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KÖZPÉNZÜGYEK
2017. december 4.
Lápossy Attila (ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék)
1. A közpénzügyi terület alkotmányjogi kiindulópontjai
 a közpénzügyi alapintézmények kialakulása, az adóztatás és a növekvő állami feladatok;
 a közpénz és közpénzügyek tág fogalma, kapcsolata a közfeladatok ellátásával, finanszírozásával;
 kérdéskör alkotmányjogi szempontú vizsgálata, sarokpontok: alapelvek és alapintézmények;
 az Alaptörvény részletesebb szabályai: a Közpénzügyi fejezet (36-44. cikk) és az N) cikk előírásai
(jogállami-demokratikus garanciák, átláthatóság, felelősség elszámoltatható a nyilvánosság előtt);
 Alkotmánybíróság az államadósság mértékhez kötött hatásköri korlátozása a gazdasági-pénzügyi
tárgyú törvények esetében [37. cikk (4) bekezdés], ennek alkotmányjogi problematikája;
 a három funkcionálisan összekapcsolódó, de önállóan elemezhető közpénzügyi terület
1) A fiskális politika és a költségvetési jog kérdésköre
2) A közpénzekkel való gazdálkodás (számvevőszéki) ellenőrzése
3) A monetáris politika és a jegybanki működés alapjai
2. A fiskális politika alapjai: a költségvetési jog és a nemzeti vagyon kezelése (Alaptörvény 36-37. cikk)
2.1 A költségvetési jog fogalma, kialakulása és kapcsolata az állami gazdaságpolitikával
 a költségvetés elfogadása, mint klasszikus parlamenti hatáskör (magyar kezdetek – 1848);
 költségvetés fogalma, közkiadások és közbevételek rendje, költségvetési egyenleg és deficit;
 bevételek – a közteherviselés elve, mint állampolgári kötelezettség (Alaptörvény XXX. cikk)
 az államadósság fogalma és természete, az állami eladósodással szembeni fellépés útjai
a) tételes államadósság korlát törvényi vagy alkotmányi szinten (kivételes megoldás);
b) az államadósság-korlát betartását szolgáló intézmények (javaslat vagy hozzájárulás);
 Kérdés: a fiskális „fegyelmezetlenség” ellen a parlament költségvetési jogának korlátozása
 magyar megoldás: tételes államadósság korlát (GDP 50%), ami nem növekedhet, a kontroll a
Költségvetési Tanács feladata, kivételekkel [vö. Alaptörvény 36. cikk (4)-(6) bekezdés]
2.2 A költségvetési hatáskörmegosztás megvalósulása, az eljárás alapelemei, a költségvetési ciklus
 költségvetési törvény előkészítése, elfogadása és végrehajtása – sajátos tartalmú „törvény”
a) az előkészítés és benyújtás – Kormány (előkészítés: nemzetgazdasági miniszter)
b) az elfogadás és az appropriáció (felhatalmazás) – Országgyűlés (egyszerű többséggel)
c) a végrehajtás (átcsoportosítások lehetősége) és a zárszámadás benyújtása – Kormány
d) a zárszámadás elfogadása, utólagos jóváhagyása – Országgyűlés (egyszerű többséggel)
 a szerkesztési garanciák: a költségvetési törvény felépítése (előirányzatok), átláthatóság biztosítása
 a nyilvános parlamenti vita és a költségvetési bizottság szerepe, jelentősége
 Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács: eltérő véleményezés költségvetés elfogadásakor
 a végrehajtásról való zárszámadás szerepe és funkciója, az Országgyűlés jóváhagyása
 költségvetési törvény elfogadásának kiemelt jelentősége (kapcsolat az Országgyűlés feloszlatásával)
 elfogadott költségvetés nélküli, rendkívüli alkotmányos helyzetek kezelése – 36. cikk (7) bek.
2.3 A Költségvetési Tanács jogállása és hatáskörei (Alaptörvény 44. cikk)
 a Költségvetési Tanács tagjai és elnöke, testületi döntés garanciája és a többségi szavazás
 államadósság szabály betartása feletti őrködés és korlátozott „vétó” (hozzájárulás-megadás)
2.4 A közvagyonnal való gazdálkodás alapvető kérdései (Alaptörvény 38. cikk)
 alapvető cél a tartós közérdekek szolgálata, típusai: állami vagyon és önkormányzati vagyon
 gazdálkodásért való felelősség, átláthatóság követelménye, kizárólagosság és korlátozások
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3. A közpénzekkel való gazdálkodás ellenőrzése és az Állami Számvevőszék (Alaptörvény 43. cikk)
3.1 A számvevőszék funkciója és feladatai
 pénzügyi-gazdasági ellenőrzés alapintézménye, kontroll törvényhozó hatalom megbízásából;
 szervezettől függetlenül a közpénzekkel való gazdálkodás teljes spektrumát, valamennyi
közpénzből működő, azzal gazdálkodó szervezetet vizsgálhat (általános ellenőrzési hatáskör).
3.2 A számvevőszéki ellenőrzés irányai és követelményei
 törvényesség, célszerűség és eredményesség szempontjai,
 nyilvános jelentések, ajánlások és javaslatok,
 külön alkotmányi feladat a költségvetés és zárszámadás véleményezése;
3.3 A számvevőszék függetlenségének biztosítása és védelme
 kormányzati befolyástól teljesen mentes feladatellátás és ellenőrzés, jogállási garanciák;
 ÁSZ elnök jelölése és választása, a politikai függetlenség biztosításának jogintézményei;
 ÁSZ és Országgyűlés viszonyának jellemzői (beszámolás, kérdezhetőség, vizsgálatra felkérés).
4. A monetáris politika alapjai és a Magyar Nemzeti Bank (jegybank) (Alaptörvény 41. cikk)
4.1 A monetáris politika fogalma, eszközei, a jegybankok feladata és funkciója
 kétszintű bankrendszer, a jegybank eltérő feladata, nem hagyományos kereskedelmi banki szerep;
 gazdaságban forgó pénzmennyiség alakítása (kereslet-kínálat), közvetett befolyásolás;
 árstabilitás, infláció tartósan alacsonyan tartása, pénzügyi stabilitás, nemzeti fizetőeszköz védelme;
 2013 óta: a pénzügyi közvetítőrendszer prudens működésének ellenőrzése is a feladata.
4.2 A jegybanki monetáris politikai eszközök alkalmazása, a jogalkotási hatáskör
 monetáris politika jogalkotási eszközei és a jogalkotási lehetőségek (MNB elnöki rendelet)
 jegybanki alapkamat meghatározása, a kötelező tartalékráta alakítása
4.3 A jegybanki függetlenség jelentősége és védelme
 feladatellátás és kormány gazdaságpolitikája közti egyensúly, független döntés biztosítása;
 az együttműködés határa az alapfeladat ellátása (inflációs cél), amely nem kerülhet veszélybe;
 az Európai Központi Bank garanciális szerepe és feladata a jegybankok függetlenségében.
4.4 A Magyar Nemzeti Bank jogállásával kapcsolatos kérdések
 MNB elnök, alelnök jogállása (garanciák: kinevezés, összeférhetetlenség, mandátum megszűnése);
 Monetáris Tanács és tagjai, kollektív garancia: 5-9 tagú testületé a monetáris politikai döntés
(jelenleg max. létszám: 3 alelnök és 5 tanácstag) + mivel RT. van külön felügyelőbizottsága is
JOGFORRÁSOK
 Alaptörvény N) cikk, 36-37. cikk, 39-41. cikk, 43-44. cikk
 az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (1)-(3) bekezdés, 3. § (1)-(3)
bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 14. § (1) bekezdés,
18. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 32. § (1) és (3) bekezdés;
 a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés,
9. § (4) bekezdés, 10. § (2) és (7) bekezdés, 11. § (1) és (3) bekezdés;
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 15. § (1) bekezdés, 18. §
(1) bekezdés.
TANANYAG
Az előadásvázlat a prezentációval kiegészítve.
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