személyi  jövede-
lemadó

o Gépjárműadó

 Állami támogatások

o Normatív

o Feladatarányos

o Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok 
támogatása

o Területi  kiegészítés  az  infrastruktúrális  különbségek 
enyhítése céljából

o Társulásos feladatmegosztás ösztönzése
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 Címzett támogatások

Kiemelt fontosságú önkormányzati feladatok ellátást szol-
gáló beruházások, rekonstrukciók, létesítmény megvásárlá-
sára igényelhető. A Kormány javaslata alapján az Ország-
gyűlés dönt valamennyi kérelemről évente egy alkalommal, 
a döntés a költségvetési törvény részévé válik. Az Ország-
gyűlés a döntés során előnyben részesíti azokat a beruházá-
sokat, amelyekhez az EU támogatást ítélt meg. Az elmúlt 
évek tapasztalatai szerint jellemzően vízgazdálkodási léte-
sítmények, csatornázás, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés 
beruházásokhoz ítéli meg a támogatást az Országgyűlés.

 Céltámogatások

Olyan  vízgazdálkodási,  oktatási,  esélyegyenlőségi,  egész-
ségügyi és szociális ellátást szolgáló beruházáshoz igényel-
hető, amelynek összköltsége nem haladja meg az 1 milliárd 
forintot. A támogatásról az önkormányzatokért felelős mi-
niszter dönt, az Országgyűlés által a céltámogatásra adott 
kereten belül a határidőben benyújtott pályázatok alapján. 

2. § Önkormányzatok költségvetése

A helyi önkormányzatok költségvetésüket önkormányzati rendeletben 
fogadják el,  ami  hasonló  a  költségvetési  törvényez,  azonban a  zár-
számadás az önkormányzatoknál éves költségvetési beszámolóval tör-
ténik, ami viszont a gazdálkodó szervezetek beszámoló készítési köte-
lezettségével rokonítható.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell:

 Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gaz-
dálkodó önkormányzati költségvetési szervek bevételeit forrá-
sonként

 A működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben ön-
állóan  gazdálkodó  önkormányzati  költségvetési  szervenként, 
intézményenként kiemelt előirányzatonként részletezve

 Felújítási előirányzatok célonként

 Felhalmozási kiadások célonként

 Az  önkormányzat  hivatali  költségvetése  feladatonként,  vala-
mint külön tételben az általános és a céltartalék

 Éves létszámkeret önálló és részben önállóan gazdálkodó ön-
kormányzati költségvetési szervenként
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 Többéves kihatással  járó feladatok előirányzatai  éves bontás-
ban

 Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányza-
tok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól 
elkülönítette, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe vé-
ve együttesen egyensúlyban

 Elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségveté-
se

 Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésé-
ről előirányzat-felhasználási ütemterv

 Az EU által nyújtott támogatások

Míg a központi költségvetés szintjén zárszámadási törvény készül, ad-
dig a helyi önkormányzatok a számviteli törvényen alapuló, de az ön-
kormányzatiság specialitásai miatt számos külön jogszabályban meg-
határozott speciális szabály alapján minden évben június 30-i fordu-
lónappal  féléves  beszámolót  és  december  31-el  éves  beszámolót 
kell készítenie. A féléves beszámoló pénzforgalmi jelentést tartalmaz, 
tájékoztató jellegű elsősorban a Magyar Államkincstár felé a költség-
vetés időarányos teljesüléséről.

Az éves költségvetési beszámoló az alábbi részekből áll:

 Könyvviteli mérleg

 Pénzforgalmi jelentés

 Eredmény-, pénz-, előirányzat maradvány-kimutatás

 Kiegészítő melléklet

o Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyezte-
tése

o Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozá-
sa

o Önkormányzati  költségvetési  szervek létszáma és sze-
mélyi juttatásai

o Feladat mutatók állományának alakulása

o Normatív állami hozzájárulás, címzett- és céltámogatá-
sok  elszámolása,  mutatószámok,  központosított  elő-
irányzatok elszámolása

o Felügyeleti  szervek  év  végi  maradvány-elszámolási 
számlájának forgalma
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o Letéti számla forgalma

o Központi  költségvetésből az önkormányzatok által  fo-
lyósított ellátások részletezése

o Szöveges értékelés
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VI. FEJEZET: ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEJOGI ALAP-
FOGALMAK

1. § Befektetési alapok
2. § Bennfentes kereskedelem
3. § A tőzsde 

Az értékpapírpiac olyan szabályozott piac, amely működését nemzet-
közileg egységesedő szabályok alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. tv. szabályozza. A törvény által megadott fogalmi keretek kö-
zött a szabályozott piacokon a piaci szereplők a meglévő lehetőségek 
variálásával tudnak operálni. A szabályozott rendszer működési logi-
kájából következően a szereplők csak a meglévő elemeket használhat-
ják, új elemet nem vihetnek a rendszerbe.
Az értékpapírjog alapfogalmainak tanulmányozásakor a legfontosabb 
magának  az  értékpapírnak  a  definiálása.  A  hagyományos  definíció 
szerint olyan papír, ahol a jog meglétét és annak tartalmát a papír 
oly módon testesíti meg, hogy a papír nélkül a jog sem nem bizo-
nyítható,  sem  nem  érvényesíthető. A  technika  fejlődése  révén  a 
nemzetközi tőkeforgalom gyorsítása és könnyabbé tétele érdekében a 
hagyományos papír alapú értékpapírok helyét egyre inkább átveszik 
az elektronikus (dematerializált) értékpapírok. A dematerializált ér-
tékpapír törvényben és külön jogszabályban meghatározott  módon, 
elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántar-
tott,  az értékpapír tartalmi kellékeit  azonosítható módon tartal-
mazó adatösszesség.  A dematerializált  értékpapír  megszerzésére  és 
átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóvá-
írás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bi-
zonyításáig,  a  tényleges  haszonhúzó  személyének  megállapításáig  - 
azt  kell  tekinteni,  akinek számláján  az  értékpapírt  nyilvántartják. A 
dematerializált értékpapír tehát egy elektronikusan nyilvántartott adat, 
ami csak az elszámolóház és a hozzá kapcsolódó befektetési szolgálta-
tók (brókercégek) zárt rendszerében létezik, abból nem tud kikerülni 
és a tőkepiaci biztonsági szabályok értelmében kizárólag névre szóló 
lehet,  hiszen  csak  a  névre  szóló  egyéni  értékpapírszámlákon  lehet 
nyilvántartani.  Az  értékpapír  lehet  tagsági  jogokat  megtestesítő, 
amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meg-
határozott  nem pénzbeli  vagyoni  érték  tulajdonba vételét  elismerve 
arra kötelezi magát,  hogy  az értékpapír birtokosának meghatáro-
zott szavazati, vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Lehet az értékpa-
pír hitelviszonyt megtestesítő, amelyben a kibocsátó (az adós) meg-
határozott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra 
kötelezi magát, hogy a  pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó 
értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy 
egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vál-
lalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a 
megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.  
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Dematerializált részvény esetén a kibocsátó kérelme vagy a Felügyelet 
határozata alapján tulajdonosi megfeleltetésre kerülhet sor. A tulajdo-
nosi  megfeleltetést  a  központi  értéktár  által  meghatározott  eljárási 
rend szerint, a kibocsátó kérelmében vagy a Felügyelet határozatában 
megjelölt  időpontban hatályos adatokra  nézve kell  végrehajtani.  Az 
értékpapírszámla-vezető átadja a központi értéktárnak azoknak az ér-
tékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatait és részvényeinek 
darabszámát, akik a tulajdonosi megfeleltetést elrendelő határozatban 
meghatározott időpontban, az ott meghatározott dematerializált rész-
vénnyel rendelkeznek. Forgalomba hozatalnak az értékpapír tulaj-
donjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárást 
nevezzük. A nyilvános forgalomba hozatal előkészítésével és lebonyo-
lításával a kibocsátó, illetőleg az ajánlattevő befektetési  szolgáltatót 
köteles megbízni.  A kibocsátás az értékpapírra vonatkozó,  egyedileg 
előre meg nem határozott befektetők részére közzétett nyilvános 
értékesítési ajánlat, amely elegendő információt ad az ajánlat feltéte-
leiről és az értékpapírról ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetőnek az 
értékpapír megvásárlására vonatkozó döntés meghozatalát. Semmis az 
értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés, ha az ér-
tékpapírt a Felügyelet által engedélyezett tájékoztató és hirdetmény hi-
ányában, illetőleg befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül hozták 
nyilvánosan forgalomba.  Ugyancsak semmis az értékpapír jegyzése, 
illetve az adásvételére kötött szerződés, ha zártkörűen működő rész-
vénytársaság részvényét a működési forma megváltoztatására vonat-
kozó közgyűlési határozat nélkül ajánlották fel nyilvános értékesítésre, 
illetve kezdeményezték annak szabályozott piacra történő bevezetését. 
Az értékpapír kibocsátója a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja 
vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól (éves je-
lentés,  féléves jelentés,  rendkívüli  jelentés).  A nyilvánosan működő 
részvénytársaság részvényese haladéktalanul tájékoztatja a kibocsátót 
és a Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jo-
got biztosító részvényének és szavazati jogának aránya jelentős mér-
tékben emelkedik, vagy csökken. Jelentős mértékű 5-90 % között az 
5%-os változás, 90% fölött az 1%-os változás. A forgalomba hozatal 
speciális módja, az  aukció amely keretén belül a kibocsátó az általa 
meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a 
beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyez-
nek. Az értékpapír forgalomba hozatalának másik módja, a  jegyzés 
során az értékpapírt megszerezni szándékozó befektetőnek az értékpa-
pír megszerzésére irányuló, feltétetlen és visszavonhatatlan nyilatko-
zata, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellen-
szolgáltatás teljesítésére. 
A tőkepiac legfontosabb szereplője a befektető aki szerződés alap-
ján  saját vagy  más  pénzét,  egyéb  vagyontárgyát  részben  vagy 
egészben a tőkepiac, tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. A 
befektető a tőkepiacon kockáztatott eszközeit portfoliójában tartja, 
amely  a portfoliókezelési  tevékenységet  végző  által  összeállított, 
többféle  vagyonelemet  tartalmazó  eszközök  összességéből  áll.  A 
befektető és a portfóliókezelő kapcsolatának végén következik be a 

63



pozíciólezáró nettósítás. A felek megállapodása alapján a szerződés 
nemteljesítésekor vagy a felek által meghatározott egyéb felmondási 
esemény bekövetkeztekor az azonnali deviza- és értékpapírügyletből, 
származtatott  ügyletből,  repó- vagy fordított  repóügyletből,  értékpa-
pír-kölcsönzésre irányuló megállapodásból, óvadéki, illetve biztosítéki 
célt szolgáló egyéb szerződésből, vagy más hasonló pénzügyi ügylet-
ből eredő tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi ter-
mék piacán elfogadott elszámolásaként egyetlen nettó tartozássá 
vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tar-
tozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összeg-
re korlátozódik.
Az értékpapír-számlavezető,  a letétkezelő (portfoliókezelő),  vagy az 
elszámolóház  a  részvényessel  írásban  kötött  szerződés   alapján,  a 
részvényes meghatalmazottjaként,  saját nevében a részvényes ja-
vára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi 
jogokat. A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon rész-
vényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvé-
nyes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa veze-
tett értékpapírszámlán nyilvántartott vagy a nála letétbe helyezett rész-
vények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat.
A tőkepiaci mozgások során fontos jelenség a más társaságban való 
befolyásszerzés. A céltársaság szavazati jogot megtestesítő részvé-
nyének, illetőleg szavazati jognak a megszerzése, ideértve a szavazati 
jogot  biztosító  részvényre vonatkozó vételi  jog,  visszavásárlási  jog, 
határidős  vételi  megállapodás  érvényesítését  vagy  a  szavazati  jog 
használati,  haszonélvezeti  jog  alapján  történő  gyakorlását,  valamint 
egyéb körülmények - így különösen jogutódlás - következtében, illet-
ve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttmű-
ködésének eredményeképpen jön létre. A befolyás lehet közvetlen, 
amikor a befolyásoló saját nevében jelenik meg a céltársaságnál, 
és  lehet  közvetett.  Egy vállalkozás  tulajdoni  hányadának,  illetőleg 
szavazati jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illető-
leg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás (köztes vállalkozás) 
tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A 
közvetett tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a 
közvetett  tulajdonnal,  közvetett  befolyással  rendelkezőnek  a  köztes 
vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg 
kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szava-
zati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köz-
tes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az 50 %-
ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.
A nyilvánosan  működő részvénytársaságban való  legalább 25 %-ot 
meghaladó tulajdonrész megszerzésnek speciális szabályai vannak. A 
befolyásszerzéshez előzetesen - a Felügyelet által jóváhagyott - nyil-
vános vételi ajánlatot kell tenni a 25%-ot meghaladó mértékű befo-
lyásszerzéshez,  ha a befolyást  szerző részvényesen kívül senki sem 
rendelkezik a szavazati  jogok 10%-át meghaladó befolyással,  egyéb 
esetben 30%-ot meghaladó befolyásszerzésnél. Az elfogadó nyilatko-
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zat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját követően valameny-
nyi, az ajánlat tárgyát képező részvénnyel rendelkező részvényes beje-
lentheti, hogy részvényét, az ajánlatban foglalt feltételek szerint át kí-
vánja ruházni. Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határ-
idő  zárónapját  megelőző  tizenötödik  napig  bárki  jogosult  új  vételi 
ajánlat megtételére (ellenajánlat). Az ellenajánlat akkor tehető közzé 
ha az a részvényesek számára kedvezőbb, mint a vételi ajánlat vagy a 
korábbi ellenajánlat. Az ellenajánlat akkor minősül kedvezőbbnek, ha 
az legalább öt százalékkal magasabb forintban kifejezett ellenértéket 
tartalmaz. 
A tőkepiac kisbefektetőket védő fontos intézménye a Befektető-vé-
delmi Alap. Az Alap feladata a befektetők részére kártalanítási összeg 
megállapítása és kifizetése. Kizárólag olyan követelés alapján állapít-
ható meg kártalanítás, amely a befektető és az Alap tagja között 1997. 
július 1. napját  követően létrejött,  biztosított  tevékenység végzésére 
kötött megállapodás teljesítése érdekében az Alap tagjának birtokába 
került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) ki-
adására  vonatkozó kötelezettségen  alapul  (biztosított  követelés).  Az 
Alap által nyújtott biztosítás kizárólag a tagsági jogviszony fennállása 
alatt kötött megállapodásokra terjed ki. Az Alap kártalanítási kötele-
zettsége abban az esetben következik be, ha a bíróság az Alap tagjá-
nak a felszámolását rendeli el. Kártalanítás megállapítására a befekte-
tő erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelmet a befektető az 
igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti 
elő. Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - 
személyenként és Alap tagonként összevontan - legfeljebb hatmillió 
forint  összeghatárig  fizeti  ki  kártalanításként.  Az  Alap által  fizetett 
kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egy-
millió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint 
feletti rész kilencven százaléka.

Fogalmak
értékpapír-kölcsönzés: Értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, 
amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal 
a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő kö-
teles  azonos  darabszámú és  azonos  sorozatú  értékpapírt  egy,  a 
szerződésben vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni 
időpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt har-
madik személy részére. Értékpapír kölcsönügylet tárgya akkor lehet, 
ha a kölcsönbe adó értékpapír feletti rendelkezési joga nem korláto-
zott. A kölcsönbe adott értékpapír tulajdonjoga átszáll a kölcsönbe ve-
vőre. Értékpapírkölcsön-szerződés kizárólag határozott időre köthető.
felosztott hozam: A tőkenövekmény azon része, amelyet a befekte-
tési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés 
eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni.
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hosszú pozíció: Minden olyan pozíció,  amely esetében az érdekelt-
ség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés ha-
tására értéknövekedésben nyilvánul meg.
rövid pozíció: Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség 
az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatásá-
ra értéknövekedésben nyilvánul meg,
klíring: A fizetési megbízásokra, pénz- és tőkepiaci ügyletek elszá-
molására - ide nem értve az elszámolásforgalmi ügyletet -, átutalások-
ra (transzferekre) vonatkozó  megbízások feldolgozásának, egyezte-
tésének és megerősítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szol-
gáló végső elszámolandó pozíció kialakítása a tényleges teljesítést 
megelőzően (bruttó vagy nettó elven).
likvid eszköz: A pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondha-
tóságában  nem  korlátozott  repóügylet,  az  átruházhatóságában  nem 
korlátozott,  bármikor  pénzzé  tehető  állampapír,  továbbá a  fel-
mondhatóságában nem korlátozott bankbetét.
másodlagos értékpapír: Letétkezelő által a másodlagos értékpapír 
tulajdonosa (végső jogosult)  részére kibocsátott, az elsődleges ér-
tékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, illetőleg az értékpapír ál-
tal megtestesített jogok gyakorlását  biztosító, sorozatban kibocsátott, 
névre szóló, átruházható értékpapír.
repó-  és  fordított  repóügylet: Minden olyan  megállapodás,  amely 
értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru 
tulajdonjogához fűződő garantált  jog átruházására vonatkozik - 
ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapír-
hoz vagy az áruhoz fűződő joggal rendelkezik -,  és a megállapodás 
nem teszi  lehetővé az eladó számára,  hogy az adott  értékpapírt 
vagy árut adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, ille-
tőleg más ügylethez adja biztosítékul. A szerződéskötéssel egyide-
jűleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezett-
séget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettsé-
get vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meg-
határozandó jövőbeli időpontban történő meghatározott visszavá-
sárlási,  illetve  viszonteladási  áron.  A  felek  közötti  megállapodás 
rendelkezhet  úgy is,  hogy az  ügylet  tárgyát  képező  és  biztosítékul 
szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura 
kicserélhető. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából 
repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője szempontjából fordított 
repóügyletnek tekintendő.
Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, régi nevén BAR-lista): 
A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ré-
szére átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki

 befektetési  hitel  nyújtására,  illetőleg  értékpapír-kölcsönzésre 
vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során va-
lótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha 
mindez okirattal bizonyítható;
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 befektetési  hitel  nyújtására,  illetőleg  értékpapír-kölcsönzésre 
vonatkozó szerződésben vállalt  kötelezettségének oly módon 
nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának 
összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes 
legkisebb összegű havi minimálbér összegét, és e minimálbér 
összegét  meghaladó  késedelem  folyamatosan,  több  mint  ki-
lencven napon keresztül fennáll. 

Értékpapírtitok: minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési alap-
kezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevé-
kenységet  végző szervezet,  központi  értéktár,  központi  szerződő fél 
rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyo-
ni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulaj-
donosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési alapkezelővel, a koc-
kázati tőkealap-kezelővel, a tőzsdével, az elszámolóházi tevékenysé-
get végző szervezettel, a központi értéktárral, a központi szerződő fél-
lel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonat-
kozik.

1. § A befektetési alapok
Napjaink egyik elterjedt tőkepiaci befektetési formációja a befektetési 
alap, ahol a speciális tőkepiaci ismeretekkel nem rendelkező kisbefek-
tető az alapkezelő szakismerete révén tud részesülni a pénz- és tőkepi-
acok  eredményeiből.  Ezek  működése  során  az  alábbi  alapfogalmak 
megismerése szükséges. A befektetési alap befektetési jegyek nyilvá-
nos vagy zártkörű  kibocsátásával létrehozott és működtetett,  jogi 
személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alap-
kezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében ke-
zel. A befektetési jegy a befektetési alap nevében (javára és terhére) - 
törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban ki-
bocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpa-
pír.
A befektetési  alap legfontosabb mérőszáma  a  befektető számára az 
alap nettó eszközértéke A nettó eszközértéket a letétkezelő határozza 
meg. A befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve 
a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a 
portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli 
elhatárolásokat is.Az alap nettó eszközértékét befektetési jegy soroza-
tonként,  az alap eszközeire vonatkozó lehető legfrissebb piaci  árfo-
lyam-információk alapján, az alap kezelési szabályzatában írtak sze-
rint kell meghatározni. A nyílt végű befektetési alap nettó eszközérté-
két és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket minden for-
galmazási napra meg kell állapítani és közzé kell tenni, valamint a for-
galmazási helyeken a befektetők számára hozzáférhetővé kell tenni. A 
nettó eszközértéket és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérté-
ket zárt végű értékpapír-befektetési alap esetén legalább hetente, a zárt 
végű ingatlanalapok esetén pedig legalább havonta kell megállapítani 
és közzétenni. A befektetési alap saját tőkéje kizárólag az alábbi esz-
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közökben tartható: befektetési eszköz; bankbetét; deviza; ingatlan (in-
gatlant kizárólag az ingatlanalap szerezhet).
A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy adott soro-
zatába tartozó befektetési jegy folyamatos forgalmazását az alapkeze-
lő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében, az 
alábbi  rendkívüli  esetekben,  a  Felügyelet  haladéktalan  tájékoztatása 
mellett felfüggesztheti, ha

 az alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapít-
ható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint tíz 
százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát  fel-
függesztik, vagy

 a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási he-
lyek felén nem adottak.

A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 10 (az alapkezelő ké-
rése esetén legfeljebb 180) napra felfüggesztheti az adott sorozatot al-
kotó befektetési jegy folyamatos forgalmazását, ha az alapkezelő nem 
tesz eleget  a tájékoztatási  kötelezettségének.  Fontos, hogy a felfüg-
gesztési időt kereskedési és nem naptári napban számítják.

Befektetési alapok típusai:
 A befektetési jegyek visszaválthatósága szempontjából:

o nyílt végű befektetési alap: Az olyan befektetési alap, 
amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek fo-
lyamatos forgalmazásra.

o zárt végű befektetési alap: olyan befektetési alap, ahol 
az  alapkezelő  a  jegyek  visszaváltására  csak  az  előre 
meghatározott futamidő végén vállal kötelezettséget, azt 
megelőzően a befektetési jegyeknek kizárólag másodla-
gos forgalma lehetséges.

 Az alap portfoliója szempontjából:
o indexkövető befektetési alap: Olyan befektetési alap, 

amely befektetési politikájában  valamely szabályozott 
piac által meghirdetett  index,  illetve valamely, a le-
hetséges  befektetők  részére  előre  meghirdetett,  a  Fel-
ügyelet által jóváhagyott egyéb index leképezésére vál-
lalkozott. Az indexkövető befektetési alap nevében sze-
repeltetni kell az indexkövető alap elnevezést. Az alap - 
az állampapír kivételével - csak az indexkosárban sze-
replő értékpapírokat, valamint az indexre vagy indexko-
sárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyle-
teket tartalmazhat.

o kockázati tőkealap: Kockázati tőkealap-jegy zártkö-
rű forgalomba hozatalával  létrehozott  és működte-
tett,  jogi  személyiséggel  rendelkező  vagyontömeg, 
amelyet a kockázati tőkealap-kezelő a befektetők általá-
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nos megbízása alapján, azok érdekében kezel. A kocká-
zati tőkealap a Felügyelet  által történő nyilvántartásba 
vétellel jön létre, illetve a nyilvántartásból való törléssel 
szűnik meg. A kockázati tőkealap kizárólag határozott 
futamidőre, vissza nem váltható kockázati tőkealap-
jegyek zártkörű forgalomba hozatalával hozható lét-
re. A futamideje alatt az alap jegyzett tőkéje felemelhe-
tő  és  leszállítható,  azonban  a  jegyzett  tőke  ebben  az 
esetben sem lehet kevesebb kettőszázötvenmillió forint-
nál.  A kockázati  tőkealap futamideje  alatt  a  befektető 
nem válthatja vissza a kockázati tőkealap-jegyet, azon-
ban a kezelési  szabályzatban meghatározott  esetekben 
az alapkezelő határozhat az alap jegyzett tőkéjének koc-
kázati tőkealap-jegyek, vagy ideiglenes kockázati tőke-
alap-jegyek bevonásával történő csökkentéséről. A koc-
kázati tőkealap vagyona terhére egy vállalkozásban, il-
letve a vállalkozás által ellenőrzött más vállalkozásban 
együttesen szerzett részesedése a befektetéskor nem ha-
ladhatja meg a kockázati tőkealap jegyzett tőkéjének 20 
%-át. A kockázati tőkealap vagyona terhére ingatlan tu-
lajdonjoga nem szerezhető meg.  A kockázati  tőkealap 
szabályozott  piacra bevezetett  részvényt akkor szerez-
het, ha a kibocsátóban az első szerzéstől számított tizen-
két hónapon belül legalább tízszázalékos részesedéssel 
rendelkezik. Az így megszerzett részvények hat hóna-
pon belül nem idegeníthetők el.) A kockázati tőkealap 
szabad pénzeszközeit az Európai Unió vagy az OECD 
tagállama által kibocsátott állampapírban vagy bankbe-
tétben tarthatja.

o Származtatott  ügyletekbe  fektető  befektetési  alap: 
Olyan  befektetési  alap,  amely  vagyonát  származtatott 
tőkepiaci ügyletekbe fekteti szabályzatának megfelelő-
en. Az alap nevében fel kell  tüntetni a „származtatott 
alap” elnevezést. Az alap javára és terhére az alapkezelő 
a tőzsdei árualapú származtatott ügyletet is köthet. Az 
ennek keretében létrejött ügylet ugyanakkor nem zárul-
hat fizikai teljesítéssel vagy közraktárjegy átadásával.

2. § A tőzsde
A tőzsde a tőkepiacok legjelentősebb helyszíne. Az EU szabályozás 
teszi nagyon kézzelfoghatóvá, hogy a modern gazdaságban a szabá-
lyozott piac a meghatározó, a tőzsde csupán annak egyik helyszíne, 
maga a rendszer a tőzsdék, mint egyes elemek összefűzéséből élül fel. 
A fejlődés hatására ez vált a legnemzetközibb piaccá és ennek megfe-
lelően szabályozása is a leginkább nemzetköziesedett. A modern glo-
bális gazdaságban a tőzsdék elektronikus összeköttetése vált a tőke-
áramlás legfontosabb tényezőjévé, az állandó információáramlás hiá-
nyában az adott tőzsde kiesik a nemzetközi tőkepiacok vérkeringésé-
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ből. A tőzsde a  hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam 
és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek ke-
resletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a 
nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő gazdálkodó szervezet. A tőzs-
dén kizárólag a tőzsdei termék forgalma valósul meg, amelyek a tőzs-
dén forgalmazott pénzügyi eszközök, devizák és áruk.
A modern közösségi jog a tőzsde fogalma mellett bevezette a szabá-
lyozott piac fogalmát, amely feltételeinek az adott tőzsdének meg kell 
felelnie. Az EU területén működő tőzsde csak akkor kapja meg műkö-
dési engedélyét, ha a feltételeknek megfelel, az EU-n kívüli tőzsdéket 
pedig akkor fogadja el az EU, ha a feltételeknek megfelel:

 piacműködtető által működtetett és/vagy irányított mul-
tilaterális rendszer,

 megkülönböztetés-mentesen,  szabályaival  összhangban 
összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lé-
vő  vételi  és  eladási  szándékát,  vagy elősegíti  ezt  oly 
módon,  hogy  az  szerződést  eredményez  a  szabályai 
alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekin-
tetében,

 a  székhely  szerinti  ország  hatáskörrel  rendelkező  fel-
ügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,

 rendszeres időszakonként, meghatározott időben műkö-
dik,

 szerepel  az  Európai  Bizottság  honlapján  közzétett,  a 
szabályozott piacokról készített jegyzékben (az EU terü-
letén működő tőzsdék esetében az engedélyezés révén 
automatikus a felvétel a jegyzékbe, minden más esetben 
kérelemre történik).

A tőzsdén saját személyében – szabályozott piaci jellegéből fakadó-
an – csak az arra jogosítvánnyal rendelkező személyek, a tőzsdei ke-
reskedők kereskedhetnek saját vagy más javára ügyletet. A tőzsdei 
kereskedők száma nem korlátozható. A kereskedési jog tartalmát és 
gyakorlásának módját a tőzsde szabályzata határozza meg. A tőzsdei 
kereskedő a tőzsdén csak azon tőzsdei termék kereskedésében vehet 
részt, amely tőzsdei termék kereskedéséhez szükséges hatósági enge-
déllyel rendelkezik. Tőzsdei kereskedővé az válhat, aki

 legalább egy, az adott tőzsdén forgalmazott tőzsdei termék ke-
reskedésének folytatásához szükséges felügyeleti,  illetve más 
hatósági engedéllyel rendelkezik;

 megfelel a tőzsde szabályzataiban foglalt feltételeknek;
 a  tőzsdével  megköti  a  szerződést,  melyben  vállalja  a  tőzsde 

szabályzataiban előírt feltételek teljesítését, betartását;
 a  tőzsdei  ügyletek  elszámolására  szerződést  kötött  a  tőzsdei 

ügyletek elszámolását  végző szervezettel  vagy olyan klíring-
taggal, melyen keresztül az elszámolás teljesíthető.

Tőzsdei kereskedés tőzsdei ügyletekkel bonyolódik, amit a tőzsdei ke-
reskedők kötnek egymással saját, vagy ügyfeleik javára. Az a szerző-
dés, amelyet a tőzsdei kereskedő a tőzsdén - a tőzsdei szabályzat által 
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lehetővé tett körben és módon - tőzsdei termékre vonatkozóan köt. A 
tőzsdei ügylet  érvényességéhez a tőzsdei ügylet adatainak a tőzsdei 
szabályzatban  meghatározott  módon  történő  rögzítése,  határidős  és 
opciós  ügylet  esetében  továbbá  az  elszámolóház  visszaigazolása  is 
szükséges. A tőzsdei forgalom elszámolása a tőzsde vagy attól szerve-
zetileg független, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illet-
ve központi értéktár által történhet. A tőzsdei ügyletek típusai:

 Azonnali ügylet: Ha a tőzsdei ügyletben az ügylet tárgyának 
tényleges  átadására  anélkül  vállalnak kötelezettséget,  hogy a 
teljesítés módját és idejét meghatározták volna, a kötelezettsé-
get  a  tőzsdei  szabályzatban  meghatározott  módon  és  időben 
kell teljesíteni.

 Határidős  ügyet: A Felek  megállapodhatnak  abban,  hogy a 
tőzsde ügyletben vállalt kötelezettségeiket a tőzsdei szabályzat 
által  meghatározott  későbbi  időpontban  teljesítik.  Ebben  az 
esetben a tőzsdei ügylet a tőzsde szabályzata szerinti teljesítési 
feltételekkel azáltal jön létre, hogy az ügyletet az elszámolóház 
nyilvántartásba veszi és visszaigazolja. Az elszámolóház által 
nyilvántartásba vett határidős ügyletből eredő kötelezettséget - 
a  központi  szerződő  félként  kötelezettséget  vállaló  szervezet 
szabályzata által meghatározott módon - mindkét fél irányában 
a  központi  szerződő  félként  kötelezettséget  vállaló  szervezet 
teljesíti.

 Opciós ügylet: Az opciós ügylet  vételi,  vagy eladási  opciós 
ügylet lehet. Az opciós ügyletre vonatkozó megállapodás tar-
talmazza a tőzsdei termék, a vételár, az opciós díj és az opció 
gyakorlásának időtartama (határnapja) meghatározását. Az op-
ció a tőzsdei ügylet megkötésétől számítva legfeljebb öt évre 
köthető ki.  Az opció gyakorlása  meghatározott  határnapra is 
kiköthető, ez esetben a határnap nem lehet távolabbi,  mint a 
tőzsdei ügylet megkötésétől számított öt év. Az öt évet megha-
ladó időtartamra vagy öt évnél távolabbi határnapra, illetve ha-
tározatlan időre kikötött opció semmis. A tőzsdei szabályzat az 
opció -  egyes tőzsdei ügyletekben kiköthető -  időtartamát  és 
határnapját meghatározhatja. Az opciós ügylet típusai:

o Vételi opciós ügylet: Ha a kötelezett tőzsdei termékre 
másnak vételi jogot enged, a jogosult a vételi jog tár-
gyát egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. 

o Eladási opciós ügylet: Annak a személynek, aki a jo-
gosulttal szemben a tőzsdei termékre vételi kötelezettsé-
get vállal, a jogosult a tőzsdei terméket egyoldalú nyi-
latkozattal eladhatja (eladási opció).

Figyelemmel a tőkepiacok speciális szakértelmet megkövetelő jellegé-
re, a jogalkotó külön nevesítve tette lehetővé a pénz és tőkepiacokon 
speciális választottbíróság létrehozását. Az ennek alapján létrehozott 
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának az alábbi 
ügyekben van hatásköre:
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 értékpapír forgalomba hozatalával,  befektetési szolgáltatással, 
befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatással és árutőzsdei 
szolgáltatással;

 befektetők egymás közötti, pénzügyi eszközzel;
 részvényesi jogokkal;
 a tőzsdei ügylettel;
 a befektetési  vállalkozás, hitelintézet  és ügyfele között pénz-

ügyi eszközre vonatkozó megbízás elfogadásának megtagadá-
sával;

 a tőzsde szabályzatával;
 az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi 

értéktár  alapszabályával,  üzletszabályzatával  és  szabályzatai-
val;

 pénzügyi szolgáltatással és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással;
 a  befektetési  és  pénzügyi  szolgáltatók  kizárólagosságot  nem 

sértő egyéb szolgáltatási tevékenységével.

3. § Bennfentes kereskedelem
A pénz- és tőkepiacok megfelelő működésének alapvető feltétele az 
információkhoz való hozzáférés egyensúlya a piac különböző szerep-
lői között. Ennek sérülése súlyos torzulásokat okoz a piacon, amely 
helyreállítása nagy energiaráfordítást igényel, ezért a szabályozás egy-
értelműen a prevenció talaján áll, az a személy, aki a többi piaci sze-
replőnél  korábban kerül  az  információ  birtokába,  ne élhessen  ezzel 
vissza.  Ezt  a magatartást  végrehajthatja egy személy egyedül,  vagy 
több személy összehangoltan.
A  bennfentes  kereskedelem  vizsgálatánál  néhány  alapvető  fogalom 
tisztázása szükséges. Első lépésként a  bennfentes információ fogal-
mát  szükséges  tisztázni.  A  tőkepiacokon  számos  olyan  információ 
van, amely nem áll a piac valamennyi szereplőjének egyformán a ren-
delkezésére, azonban ettől még nem lesz bennfentes. Az információ 
akkor bennfentes, ha megfelel az alábbi együttes feltételeknek

 még nem került nyilvánosságra;
 közvetlenül  vagy  közvetve  a  pénzügyi  eszközre  vagy  a 

pénzügyi eszköz kibocsátójára vagy az árualapú ügyletnél 
az árura, vagy az árualapú származtatott ügyletre vonatko-
zik;

 nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolya-
mának lényeges befolyásolására alkalmas;

 az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudo-
mására hozandó.

A bennfentes információ meghatározása után a bennfentes személy a 
következő fogalom, aki az érintett vállalkozás (a törvény megfogalma-
zásával  élve  kibocsátó)  bennfentes  információ  birtokában  van.  Itt 
alapvetően az információval való tényleges rendelkezési képesség, il-
letőleg az erre vonatkozó objektív képesség a lényeges ismérv, azon-
ban a könnyebb körülhatárolhatóság miatt a jogalkotó felsorolja azo-
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kat  a  személyeket,  akiket  törvényi  vélelem  bennfentesnek  minősít. 
Ezek azok a személyek, akik a bennfentes információval feladatkörük-
nél fogva jellemzően dolgoznak, vagy joguk van az információt meg-
ismerni. A törvény behozott egy speciális fogalmat, az érdemi ügyin-
tézőt,  aki  munkavégzése során ténylegesen az  információ birtokába 
jut. Míg tehát a felsorolás többi tagja jellemzően magas beosztású sze-
mély, addig az érdemi ügyintéző  fogalma alá bármely adminisztratív, 
vagy technikai feladatkörben eljáró személy tartozhat, akinek a kezén 
az információ átmegy. Ezek alapján bennfentes személy:

 a kibocsátó, illetve kapcsolt vállalkozásainak (anya- és leány-
vállalatainak)  vezető  tisztségviselője  és  felügyelőbizottsági 
tagja;

 a forgalomba hozatalt végző vállalkozás, illetve ennek érdemi 
ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja,;

 a kibocsátó alaptőkéje (törzstőkéje) tíz százalékát  elérő vagy 
azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel ren-
delkező természetes és jogi személy;

 a  kibocsátó  számlavezető  hitelintézete,  illetve  ennek  vezető 
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és érdemi ügyintéző-
je;

 aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifo-
lyólag,  munkavégzése  vagy  szokásos  feladatainak  elvégzése 
során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására;

 aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte;
 a  bennfentes  természetes  személlyel  közös  háztartásban  élő 

személy, illetőleg közeli hozzátartozója;
 az a  jogi  személy vagy jogi  személyiséggel  nem rendelkező 

gazdasági társaság, és ezek nevében eljáró személy, amelyben 
a bennfentes személy minősített befolyással bír.

A felsorolásból látszik, hogy a bennfentes információ bármilyen mó-
don való  megszerzése  esetében  bennfentessé  válik  a  személy,  akár 
jogszerűen, akár jogellenesen szerezte is azt meg akkor is, ha a jogel-
lenesség a bennfentes információt részére átadó személy oldaláról va-
lósult meg. Nem válik bennfentes személlyé az, aki úgy jutott a benn-
fentes  információ  birtokába,  hogy a  bennfentes  személy  titoktartási 
kötelezettségét megszegve neki továbbadta (pl. baráti beszélgetés köz-
ben) és nincs tisztában az információ bennfentes voltával.
A bennfentes információ és a bennfentes személy fogalmának tisztá-
zása után a tőkepiacot ténylegesen sértő és veszélyeztető a tisztességes 
kereskedéssel  ellentétes  bennfentes  kereskedelem  meghatározására 
térhetünk  át.  Fontos  leszögezni,  hogy  a  bennfentes  kereskedelem 
amellett, hogy a pénz és tőkepiacokon tiltott cselekmény, bűncselek-
ménynek is minősül.  A bennfentes kereskedelmet a bennfentes sze-
mély tudja megvalósítani, valamint az a személy, akinek kellő gon-
dosság esetében tudatában kellett lennie annak, hogy a birtokába jutott 
információ  bennfentes  információ.  A  bennfentes  kereskedelem  az 
alábbi esetekben valósul meg:
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 a bennfentes  információ felhasználásával  a  bennfentes  infor-
mációval érintett pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett 
módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás;

 a bennfentes információ továbbadása más személynek;
 javaslattétel más személynek arra, hogy a bennfentes informá-

cióval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön.
A bennfentes kereskedelem mellett a tőkepiacon egyéb meg nem en-
gedett módja is van a kereskedésnek, a piacbefolyásolás, amikor a be-
folyásoló bennfentes információ nélkül manipulálja az adott tőkepiaci 
eszköz árfolyamát. Piacbefolyásolás megvalósulhat:

 olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely 
hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénz-
ügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról;

 olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére való megbízásadás, 
amely az adott pénzügyi eszköz árfolyamát mesterséges vagy 
rendellenes szinten rögzíti;

 olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely 
színlelt,  illetve amelyben bármilyen más formájú megtévesz-
téshez, manipulációhoz folyamodnak; vagy

 megalapozatlan, félrevezető, hamis információ közlése, híresz-
telése, nyilvánosságra hozása vagy nyilvános közlése, feltéve, 
hogy  az  információt  terjesztő  személy  az  információ  hamis 
vagy félrevezető mivoltának tudatában van vagy az adott hely-
zetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna 
lennie.

Összességében fontos megjegyezni, hogy mind a bennfentes kereske-
delem, mind pedig a piacbefolyásolás az egész tőkepiacot és annak az 
adott termékkel kapcsolatban lévő szereplőjét sértik,  hiszen a termék 
árát a piac által megállapítottól eltéríti és ezzel a rajta kívüli tőzsdei sze-
replőknek veszteséget okozhat. A magatartás külön veszélye, hogy repa-
rációra nincs lehetőség, hiszen a bennfentes kereskedelem és a piacbefo-
lyásolás az egész piacot érinti, azon harmadik személyek kötnek egymás-
sal üzleteket a rendelkezésükre álló hamis információk alapján.
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VII. FEJEZET: 
ÁLLAMADÓSSÁG JOGA

1. § Az államadósság fogalma
2. § Az államadósság finanszírozásának szabályozása
3. § Az ÁKK Zrt. állampapír forgalmazása

Az államadósság, vagyis az állam által a rajta kívül álló független jog-
alanyoktól felvett pénzösszegek visszafizetésének kérdése már az ókor 
óta jelen van, a késő középkorban és az újkorban egyre növekvő jelen-
tőséget  kapott,  azonban  a  modern  demokráciákban  különös  módon 
megnőtt a szerepe. 

A történelem folyamán az államok gyakran kerültek olyan helyzetbe, 
hogy kiadásaik meghaladták költségvetési bevételeiket, és ezáltal kül-
ső forrásokra szorultak. Bár ezt a passzívumot az állam több módon is 
tudja  kezelni,  például  adóterhek  emelésével  a  központosítási  rátát 
emeli, vagy inflációt gerjeszt, azonban ezek a megoldások nem min-
den  esetben  célra  vezetők,  illetve  nem  is  mindig  alkalmazhatóak. 
Amennyiben az államnak rövid határidőn belül van szüksége forrásra, 
vagy különösen nagy összegű forrásra van szüksége, az előbb vázolt 
direkt és indirekt pénzügypolitikai eszközök helyett ésszerűbb és egy-
szerűbb az idegen forrás bevonása.

A magyar jogtörténetben az államadóssági jog a kiegyezést követően 
jelent meg. Az 1867. évi XII. törvénycikk rendelkezet a neoabszolutis-
ta időszakban a birodalom által felvett és Magyarországra fordított ál-
lamadóságok kamatterheinek a Magyar Királyság általi átvállalásáról. 
Ettől kezdve az államadósság folyamatosan jelen volt a magyar költ-
ségvetésben függetlenül attól, hogy a tárgyévi költségvetés államadós-
sági korrekció nélkül deficites,  vagy szuficites volt.  Érdekességként 
érdemes csak megjegyezni, hogy a második világháború előtti utolsó 
olyan magyar központi költségvetés, amelyben a kiadások és a bevéte-
lek egyensúlyban voltak, vagyis „nullszaldós” volt, az 1932. évi XIV. 
törvénycikk által meghatározott 1932/33-as költségvetés volt, az 1931. 
évi XIII. törvénycikk által meghatározott 1931/32-es költségvetés pe-
dig szuficites volt, a szuficit mértéke a mérlegfőösszeg 0,073%-a volt. 

Az első világháborút követően az ország gazdasági helyzete és a jóvá-
tétel indokolta a kölcsönfelvételt (1920. évi III. törvénycikk, 1921. évi 
XXXIII. törvénycikk, valamint 1924. évi IV. törvénycikk). A második 
világháborút lezáró párizsi békeszerződés (1948. évi XVIII. törvény) 
újabb jóvátételi kötelezettséget írt elő, ami újabb államadósságok fel-
vételét hozta. Különösen érdekes rendelkezést tartalmazott államadós-
sági jogi,  polgári  jogi és nemzetközi  közjogi síkon is  a 4151/1949. 
(VII.17.) Kormányrendelet, amely megtiltotta, hogy az 1944. decem-
ber 22-e előtt  a magyar kormányok által a „Szövetséges és Társult 
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Hatalmak elleni háború pénzügyi támogatása céljából” kibocsátott ál-
lamkötvényekre mindenféle  kifizetést  megtiltott.  A szocialista  hata-
lomátvételt követően a pénzügyminiszter kapott felhatalmazást az ál-
lamkölcsönök felvételére, amelyek egyrészt külföldi, másrészt belföldi 
(un. békekölcsönök) voltak. Az államháztartásra megállapított sajátos 
szabályok és elszámolási rendek következtében a magyar költségvetés 
1950-1967-ig  folyamatosan  szuficites  volt.  Az  államadósság  csak 
1967-től jelent meg újra a költségvetésben.

1. § Az államadósság fogalma

A hagyományos meghatározás szerint államadósság az az összeg, amit 
az állam a pénz és tőkepiacokon vesz fel pénzügyi szükségletei fede-
zésére.  Bár  a  definíció  alapvetően  a  pénzpiacokról  felvett  kölcsönt 
említi,  nem szabad elfelejteni,  hogy az államok kölcsönfelvételében 
korábban is és napjainkban is meghatározó jelentősége van a más álla-
moktól, illetőleg a Világbanktól és a Nemzetközi Valutaalaptól felvett 
kölcsönöknek. 

Az államadósság tehát az állam által felvett kölcsönösszeg, amelyet 
kamatokkal növelten köteles a lejáratkor visszafizetni. A kölcsönt fel-
vevő állam tehát kilép közhatalmi, uralmi szerepéből és adóssá válik, 
akire a kölcsönügylet vonatkozásában az általános magánjogi szabá-
lyok vonatkoznak. 

Van a direkt kölcsönök mellett egy speciális szegmense is az állam-
adósságnak, az állami garanciavállalás. Több szerző is felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy ugyancsak fizetési kötelezettséget eredményeznek 
az államkincstár terhére az állam által vállalt garanciák, amelyek be-
nyújtása bizonytalan, de az óvatosság elve alapján számolni kell vele.

Az államadósság pénzügytani megítélése alapvetően negatív, bár meg-
határozott célhoz kötötten több szerző is elismeri az államadósság lét-
jogosultságát. A kameralista pénzügyi szakemberek általában a defici-
tet fedező kölcsönöket elfogadják, azonban a kamatterhek miatti nega-
tív hatásait is kiemelik, és fontosnak tartják esetenként vizsgálni a köl-
csön célját, az igénybe vett forrást, a jogi és közgazdasági konstrukci-
ót, valamint a pénzügyi stabilizációra gyakorolt hatását. Összességé-
ben egyetérthetünk Buchanan megállapításával, aki szerint az állam-
adósság olyan teher, amit a jövőre hárítunk át.

A pénzügytan az államadósságnak különböző kategóriáit írja le:

 Kötvényadósság: az adósságról értékpapírt állítanak ki. Napja-
inkban a leginkább elterjedt államadóssági forma.

 Könyvadósság:  a  hitelező  követelését  az  államadóssági  fő-
könyvbe vezetik be, erről értékpapírnak nem minősülő elismer-
vényt kap
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 Fundált adósság: hosszú lejáratú adósság, fedezetéül állami ja-
vakat is leköthetnek

 Lebegő adósság: rövid futamidejű, éven belüli, jellemzően át-
hidaló jellegű adósság

 Kényszerkölcsön: főleg a világháborúk utáni időszakban gya-
kori államadóssági forma, ahol az állam saját polgárait jogsza-
bállyal  kötelezi  a  költségvetés  részére  kölcsön nyújtására.  A 
mai  modern  polgári  demokráciákban  és  piacgazdaságokban 
egyértelműen alkotmányellenes megoldás.

A felsorolt kategóriák mellett időnként szokás az államadósságot kül-
ső és belső államadósságként is csoportosítani, azonban napjainkban, 
amikor a kötvényadósság a leggyakoribb, a megkülönböztetés lassan 
értelmét veszti, hiszen  az államkötvények a pénz és tőkepiacokon 
szabad forgalomban forognak, így a belföldön kibocsátott államköt-
vény is kerülhet külföldi befektetőkhöz és fordítva, a külföldön kibo-
csátott is kerülhet belföldi személyhez.

Ha áttekintjük az államadósság jogi környezetét azt tapasztaljuk, hogy 
az adósi helyzetben lévő állam közhatalmi jogosítványaival élve lehe-
tőséggel rendelkezik arra, hogy jogalkotási aktusokkal megváltoztassa 
a kölcsön feltételeit. Egy ilyen lépés természetesen amellett, hogy sú-
lyosan sérti a forgalom biztonságát és alkotmányossági aggályokat is 
felvet, az állam hitelképességét is tönkreteszi, ami hosszú távon súlyos 
problémákhoz vezethet. Ezért az államok az ilyen konverziós lépése-
ket csak végső esetben alkalmazzák.

2. § Az államadóság finanszírozásának szabályozása

Az államadósság a hazai politika és gazdaság permanens problémája. 
1968 óta valamennyi költségvetés deficites, ami egyre növekvő állam-
adósságot eredményezett,  a  kamatterhek is  folyamatosan nőnek. Az 
Alkotmány az államadóssággal, mint kérdéssel nem foglalkozik, ezzel 
csak a pénzügyi jog területének törvényeiben és alacsonyabb szintű 
jogszabályaiban találkozunk.

Az Európai Unió több tagállamának példája azt mutatja, hogy hasz-
nos, ha az államadósság kérdésének alapvető szabályait az alkotmány-
ba is belefoglalják és az egyes kölcsönfelvételeket parlamenti jóváha-
gyáshoz köti.

A jelenlegi magyar jogrendszerben az államadóssági jog alapvető ren-
delkezéseit  nem találunk meg külön törvényben,  hanem a pénzügyi 
jog különböző törvényeiben szétszórva. A legfontosabb rendelkezése-
ket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az Állami 
Számvevőszékről szóló 1989. XXXXVIII. törvény és a Magyar Nem-
zeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény tartalmazza.
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A piacgazdasági és demokratikus átmenet az államadósság kérdésében 
is jelentős változást hozott. Az 1991. évi költségvetésről szóló 1990. 
évi CIV. törvény szüntette meg az államadósságügy titkosságát, mikor 
a törvényben részletesen felsorolta az 1990. december 31-ig keletke-
zett  teljes  belföldi  államadóság  állományt  a  24-37.  §-okban.  Ettől 
kezdve az államadósság törlesztése (adósságszolgálat) a költségvetési 
törvény meghatározó részévé vált. 

A szocialista rendszerben az államadósság döntő részét nem a belső, 
hanem a külső államadósság tette ki, amely külföldi államoktól, nem-
zetközi szervezetektől (Világbank, Nemzetközi Valutaalap) és külföl-
di kereskedelmi bankoktól lett  felvéve.  A külföldi államadósság rá-
adásul ebben az időben zömmel nem a Magyar Népköztársaság által 
felvett kölcsön volt, hanem a Magyar Nemzeti Bank által felvett köl-
csön volt, amit ezt követően külön megállapodás alapján a Nemzeti 
Bank folyósított saját hitelként az államnak forint alapon. A Nemzeti 
Bank  és  a  Magyar  Állam közti  kölcsönszerződések  nem tükrözték 
vissza azokat a piaci kondíciókat, amelyek között a hitelt a Nemzeti 
Bank megkapta a külföldi pénzpiacokon, hanem a tervgazdasági rend-
szernek megfelelő jelképes kamatozású volt Ezáltal a Magyar Állam 
saját  könyveiben kamatteher  szinte  alig  jelent  meg,  míg  a  Nemzeti 
Bank folyamatosan veszteséget  termelt.  Ezen felül  a Nemzeti  Bank 
helyzetét az is rontotta, hogy több esetben az általa a nyugati pénzpia-
cokon dollárban, vagy svájci frankban piaci alapon felvett kölcsönöket 
más KGST országoknak kellett kedvezményes kamatozás mellett to-
vábbfolyósítania rubel alapon. 

A rendszerváltást követően szükségessé vált a Nemzeti bank és a Ma-
gyar Állam között az adósságrendezés, amely révén a Nemzeti Bank 
által az állam érdekében és neki továbbfolyósított kölcsönöket kiveze-
tették a Nemzeti Bank könyveiből és az állam könyveibe vezették be. 
Ezáltal a Nemzeti Bank megszabadult az évtizedek folyamán a kedve-
zőtlen hitelezési gyakorlat következtében keletkezett veszteségeitől. 

Az adósságrendezés mellett a másik fontos döntés a Nemzeti Bank ál-
tal az államnak nyújtható kölcsönök körének korlátozása volt. Első lé-
pésként csak a hosszú lejáratú kölcsönöket tiltották meg, csak az áthi-
daló és likviditási kölcsön volt megengedett. 1997 óta viszont a Nem-
zeti Bank már egyáltalán nem nyújthat semmiféle hitelt a Magyar Ál-
lamnak.

Mióta a Nemzeti Bank általi államadósság finanszírozás egyre csök-
kent és ennek feladata a kormányra hárult. Az államháztartási törvény 
a pénzügyminiszterre rója az államadósság-kezelés feladatait, amit az 
ÁKK Zrt. (Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság) útján végez:

 az éves költségvetési törvény alapján gondoskodik a központi 
költségvetés fizetőképességének fenntartásáról;
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 gondoskodik  a  központi  költségvetést  terhelő  adósság,  vala-
mint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről;

 nyilvántartja a központi költségvetést terhelő adósságot.

Az államadósságügy gyakorlati kérdéseit az ÁKK Zrt. végzi. Az ÁKK 
Zrt. a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alatt álló 100%-os 
állami tulajdonban álló zártkörűen működő részvénytársaság, amely a 
pénz és tőkepiacokon az állam nevében jár el:

 elkészíti a központi költségvetés éves és középtávú finanszíro-
zási tervét, kidolgozza az államadósság finanszírozási stratégi-
áját;

 a költségvetési törvény keretében szervezi a központi költség-
vetés adósságát képező állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvéte-
leket és hitelátvállalásokat;

 gondoskodik a központi  költségvetést  terhelő adósság terhei-
nek kifizetéséről;

 szervezi a másodlagos állampapírpiacot;

 a másodlagos állampapírpiacon értékpapír-műveleteket végez, 
állampapírokat ad el, vásárol és kölcsönöz, repóügyleteket köt, 
valamint a központi költségvetést terhelő adósság kezelése kö-
rében az  árfolyam- és  kamatkockázat  csökkentése érdekében 
azonnali és határidős, valamint fedezeti ügyleteket köt, továbbá 
értékpapír- és letétkezelési feladatokat lát el;

 elemzi a központi költségvetést terhelő adósságszolgálat és ál-
lampapírpiac folyamatait;

 közreműködik az  államháztartási  adósság számításában,  tájé-
koztat az államadósság és az államháztartási adósság alakulásá-
ról és az állampapírpiac folyamatairól;

 az állam által garantált értékpapírok kibocsátásával, hitelek fel-
vételével és kezelésével kapcsolatos feladatokat láthat el;

 véleményezi az egyedi állami kezességvállalás, garanciaválla-
lás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények feltételeit;

 hitel-betét műveleteket végez;

 közreműködik az  állami  kezesség,  garancia  melletti  hitel-  és 
kölcsönfelvétellel, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
kibocsátással kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 közreműködhet az állam többségi tulajdonában álló gazdálko-
dó szervezet hitelfelvételével, kölcsönfelvételével, illetve hitel-
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viszonyt megtestesítő értékpapírjának kibocsátásával kapcsola-
tos feladatok ellátásában.

Az ÁKK Zrt. a kezesség, garanciavállalás, kölcsönügyletek, értékpa-
pír-kibocsátásért – akár az Magyar Állam, akár a többségi állami tulaj-
donú társaságok érdekében végzi, közreműködésért a központi költ-
ségvetés terhére díjazásban részesül. A díj mértéke az alapügyben sze-
replő tőke összegének legfeljebb 0,025 százaléka. 

Az ÁKK Zrt. és a kincstár az állam által kibocsátott vagy állami ke-
zességvállalással garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok te-
kintetében értékpapír-bizományosi, értékpapír-kereskedelmi, értékpa-
pír forgalomba hozatalát szervező és ehhez kapcsolódó szolgáltatási, 
értékpapír-letétkezelési  és  értékpapír-számlavezetési,  ügyfélszámla-
vezetési,  továbbá értékpapír-kölcsönzési tevékenységet végezhet.  Az 
ÁKK Zrt. és a kincstár e tevékenységeire a tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hazánk az Európai Unióhoz történt csatlakozását követően célul tűzte 
ki az euro övezetbe való belépést, amelynek feltétele az un. Maast-
richt-i kritériumok teljesítése. Ezek szerint a tervezett és a tényleges 
költségvetési deficit piaci áron számítva a GDP 3%-a, míg a teljes ál-
lamadósság-állomány a GDP 60%-a lehet legfeljebb. Jelenleg a kon-
vergencia program révén kívánja a kormány elérni ezeket a küszöb ér-
tékeket, amelynek időpontjával kapcsolatban a szakértők megosztot-
tak.

3. § Az ÁKK Zrt. állampapír forgalmazása

Az ÁKK Zrt. az államadósság finanszírozási tevékenységét az ál-
lampapír kibocsátással végzi. Az állampapír kibocsátását, forgal-
mazását  aukciók és  jegyzések útján bonyolítja  le. Az aukciókon 
részt vehetnek az állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazá-
sára az ÁKK Zrt.-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (Elsőd-
leges forgalmazó). Az Elsődleges forgalmazók jellemzően a hitelinté-
zetek és más pénzügyi vállalkozások.

Az állampapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény felhatal-
mazása alapján dematerializált  értékpapírként kerülnek kibocsátásra. 
A dematerializált állampapírok nyilvántartása a forgalmazók részére a 
KELER Zrt. által vezetett, illetve az ügyfelek részére a forgalmazók 
által vezetett értékpapírszámlákon történik.

A KELER Zrt. a forgalmazók tulajdonában levő értékpapírokat az „A” 
típusú központi értékpapírszámlán, a forgalmazók ügyfeleinek érték-
papírjait a „B” típusú központi értékpapírszámlán összevontan tartja 
nyilván. 
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Az ÁKK Zrt. az Elsődleges forgalmazónként jóváírandó mennyiségek 
átadásával megbízza a KELER Zrt.-t, hogy a kibocsátott Kincstárjegy 
megfelelő mennyiségét a pénzügyi teljesítés napján az Elsődleges for-
galmazók  KELER  Zrt-nél  vezetett  értékpapírszámláján  írja  jóvá, 
amennyiben a jóváírások ellenértéke (a vételár) a forgalmazó pénzfor-
galmi számláján rendelkezésre áll. Ezt követően az Elsődleges forgal-
mazók rendelkezhetnek a  dematerializált  értékpapírok tulajdonosok, 
valamint megbízott számlavezetők értékpapírszámláin történő jóváírá-
sáról. 

A továbbiakban a dematerializált állampapírok nyilvántartása és for-
galmazása az értékpapírszámlákon történik. Az állampapírt a Kibocsá-
tó lejárat előtt nem váltja vissza. Az ÁKK Zrt. a forgalmazó helyek 
közreműködésével fizeti ki a törlesztést a befektetőknek. 

Aukció és jegyzés

Az ÁKK Zrt. az általa kibocsátott diszkont értékpapírokat aukció, míg 
a nem-diszkont értékpapírokat jegyzés útján értékesíti.

Az ÁKK Zrt. a 6 és 12 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincs-
tárjegy aukciókat két heti, a 3 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont 
Kincstárjegy aukciókat heti, az éven túli lejáratú állampapírokét pedig 
havi gyakorisággal szervezi.

Az ÁKK Zrt. a kibocsátásra kerülő diszkont állampapírok sorozatszá-
mát, ISIN-kódját, az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiséget, 
az aukció és a kibocsátás (pénzügyi teljesítés) időpontját, az értékpapí-
rok lejáratának napját nyilvános ajánlattételben (a továbbiakban: Nyil-
vános ajánlattétel) az aukció napját megelőző öt nappal hozza nyilvá-
nosságra.

A befektetőnek az értékpapírszámla-szerződés megkötésekor rendel-
keznie kell az esedékes összegek kifizetésének módjáról. A KELER 
Zrt. az értékpapírszámlán nyilvántartott diszkont állampapír névérté-
két az ÁKK Zrt. a befektetők megbízásából eljáró számlavezetők kez-
deményezésére és a KELER Zrt.  által  közölt  értékpapír-állományok 
alapján számlavezetőkhöz való átutalás útján fizeti ki.

A kamatozó állampapír a Magyar Állam közvetlen, általános és felté-
tel  nélküli  kötelezettségvállalása  arra,  hogy  a  kamatozó  állampapír 
névértékét és előre meghatározott kamatát a megjelölt időben (a lejá-
rat napján) és módon megfizeti. A kamatozó állampapír jegyzés útján 
kerül forgalomba hozatalra, névértéke 10.000.- Ft. 

A  kamatozó  állampapír  kamatának  és  névértékének  megfizetése  a 
központi költségvetés, illetve a központi költségvetés adósságszolgá-
lati kiadásainak terhére történik. A kamatozó állampapíron alapuló kö-
vetelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. 
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Az ÁKK Zrt. a forgalomba hozandó kamatozó állampapírok sorozat-
számát és ISIN-kódját, az adott sorozat forgalomba hozatalának felté-
teleit - ezen belül a jegyzési időszak időtartamát, a pénzügyi teljesítés 
napját, a jegyzési időszak alatt alkalmazandó jegyzési árfolyamot -, az 
értékesítésre meghirdetett  mennyiséget, a kamat mértékét, a kamatfi-
zetés és törlesztés feltételeit, valamint a lejárat napját nyilvános aján-
lattételben a jegyzés kezdőnapját megelőzően legalább 5 nappal előbb 
hozza nyilvánosságra egy országos napilapban és a Magyar Tőkepiac 
című lapban. 

A jegyzés a kamatozó állampapír vásárlására tett feltétlen és vissza-
vonhatatlan nyilatkozat,  melyben a befektető az  ajánlatot  elfogadja, 
kötelezettséget  vállal  az értékpapír  átvételére és  az ellenszolgáltatás 
teljesítésére. Az ajánlathoz a befektető mindaddig kötve marad, amíg 
ajánlata a kibocsátó Magyar Állam nevében eljáró ÁKK Zrt. által el-
utasításra, illetőleg részben vagy egészben elfogadásra nem kerül. 

 Jegyezni csak a forgalmazók számára benyújtott jegyzési nyilatkozat 
teljes kitöltésével és aláírásával lehet. A Kibocsátó jegyzést csak olyan 
személytől fogad el, aki értékpapírszámla vezetésére szerződést kötött, 
és jegyzési nyilatkozatában a számlavezető azonosító adatait és érték-
papírszámlája számát feltüntette.

Az elsődleges  forgalmazók az általuk felvett  jegyzéseket  összesítés 
végett  továbbítják a Budapesti  értéktőzsde számítógépes rendszerén 
keresztül az ÁKK Zrt-nek. AZ összesítésben közölni kell az értékpa-
pírt jegyző személy adatait és az általa jegyzett értékpapírok típusát, 
darabszámát.  A  jegyzések  elfogadásáról,  vagy  visszautasításáról  az 
ÁKK Zrt. dönt a jegyzések összesítésére meghatározott nap 13.00 órá-
ig.

Az ÁKK Zrt. két lépcsőben allokáció útján dönt a jegyzésekről. Első 
lépésben az elsődleges forgalmazók által felvett jegyzéseket összesíti, 
devizabelföldi  magánszemélyenként  5.000.000.-  Ft  összeghatárig  a 
jegyzés elfogadásra kerül. Az e fölötti jegyzéseket az elsődleges for-
galmazók között úgy osztják el, ahogy az egyes elsődleges forgalma-
zók által benyújtott jegyzések aránylanak az összes jegyzéshez. Máso-
dik lépésben az elsődleges forgalmazók a nála jegyzett, 5.000.000.- Ft 
fölötti jegyzéseket a nála ezen összeghatár fölött benyújtott jegyzések 
és a rendelkezésére álló keret arányában osztja el az egyes jegyzők kö-
zött.

A jegyzés pontos végeredményéről a jegyzés lezártát követő munka-
napon 13.00 óráig ad tájékoztatást az ÁKK Zrt. A tájékoztatót az in-
terneten  teszik  közzé.  Az el  nem fogadott  jegyzések  ellenértékét  a 
jegyzés lezártát  követő második munkanapon utalja vissza az ÁKK 
Zrt.
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Az államadósság szerkezete

Mint a fenti ábrából is látható a magyar államadósság döntően érték-
papír  alapú,  zömmel  forint  alapúan  kibocsátott  értékpapírból  áll,  a 
nem értékpapír  alapú hiteladósság a  teljes  adósságállomány 10%-át 
sem  éri  el.  Ez  az  államadósság-szerkezet  mind  a  befektetők 
(hitelezők), mint pedig az állam szempontjából kedvező, hiszen így a 
tőkepiacon hitelezői oldalról könnyen forgatható, miáltal erős másod-
lagos piaca alakul ki az állampapíroknak, másrészről az állam szem-
pontjából is  jelentékeny nyilvántartási  terhet  vesz le magáról  azzal, 
hogy nem kell könyveiben tételesen nyilvántartania a hitelezőket, csak 
a kibocsátott állampapírokat.
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VIII. FEJEZET: 
BANKJOG

1. § Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2. § Pénzügyi szolgáltatások
3. § Pénzügyi intézmények típusai
4. § Pénzügyi intézmények engedélyezése
5. § Magyar Nemzeti Bank
6. § Banki szerződések

Bankjognak a pénzügyi intézményeknek a pénzügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tevékenységének jogi szabályozását tekintjük, ide értve az 
ezen tevékenységekhez kapcsolódó felügyeleti és engedélyezési sza-
bályokat is, valamint a pénzpiac működésére vonatkozó egyéb szabá-
lyokat. A demokratikus átmenettel párhuzamosan alakult ki a kétszin-
tű bankrendszer és fejlődött ki a modern pénz és tőkepiac hazánkban. 
A modern bankjogi szabályozás révén, a magyar gazdaság szervesen 
tud kapcsolódni a globális tőkepiaci rendszerbe. A bankjog a tőkepiac 
jellegéből fakadóan a tevékenységek keretét határozza meg, amelyen 
belül a piaci szereplők autonómiája érvényesül, ami felett az állam el-
lenőrző, engedélyező felügyeletet gyakorol. A bankjog alapja egyfelől 
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
tv., amely a piaci szereplőre vonatkozó szabályok alapjait fekteti le, 
másfelől pedig a piaci szereplők ellenőrzését végző Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) működési szabályait tartalmazó 
2007. évi CXXXV. tv. A bankjog területén döntően törvényeket talá-
lunk, de emellett a jogterület rendelkezik egy speciális jogforrással, az 
MNB rendelettel, mivel az MNB elnöke a bankrendszer működtetése 
körében – döntően technikai kérdésekben – önálló jogalkotói jogkörrel 
rendelkezik.

1. § Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

2000. április 1-vel jött létre az 1999. évi CXXIV. törvénnyel a PSZÁF 
a pénzügyi szektor több területének elkülönült felügyeleti szerveinek, 
a korábbi Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosítási 
Felügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet összevonásával. Az időköz-
ben eltelt hazai és döntően nemzetközi pénzügyi változások hatására 
szükségessé vált a PSZÁF működését szabályozó törvény újrakodifi-
kálása, amit a jelenleg hatályos 2007. évi CXXXV. tv. teremtett meg. 
A  PSZÁF  a  pénzügyi  szektor  egészét  ellenőrző  kormányhivatal, 
amely tevékenysége során szorosan együttműködik – a két, független 
intézmény hatáskörének tiszteletben tartása mellett – az MNB-vel és a 
Gazdasági Versenyhivatallal (GVH).
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A PSZÁF 3-5 tagú, Felügyeleti Tanácsból és hivatalból áll. A Tanács 
elnökét a miniszterelnök javaslatára az Országgyűlés választja 6 éves 
időtartamra, többi tagját a köztársasági elnök nevezi ki. A Tanács dön-
téseit legalább három tag egybehangzó szavazatával hozza.

A PSZÁF látja el az alábbi körbe tartozó szervezetek és személyek 
felügyeletét:

 Hitelintézetek,
 Pénzügyi vállalkozások,
 Lakástakarék-pénztárak,
 Jelzálog-hitelintézetek,
 Magánnyugdíj-pénztárak,
 Biztosítók és viszontbiztosítók,
 Biztosításközvetítők és biztosítási alkuszok,
 Befektetési szolgáltatók,
 Befektetési alapok és alapkezelők,
 Elszámolóház és tőzsde,
 Pénzforgalmi tevékenységet végző vállalkozások.

A PSZÁF feladatai az alábbi csoportokba sorolhatók:

 Engedélyezési eljárások lefolytatása,
 Bejelentési eljárás lefolytatása,
 Nyilvántartások vezetése,
 Ellenőrzések,
 Intézkedések és szankciók alkalmazása,
 Kapcsolattartás (esetenként közös eljárás lefolytatása) magyar 

és EU társszervekkel.
A PSZÁF eljárásait bejelentésre, panaszra, vagy hivatalból indítja.

2. § Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatás az alábbi tevékenységek végzése forintban, de-
vizában, illetőleg valutában:

 betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét 
meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása;

 hitel és pénzkölcsön nyújtása;

 pénzügyi lízing;
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 pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;

 elektronikus  pénz,  valamint  készpénz-helyettesítő  fizetési 
eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás 
nyújtása;

 kezesség  és  bankgarancia  vállalása,  valamint  egyéb  bankári 
kötelezettség vállalása;

  valutával,  devizával  -  ide  nem  értve  a  pénzváltási 
tevékenységet -, váltóval,  illetve csekkel saját  számlára vagy 
bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;

 pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység);

 letétkezelés kollektív befektetések részére;

 letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;

 hitel referencia szolgáltatás;

 önkéntes  kölcsönös  biztosító  pénztár  részére  történő 
vagyonkezelés;

 készpénzátutalás;

 magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelés.

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás az alábbi tevékenységek üzletszerű 
végzését jelenti forintban, illetve devizában:

 pénzváltási tevékenység;

 az  elszámolásforgalom  lebonyolítása  (elszámolásforgalmi 
ügylet);

 pénzfeldolgozási tevékenység;

 pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

Pénzügyi szolgáltatás, valamint kiegészítő pénzügyi szolgáltatás csak 
a PSZÁF engedélyével végezhető. Egyes tevékenységek esetében az 
engedélyezési eljárásban részt vesz a Magyar Nemzeti Bank (MNB). 
Az elszámolásforgalom és a pénzfeldolgozás esetében az engedélye-
zés teljesen az MNB hatáskörébe tartozik arról a PSZÁF-et csak érte-
síti.

Az ügynöki tevékenység speciális tevékenység, itt az engedélyezés az 
általános szabályoktól eltérően alakul. Az ügynököket az őket megbí-
zó hitelintézetek saját belső minőségbiztosításnak vetik alá és az ezen 
belső szűrésen átesett személlyel, vagy szervezettel kötik meg az ügy-
nöki szerződést. A hitelintézet által ily módon megbízott ügynökök-
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nek nem kell a PSZÁF-től külön engedélyt kérni, a hitelintézet jelenti 
be a PSZÁF-nek, hogy az adott személy/szervezet ügynökeként mű-
ködik. A hitelintézet az ügynökeiben bekövetkező változásokról rend-
szeresen tájékoztatja a PSZÁF-et.

A hatályos jog a pénzügyi intézmények két típusát ismeri, a hitelinté-
zetet, illetve a pénzügyi vállalkozást. Pénzügyi szolgáltatást kizárólag 
pénzügyi  intézmény végezhet.  A  pénzügyi  intézmény,  a  pénzügyi 
szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag az alábbi tevékenysé-
geket folytathatja:

 kiegészítő pénzügyi szolgáltatást,

 biztosításközvetítői tevékenységet,

 befektetési szolgáltatási, 

 kiegészítő befektetési szolgáltatási, 

 árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet 

 értékpapír-kölcsönzést,

 aranykereskedelmi ügyletet,

 részvénykönyvvezetést,

 elektronikus  aláírás  szolgáltatást  (hitelesítés,  időbélyegzés, 
hitelesítő eszközön aláírás létrehozás, aláírás archiválás),

 Diákhitel  Központ  hitelezési  tevékenységének  elősegítése 
érdekében végzett tevékenységet, 

 megbízás  alapján  elektronikus  pénzeszközön  történő 
adattárolást,

 a  pénzügyi  szolgáltatásból  származó  veszteség  mérséklése, 
illetve elhárítása érdekében tulajdonába került fedezet, illetőleg 
biztosíték hasznosítására irányuló tevékenységet,

 követelések  megbízás  alapján  történő kezelésére,  behajtására 
irányuló tevékenységet

A bankjog hitelintézeteket érintő része alapvető feladata a hitelintéze-
tek  prudenciális szabályozása  és felügyelete. A hitelezési kockázat 
esetében a törvény felhatalmazása alapján született végrehajtási rende-
letek - az intézmény méretétől, tevékenységének összetettségétől, az 
általa vállalt kockázatok jellegétől függően - többféle számítási mód 
alkalmazására adnak lehetőséget és ezzel lehetővé válik a hitelkocká-
zatot csökkentő tényezők figyelembe vétele a tőkekövetelmény számí-
tásánál.
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A  hitelintézet  piaci  kockázatot,  tőkekövetelményt  (tőkemegfelelést) 
számít. A számítás részletszabályait itt a pudencia érdekében a jogal-
kotó törvényi szinten, a törvény mellékletében helyezte el a részletes 
számítási szabályokat. Ezek mellett fontos tényező a működési kocká-
zat. Az ezzel kapcsolatos tőkekövetelmény meghatározása is többféle 
módszerrel történhet. A különböző módszerek közül az intézmények 
választhatnak, de mindig szükséges a PSZÁF jóváhagyása a választott 
módszer alkalmazásához.

Ezek a rendelkezések a kockázatokhoz minél jobban igazodó kocká-
zatkezelési  módszerek alkalmazását  azáltal  ösztönzik, hogy a fejlet-
tebb módszerrel, nagyobb pontossággal elvégzett számítások esetében 
a tőkekövetelmény jobban igazodjon a tényleges kockázatokhoz,  és 
így a kockázat a portfolió összetételétől függően alacsonyabb lehet, 
mintha egyszerűbb, a kockázatokat durvábban becslő eljárásokat al-
kalmazna az intézmény.

3. § A pénzügyi intézmények típusai

hitelintézet

 bank

 szakosított hitelintézet

 szövetkezeti hitelintézet

pénzügyi vállalkozás

 pénzügyi holding társaság

 hitelintézeti elszámolóház

Hitelintézet: az a pénzügyi intézmény, amely a  pénzügyi szolgáltatá-
sok közül legalább betétet gyűjt, vagy más visszafizetendő pénzesz-
közt fogad el a nyilvánosságtól (ide nem értve a külön jogszabályban 
meghatározott nyilvános kötvénykibocsátást), valamint hitelt és pénz-
kölcsönt nyújt vagy elektronikus pénzt bocsát ki.

Kizárólag hitelintézet jogosult

 betét gyűjtésére, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben 
-  bank  vagy  állam  által  a  visszafizetésre  vállalt  kezesség 
vagy bankgarancia nélkül - más visszafizetendő pénzeszköz 
nyilvánosságtól való elfogadására,

 pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására 

 készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására,
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 pénzváltási tevékenység végzésére.

A hitelintézet  típusai:  bank, szakosított  hitelintézet,  szövetkezeti 
hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet).

Bank az a hitelintézet, amely legalább betétgyűjtést, hitel- és kölcsön-
nyújtást, valamint pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását végzi. Kizáró-
lag bank kaphat engedélyt  a pénzügyi szolgáltatások teljes  körének 
végzésére. A működési formája kizárólag (zárt körűen, vagy nyilváno-
san működő) részvénytársaság, vagy külföldi  vállalkozás magyaror-
szági fióktelepe lehet.

Szakosított hitelintézet az a hitelintézet, amely a rá vonatkozó külön 
törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének vég-
zésére, azzal,  hogy nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások 
teljes körének végzésére. A működési formája kizárólag (zárt körűen, 
vagy nyilvánosan működő) részvénytársaság, vagy külföldi vállalko-
zás magyarországi fióktelepe lehet.

Szövetkezeti  hitelintézet a  pénzügyi  szolgáltatások és  a  kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatások közül csak azokat végezheti, amelyre a tör-
vény külön feljogosítja és ezen tevékenységeket is csak akkor végez-
heti a saját szövetkezeti tagjain kívüli személyek részére, ha ezt a tör-
vény kifejezetten megengedi. A működési formája kizárólag szövetke-
zet lehet.

Pénzügyi vállalkozás

 az  a  pénzügyi  intézmény,  amely  a  hitelintézetek  részére 
fenntartott  pénzügyi  szolgáltatások  kivételével,  egy  vagy 
több pénzügyi szolgáltatást végez,

 a  pénzügyi  holding társaság:  olyan pénzügyi  vállalkozás, 
amelynek leányvállalata kizárólag, vagy döntően hitelintézet, 
pénzügyi  vállalkozás,  befektetési  vállalkozás,  és  legalább 
egy hitelintézet és egy befektetési vállalkozás leányvállalata 
van.

 a  hitelintézeti  elszámolóház:  olyan  pénzügyi  vállalkozás, 
amely  kizárólag  pénzpiaci  elszámolási  feladatokat  végez 
üzletszerűen.

A pénzügyi vállalkozás működési formája kizárólag (zártkörűen, vagy 
nyilvánosan működő) részvénytársaság, vagy külföldi vállalkozás ma-
gyarországi fióktelepe, vagy alapítvány lehet.

A prudens működéshez szükséges a pénzintézetek vonatkozásában a 
gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott alaptőke mi-
nimumhoz képest magasabb minimális alaptőke rögzítése. 
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Az  egyes pénzügyi intézmény típusokra az alábbi alaptőke mini-
mumot határozta meg a jogalkotó:

 Bank: 2.000.000.000.- HUF

 Szakosított  hitelintézet:   a  szakosításnak  megfelelően  rá 
vonatkozó külön törvényi szabályozás határozza meg.

 Szövetkezeti hitelintézet 50.000.000.- HUF

 Pénzügyi vállalkozás: 50.000.000.- HUF

 Hitelintézeti elszámolóház: 500.000.000.- HUF 

 Pénzügyi holding társaság: 2.000.000.000.- HUF

 Ha a pénzügyi intézmény külföldi vállalkozás magyarországi 
fióktelepe,  akkor  működési  formától  függetlenül: 
2.000.000.000.- HUF

Pénzügyi intézmény alapításához a jegyzett tőkét csak pénzbeli hoz-
zájárulásként  lehet befizetni. Ennek a szigorú szabálynak, ami teljes 
mértékben kizárja a nem pénzbeli hozzájárulással (apport) történő ala-
pítást, illetőleg alaptőke emelést, prudenciális okai vannak. A jegyzett 
tőkét kizárólag olyan hitelintézetnél lehet befizetni, illetve a működés 
megkezdéséig  olyan  hitelintézetnél  vezetett  számlán  lehet  tartani, 
amely nem vesz részt az alapításban, és amelyben az alapítónak nincs 
tulajdona, illetve amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal. 

Az alapítás és tőkeemelés kizárólag pénzben való teljesítésének merev 
szabálya alól a 90-es évek bankválságai (pl. Postabank konszolidáció) 
miatt  kivételt  kellett  tenni  nemzetgazdasági  okokból.  Eszerint,  ha a 
Magyar Állam hajt végre alaptőke-emelést új részvények jegyzé-
sével, akkor az alaptőke emelését állampapír rendelkezésre bocsátá-
sával is végre lehet hajtani olyan esetben, amikor egy hitelintézet fi-
zetésképtelensége az ország vagy valamely nagyobb régió gazdasá-
gi érdekeit, vagy a bankrendszer megbízható működését súlyosan 
veszélyeztetné, és a fizetésképtelenség, illetve a felszámolás csak az 
állam beavatkozásával hárítható el.

4. § Pénzügyi intézmény engedélyezése

Mivel a pénzügyi intézmény jelentős makrogazdasági hatások kiváltá-
sára lehet képes, gazdaságpolitikai szempontból indokolt a pénzügyi 
intézmény  tulajdonosi  körének  szabályozása.  Ezért  pénzügyi  intéz-
mény  befolyásoló  részesedéssel  rendelkező  tulajdonosa  csak  olyan 
személy lehet, aki független a pénzügyi intézmény prudens működését 
veszélyeztető befolyástól, és biztosítani képes a pénzügyi intézmény 
megbízható, gondos tulajdonosi irányítását  és  ellenőrzését,  valamint 
akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható és 
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ezáltal nem zárja ki a pénzügyi intézmény fölötti hatékony felügyelet 
gyakorlását.

A pénzügyi intézmény alapítása a PSZÁF engedélyéhez kötött. A 
PSZÁF a benyújtott dokumentáció alapján dönt az alapítási engedély 
megadása tárgyában. A kérelméhez mellékelni kell:

 az alapítani tervezett pénzügyi intézmény alapító okiratát;

 a  tervezett  működési  terület  (országos  kiterjedésű  vagy 
meghatározott területi egységre korlátozott) meghatározását 
tartalmazó iratot;

 hitelintézet  esetében  a  jegyzett  tőke  50%-ának,  pénzügyi 
vállalkozás esetében a jegyzett tőke 100%-ának az alapítók 
által történő tényleges befizetésére és rendelkezésre állására 
vonatkozó igazolást;

 a szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési 
rendjére  vonatkozó,  illetőleg  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatra  vonatkozó  tervezet  bemutatását,  ha  ezeket  az 
alapító okirat részletesen nem tartalmazza;

 külföldi  székhelyű  kérelmező  esetében  nyilatkozatot  a 
kérelmező  kézbesítési  megbízottjáról,  aki  csak 
Magyarországon  bejegyzett  ügyvéd,  illetve  ügyvédi  iroda, 
vagy a kérelmező magyarországi bankképviselete lehet;

 annak igazolását, hogy a  rendelkezik a pénzügyi szolgáltatás 
nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,

 az  információátadás  rendjének  bemutatását  és  a 
hitelintézettel  szoros  kapcsolatban  álló  személyek 
nyilatkozatát  arról,  hogy  a  hitelintézet  összevont  alapú, 
illetőleg kiegészítő felügyelete érdekében szükséges adatot, 
tényt és információt a PSZÁF rendelkezésére bocsátja.

Az alapítási engedély birtokában az alapítók megalapíthatják az enge-
délyben foglaltak szerint a pénzügyi intézményt. Az alapítást követő-
en a tevékenység megkezdéséhez a pénzügyi intézménynek működési 
engedélyre van szüksége. Ez a működési engedély intézmény típuson-
ként különböző. A hitelintézet a kérelméhez az alábbi iratokat csatol-
ja:

 a  jegyzett  tőke  teljes  összege  befizetésére  vonatkozó 
igazolást,

 a  hitelintézet  jegyzett  tőkéjében  legalább  5%-os 
részesedéssel  vagy  szavazati  joggal  rendelkező  tulajdonos 
azonosítására alkalmas adatokat,

 a középtávú - az első három évre vonatkozó - üzleti tervet, a 
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működéshez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek 
biztosítására vonatkozó tényeket,

 a  folytatni  kívánt  tevékenységekre vonatkozó,  az  általános 
szerződési  feltételeket  is  tartalmazó  egy  vagy  több 
üzletszabályzatot,

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenységét mikor 
kívánja megkezdeni,

 az  Országos  Betétbiztosítási  Alapnak  megküldött 
csatlakozási nyilatkozat másolatát,

 nyilatkozatot  arról,  hogy  a  jogszabályban  meghatározott, 
illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére 
felkészült,  valamint  az  adatszolgáltatáshoz  felhasznált 
számítógépes programok tesztfuttatási eredményeit,

 számviteli  politikájának,  részletes  számviteli  rendszerének 
tervezetét,

 valamely,  a  hitelintézetek  közötti  elszámolásforgalom 
lebonyolítását  végző  átutalási  rendszerhez  való  közvetlen 
csatlakozásról  szóló  nyilatkozatot  és  a  csatlakozás 
elfogadásáról adott nyilatkozatot,

 a  központi  hitelinformációs  rendszerhez  történő 
csatlakozásról szóló nyilatkozatot,

 a  hitelintézet  likviditását,  fizetőképességét  (szolvenciáját) 
súlyosan  veszélyeztető  állapot  esetén  alkalmazandó  -  a 
hitelintézet igazgatósága által elfogadott - eljárás rendjét,

 a szervezeti  felépítését,  az irányítási,  döntési és ellenőrzési 
rendjét,  illetőleg a szervezeti  és  működési  szabályzatát,  ha 
ezeket az alapító okirat részletesen nem tartalmazza.

 Az  Európai  Unió  közös  pénzügyi  rendszereihez  való 
csatlakozás miatt a PSZÁF bejelenti az Európai Bizottságnak

 a hitelintézet részére kiadott működési engedélyt,

 az  olyan  fióktelep  formájában  működő  hitelintézet 
létesítésére  kiadott  engedélyt,  amelynek  anyavállalata 
harmadik országban bejegyzett hitelintézet,

 harmadik  országban  bejegyzett  hitelintézet  által 
Magyarországon  bejegyzett  hitelintézetben  történő  olyan 
részesedés  szerzést,  amelynek  eredményeképpen  a  magyar 
hitelintézet harmadik országbeli hitelintézet leányvállalatává 
válik,
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 a pénzügyi holding társaság számára kiadott engedélyt.

A bejelentésben a PSZÁF jelzi, ha a működési engedélyt olyan hitel-
intézetnek adták ki, amely közvetlenül vagy közvetve egy vagy több, 
harmadik  országban  bejegyzett  hitelintézet  leányvállalata,  továbbá 
részletesen bemutatja ebben az esetben a vállalatcsoport struktúráját. 
A bejelentést az  Európai Bankbizottságnak  is meg küldi.

5. § Magyar Nemzeti Bank

A  Magyar  Nemzeti  Bank  (MNB)  a  Magyar  Köztársaság  központi 
bankja. Hazánk EU csatlakozása óta az MNB a Központi Bankok Eu-
rópai Rendszerének (KBER) tagja. Az EU csatlakozásra való felké-
szülés során az MNB működését szabályozó joganyag újraszabályo-
zásra került, jelenleg a 2001. évi LVIII. törvény szabályozza. 

A  KBER  elsődleges  célkitűzése  az  árstabilitás.  Az  MNB,  mint  a 
KBER tagja ugyancsak ezt tartja elsődlegesen szem előtt tevékenysé-
ge során. Az MNB úgy támogatja a Kormány gazdaságpolitikai prog-
ramjának megvalósítását, hogy az ne veszélyeztesse elsődleges céljá-
nak érvényesülését

Az elsődleges cél mellett, az integrációban működő jegybank alapvető 
feladatai a monetáris politika meghatározása és megvalósítása, deviza 
műveletek végzése árfolyampolitikai célok megvalósítása érdekében, 
a hivatalos deviazatartalékok képzése és kezelése, továbbá a fizetési 
rendszer működtetése és működőképességének biztosítása. Az említett 
feladatokat  már a jegybanktörvény jelenlegi szövege is  tartalmazza, 
azonban a szöveg eltérő helyein szétszórtan. Célszerű e feladatokat a 
törvény szövegében azonos helyen egységesen, mint a KBER-rel kap-
csolatos feladatokat megjeleníteni. 

Az alapvető feladatok tekintetében kettős követelmény áll fenn. Egy-
részt a jegybanknak - csakúgy, mint az elsődleges cél tekintetében - 
függetlennek kell lennie a KBER-rel kapcsolatos feladati végrehajtása 
során, másrészt további feladatot csak abban az esetben és olyan mér-
tékben láthat el, ha az nem veszélyezteti az elsődleges céljának eléré-
sét.

Az MNB monetáris politikáját a vonatkozó jogszabályi keretek között 
önállóan alakítja ki, nem kérhet, és nem fogadhat el semmiféle inst-
rukciókat a kormányzati szféra intézményeitől a feladatai ellátásával 
kapcsolatban. Az intézményi függetlenség biztosítéka, hogy az MNB 
elnöke az  Országgyűlésnek tartozik csak beszámolási  kötelezettség-
gel. Az MNB függetlenségének másik aspektusa, hogy az MNB nem 
nyújthat semmiféle hitelt állami, önkormányzati szerveknek.

Az MNB feladatai: 
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 az árstabilitás elérése és fenntartása,

 monetáris  politikai  eszközökkel  támogatja  a  Kormány 
gazdaságpolitikáját,

 meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát,

 kizárólagosan  jogosult  bankjegy-  és  érmekibocsátásra.  Az 
MNB által kibocsátott bankjegy és érme a Magyar Köztársaság 
törvényes fizetőeszköze. Az MNB által kibocsátott bankjegyen 
és érmén kívül a Magyar Köztársaságnak nincs más törvényes 
fizetőeszköze,

 hivatalos  deviza-  és  aranytartalékot  képez  és  kezeli  azt.  a 
devizatartalék  kezelésével  és  az  árfolyampolitika 
végrehajtásával kapcsolatban devizaműveleteket végez,

 kialakítja  a  fizetési  és  elszámolási,  valamint  az  értékpapír-
elszámolási  rendszereket  és  figyelemmel  kíséri  (felvigyázza) 
azok  tevékenységét  e  rendszerek  biztonságos  és  hatékony 
működése,  továbbá  a  pénzforgalom  zavartalan  lebonyolítása 
érdekében,

 feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat gyűjt 
és hoz nyilvánosságra,

 támogatja a pénzügyi rendszer stabilitását, valamint a pénzügyi 
rendszer  prudenciális  felügyeletére  vonatkozó  politika 
kialakítását és hatékony vitelét,

 jegybanki információs rendszert működtet,

 egyéb  tevékenységet  -  jogszabályban  meghatározott 
felhatalmazás  alapján  -  csak  elsődleges  célja  és  alapvető 
feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül folytathat.

Monetáris politikáját az MNB az alábbi eszközökkel valósítja meg:

 számlavezetési körében betétet fogad el,

 nyíltpiaci  műveletek  és  visszavásárlási  megállapodások 
keretében értékpapírokat vásárol, elad és közvetít az azonnali 
és származtatott piacokon,

 saját értékpapírokat bocsát ki,

 árfolyamokat és kamatokat befolyásol és meghatároz,

 értékpapírokat számítol le (visszleszámítol),

 szabályozza a kötelező tartalékot,
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 egyéb jegybanki eszközöket alkalmaz.

Kötelező jegybanki tartalék:  MNB elnöke által rendeletben előírt, a 
pénzügyi intézmények és a befektetési vállalkozások idegen forrásaik 
meghatározott  arányában (tartalékráta)kötelesek tartalékot elhelyezni 
az MNB-nél.

Árfolyam-szabályozás:  MNB külföldi pénznemek forintra és forint-
nak külföldi pénznemekre való átszámítására vonatkozó hivatalos ár-
folyamokat jegyez és hoz nyilvánosságra. Az árfolyamrendszerről és 
annak valamennyi jellemzőjéről, különösképpen a sávszélességről, a 
középárfolyamról és a valutakosár összetételéről a Kormány az MNB-
vel egyetértésben dönt. 

Kamatpolitika: irányadó  kamatként  jegybanki  alapkamatot  állapít 
meg. Az MNB a jegybanki alapkamat mértékét a Magyar Közlönyben 
közzéteszi.

Rendkívüli hitelnyújtás hitelintézet szükséghelyzetében: Amennyi-
ben olyan körülmény áll fenn, amely miatt egy hitelintézet működése 
a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti, az MNB a hitelintézet-
nek a monetáris finanszírozás tilalmának betartásával rendkívüli hitelt 
nyújthat. E hitel rendelkezésre bocsátását az MNB a PSZÁF intézke-
désétől teszi függővé.

Az MNB által vezetett számlák:

 a kincstári egységes számla, 

 az államháztartásért felelős által kijelölt egyéb állami számlák,

 az  Állami  Privatizációs  és  Vagyonkezelő  Részvénytársaság 
pénzforgalmi számlája, 

 az  Államadósság  Kezelő  Központ  Részvénytársaság 
pénzforgalmi számlája,

 a hitelintézetek pénzforgalmi számlája,

 az elszámolóházak pénzforgalmi számlája,

 az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektetővédelmi Alap 
pénzforgalmi számlája,

 a központi értéktári tevékenységet folytató szervezet (KELER 
Zrt) pénzforgalmi számlája.

Az MNB jogi formája zártkörűen működő részvénytársaság. Az MNB 
jegyzett tőkéje 10.000.000.000.- HUF.

Az MNB szervei: a monetáris tanács és a felügyelő bizottság.
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A monetáris tanács: a monetáris politika alakítását végző szerv. Szük-
ség esetén bármikor összehívható, de havonta legalább egy alkalom-
mal ülésezik. A monetáris tanács legalább öt, legfeljebb hét tagból áll. 
A monetáris tanács tagjai: az MNB elnöke, mint a monetáris tanács el-
nöke; az MNB alelnökei; további legfeljebb négy tag, akiket hat évre a 
köztársasági elnök nevez ki. A monetáris tanács tagja az a magyar ál-
lampolgár lehet, aki monetáris, pénzügyi, illetőleg a hitelintézeti tevé-
kenységgel  kapcsolatos  kérdésekben  kiemelkedő  elméleti,  illetőleg 
gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik.

A felügyelő bizottság: az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének 
szerve. A tagokat az Országgyűlés választja, valamint az államháztar-
tásért felelős miniszter is delegál egy képviselőt és egy szakértőt.

6. § Bankügyletek
A napi  forgalomban a bankok számos szerződéstípust  alkalmaznak. 
Ezek egyik közös tulajdonságuk, hogy a szerződéses feltételrendszert 
a bank alakítja ki az adott típusra vonatkozó általános szerződési felté-
telek kidolgozásával, ezért az ügyfélnek a szerződéskötési szabadsága 
az esetek döntő többségében arra korlátozódik, hogy az adott feltéte-
lek mellett meg kívánja-e kötni a szerződést. A hitelintézeti szerződé-
seknél az ügyfél által aláírt egyedi szerződés mellett a vonatkozó álta-
lános szerződési feltételek is a jogviszony szerves részét képezik. A 
bank jogosult az általános szerződési feltételeinek egyoldalú módosí-
tására, azonban annak hatályba lépését megelőzően a módosításról tá-
jékoztatást  kell  közzétennie.  Az  alábbiakban  a  legalapvetőbb banki 
szerződésekkel, illetőleg az EBKM és THM fogalmával és számítási 
módjával foglalkozunk. Ezek az alapvető banki szerződések a polgári 
törvénykönyvben külön nevesített szerződésként jelennek meg. A régi 
Ptk. (1959. évi IV. tv.) és az újPtk. (2009. évi CXX. tv.) alapvetően 
hasonlóan szabályozza ezeket a szerződéseket, kisebb eltérésekkel.

Hitelszerződés
A köznapi életben a kölcsön és a hitel fogalma egybemosódott, azon-
ban jogilag két külön szerződésről beszélhetünk.  Hitelszerződéssel a 
hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meg-
határozott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és 
a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte 
esetén - kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. A 
szerződés írásba foglalása a régi Ptk. szerint a szerződés érvényességi 
feltétele, ezt az újPtk. elhagyja. A hitelszerződés megkötése előtt a hi-
telintézet hitelbírálatot végez az igénylő vonatkozásában.

Kölcsönszerződés
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Jellemzően a hitelszerződés megkötését követően kötött szerződés, de 
a gyakorlatban számos esetben a hitelszerződéssel egyidejűleg, esetleg 
a hiteljogviszony is a kölcsönszerződésbe épül bele.  Kölcsönszerző-
dés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott 
pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig kö-
teles a kölcsön összegét a szerződés kamattal növelten szerint visz-
szafizetni. A szerződést a régi és az új Ptk egyformán szabályozza.

A hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha
 a kölcsönnek a  szerződésben meghatározott  célra  fordítása 

lehetetlen;
 az adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott cél-

jától eltérően használja;
 a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és 

azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki;
 az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvoná-

sára irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafize-
tésének lehetőségét;

 az adós más súlyos szerződésszegést követett el;
 az adós hitelképtelenné válik;
 az adós a hitelintézetet a kölcsön összegének megállapításá-

nál  valótlan  tények  közlésével,  adatok  eltitkolásával  vagy 
más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön össze-
gének a megállapítását befolyásolta;

 az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának 
megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés el-
lenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerződés-
ben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele-
zettségét megszegi.

Bankszámlaszerződés
Bankszámlaszerződéssel a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, 
hogy a  vele  szerződő  fél  (számlatulajdonos)  rendelkezésére  álló 
pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabálysze-
rű kifizetési  és átutalási  megbízásokat teljesíti,  a számlatulajdo-
nost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla 
egyenlegéről értesíti. A szerződést a régi és az új Ptk egyformán sza-
bályozza. A bankszámla nem szűnik meg azzal, hogy egyenlege kime-
rül. A bankszámla napjainkban egyre elengedhetetlenebb a gazdasági 
életben, mivel jogszabály a jogalanyokat számos esetben bankszámla 
vezetésére kötelezi:

 a nem magánszemély adóalanyok és az ÁFA alany magánsze-
mélyek adó- és járulék kötelezettségeiknek csak átutalással te-
hetnek eleget;
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 a közszolgálatban álló személyek (köztisztviselők, közalkalma-
zottak, hivatásos szolgálati viszonyban álló személyek, bírák, 
ügyészek)  munkabérét  a  munkáltató  kizárólag  bankszámlára 
utalhatja.

Folyószámla szerződés
Bár  a  köznyelv gyakran a  bankszámla szinonimájaként  alkalmazza, 
fontos kiemelni, hogy a folyószámla a bankszámlától lényegesen elté-
rő speciális jogintézmény. Míg a bankszámlaszerződés kétoldalú jog-
viszony (számlatulajdonos – hitelintézet), addig a folyószámla szerző-
dés több, de legalább háromoldalú jogviszony. A jogviszony szereplői 
egyfelől az egymással – jellemzően tartós – elszámolási jogviszony-
ban álló felek, akik a folyószámlát létesítik, valamint a folyószámlát 
vezető hitelintézet. Folyószámla-szerződéssel a felek meghatározott 
jogviszonyból  származó  kölcsönös  pénzköveteléseiknek  egységes 
számlán való elszámolására vállalnak kötelezettséget. A felek a fo-
lyószámlán levő egyes követeléseikkel nem rendelkezhetnek; rendel-
kezési joguk a folyószámla egyenlegére nézve áll fenn. Végrehajtás 
alá vonni csak a folyószámlának a végrehajtás foganatosításakor fenn-
álló egyenlegét lehet. Az egyenleget, illetőleg az annak alapjául szol-
gáló tartozásokat és követeléseket a felek a közléstől számított tizenöt 
napon belül írásban kifogásolhatják. Ha a felek az egyenleget nem ki-
fogásolták, illetőleg a kifogásolt tételekben megegyeztek, vagy a kifo-
gás tárgyában a bíróság határozatot hozott, az egyes követelések meg-
szűnnek,  és  helyükbe  a  folyószámla-egyenleg  lép.  A szerződést  az 
újPtk. külön nem nevesíti.

Betétszerződés
Betétszerződés alapján a hitelintézet köteles a szerződő fél által le-
kötött  pénzeszközök  után  kamatot  fizetni  és  a  betét  összegét  a 
szerződés szerint visszafizetni. A betétet kizárólag névre szólóan le-
het elhelyezni, a korábban nem névre szólóan elhelyezett betéteket a 
pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozását  megfékező  nemzetközi 
egyezmények alapján hozott hazai jogszabályok alapján azok nevesí-
téséig a hitelintézetek zárolják, azokat csak a tényleges haszonhúzó 
azonosítása esetén lehet felszabadítani a zárlat alól. A betét elhelyez-
hető a hitelintézetnél más kedvezményezett részére is. A jogosult a be-
tétet annak futamideje előtt is felveheti, ez esetben  a hitelintézet üz-
letszabályzatában  meghatározott  csökkentett  mértékű  kamatra  jogo-
sult, vagy a kamatot elveszti. A szerződést a régi és az új Ptk egyfor-
mán szabályozza.

Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM)
A  hitelintézetnek  üzletszabályzatában  az  egyes  általa  kínált  betéti 
szerződések  esetében  rögzített  kamatszámítási  módszeren  kívül  az 
EBKM-et is ki kell számítania, amelyből az ügyfél megállapíthatja, 
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hogy a betét lekötési  futamidejének végén mekkora összegű ka-
matra számíthat. Határozatlan időre lekötött, illetve le nem kötött be-
tét esetén a lekötési időt egy évnek kell tekinteni, a hitelintézet azon-
ban jogosult az általa jellemzőnek tartott lekötési időre vonatkozóan 
kiszámított mutatót is közzétenni. Az EBKM számításánál a kamat-
összegben csak a ténylegesen kifizetendő (jóváírandó) összeg vehető 
figyelembe. Ha a kifizetendő kamatot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, 
díj) – kivéve a kamatadót - levonás terheli, akkor a kamatösszeget a 
levonás összegével csökkenteni kell. Az EBKM értéke mellett közzé 
kell tenni az EBKM kiszámításánál használt egyedi képletet is.

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha 
a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:

n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM értéke,
ti:  a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok 

száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg vissza-

fizetés összege.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
A THM az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által vissza-

fizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításá-
ig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban fizetett  összes költséggel 
csökkentett  hitelösszeggel.  A THM számításánál  az  ügyfél  által  a 
pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik sze-
mélynek fizetett költségek közül az ügyfél által felajánlott fedezet ér-
tékbecslésének díját és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját kell 
figyelembe venni.
A THM számításánál nem vehető figyelembe:

 a prolongálási költség,
 a késedelmi kamat,
 az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben 

vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
 a biztosítási és garanciadíjak, 
 az átutalási díjak.
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H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költsé-
gekkel,

Ak: a k-adik törlesztőrészlet összege,

m: a törlesztőrészletek száma,
tk: a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett 

időpontja,
i: a THM értéke.
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IX. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI JOG

1. § A biztosítási piac szereplői
2. § A biztosítási ágak
3. § A biztosítási szerződés
A biztosítás mint jogintézmény és a biztosítási jogviszony  kialakulá-
sához az a felismerés vezetett, hogy léteznek olyan mindenkitől füg-
getlen és nem befolyásolható kockázati  tényezők, amelyek bekövet-
kezte esetén az érdekelt számottevő kárt szenved el. A nagyobb társa-
dalmi közösségekben nagyobb számú személy található, akik ugyan-
annak a kockázatnak vannak kitéve – hasonló, vagy eltérő rizikófaktor 
mellett  –  és  ezek  a  személyek  kockázatközösséget  hoznak létre.  A 
kockázatközösség tagjai egy alapot hoznak létre, amelyből a kockázat-
közösség  azon  tagja,  akinél  a  tényleges  káresemény  bekövetkezett, 
kárpótlást kereshet. Ennek a sematikus modellnek alapján a kockázat-
közösség  tagjai  azok  az  azonos  veszélynek  kitett  személyek,  akik 
ugyanazon  biztosítóval  kötnek  biztosítási  szerződést  és  a  közösség 
tagjai által létrehozott alap a biztosító által kezelt forrás, ami kártérí-
tésre szolgál. A biztosítási jog kereteit a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. fekteti le. 
A biztosítási tevékenység egy előre tervezett veszélyközösség létre-
hozása, amely az azonos vagy hasonló veszélynek kitett személyek 
kockázatközösségét hozza létre szerződés, vagy jogszabályi előírás 
alapján. A biztosító az előre felmért kockázatokra ellenérték fejé-
ben tartalék alapot képez és az átvállalt kockázatok alapján telje-
síti a károsult kártalanítását, illetőleg az egyéb vállalt szolgáltatá-
sokat.

1. § A biztosítási piac szereplői
A biztosítási tevékenységet folytató szervezet tevékenységét a PSZÁF 
engedélye alapján kezdheti meg és az engedély keretein belül folytat-
hatja. A biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, vagy har-
madik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe formájában léte-
síthető. A tevékenységet csak a tőke hiánytalan rendelkezésre bocsátá-
sa  esetén  kezdheti  meg.  A biztosító  minimális  alaptőkéjét  legalább 
70%-ban pénzbeli hozzájárulás képezi és nem lehet benne immateriá-
lis jószág. A minimális alaptőke összege legalább

 biztosító részvénytársaságnál és harmadik országbeli biztosító 
fióktelepénél 100 millió forint,

 biztosító szövetkezetnél 50 millió forint,
 biztosító egyesületnél 1 millió forint.

A biztosító részvénytársaság az engedélyezett biztosítási ágon belül 
a biztosítási tevékenységet teljeskörűen végezheti. 
A biztosító szövetkezetet legalább 10 tag alapíthat, egy szövetkezeti 
részjegy névértéke legalább 10 ezer forint. A szövetkezet alapszabálya 
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rendelkezhet úgy, hogy a szövetkezet tagja - az alapszabályban megje-
lölt esetekben, módon és mértékig - a közgyűlés döntése alapján pót-
befizetésre kötelezhető. A szövetkezet működésének szabályait a szö-
vetkezetekről szóló 2006. évi X. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A biztosító egyesület olyan önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi ala-
pon működő szervezet, amely kizárólag tagjai részére, nyereségérde-
keltség nélkül, a tagsági hozzájárulás ellenében, a biztosítási feltéte-
lekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetében, 
biztosítástechnikai  elvek  alapján,  előre  meghatározott  szolgáltatást 
nyújt.  Biztosító  egyesületet  természetes  személyek,  jogi  személyek, 
valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei hozhat-
nak létre és működtethetnek. A tárgyévi nyereségnek az alapszabály-
ban meghatározott részét az alapszabályban meghatározott módon és 
mértékben kell visszajuttatni a biztosítottaknak. Az egyesület alapsza-
bálya rendelkezik a szolgáltatás csökkentéséről, illetve a tagok által 
teljesítendő kötelező pótlólagos befizetésről, amelynek összege nem 
haladhatja meg az éves tagdíj 100%-át, arra az esetre, ha más források 
nem elégségesek az egyesület tárgyévi kötelezettségeinek teljesítésére. 
A biztonságos működés megőrzése érdekében a PSZÁF előírhatja a 
biztosítási állomány legfeljebb 90%-ának viszontbiztosításba adását.
A biztosításközvetítő tevékenysége a biztosítási vagy viszontbiztosí-
tási  szerződés létrehozására irányuló rendszeres, üzletszerű tevé-
kenység. E tevékenység kiterjed a biztosítási szerződések megkötésé-
nek elősegítésére, biztosítási termékek ismertetésére, ajánlására, az ez-
zel kapcsolatos felvilágosításra, illetve a biztosítási szerződések meg-
kötésére,  a  biztosítási  szerződések  értékesítésének  szervezésére,  to-
vábbá a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való 
közreműködésre. Biztosításközvetítői tevékenységet függő biztosítás-
közvetítő, illetve független biztosításközvetítő végezhet.
A függő biztosításközvetítő egy biztosító biztosítási termékeit vagy 
több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit köz-
vetíti. Előkészíti a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysége ki-
terjedhet a szerződés megkötésén túl - a biztosító ez irányú meghatal-
mazása esetén - a biztosítási díj átvételére, valamint a biztosító szerző-
désből eredő jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésé-
ben való közreműködésre és a szerződéskötés lebonyolításában való 
közreműködésre. 
A független biztosításközvetítő a vele szerződéses kapcsolatban lévő 
biztosítók egymással versengő termékeit  ajánlja az ügyfeleknek, 
illetőleg biztosítási szaktanácsot ad. Előkészíti a biztosítási szerző-
dés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a szerződés megkötésén túl 
a biztosító ez irányú meghatalmazása esetén a biztosítási díj átvételé-
re, valamint a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésé-
ben és lebonyolításában való közreműködésre.
Az alkusz előkészíti a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysé-
ge kiterjedhet a megbízó képviseletében a szerződés megkötésére, a 
megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. A biz-
tosító ez irányú hozzájárulása esetén, az ügyfél megbízásából jogosult 
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a biztosítási díj átvételére, valamint a biztosító hozzájárulása vagy az 
ügyfél felhatalmazása alapján a kockázat felmérésében, a szerződésből 
eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való 
közreműködésre.  A biztosítási szerződés megkötése előtt az alkusz 
köteles az ügyfél tájékoztatása alapján pontosítani az ügyfél igé-
nyeit  és  szükségleteit,  valamint azokat az indokokat,  amelyek a 
közvetítő által a biztosítási termékkel összefüggésben adott szak-
tanácsot alátámasztják, és a szerződés megkötésének előkészítése 
során köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosí-
tási szerződést elemezni. Az alkuszi tevékenységet végző gazdálkodó 
szervezet  sem függő sem független biztosításközvetítői tevékenységet 
nem végezhet.

2. § A biztosítási ágak
A hatályos, az EU által elfogadott rendszernek megfelelően két bizto-
sítási ág – és ezeken belül számos ágazat létezik. Garanciális ügyfél-
védelmi  okokból  egy  biztosító  –  bármilyen  működési  formában  is 
végzi a biztosítási tevékenységet – kizárólag az egyik biztosítási ág-
ban tevékenykedhet. Ennek hatására olyan biztosítói holding-struktú-
rák jöttek létre, amely révén a holding különböző – önálló jogi szemé-
lyiséggel  rendelkező tagjai  –  a  különböző biztosítási  ágakban tevé-
kenykednek.
A biztosítási ágak:

 nem-élet biztosítási ág,
 élet biztosítási ág.

A  nem-élet  biztosítási  ágba tartozó biztosítási  ágazatok és  azok 
szolgáltatás szerinti csoportjai:

 baleset
szolgáltatási csoportjai:

o egyszeri,

o többszöri/folyamatos

o kombinált,

o utasra kiterjedő.

 Betegség
szolgáltatási csoportjai:

o egyszeri,

o többszöri/folyamatos

o kombinált.

 Casco
Ezen belül külön ágazat:
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o Szárazföldi járművek,

o Sínpályához kötött járművek,

o Légijárművek,

o Vízi járművek (folyami, tavi, tengeri járművek).

 Szállítmány
 Tűz- és elemi károk

Ezen belül külön kockázati kategória:
o tűz,

o robbanás,

o vihar,

o a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár,

o atomenergia,

o talajsüllyedés és földrengés.

 Egyéb vagyoni károk
A  casco  biztosítás  alá  nem  eső  vagyontárgyakban  nem  tűz, 
vagy elemi csapás okozta kár. Figyelemmel arra, hogy a jég- és 
fagykárok nem tartoznak az elemi károk ágazatába, ezek a ká-
rok ide sorolódnak a lopáskárral együtt.

 Gépjármű felelősségbiztosítás
Ezen belül külön ágazat:

o Szárazföldi járművek,

o Sínpályához kötött járművek,

o Légijárművek,

o Vízi járművek (folyami, tavi, tengeri járművek).

 Általános felelősség
 Hitel

Ezen belül külön kockázati kategória:
o általános fizetésképtelenség,

o exporthitelezés,

o részletfizetési ügylet,

o jelzálog-hitelezés,

o mezőgazdasági hitelezés.

 Kezesség, garancia
o közvetlen kezesség, garancia,

o közvetett kezesség, garancia.
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 Különböző pénzügyi veszteségek
o foglalkoztatással összefüggő kockázatok,

o elégtelen jövedelem,

o rossz időjárás,

o nyereségkiesés,

o folyó mellék- és többletköltségek bármely fajtája,

o előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek,

o értékvesztés,

o bérleti díj- vagy jövedelemkiesés,

o az  eddig  említettektől  eltérő  közvetett  kereskedelmi 
veszteségek,

o nem kereskedelmi pénzbeli veszteségek,

o egyéb pénzügyi veszteségek.

 Jogvédelem
A jogi eljárási költségek viselésére és a biztosítási fedezetből 
fakadó más szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség 
díj ellenében történő elvállalása, a biztosított által elszenvedett 
kár peren kívüli egyezséggel vagy polgári, illetve büntetőeljá-
rás során történő megtérülésének biztosítása, a biztosított pol-
gári, büntető-, közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárásban, il-
letve a biztosítottal szemben támasztott kártérítési igény eseté-
ben való védelme vagy képviselete.

Az élet biztosítási ágba tartozó biztosítási ágazatok:
 Hagyományos életbiztosítások, 

o határozott tartamú és teljes életre szóló haláleseti biztosítás,

A biztosító az ügyfél halálakor, vagy meghatározott időtar-
tam megélése esetén nyújt szolgáltatást.

o elérési és díjvisszatérítéses elérési biztosítás, 

Meghatározott időpont elérte esetén teljesít a biztosító díj-
visszatérítést.

o halálesetre és elérésre szóló vegyes biztosítás,

Az  ügyfél  halálakor,  vagy meghatározott  időpont  elérése 
esetén teljesít a biztosító szolgáltatást.

o meghatározott tartamra szóló (term fix) biztosítás,

A biztosító az előre meghatározott időtartam leteltekor tel-
jesít szolgáltatást, függetlenül attól, hogy az ügyfél életben 
van-e.

o halasztott, még meg nem indult járadékbiztosítás,

105



A  biztosító  a  szerződéskötést  követő  meghatározott  idő-
ponttól kezdődően nyújt járadékszolgáltatást az ügyfélnek 
meghatározott időtartamiga, vagy haláláig.

o azonnal induló, illetve már megindult járadékbiztosítás,

A biztosító a szerződéskötést követően azonnal nyújt jára-
dékszolgáltatást  az  ügyfélnek meghatározott  időtartamiga, 
vagy haláláig.

o baleseti és betegségi kiegészítő biztosítások.

 Házassági biztosítás, születési biztosítás
A házasságkötés vagy a születés bekövetkezte a biztosítási ese-
mény. A szerződéskötéskor az ügyfél jellemzően vállalja, hogy 
a biztosítási esemény legkorábban mikor következhet be.

 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (unit-linked)
Olyan életbiztosítási termék, amelynél a biztosító a biztosítási 
szerződés alapján képzett biztosítástechnikai tartalékot az általa 
létrehozott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülöní-
tetten  kezelt  -  azonos  értékű,  elméleti  elszámolási  részekből 
(befektetési egységekből) álló - eszközállományokba (eszköz-
alapokba) vagy más, befektetési alapkezelésre jogosult társaság 
által kezelt befektetési alapokba helyezi befektetés céljából, a 
szerződő választásától függően, a szerződésben előre meghatá-
rozott szabályok szerint.

 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás
Nyugdíjalapok, vagy egyéni nyugdíjszámlák kezelése.

 Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő járadékbiztosítás.

3. § A biztosítási szerződés
A biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell:

 a biztosítási esemény meghatározását, 
 annak rögzítését, hogy kár-, vagy összegbiztosítást kötnek a fe-

lek, 
 az alkalmazott kizárásokat,
 a biztosítási esemény bejelentésének módját, határidejét,
 a díjfizetésre, illetve a biztosítottnak, szerződő félnek, kedvez-

ményezettnek a szerződésből eredő jogaira és kötelezettségei-
re, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük elmaradá-
sának következményeire vonatkozó rendelkezéseket,

 a biztosító  szolgáltatásának megjelölését,  a  teljesítés  módját, 
idejét, külön feltételeit, a biztosító mentesülésének vagy szol-
gáltatása korlátozásának feltételeit,
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 értékkövetés esetén annak részletes szabályait,
 a szerződés megszűnése esetére a biztosított, szerződő, kedvez-

ményezett jogainak és a biztosító kötelezettségeinek ismerteté-
sét, beleértve a szerződés felmondásával kapcsolatos tájékozta-
tást,

 betegség-, baleset- és felelősségbiztosítás esetén - ha járadékfi-
zetéssel jár - a járadék tőkésítésére vonatkozó szabályokat,

 az egyes igények elévülési idejét,
 az életbiztosításnál, ha maradékjog (visszavásárlási érték), il-

letve  életbiztosítási  kötvénykölcsön  nyújtásra  lehetőség  van, 
azok részletes szabályait,

 a befektetési egységhez kötött életbiztosítások befektetéseinek 
elhelyezéséről és értékéről való napi tájékozódási lehetőséget,

 adatkezelési szabályokat,
 a biztosító, illetve fióktelep címét,
 a biztosítottnak járó többlethozam jóváírásának rendjét.

Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni ese-
mény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összeg-
nek megfizetésére (összegbiztosítás) vagy más szolgáltatás teljesítésé-
re (kárbiztosítás), a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj 
fizetésére kötelezi magát. A biztosítási szerződésre vonatkozó szabá-
lyokat alapvetően a Ptk. határozza meg. Az újPtk. a korábbi szabályo-
kat alapvetően nem változtatta meg, integrálta a legújabb – hazai és 
közösségi – jogrejlődés eredményeit és míg a régi Ptk. csak generális 
szabályokat tartalmazott, az újPtk. már sokkal részletesebben tárgyalja 
az egyes biztosítási szerződés típusokat.
A szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerződés 
akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon belül nem 
nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy 
képviselője  részére  történt  átadása  időpontjára  visszamenő hatállyal 
jön létre. A biztosítás az  azt követő napon lép hatályba, amikor a 
szerződő fél az első díjat a biztosítónak  befizeti, illetőleg amikor a 
díj  megfizetésére  vonatkozóan halasztásban állapodtak meg,  vagy a 
biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti.
A  biztosított  a  szerződéskötéskor  köteles  a  biztosítás  elvállalása 
szempontjából  lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval 
közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásban 
közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a fél köz-
lési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul ha-
gyása nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.
A biztosítási esemény bekövetkezését a szabályzatban megállapított 
idő alatt a biztosítónak be kell jelenteni, a szükséges felvilágosításokat 
meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások 
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tartalmának  ellenőrzését.  A  biztosító  a  szabályzatban  megállapított 
időn belül köteles szolgáltatását teljesíteni. A biztosító az egész évre 
járó díj megfizetését követelheti, kivéve ha a felek rövidebb időszak-
ban állapodtak meg. A biztosított köteles a kárt tőle telhetően enyhíte-
ni. A felek megállapodhatnak a biztosított kármegelőzési és kárenyhí-
tési teendőiben. A kárenyhítés költségei akkor is a biztosítót terhelik, 
ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.
A  biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizo-
nyítja, hogy a kárt jogellenesen
 a biztosított, illetőleg a szerződő fél,
 velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk,
 a biztosítottnak a szabályzatban megállapított  munkakört  betöltő 

alkalmazottai, illetőleg megbízottai,
 a biztosított jogi személynek a szabályzatban meghatározott tagjai 

vagy szervei szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jo-
gok, amelyek a biztosítottat  illették meg a kárért  felelős személlyel 
szemben.
Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy 
a  biztosító  a  szerződésben  megállapított  mértékben  mentesítse  őt 
olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. Jogsza-
bály előírhatja, hogy valamely tevékenység csak érvényes felelősség-
biztosítás  megléte esetén folytatható, ez esetben a jogszabály azt  is 
előírhatja, hogy a károsult közvetlenül a biztosítóhoz és ne a károko-
zóhoz forduljon kártérítésért. A felelősségbiztosítást az újPtk. a kár-
biztosítások nevesített típusaként kezeli.
Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy meg-
óvásában érdekelt, vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti 
meg. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyon-
tárgy valóságos értékét. A vagyontárgy valóságos értékét meghaladó 
részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis, s a 
díjat megfelelően le kell szállítani. Ha a szerződést nem a biztosított 
kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bár-
mikor a szerződő fél helyébe léphet. Ebben az esetben a folyó biztosí-
tási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllel egyetemlegesen fe-
lelős. Ha a biztosítási összeg a vagyontárgy értékénél kisebb, a bizto-
sító a kárt olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási ösz-
szeg a vagyontárgy értékéhez aránylik. Az újPtk., ellentétben a régi 
Ptk-val nem nevesíti külön vagyonbiztosításnak, hanem a kárbiztosítá-
sok közös szabályai alatt tárgyalja ugyanazon szabályokat.

Életbiztosítási szerződésben kedvezményezett lehet
 a szerződésben megnevezett személy;
 a bemutatóra szóló kötvény birtokosa;
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 a biztosított örököse, ha a kedvezményezettet a szerződésben 
nem jelölték meg, és bemutatóra szóló kötvényt sem állítottak 
ki.

Életbiztosítási szerződést a biztosított, vagy írásbeli hozzájárulása ese-
tén más személy köthet. A szerződésben meg lehet jelölni azt a sze-
mélyt  (kedvezményezett),  aki  a  biztosított  halála  esetén  jogosult  a 
szolgáltatásra. A kedvezményezett kijelöléséhez, illetőleg új kedvez-
ményezett megjelöléséhez a biztosított – ha nem ő a szerződéskötő fél 
– írásbeli hozzájárulása szükséges. A biztosított hozzájárulása nélkül 
kötött biztosítási szerződésnek a kedvezményezett kijelölését tartalma-
zó része semmis; ilyen esetben kedvezményezettnek a biztosítottat, il-
letőleg örökösét  kell  tekinteni.  A szerződő fél  az eredetileg kijelölt 
kedvezményezett helyett írásbeli nyilatkozattal bármikor más kedvez-
ményezettet  nevezhet meg.  Ha a biztosító csak később szerez tudo-
mást a szerződéskor már fennállott lényeges körülményekről, az ebből 
eredő jogokat a szerződés fennállásának csupán az első öt évében gya-
korolhatja. A közlési kötelezettség megsértése ellenére beáll a biztosí-
tó kötelezettsége, ha a szerződés megkötésétől a biztosítási esemény 
bekövetkeztéig öt év már eltelt. Az életbiztosítást az újPtk. az összeg-
biztosítások nevesített típusaként kezeli. Az életbiztosítások külön ne-
vesített altípusaként kezeli az új Ptk. a betegségbiztosítást, amelynek 
külön specialitása, hogy bár rendszertanilag az összegbiztosítások kö-
zött helyezkedik el, mint az életbiztosítás alfaja, mégis a kárbiztosítás 
szabályait rendeli mögöttes szabályként alkalmazni.
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X. FEJEZET: 
NEMZETKÖZI ADÓJOG

1. § Kettős adóztatás
2. § OECD modellegyezmény

A nemzetközi  pénzügyi  jog  jelentősége a  nemzetközi  kereskedelmi 
kapcsolatok bővülésével indult növekedésnek. A globalizálódó gazda-
ságban a nemzetközi adójog fontossága nőtt meg. A pénzügyek az ál-
lam szuverenitásának egyik fontos sarokkövét képezik, ezért a pénz-
ügyi szuverenitás nemzetközi – akár két- akár többoldalú megállapo-
dások útján történő – korlátozása csak nagy körültekintéssel, óvatos 
lépésekkel és lassan tud megvalósulni. A világkereskedelem fejlődésé-
vel azonban az egyes államok pénzügyi rendszereinek összekapcsolá-
sa elengedhetetlenné vált. Napjainkban, a tőke és a személyek szabad 
áramlásának  megvalósulásának  korában  egyre  gyakrabban  találko-
zunk olyan adójogi tényállásokkal, ahol külföldi elem figyelhető meg, 
a kettős adózás elkerülését lehetővé tevő szabályok már a társadalom 
egyre szélesebb rétegeit  érintik,  nem is  csak esetileg,  hanem egyre 
gyakrabban. 

1. § Kettős adóztatás

Az állam pénzügyi szuverenitásából következik, hogy joga van a jog-
hatósága  alá  tartozó  jogalanyok  által  kifejtett  gazdasági  cselekmé-
nyekre adót kivetni. Az állam pénzügyi joghatósága alá a jogalany 
személyi, vagy területi elv alapján tartozhat. A személyi joghatóság 
alá tartozó jogalany jogviszonyaira az állam attól függetlenül vethet ki 
adót, hogy a jogviszony határain belül vagy kívül valósul meg. A terü-
leti joghatóság alapján a saját felségterületén létrejövő jogügyletekre 
vethet ki adót, függetlenül attól, hogy a jogügyletben érintett jogala-
nyok  felett  rendelkezik-e  személyi  joghatósággal.  Látható,  hogy 
amennyiben az államok mind a két elvet következetesen alkalmazva 
vetik ki az adót, ez a nemzetközi kereskedelem beszűküléséhez vezet, 
hiszen a jogalany, amennyiben külföldön köt jogügyletet, az alapján 
mind külföldön (területi  elv),  mind pedig  hazájában  (személyi  elv) 
adóztatható. 

Kettős  (többszörös)  adóztatásnak nevezzük,  ha  ugyanazon adó-
alany ugyanazon jövedelmére/vagyonára ugyanabban az időpont-
ban, vagy időszakban több állam azonos, vagy hasonló adót vet ki.

A nemzetközi adózási kérdésekben két alapvető fogalom az világjöve-
delem és az irányadó joghatóság.
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Világjövedelem: az adóalanynak az adott adózási időszakban a vilá-
gon  bárhol  megszerzett  valamennyi  jövedelmének  az  összessége, 
amely az adóalapját jelenti.

Irányadó joghatóság: annak az (illetőség szerinti) államnak a jogha-
tósága, amely állam törvényei szerint a világjövedelem adóztatásra ke-
rül.

A nemzetközi adójogi egyezményekben a részes államok adójogi szu-
verenitásukat kölcsönösen korlátozzák annak érdekében, hogy az adó-
alanyok kettős adóztatását minimalizálják. A kettős adóztatás elkerü-
lésének  módjai  bilaterális  megállapodásonként  változnak,  azonban 
alapvetően néhány elméleti modellre vezethetőek vissza. Az egyes ál-
lamok saját  adópolitikájuk alapján választják ki,  hogy mely modell 
alapján adóztatnak és ennek alapul vételével kötik meg a kettős adóz-
tatást elkerülő egyezményeket.

Korlátlan beszámítás: az adóalany világjövedelme bekerül az illető-
ség szerinti állam szerinti adóalapjába és ez alapján kerül megállapí-
tásra az  illetőség szerinti  állam adójoga alapján fizetendő adó,  ami 
azonban csökkenthető a más államokban ténylegesen megfizetett vala-
mennyi adó összegével. A módszer következménye, hogy amennyiben 
a külföldi adóteher magasabb, az illetőség szerinti államban megszer-
zett jövedelemre eső adó alacsonyabb, mint ha nem lett volna külföl-
dön megfizetett adó.

Korlátozott beszámítás: az adóalany világjövedelme bekerül az ille-
tőség szerinti állam szerinti adóalapjába és ez alapján kerül megállapí-
tásra az  illetőség szerinti  állam adójoga alapján fizetendő adó,  ami 
azonban csökkenthető a más államokban ténylegesen megfizetett vala-
mennyi adó összegével, de legfeljebb a külföldön keletkezett jövede-
lemre jutó illetőség szerinti adó összegével. A módszer következmé-
nye, hogy alacsony külföldi adóterhelés esetén is a magasabb hazai 
adót kell megfizetni. A módszernek a  beszámítás limit kiszámítása 
szempontjából négy fajtája van:

Overall  limitation: a beszámítási  korlátba a valamennyi külföldi ál-
lamban megszerzett valamennyi jövedelem beszámít.

Per country limitation: az egyes külföldi államok esetében külön meg-
határozzuk az adott külföldi államban megfizetett adó hazai adóba be-
számítható korlátját.

Income-basket limitation: a korlátot jövedelem fajtánként (pl. kamat, 
osztalék, stb.) határozzuk meg, függetlenül attól, hogy az azonos típu-
sú jövedelmeket esetleg több külföldi államban szerezték.

Per country basket limitation: a korlátot jövedelem fajtánként és or-
szágonként határozzák meg.
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Mentesítés a progresszió fenntartása nélkül: a külföldön keletkezett 
jövedelmet és a külföldön fizetett adót is figyelmen kívül hagyja a ha-
zai adó megállapítása során. A módszer következménye, hogy kizáró-
lag a jövedelem megszerzésének helyén érvényes adójog érvényesül.

Mentesítés a progresszió fenntartásával: a külföldi jövedelmet csak 
az adókulcs megállapításánál veszik figyelembe, az adóalap megálla-
pításánál  viszont  már  csak a  belföldi  adóalapot.  A módszer  csak a 
progresszív adóknál érvényesül, ez esetben a belföldön szerzett jöve-
delem a szerint a (magasabb) adókulcs szerint adózik, amelybe a vi-
lágjövedelem alapján tartozna. 

Tőkeexport semlegesség: a befektető számára mindegy, hogy hazájá-
ban vagy külföldön fektet be, mivel az alacsony külföldi adóterhet is a 
hazai  adószínvonalra  emeli  a  beszámítási  módszer  alkalmazása.  A 
rendszer előnyei:  semleges adóhatás, adóalanyok egységes kezelése, 
külső versenytársak semlegesítése, a külföldön szerzett többletjövede-
lem a költségvetésbe és kerül. A rendszer hátrányai: érzéketlen a kül-
földi  versenyfeltételekre, a külföldön szerzett  többletjövedelem nem 
kerül a vállalkozóhoz, nem ösztönöz kockázatvállalásra, a vállalkozó-
nak többlet adminisztrációja keletkezik, adókikerülésre ösztönöz.

Tőkeimport semlegesség: a külföldön megszerzett jövedelmet a kül-
földi  adókörnyezetben  hagyja,  de  a  külföldi  veszteség  elszámolását 
sem engedi. A vállalkozó ezáltal külföldön csak az ottani versenyfelté-
teleknek van kitéve, a hazai adókörnyezet nem befolyásolja. A rend-
szer előnyei: elősegíti a torzításmentes versenyt a külföldi piacokon, 
csökkenti  a  vállalkozó adminisztratív  terheit,  az  adómegtakarításból 
eredő források a vállalkozónál maradnak, a költségvetést adóversenyre 
kényszeríti. A rendszer hátrányai: a jövedelem alacsony adószínvona-
lú országokba áramlását segíti, adóparadicsomok kialakulását segíti.

2. § OECD modellegyezmény

A kettős adóztatást  elkerülő egyezmények kidolgozását  megkönnyí-
tendően  az  OECD egy modellegyezményt  dolgozott  ki.  A modell-
egyezmény nem rendelkezik semmilyen jogi kötőerővel, azonban 
tudományos alapossága és a hozzá kapcsolódó kommentáriroda-
lom révén nagy segítségére van az egyes bilaterális egyezmények 
kidolgozásánál, amelyek általában követik struktúráját és a benne 
foglalt szabályokat tárgyalási alapnak tekintik. Az OECD modell-
egyezmény  rendelkezései  alapvetően  a  gazdaságilag  fejlettebb  álla-
mok érdekeinek megfelelően lettek kialakítva, ezért a fejlődő államok 
érdekeit szem előtt tartva az ENSZ is kidolgozta a saját modellegyez-
ményét. A kétoldalú tárgyalásoknál a felek a modellegyezményt fino-
mítják saját érdekeiknek és jogrendszereiknek megfelelően. A jelenle-
gi  kétoldalú  egyezmények  döntő  többsége  az  OECD  modellegyez-
mény alapján készült,  a  Magyar  Köztársaság hatályos egyezményei 
pedig szinte kizárólag ez alapján készültek.
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A modellegyezmény hét részből áll, amelyet az egyes egyezmények 
is  általában  követnek:  1.  hatály,  2.  fogalmak,  3-5.  rendelkezés  az 
egyes jövedelemfajtákról, 6. elvek, 7. hatályba lépés és záró rendelke-
zések.

A személyi hatály az egyik államban, vagy mindkét államban illető-
séggel rendelkező személyekre terjed ki.

A  tárgyi  hatályban határozzák  meg  a  szerződő államok azokat  az 
adókat, amelyekre az egyezmény kiterjed. A modell javasolja a részes 
országok érintett adóinak a taxatív felsorolását és rendelkezést arról, 
hogy az egyes adók megszűntetése, lényegi átalakulása, valamint új 
adó bevezetése esetén milyen módon kell a másik felet tájékoztatni. 

Egyes fogalmak

A legfontosabb fogalom az illetőség, az egyes jövedelemfajtákban ez 
alapján határozzák meg az illetőség szerinti államot. Jogi személyek 
esetén az illetőséget az üzletvezetés helye, amennyiben ez nem állapít-
ható meg, a bejegyzés állama határozza meg. Magánszemélyek eseté-
ben egy sorrendiséget határoz meg az illetőségi okok közötti választás 
esetére. Ha a listán elől álló illetőségi szempont alapján nem állapítha-
tó meg egyértelműen a magánszemély illetősége, akkor lehet a lista 
soron következő illetőségi okára továbblépni és az alapján vizsgálni az 
illetőséget. A modell az alábbi sorrendet javasolja:

 Állandó lakóhely (az érintett állam saját joga szerint)

 Létérdekek központja

 Szokásos tartózkodási hely 

 Állampolgárság,

 Érintett államok közötti megegyezés

Létérdekek  központja:  az  az  állam,  amelyhez  szorosabb  gazdasági, 
szociális, kulturális kapcsolatok kötik a magánszemélyt. 

Szokásos tartózkodási hely az az állam, ahol egy évben 183 naptári na-
pot tartózkodott. A 183 napot vagy naptári évenként, vagy 365 napon-
ként  kell  vizsgálni  az  egyezmény  rendelkezéseinek  függvényében. 
Egyik állam területén eltöltött időnek sem minősül a tranzitváróban el-
töltött nap.

A telephely fogalmát pozitív és negatív oldalról is definiálja az egyez-
mény. Telephely az ügyvezetés helye;  a fiók; iroda; gyártelep; mű-
hely; bánya; olaj- és gázlelőhely (fúrótorony), valamint az építkezés 
helye, ha az építkezés időtartama a 12 hónapot meghaladja. Nem te-
lephely a kiállítási stand; annak a készletnek a raktára, amely készletet 
más vállalkozás dolgozza fel; vásárlást, informálást, reklámozást, tu-
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dományos kutatást szolgáló berendezés (pl. szerver, mérőműszer); al-
kusz, bizományos, szerződéskötésre nem jogosult képviselő.

Egyes jövedelemfajták

Ingatlan vagyonból származó jövedelmek: ide tartozik az ingatlan 
közvetlen használatából, hasznosításából, bérbeadásából, értékesítésé-
ből származó jövedelem. Ez a jövedelem az ingatlan fekvése szerinti 
államban adózik

Vállalkozási nyereség: ott adózik, ahol a vállalkozás illetőséggel bír, 
kivéve, ha tevékenységét állandó jelleggel a másik államban lévő te-
lephelyen végzi. A telephelyen keletkező nyereség a telephely fekvé-
sének államában adózik és elszámolható vele szemben a telephely ér-
dekében felmerült  költség akkor is,  ha az  más  államban merült  föl 
ténylegesen.

Hajózás és légi forgalom: az üzemeltetésből származó jövedelem a 
tulajdonos vállalkozás ügyvezetésének helyén adózik. Ha az ügyveze-
tés a hajó fedélzetén van, akkor a lobogó szerinti (hajó lajstromozása 
szerinti) államban adózik.

Kapcsolt vállalkozás: az ezen vállalkozások egymás közti kapcsola-
tainál az elszámoló árazás kimunkálására kell nagy figyelmet fordíta-
ni. Elvi jelleggel mondja ki a modellegyezmény, de a konkrét gyakor-
latban az államok fiskális okokból nem alkalmazzák, hogy amennyi-
ben az egyik államban az ügylet értékét az adóhatóság módosította, a 
partner államnak a nála honos másik kapcsolt vállalkozás vonatkozá-
sában az ügyleti értéket ugyanekkora mértékben, de ellentétes előjellel 
kell módosítani. 

Osztalék:  az  osztalékot  mindkét  állam megadóztathatja,  azonban  a 
forrás állam csak mérsékelten. Ha a tényleges kedvezményezett kül-
földi  tulajdonos  az  osztalékot  fizető  vállalkozás  25%-os,  vagy  azt 
meghaladó mértékű tulajdonosa,  az  osztalékadó mértéke  a  forrásál-
lamban maximum 5%, ha a tulajdoni részesedése 25% alatt van, az 
osztalékadó mértéke maximum  15%.

Jogdíj: jogdíjnak minősülnek a bármilyen a szellemi alkotások jog alá 
tartozó mű (pl. irodalmi mű, találmány, védjegy, know how stb.)fel-
használásáért fizetett díj.

Ingó értékesítéséből származó jövedelem: főszabály szerint az ille-
tőség szerinti államban adózik, kivéve a másik államban lévő telep-
helyhez kapcsolódó ingó eladásából származó jövedelmet.

Önálló tevékenység: az önálló tevékenységet folytató személy illető-
sége szerinti államban adózik kivéve, ha a másik államban van állandó 
gazdasági  telephelye,  mely esetben az  ahhoz kapcsolódó jövedelem 
ott adózik.
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Nem önálló tevékenység (munkabér): főszabály szerint az illetőség 
szerinti  államban adózik a másik államban végzett  munkáért  kapott 
bér, ha: ebben a másik államban egy éven belül 183 napnál kevesebbet 
töltött és itt nem rendelkezik belföldi illetőséggel (állandó lakhely, ál-
lampolgárság) és a bért nem a munkáltatónak a munkavégzés szerinti 
államban lévő telephelye fizeti ki a részére.

Felügyelőbizottsági és igazgatótanácsi tiszteletdíj: a vállalkozás il-
letősége szerinti államban adózik.

Művészek  és  sportolók  adózása:  a  művészi,  sporttevékenységük 
tényleges kifejtése szerinti államban adózik akkor is, ha tevékenységét 
vállalkozás keretében és nem magánszemélyként végzi.

Nyugdíj: illetőség szerinti államban adózik.

Tanulók adózása: a tanulók által kapott ösztöndíj, gyakornoki díj, ha 
a tanulmány végzésének helye szerinti államon kívüli forrásból szár-
mazik és kizárólag képzési célt szolgál, a képzés helye szerinti állam-
ban nem adóztatható. A hallgatói munkadíj nem tartozik ide, az mun-
kabér jellegű jövedelemnek számít.

Egyéb jövedelmek: illetőség szerinti államban adóznak.

Elvek

Egyenlő elbánás elve: a külföldi személy nem vonható olyan adózási 
kötelezettség alá, amely más, vagy megterhelőbb, mint a belföldi ille-
tőségűeknél, de az állam nem is köteles minden személyi mentességet, 
kedvezményt,  levonási  lehetőséget  megadni  a  külföldinek,  amire  a 
belföldi illetőségűnek lehetővé tesz. A telephely nem adóztatható hát-
rányosan, a külföldi tulajdonban lévő vállalkozás nem kerülhet hátrá-
nyos helyzetbe.

Kölcsönös egyeztető eljárás:  ha az  adóalany álláspontja szerint  az 
egyik állam intézkedése egyezményellenes, az illetősége szerinti állam 
adóhatóságához fordulhat, amely megkeresi a másik államot és köz-
vetlenül egyeztetnek a kérdésről. 

Információcsere: a szerződő államok átadják egymásnak az adómeg-
állapításhoz szükséges adatokat.

115



Felhasznált irodalom

Földes, G. (2005): Adójog. 
Osiris, Budapest

Földes G. (2005): Pénzügyi jog. 
Osiris, Budapest

Herich, Gy. (2006): Nemzetközi adózás, adózás az Európai Unióban. 
Penta Unió, Budapest

Hivatkozott jogszabályok:

1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

1959. IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről

1989. évi XXXVIII. tv. az Állami Számvevőszékről

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról

1990. évi CIV. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és 
az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól

1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról

1997. évi XV. tv. a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 
1985. október 15-én Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről

2001. évi CXX. tv. a tőkepiacról

2001. évi LVIII. tv. a Magyar Nemzeti Bankról

2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésről

2003. évi CX. Tv. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2009. évi CXX. tv. a Polgári Törvénykönyvről

69/2001/EK Bizottsági rendelet 

217/1998. (XII. 31.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről

193/2003. (XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzésé-
ről

85/2004. (IV. 19.) Korm. r. az Európai közösségeket létrehozó Szerző-
dés  87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és  a regionális támogatási térképről

312/2006. (XII. 23.) Korm. r. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról
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