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Közpénzügy i Kutatóintézet

Az új magyar állampénzügyi rendszertan –  
az Alaptörvénnyel összefüggésben

A tanulmány Magyarország közpénzügyi rendszerének garanci-
ális szabályait vizsgálja, majd arra a következtetésre jut, hogy az 
Alaptörvény és a közpénzügyi tárgyú törvények, mint garanciális 
szabályok, továbbá a következetes betartásukat megvalósító gaz-
dálkodási és ellenőrzési gyakorlat a pénzügyi stabilitás létrejötté-
ben és megőrzésében meghatározó szerepet töltenek be. A szerző 
megállapítja, hogy az Alaptörvény közpénzügyi követelményeinek 
érvényesítését a fiskális politikán túl a Magyar Nemzeti Bank mo-
netáris cél- és eszközrendszere is támogatja, így Magyarországon a 
közpénzügy-politika (gazdaságpolitika) tartalmi értelemben kettős 
(fiskális-monetáris) vetületűvé vált. A közpénzügypolitika ötvözi a 
kormányzati pénzügyeket és a jegybanki mechanizmusokat, ame-
lyek (részben) egymáshoz konvergáló célrendszere (az eltérő eszköz-
rendszer és a jegybanki függetlenség tiszteletben tartása mentén) 
jól kiegészítik egymást. A dolgozatban igazolást nyer, hogy a jegy-
banktörvényben lefektetett hármas cél-, illetve specifikus eszköz-
rendszere, továbbá új típusú társadalmi felelősségvállalási politikája 
alapján a Magyar Nemzeti Bank – inflációs céljait, függetlenségét 
nem veszélyeztetve – a közpénzügyi politikát támogató intézmény-
nyé vált. 
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The new Hungarian state finance taxonomy – 
in relation to the Fundamental Law

The paper examines the guarantee rules of the Hungarian public 
finance system and concludes that the Fundamental Law, the re-
levant public finance regulation as a guarantee rule and the prac-
tice of public finance control and management exercising consis-
tent compliance have played a decisive role in the establishment 
and preservation of financial stability. The author states that in 
addition to fiscal policy, the public financial requirements of the 
Fundamental Law is also supported by the monetary framework 
and the monetary policy instruments of the National Bank of 
Hungary, so in Hungary the public finance policy (economic 
policy) is characterized by a fiscal-monetary duality. Public fi-
nance policy combines government finances and central bank 
mechanisms that complement each other’s (partially) convergent 
system of objectives (with respect to the differences concerning 
the instruments and the independence of the central bank). The 
paper confirms that the Hungarian National Bank has become 

an institution supporting public finance policy, without jeopar-
dizing its inflation objective and independence, based on the 
three objectives determined by the central bank act, its specific 
implementation framework and its new type of corporate social 
responsibility policy.
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A társadalombiztosítás pénzügyeivel 
kapcsolatos rendszerek átalakítása 
Magyarországon

Az időskori megélhetés, a nyugdíjas társadalom biztonságérzetének 
megőrzése kiemelt társadalmi érdek. A legtöbb Európai Uniós or-
szágban az állami rendszerek központi szerepet töltenek be abban, 
hogy ésszerű mértékben lehetővé tegyék az emberek számára, hogy 
fenntartsák életszínvonalukat aktív éveikben, és a nyugdíjba vonu-
lásukat követően is. A tagállamok nyugdíjpolitikái előtt álló kihí-
vás, hogy olyan rendszereket hozzanak létre, amelyek hosszú-távon 
pénzügyileg fenntarthatók és eleget tegyenek a nyugdíjrendszerek 
alapvető céljának nevezetesen, hogy megfelelő jövedelmet és élet-
színvonalat tegyenek lehetővé az idős embereknek, valamint biz-
tosítsák gazdasági függetlenségüket. A nyugdíjrendszer 2010-es 
átalakítása rövid- és hosszú távon is mérsékelte az ország 2010 előtt 
legnagyobb problémájának tekinthető adósság állománynövelő 
hatását. A társadalombiztosítás pénzügyeivel kapcsolatos közigaz-
gatási rendszer jelenlegi átalakítása az államigazgatás és a társada-
lombiztosítás hatékonyabb és korszerűbb működését fogják ered-
ményezni, továbbá megalapozzák a szervezeti kereteit annak, hogy 
az állam integrált és korszerű rendszerben gondoskodjon a központi 
pénzellátások kifizetéséről és nyilvántartásáról.
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Transformation of the systems related to  
social security finances in Hungary

The preservation of old-age livelihoods and the safety of the reti-
red society is a major social interest. In most EU countries, state 
systems play a central role in allowing people reasonably to ma-
intain their standard of living in their active years and after their 
retirement. The challenge facing Member States’ pension policies 
is to set up systems that are financially sustainable over the long 
term and meet the basic purpose of pension systems, namely to 
allow an adequate income and standard of living for older people 
and to secure their economic independence. The restructuring of 
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the pension system in 2010 also moderated the stock-raising effect 
of debt that could be considered the biggest problem of the count-
ry in 2010 in the short and long term. The current transformation 
of the administrative system related to social security finances 
will result in more efficient and up-to-date functioning of state 
administration and social security, and will lay the foundations 
for the state to provide the state with an integrated and moder-
nized system for the payment and registration of central money.
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Konstruktív összhang a gazdaságpolitikában – 
jegybanki programok és a jól irányított állam

A 2013-as monetáris politikai fordulat óta a gazdaságpolitika két 
fő ágát jellemző konstruktív összhang jegyében a Magyar Nemzeti 
Bank eszköztárának megújításával és széles körű alkalmazásával a 
válság következményeit aktívan kezelő jegybankok sorához csatla-
kozott. Az MNB a 2013 óta eltelt bő négy évben hozott intézke-
dései közül a hagyományos kamatcsökkentéssel, valamint a nem-
hagyományos hitelösztönző programokkal, az Önfinanszírozási 
programmal, illetve a lakossági devizahitelek kivezetését támogató 
eszközök bevezetésével járult hozzá leginkább a széles értelemben 
vett „jól irányított állam” kialakításához. Ezek a programok a jegy-
banktörvény előírásával összhangban úgy segítették elő az egyéb 
jegybanki célok – kiemelten a pénzügyi stabilitás és a kormányzati 
gazdaságpolitika támogatásának – megvalósulását, hogy a lépések 
nem veszélyeztették az elsődleges jegybanki célt, azaz az árstabili-
tás elérését és fenntartását, illetve hol közvetlenebb, hol közvetet-
tebb módon hozzá is járultak ahhoz. A programok eredményeként 
megállt a gazdasági visszaesés, a kkv hitelezés csökkenő trendje, és 
a monetáris politikai fordulat mellett megvalósult a növekedési és 
hitelezési fordulat is.
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Constructive consistency in the economic 
policy – programs of the Central Bank  
and the properly directed state

Since the monetary policy turnaround in 2013, in line with the 
“constructive consistency” of the two main branches of economic 

policy, the Magyar Nemzeti Bank has renewed and widened its op-
erational framework and has joined the central banks actively han-
dling the consequences of the crisis. In the four years since 2013, 
the MNB contributed most to the creation of a “well-functioning 
state” in the broad sense, with its conventional interest rate cuts, 
and non-conventional credit incentive programs, the self-financing 
program and the introduction of instruments supporting the phas-
ing-out of the foreign currency loans of the household sector. These 
programs, in line with the provisions of the Central Bank Act, have 
contributed to the achievement of the central bank objectives of fi-
nancial stability and support for government economic policy, in a 
way that they did not endanger the primary central bank objective, 
namely achieving and maintaining price stability, and moreover 
have contributed directly or indirectly to it. As a result of these 
programs the economic downturn and the fall of SME-lending has 
stopped, while beside the monetary policy turnaround, the growth 
and lending turnarounds have also materialized.

Dr. sChL et t a nDr á s PhD
egyetemi docens

pázmány péter K atoliKus egyetem Jog és 
áll amtudomány i K ar

heller farK as Közgazdaságtudomány i intézet

Közpénzügyi szemléletváltás –  
Elmozdulási irányok a gazdaságpolitika  
nagy elosztórendszereiben 2010 után

2010 után a gazdaságpolitika stratégiai irányváltásának szerves ré-
szét képezte a jóléti politika egyes területeinek az átalakítása. A ta-
nulmány a nyugdíjrendszer, az egészségügy, az oktatáspolitika és a 
szociálpolitika vonatkozásában mutatja be az elmúlt évek elmozdu-
lási irányait. Az áttekintés során kirajzolódnak a gazdaságpolitikai 
szemléletváltás jellemző sajátosságai, a mögött meghúzódó célok 
és értékek. 
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Change of mindset in public finances – 
Directions of shifts in major distribution 
systems of economic policy after 2010

After 2010, the transformation of certain areas of the welfare policy 
formed an integral part of the strategic redirection of the coun-
try’s economic policy. The study reviews the recent transformation 
of the pension scheme, healthcare and social policy with a view 
to analyse the specific features, objectives and values behind the 
re-orientation of the economic policy in Hungary. 
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A Magyar Államkincstár feladat- és hatáskör 
változásai a rendszerváltástól napjainkig

A kincstár története egy idős az állam kialakulásával. Az állami va-
gyon sajátossága, nagysága már a kezdetektől szükségképpen életre 
hívta annak felügyeletét is. A Kincstár a rendszerváltást követően 
elsősorban a költségvetés likviditási problémáinak enyhítése és a 
központi költségvetés hiteligényének csökkentése érdekében került 
felállításra. Az állami pénzkezelés letéteményeseként, a takarékos 
állami pénzgazdálkodó szerepével az egymást ellenőrző és kiegyen-
súlyozó demokratikus intézményrendszer szerves része, nem mel-
lesleg a demokratikus állami berendezkedés felé vezető úton két-
ségkívül jól mutató mérföldkő. Vitán felüli hozadéka az új típusú 
gazdálkodásnak a költségvetési fegyelem növekedése, a biztonságos 
állami pénzkezelés, jelentős megtakarítások az államháztartáson 
belüli pénzmozgások szükséges minimumra való csökkentésével. 
Emellett a pénzügyi reformok technikai feltételét is megteremtet-
te. A Kincstár, a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó felada-
tával, az államháztartás pénzügyi műveleteinek lebonyolításával, 
pénzügyi szolgáltatói tevékenységével a hazai pénzforgalom közel 
negyedét bonyolítja le. A közpénzek felhasználásban, kifizetésében 
és ezek ellenőrzésében kiemelkedő jelentősége van, melynek végre-
hajtása nemcsak feladata, hanem küldetése is. Biztosítja a gazdasági 
szereplők, elsősorban az államháztartás részére a döntéseik meg-
hozatalához szükséges adatokat és információkat. Számos egyéb 
feladata mellett, likviditás menedzselésével és hitel nyújtásával biz-
tosítja az állam fizetőképességét.
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The task and competency transformation  
in the Hungarian State Treasury from  
the end of communism until nowadays

The history of the treasury is as old as the state. The distinctive-
ness and magnitude of the state’s estate brought to life the trea-
sury’s supervision from the beginning. The establishment of the 
treasury, after the end of communism in Hungary, was mainly to 
moderate the liquidity problems of the budget and to increase the 
central budget loan requirements. As the state’s money managing 
depository, and with the state economic money managing role it 
played an integral part of the monitoring and equilibrant institu-
tions. Besides, on the journey towards a democratic state arran-

gement, it certainly is a great looking milestone. Without a doubt 
the increment of the new type management is the monitoring 
of the budget discipline increase, the secure money management 
by the state, significant savings in the decrease of the cash flow 
within the government budget. In addition, it created the techni-
cal circumstances for the financial reform. The treasury supplies 
almost a quarter of the local cash flow with its task in connection 
with the budget execution, the administering of the government’s 
financial operations, and its role as a financial supplier. It has a 
significant role in the use, the settlement and the controlling of 
the public funds, and executing that is not only its task, but rather 
its mission. It provides, mainly for the government, data and in-
formation that is necessary for the decision making process. Aside 
from its many responsibilities, it secures the financial solvency of 
the state with liquidity management and loan guarantee. 
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Közgazdasági elméletek  
és gazdaságpolitikai alternatívák

A 2010-ben hatalomra lépő kormánynak válságot kellett kezelnie 
és növekedési pályára kellett állítania a magyar gazdaságot. A ta-
nulmány áttekinti, hogy a válság előtt mely közgazdasági elméletek 
adták a gazdaságpolitika hátterét általánosan. A tanulmány bemu-
tat néhány elképzelést a magyar gazdaság fejlesztésére. A szerző be-
mutatja a 2010 utáni főbb gazdaságpolitikai cselekvéseket, illetve 
a gazdaságpolitikával kapcsolatos kritikákat. A szerző véleménye 
szerint a magyar gazdaság mutatói 2010-et követően jelentősen ja-
vultak. 
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Economic theories and alternatives  
of economic policy 

The government that came to power in 2010 had to manage the 
crisis and had to set up the growth of the Hungarian economy. 
The paper surveys that which economical theories had given the 
background of the economic policy in general before the crisis. 
The study presents some concept for the development of the eco-
nomy of Hungary. The author describe the most important acts 
in the field of the economic policy after 2010 and some criticism 
of it. In the authors opinion the economic indicators in Hungary 
have been growing significantly since 2010.
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Bérvezérelt növekedés és fenntartható 
közpénzügyek

A sikeres válságkezelés után elkezdett gazdaságpolitikai eszkö-
zökkel támogatott, célzott bérfejlesztések immár a lakosság élet-
színvonalában is tetten érhetők. A megindult és vélhetően tartós 
folyamatok fiskális, költségvetési hatásait mutatja be a tanulmány. 
Rávilágít a fundamentális háttér szükségességére, feltárja a bérunió 
intézményében rejlő veszélyeket, illetve prognosztizálja a jövőbe-
ni folyamatokat. Legfőbb megállapítása, hogy hosszabb távon a 
drasztikusan növekvő bérek érdemben csökkenthetik a külföldi 
munkavállalás vonzerejét, sőt egyre többen térhetnek haza. Ennek 
hatásaként enyhülhet a munkaerőhiány, nőhetnek a költségvetés 
adó, illetve járulékbevételei, valamint a nyugdíjrendszer is kiegyen-
súlyozottabb pályára állhat.
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Development directed by the wages and the 
sustainable public finances

Targeted wage developments, supported by economic policy tools 
that have started since successful crisis management, have now 
reached the standard of living of the population as well. The stu-
dy presents the fiscal and budgetary impacts of the initiated and 
suspected sustained processes. It highlights the need for a funda-
mental background, reveals the dangers inherent in the wage union 
organization, and anticipates future processes. The main finding is 
that in longer term, drastically increasing wages may substantially 
reduce the attractiveness of foreign employment, and even more 
and more people may return home. As a result, shortages of labor 
may be alleviated, fiscal revenue and contribution revenues may 
increase, and the pension system may be more balanced.


