Az államháztartás fogalma, felépítése
Államháztartás: az állami közfeladatok ellátását szolgáló rendszerek összessége.



Tehát az állam az államháztartáson keresztül teljesíti feladatait.

Államháztartási gazdálkodás: az a gazdasági tevékenység, mellyel az állam a bevételeit
beszedi, majd felhasználja kiadásai teljesítésére.

Az államháztartás négy alrendszere (az állami feladatokon és a felhasználható forrásokon
osztoznak):
• központi költségvetés
• elkülönített állami pénzalapok költségvetése
• helyi önkormányzatok költségvetése
• társadalombiztosítás költségvetése

Költségvetés: egy olyan pénzügyi terv, mely egy meghatározott időszak várható bevételeit és
kiadásait veszi számba.





a jövőre vonatkozik
szembeállítja a bevételeket és a kiadásokat
bárki készíthet (személy, háztartás, vállalat, állam, egyéb szervezet)

Az állami költségvetés: olyan pénzügyi terv, amelyben az állam egy időszakra megtervezi a
feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat.
Æ

Legfontosabb jellemzői:
•
•
•
•
•

a jövőre vonatkozó pénzügyi terv
meghatározott időtartamra (általában egy évre) szól
meghatározott módon tagozódik
mérleg formában jelenik meg (egyik oldal a bevétel, másik oldal a kiadás)
jogilag kötelező érvényű (törvényként fogadják el)

1. A központi költségvetés
A központi költségvetés bevételei és kiadásai:
•
•
•
•
•
•
•

Bevételek
adók és adójellegű bevételek (ez a legfőbb
forrás)
illetékek
díjak
államháztartás egyéb szintjeiről származó
bevételek
kincstári vagyonnal kapcsolatos befizetések
külföldről származó bevételek
állami vagyon privatizációjából származó
bevételek

•
•
•
•
•

•
•

Kiadások
állami feladatok ellátásának kiadásai
gazdálkodó szervezetek támogatása
fogyasztói árkiegészítés (pl.: gázár
támogatás)
felhalmozási kiadások (központi
beruházások, magánerős lakásépítés
támogatása)
többi alrendszer támogatása
(önkormányzatok, elkülönített állami
pénzalapok, hozzájárulás a
társadalombiztosításhoz)
adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások
egyéb kiadások

ÆÆÆÆ

2. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetése
Az állam egy előre meghatározott konkrét és kiemelten fontos gazdasági vagy közösségi célra a
központi költségvetéstől elkülönített pénzalapot hozhat létre.
Kizárólag törvénnyel lehet létrehozni, melyben meghatározzák:
• az alap rendeltetését
• az alap bevételi forrásait
• a teljesíthető kiadások körét
• az alappal rendelkező minisztert

3. A helyi önkormányzatok költségvetése
A helyi önkormányzatok az államháztartás alrendszereként a helyi közösségi feladatokat
szervezik és finanszírozzák, és befolyásolják a település gazdasági fejlődését.



kötelezően ellátandó
ª
központi költségvetés

és

választott feladatok
ª
állami támogatás és az
önkormányzatok saját bevétele

Legfontosabb saját bevétel a helyi adók (telekadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, stb.).



önkormányzati rendelettel vetik ki

Kötelezően ellátandó feladatok
• alapfokú oktatás
• egészségügyi és szociális alapellátás
• közutak és köztemetők fenntartása
• egészséges ivóvíz
• közvilágítás

Választott feladatok
• lakásállomány kezelése
• épített és természetes környezet védelme
• kultúra, tudomány, művészet támogatása
• közreműködés a helyi foglalkoztatási
problémák megoldásában

4. A társadalombiztosítás költségvetése
A társadalombiztosítás a szolidaritáson és a járulékfizetésen alapuló, az egész társadalmat
lefedő, kötelező biztosítási rendszer.
Æ
A biztosítottak „aktív” munkaképes korukban járulékokat fizetnek ¨ az ezért járó ellátást később
veszik igénybe (szülés, betegség, idős kor, stb.)
A kötelező biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal jön létre (munkaviszony, egyéni
vállalkozás, társas vállalkozás, stb.).
A társadalombiztosítás működtetése állami feladat:
• kapcsolódó jogszabályok megalkotása
• ellátások folyósítása a jövedelem újraelosztásán keresztül
A foglalkoztató szerepe szintén jelentős:
• bejelentési kötelezettség
• nyilvántartási kötelezettség
• járulékmegállapítási kötelezettség
• járuléklevonási kötelezettség (munkavállaló bruttó béréből vonják le)
• járulék- és hozzájárulás fizetési kötelezettség (munkaadót terheli, nem a munkavállaló
munkabérét)
A társadalombiztosítási alapok legfőbb bevételi forrását a biztosítottak és a foglalkoztatók által
befizetett társadalombiztosítási járulékok jelentik.
¨ A biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultakká válnak.



DE az ellátás mértéke a befizetett járulékok nagyságához igazodik.
(Felosztó-kirovó nyugdíjrendszer ¨ http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html)

