
 Területi Kormányhivatalok Európai Szervezetének XVIII. Európai Napok konferenciája 
 
 

Területi kormányhivatalok szerepe az önkormányzati finanszírozásban 
Magyarországon 

 
Előadó: Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
 

1.) Az előadás címében, megjelölt téma feldolgozása során meg kell említeni, hogy 
Magyarországon a területi közigazgatás az elmúlt 20 év legnagyobb szerkezeti és funkcionális 
átalakulásán megy keresztül, melynek első állomásaként 2011. január 1-én létrejöttek a 
megyei kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiként. 
A szervezeti átalakulás hatására a közigazgatási hivatalok mellett a központi államigazgatási 
szervek területi szerveinek többsége is integrálásra került az új szervezeti keretek közé. 
Ezzel a szervezeti átalakulással párhuzamosan a feladatellátás megújítása is zajlik, hiszen a 
területi közigazgatásnak (megyei kormányhivataloknak) is meg kell felelniük a legújabb 
társadalmi és gazdasági kihívásoknak. Az előadás keretei között ezért röviden bemutatásra 
kerül a kormányhivatalok jelenlegi önkormányzati finanszírozásban és gazdálkodásban 
betöltött szerepe, a feladatellátás változtatását indukáló legfontosabb tények és tendenciák, 
valamint a feladatellátásban 2012-ben várható változások legfontosabb irányai. 
 

2.) Az államháztartás 2 nagy alrendszerre különíthető el a központi és az önkormányzati 
alrendszerre. A központi alrendszer a központi költségvetési szervek feladatellátásának 
finanszírozása mellett tartalmazz az európai uniós és más nemzetközi kötelezettségeink 
költségvetési forrásait, a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok (Munkaerő-
piaci Alap, Bethlen Gábor Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alap) működésének 
költségeit, valamint az önkormányzati alrendszer és a költségvetésen kívüli jogi és 
természetes személyek részére biztosított forrásokat is.   
Az önkormányzati alrendszer az önkormányzatok által a polgároknak nyújtott közösségi 
szolgáltatások, közigazgatási hatósági, vagy különféle humán és infrastrukturális 
szolgáltatások ellátásához szükséges források felhasználását végzi. Az államháztartás 
alrendszerei elkülönítése kapcsán az önkormányzati alrendszer – bár elkülönült a központitól 
– több szálon is kapcsolódik ahhoz. Elkülönült alrendszerekről beszélünk, ugyanakkor az 
önkormányzati alrendszer „működése”, folyamatai kihatással vannak az állami költségvetésre, 
az államadósságra, államháztartási hiányra (amint az a 2010. évi hiányban is 
megmutatkozott). 

 
3.) A diagram mutatja az államháztartás belső arányait, amelyből a központi költségvetés, a 

társadalombiztosítási és elkülönített állami pénzalapokkal együttesen 70%-ot meghaladó 
aránnyal, míg az önkormányzati alrendszer évente változó, de 20%-ot meghaladó aránnyal 
részesedik. 

 
4.) Az önkormányzati rendszer autonómiájának biztosítása, a széleskörű lakossági 

közszolgáltatások finanszírozási lehetőségeinek stabilitása érdekében a rendszerváltást 
követően a jogalkotók az önkormányzatok tulajdonosi és gazdálkodási jogait az Alkotmányban 
és a kétharmados helyi önkormányzatokról szóló törvényben határozták meg. Az 
önkormányzatok az Ötv. alapján saját tulajdonnal rendelkeznek és költségvetési bevételeikkel, 
kiadásaikkal önállóan gazdálkodnak. A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok 
megvalósítását szolgálják. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-
testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A veszteséges 
gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami 
költségvetés nem tartozik felelősséggel. Az önkormányzatok vállalkozási tevékenységére 
vonatkozó legfontosabb szabály az, hogy a helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező 
feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet 
részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Az elmúlt 
20 év tapasztalata alapján azonban megállapítható, hogy az önkormányzatok széleskörű 
tulajdonosi és gazdálkodási autonómiájukkal nem minden esetben tudtak megfelelően élni. 



Elsősorban a kisebb településeken a szakértelem és a tervszerű gazdálkodás hiánya, míg a 
nagyobb településeken a feladatellátás anomáliái (önként vállalt feladatok nagy száma), és 
átgondolatlan beruházások miatt mára az önkormányzatok többsége forgalomképes vagyonát 
elidegenítette, jelentős adósság állományt halmozott fel. A rendszer működőképességének 
megőrzése érdekében szükséges az önkormányzati feladatellátás újra gondolása, új 
szabályozási elemek mellett az önkormányzati gazdálkodás állami ellenőrzésének 
megerősítése, amelyben a megyei kormányhivatalok is újfeladatot kaphatnak. 

 
 
5.) Magyarországon az önkormányzatok működésükhöz szüksége bevételeik többségét az 

államtól kapják különböző jogcímeken, míg kisebb részben saját bevételeikből, vagyonuk 
hasznosításból szerzik meg.  

 
      Az önkormányzatok bevételei között elkülönítők a : 
      SAJÁT BEVÉTELEK: 
      Helyi adók (építményadó, telekadó, kommunális adók, iparűzési adó); díjak (pl. parkolási díj, 

közterület-használati díj); bírságok; vállalkozásból, az önkormányzati vagyon hozadékából 
származó bevételek; önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek; átvett 
pénzeszközök; vadászati jog haszonbérbe adása; a pénz- és tőkepiacról felvett pénzeszközök 
(hitel, kötvénykibocsátás bevételei) 

       ÁTENGEDETT KÖZPONTI BEVÉTELEK 
       SZJA, gépjárműadó, illeték (jellegét tekintve), termőföld bérbeadásából származó személyi 

jövedelemadó 
      ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK, TÁMOGATÁSOK 

Normatív költségvetési hozzájárulások;  normatív, kötött felhasználású támogatások; 
központosított előirányzatok; működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások; 
fejlesztési és vis major támogatás; előadó-művészeti szervezeteket  fenntartó/támogató 
önkormányzatoknak nyújtott támogatás;  
cél- és címzett támogatások („kifutóban” lévő támogatási fajta); a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának támogatása. 
 
Az önkormányzatok finanszírozásában, a forráselosztásban és ellenőrzésben közvetlenül a 
kormányhivatalok nem vesznek részt. A gazdálkodással kapcsolatos rendeletek és egyedi  
önkormányzati döntések törvényességi ellenőrzését, valamint az adóztatással kapcsolatos 
jegyzői feladatok ellátásának hatósági felügyeleti típusú ellenőrzését a hivatal ellátja. A vis 
maior támogatási igényekkel és ÖNHIKI pályázatokkal kapcsolatos feladatokról későbbiekben 
még lesz szó. 

 
6.) Az önkormányzati ellenőrzés rendszere:  
 

Az önkormányzatok külső ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a jogszabályi kötelezettség 
alapján az önkormányzat által kiválasztott könyvvizsgáló, a Magyar Államkincstár és egyes 
önkormányzati döntéstípusok és eljárás jogszerűsége tekintetében a kormányhivatalok látják 
el. 
Az Ötv.92. § (1) bekezdése alapján: a helyi önkormányzat gazdálkodását (ideértve az Európai 
Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó 
költségvetési támogatások felhasználását is) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az Állami 
Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve ként szabályszerűségi 
kérdések mellett célszerűségi, hatékonysági vizsgálatra is kiterjed. 
 
A Magyar Államkincstár ellenőrzi az önkormányzatok központi költségvetésből származó 
hozzájárulás igényléseinek jogosságát, felhasználásuk szabályszerűségét. A Magyar 
Államkincstár megyei igazgatóságai a kormányhivatalok koordinációs jogkörébe tartoznak.  
 
Könyvvizsgáló: szakmai jellegű véleményt nyilvánít, jelentést tesz az önkormányzat 
gazdálkodása kapcsán, bizonyos esetekben (pl. zárszámadás) kötelező a jelentését 
megkérni.   A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat 
képviselő-testülete köteles az auditálási feladatainak ellátásával könyvvizsgálót megbízni.  
 



A kormányhivatal: elsősorban a pénzügyi tárgyú testületi, bizottsági döntések (költségvetés, 
zárszámadás vonatkozásában) törvényességi ellenőrzését végzi, ellenőrzi, hogy hitelfelvétel 
(kötvénykibocsátás) esetén az éves kötelezettségvállalás mértéke a helyi önkormányzati 
törvényben rögzített felső határt nem haladja-e meg.  
 
Az önkormányzatok belső ellenőrzése az önkormányzat és költségvetési szervei 
működésének szabályszerűségét hivatott biztosítani. A jegyző köteles működtetni a 
belsőellenőrzés rendszerét. 2000 fő feletti önkormányzatok kötelesek pénzügyi bizottságot 
létrehozni. 
A költségvetési szerv vezetője biztosítja a FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzés) rendszerének kialakítását és működtetését.  
 

7.) A kormányhivatal az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi feladatokat 
látja el:  
 - önkormányzatok szervezetének, döntéseinek, döntéshozatali eljárásának törvényességi  
ellenőrzését ( jogellenesség feltárása esetén észrevételezés , eljárás kezdeményezése 
bíróságon, Alkotmánybíróságon, az Állami Számvevőszék eljárásának vagy más szerv ( 
rendőrség, ügyészség, Közbeszerzési Döntőbizottság) eljárásának kezdeményezése 
- információ nyújtást, szakmai támogatást ( pályázati lehetőségekről, jogszabályváltozásokról 
tájékoztatás)  
- felmentés egyes forrás igénylési feltételek alól ( ÖNHIKI estén körjegyzőség alakítás alóli 
felmentés) 
- területfejlesztés intézményrendszere fölötti törvényességi felügyelet ellátása 
- egyes fejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítási és hatósági engedélyezési, és 
ellenőrzési ügyek 
- szakigazgatási szervek közreműködése egyes pályázatok ellenőrzésében (Munkaügyi 
központ, falugazdászok) 
- részvétel a vis maior támogatások felhasználásának ellenőrzésében 
  

8.) Kormányhivatalok önkormányzati gazdálkodást érintő meghatározó tevékenysége a 
törvényességi ellenőrzés, amely az egyes gazdálkodási tárgyú önkormányzati jogszabályok 
jogszerűségének ellenőrzését (az önkormányzat költségvetés és annak végrehajtásáról szóló 
rendeletek, vagyonrendeletek), egyedi önkormányzati döntések jogszerűségének ellenőrzését 
foglalja magába . 
Eszközei: törvényességi észrevétel megtétele, alkotmánybírósági, bírósági kezdeményezés, 
Állami Számvevőszék eljárásának kezdeményezése. Közbeszerzési eljárás során tapasztalt 
jogsértés esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásának kezdeményezése. 
Bűncselekmény gyanújának észlelése esetén eljárás kezdeményezése a rendőrségnél, 
ügyészségnél. 
 
 

9.) Területfejlesztés intézményei törvényességi felügyelete: 
- Regionális ( NUTS-2), térségi és megyei (NUTS-3) területfejlesztési tanácsok törvényességi 
felügyelete. 
- Kistérségi fejlesztési tanácsok (NUTS-4) törvényességi felügyelete. 
  
Felügyeleti eszközök:  
- általános rendelkezések és egyedi döntések törvényességének vizsgálata (jogszabálysértés 
esetén döntés módosításának, hatályon kívül helyezésének kezdeményezése),  
- ülés összehívásának, tisztségviselő felelősségre vonásának kezdeményezési joga,  
- ÁSZ vizsgálat kezdeményezési joga,  
- határozat végrehajtása felfüggesztésének kezdeményezése, 
- keresetlevél benyújtásának lehetősége a bírósághoz. 
 

 
10.)  Önkormányzati vis maior támogatási igények jogszerűségének megítélésében és 

támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzésében való részvétel. A 
kormányhivatalok munkatársainak feladata az előzetes helyszíni szemle megszervezése, 
vizsgálati megállapítások Ebr42 rendszerben történő rögzítése, valamint a támogatások 



felhasználásának, a helyreállítási munkálatok ellenőrzésében való részvétel. (9/2011.(II.15.) 
Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól) 
A kormányhivatal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására benyújtandó kérelmekhez, meghatározott feltételek teljesülése esetén megadja 
a felmentést az önkormányzat számára.  Körjegyzőség alakítása alóli felmentés megadása a 
feltételek megléte esetén. (Körjegyzőség alakítását a földrajzi adottságok, vagy a környező 
települések önkormányzatai nem teszi lehetővé – 2010. évi CLIX tv. 6. melléklet 2. pont.) 
 

11.) A kormányhivatal forráselosztásban és ellenőrzésben közvetlenül nem vesz részt, de a 
hatósági engedélyezési ügyeken keresztül hatással van az önkormányzati beruházások, 
fejlesztések megvalósítására. Közreműködik a beruházások megvalósításához szükséges 
kisajátítási eljárások lefolytatásában, az önkormányzati tulajdonszerzés elősegítése 
érdekében (pl. egy iskola, kerékpárút építése, hulladéktelep rekultivációja…). 
Munkaügyi Központok, mint szakigazgatási szervek közreműködnek egyes pályázatok 
pénzügyi finanszírozásában, támogatások elosztásában (TÁMOP - ezek a pályázatok 
közvetlenül nem kapcsolódnak az önkormányzatokhoz), együttműködnek a közfoglalkoztatást 
bonyolító önkormányzatokkal (Nemzeti Közfoglalkoztatási Program). 
Földművelésügyi Igazgatóság szakemberei és a falugazdászok részt vesznek egyes 
támogatások ellenőrzésében az MVH szakembereivel. Jogosultsági feltételekről igazolásokat 
adnak ki (őstermelői igazolvány, igazolás gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez). 

 
.  

12.) A PWC önkormányzati szektor pénzügyi folyamatait 2005-2010 között vizsgáló felmérése jól 
mutatja azt, hogy mennyire dinamikus volt az önkormányzati szektor eladósodása az elmúlt 
években. 2005 végén még "csak" 665 milliárd forintnyi kötelezettségállománnyal rendelkeztek 
az önkormányzatok, amelynek túlnyomó része, 413 milliárd forint hitelállományt jelentett. Az 
eladósodás 2006-2007-ben gyorsult fel a kötvénykibocsátások következtében, amelyek döntő 
részben 20 éves futamidejű konstrukciók voltak általában több éves tőketörlesztési 
moratórium mellett. 2010 végére a kötvényállomány 610 milliárd forintra nőtt, amely mellett a 
hitelállomány 639 milliárd forintra emelkedett. Az ábra 2011-re vonatkozó része a szektor 
eladósodási folyamatának szemléltetése érdekében a 370 milliárdos adósságállomány 
bővülést mutatja. 

 
 

13.)  Az önkormányzati adósságállomány növekedésének veszélyeit szemlélteti a következő 
grafikon. Az önkormányzatok hitelek helyett a kötvénykibocsátások felé fordulását az 
indokolta, hogy több éves, a teljes állomány átlagában mintegy 3,8 éves tőketörlesztési 
moratóriumot kaptak, illetve a forrás éves kamata az akkori forintkamatoknál lényegesen 
alacsonyabb volt. Emiatt a jelenlegi kötvényállomány mintegy 90%-a devizaalapú, 85%-ot a 
svájci frank, 5%-nyi részt az euró alapú kibocsátások tesznek ki. Ez az oka annak, hogy az 
önkormányzatok adósságállományának tavalyi 175 milliárd forintos növekményéből közel 110 
milliárd forintot a magyar fizetőeszköz gyengülése miatti átértékelődési hatás okozott, a nettó 
növekmény a hiteleknél 25,6 milliárdot, a kötvényeknél 34,5 milliárd forintot tett ki. Az 
önkormányzati kötvénykibocsátás és egyre gyorsuló ütemű eladósodás az árfolyam 
kockázatokon túl azonban számtalan további jelentős problémát hordoz magában.  

 
14.) Az önkormányzati adósságállomány növekedése az utóbbi évek tendenciája alapján 

látványos, jelentősen befolyásolja az államadósságot, ill. az államháztartási (költségvetési) 
hiányt (a pótlólagos hiány változásának mértéke a tavalyi évben mintegy 1 %-ra volt tehető, 
vagyis ennyivel emelte meg az önkormányzati szektor adóssága az állami költségvetés 
hiányát). 

 
15.) Az önkormányzati adósságállomány dinamikus emelkedésének a jelenlegi jogszabályi keretek 

között a Kormány nem tud gátat szabni. A jelenlegi Ötv.-ben meghatározott korlátok egyes 
pénzügyi konstrukciókkal és termékekkel megkerülhetőek (kötvénykibocsátás, és működési 
forráshiány elfedésére szolgáló évről-évre „átfordított” megnövelt összegű folyószámlahitel). A 
jelenlegi szabályok szerint az önkormányzat éves kötelezettséget keletkeztető vállalásainak 
összege nem szakadhat el a bevételi forrásaitól, tényleges gazdálkodási lehetőségeitől, 
teljesítési potenciáljától. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§ (2) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 



kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját bevétel. Ezen szabályokat 
mindenképpen szükséges kiegészíteni a többéves kötelezettségvállalás felső korlátainak 
meghatározási módjáról rendelkező szabályozási elemekkel. 

 
 

16.) Az önkormányzatok eladósodásában szerepet játszó leggyakoribb tényezők: 
- kötvénykibocsátás: elsősorban a nagyobb városok élnek vele, hosszú távú (főként 20 éves)  
hitelviszonyt létesít, egyszeri nagyobb összeg. 
- az önkormányzati vagyon elzálogosítása, egyes vagyontárgyak megterhelése, biztosítékul 
adása. 
- banki és egyéb (pl.: rulírozó, folyószámla) hitelek felvétele. 
- önkormányzati társaságok tartozásai.  
  

 
17.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (holdingok) működésének átláthatósági és 

ellenőrzési problémái szintén veszélyeket hordoznak magukban. A működési költségek valós 
meghatározását és a piaci mechanizmusok érvényesülését sok esetben torzítják az 
önkormányzatok (tulajdonosok) közhatalmi, politikai érdekei. (Szolgáltatási díjak nem 
tartalmazzák a valós, hosszú távú üzemeltetést biztosító költségek megtérülését – választó 
polgárok érdekében az indokolt díjemelések elmaradnak, emiatt a szolgáltatás kerülhet 
veszélybe, ami a későbbiekben állami beavatkozást, konszolidációt tehet szükségessé. Pl.: 
ivóvíz és csatornadíjak, helyi közlekedési menetjegy ára, hulladékszállítás és kezelés díja…)  

 
 

18.) Kötvénykibocsátás kockázatai között ki kell emelni, hogy a türelmi időt követően kerül csak 
sor a tőke törlesztésére, a türelmi idő alatt csak kamattörlesztési kötelezettség terheli az 
önkormányzatokat, ami arra csábítja a kötvényt kibocsátó önkormányzatot, hogy a jelenlegi 
szabályok között finanszírozhatatlan működési kiadásait, vagy beruházásait a rövidtávon 
alacsonyabb éves adósságszolgálati kötelezettséggel járó kötvénykibocsátással 
finanszírozza. Ugyanakkor a türelmi idő végén esedékes tőketörlesztés megkezdésének 
forrásait a kibocsátás időszakában kevés önkormányzat térképezi fel. Még súlyosabb a 
helyzet azokban az esetekben ahol az önkormányzat a futamidő végén egyösszegű 
tőketörlesztést választ. Általánosan megállapítható, hogy nincs kimutatva a kötvénykibocsátás 
időpontjában, hogy a tőketörlesztés időszakában miből tudják azt fedezni az önkormányzatok. 
Gyakori probléma, hogy a kötvénykibocsátásból származó összegeket nem bevételnövelő, 
kiadáscsökkentő fejlesztésekre, hanem működési kiadásokra és „látványberuházásokra” költik 
az önkormányzatok 
 Az Állami Számvevőszék vizsgálati megállapításai szerint a kötvény kibocsátásból fel nem 
használt bevételekkel jogszabályi korlátozások hiányában gyakorta kockázatos pénzügyi 
műveleteket végeznek (rövid és hosszúlejáratú értékpapír vétel-eladás, határidős 
devizaügyletek kötése, magas kockázatú pénzpiaci műveletek, betételhelyezések) az 
önkormányzatok. 
     Kunszentmárton: kötvénykibocsátásból származó bevételét részben kockázatos, 
spekulatív pénzügyi eszközök vásárlására fordította, amely a befektetett tőke 77%-ának 
elvesztésével járt. 
 

19.) Az előzőekben bemutatott gazdálkodási problémákra és az önkormányzati feladatellátásra, 
valamint az államháztartás egyensúlyára gyakorolt hatásai miatt mindenképpen szükséges az 
önkormányzati kötelezettségvállalás új szabályozási lehetőségeinek föltárása. 
 
Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (5) bekezdése alapján törvény a helyi önkormányzat 
törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását 
feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti.  
Ez a szabályozás az önkormányzatok gazdálkodási autonómiájának részleges, törvényi 
keretek közötti korlátozása mellett lehetőséget biztosíthat a Kormány számára az 
önkormányzatok eladósodottsági szintjének kontrolálására, szükség esetén a beavatkozásra. 
 
Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos 
jelentésében szintén javaslatokat fogalmazott meg az adósságot keletkeztető kötelezettség 



vállalás teljes időtartamára vonatkozó felső határ számítási módjának jogszabályi 
meghatározása (nem csak az éves kötelezettségvállalás esetén),  
 Valamint az önkormányzatok szabad pénzeszközeivel végezhető pénzpiaci műveletek 
egyértelmű meghatározása érdekében. 


