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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A tanulmány egy országos lakáspolitika önkormányzati lehetőségeinek feltárásához kí-
ván normatív fogódzót nyújtani egy olyan pénzügyi eszközre tett javaslat formájában, 
amely bevezetése esetén az önkormányzati szféra más területein is kedvező hatásokat 
indukálhat. 

Ehhez döntően a jelenleg is kötelezően előállított gazdálkodási adatokat használja fel, 
azonban olyan szerkezetbe rendezve, amely 

• alkalmas a folyamatok követésére, 

• a gazdálkodási mozgástér, illetve a gazdálkodás prudens voltának megítélésére, 

• technikai támpontot nyújt a folyamatszabályozáshoz. 

A szerzők az Áht.-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségekhez kapcsolódóan a költ-
ségvetési koncepció „műfaját” kibővítve javasolják előírni az önkormányzatok számára 
– ütemezett megvalósítással – ennek az eszköznek az alkalmazását, beépítve azt az éves 
költségvetési rendeletekbe, illetve a záróbeszámolóba. 

ÁLLAMI LAKÁSPOLITIKA ÉS ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS 

Magyarországon számos okból erős az igény, hogy a közszféra anyagilag is vegyen 
részt a lakáspolitika alakításában, finanszírozzon különböző lakásprogramokat. 

Amennyiben az állami lakáspolitika finanszírozóként is számítani kíván az önkormány-
zatokra, tisztában kell lennie azzal, hogy azoknak milyen mértékben van a politikai 
megnyilvánulásokon túlmenő, tényleges, azaz pénzügyi lehetőségük a részvételre. Tar-
tós tehervállalás csak életképes, működőképes önkormányzatoktól várható el. 

A szerzők állítása szerint jelenleg nincs valós képünk a települési önkormányzatok élet-
képességéről, annál is inkább, mivel adósak vagyunk az életképesség fogalmi megraga-
dásával is. 

A tanulmány szerint, röviden összefoglalva, életképes az az önkormányzati egység, 
amely rendszeres, tervezhető folyó bevételeiből képes napi működésének biztosítására, 
eszközállománya szinten tartására, valamint a legszükségesebb adaptív – a változó vi-
lágnak, környezetének kihívásaira válaszoló – fejlesztések megvalósítására. Működése e 
vertikum biztosításakor van egyensúlyban. 

A kötelező adatnyilvátartások és -szolgáltatások a jelenlegi feldolgozási struktúrában 
nem adnak elégséges alapot az önkormányzati pénzügyi folyamatok korrekt bemu-
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tatására, különösen ami a közép- vagy hosszabb távú kötelezettségvállalások pénzügyi 
tervezhetőségét, megalapozását illeti. A legtöbb esetben maguk a települési önkormány-
zatok sincsenek tisztában gazdálkodási mozgásterük éven túlnyúló, szigorú kereteivel. 

A prudens önkormányzati gazdálkodás kritériumainak meghatározása, megfoghatóvá té-
tele nemcsak egy állami lakáspolitika, hanem a kormányzat államháztartási reformtö-
rekvései szempontjából is időszerű. A gazdálkodási sarokpontok a következők: 

• a fenti értelemben vett működés teljes egyensúlyának, az életképességnek a biz-
tosítása, 

• ehhez pozitív egyenleg a közvetlen működési mérlegben, mert abból finanszí-
rozható a vertikum másik két szintje részint közvetlenül, részint adósságszolgá-
lat fedezeteként, 

• az önkormányzati vagyon működésre konvertálásának a tilalma. 

A MODELLEZÉS HASZNA, IRÁNYAI 

Az Átlátható gazdálkodási rendszer c. alfejezetben a tanulmány vázlatosan ismerteti, mi 
minden marad homályban a jelenlegi jelentési és feldolgozási rendszerben. 

A tanulmányban ismertetett mutatórendszer és prognosztizáció elengedhetetlen az ön-
kormányzatok tervezési gyakorlatának a jelenleginél jóval szilárdabb megalapozásához. 
A prognózismodell kötelező alkalmazása a tervezésben hatalmas lépés lenne előre. 

Kívánatos egyúttal továbbfejleszteni oly módon, hogy a modell foglalja magába a va-
gyongazdálkodás szempontjait is – a tanulmány itt olyan rendszer kialakítást igényli, 
amely a felértékelt vagyon alapján, a költségvetési-finanszírozási modellen túlmenően, 
vagyonmegőrzési, eszközhatékonysági szempontokat is kezel, beleértve legalább a 
többségi önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásának figyelembevételét is. 

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI MODELLJE – A 

FINANSZÍROZÁSI PROGNÓZIS 

A tervezést szolgáló modellben kimutatható pozitív működési eredmény meghatározza 
a felhalmozási lehetőségek kereteit – más megközelítésben a felhalmozási eredmény 
kívánt szintje meghatározza, hogy annak biztosításához mekkora pozitív működési 
eredmény szükséges. 

A javasolt – a megelőző és a tárgyévet követő három évet bemutató – tervezési modell 
fontos eleme, hogy nem pusztán a működési eredményre fókuszál, hanem figyelembe 
veszi a céljellegű bevételek többleteit és az adósságszolgálatot is. 
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A működési eredmény és az adósságszolgálat különbségeként számított nettó működé-
si eredmény kimutatása továbbá láthatóvá teszi a döntéshozók, valamint az önkor-
mányzat érdekelt partnerei számára a korábbi eladósodásnak a későbbi gazdálkodásra 
való hatását. 

A tanulmány ezt követően bemutatja a bevételek és kiadások tervezési modelljét, majd a 
működési eredmény kiszámításának módját. Ehhez kapcsolódóan bemutatja a célul ki-
tűzött működési eredmény százalékos mértékéhez képest mutatkozó eltérést, továbbá a 
kiigazításhoz szükséges korrekciós szorzó számítását is. 

MÓDSZERTAN 

A modell szakértői munkára támaszkodó „feltöltésekor” az egyes bevételi és kiadási té-
teleket a reális gazdasági és társadalmi folyamatok előrejelzésére alapozva kell tervezni. 
Figyelembe kell venni az árindexek, a béralakulás, a népességalakulás várható tendenci-
áit. 

A leírás részletezi a modellben szereplő exogén adatok előrejelzéséhez szükséges 
szempontokat, eljárásokat, majd soronként ismerteti a modell szerkezetét. 

Természetesen a működési költségvetés tervezési modelljéhez kapcsolódóan, a költség-
vetési koncepció részeként, a felújítási és fejlesztési forrásokat és kiadási tételeket is 
meg kell jeleníteni, azokon a kereteken belül maradva, amelyeket a vagyonhasznosítási 
bevételek és a nettó működési eredmény ezekre az évekre vonatkozóan lehetővé tesz-
nek. 

GYAKORLATI PÉLDÁK 

A tanulmány a továbbiakban valós adatsorokon és tervezéseken mutatja be a finanszíro-
zási modell alkalmazásának lehetőségeit két fővárosi kerület, valamint egy város valódi 
– ám az anonimitást biztosító módon kissé megváltoztatott – adatainak alapján. 

A MODELL TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI 

Prognózis és fejlesztési terv 

A finanszírozási prognózis a bevezetés első ütemében lehetőséget teremt arra, hogy az 
adott önkormányzat kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást folytathasson (illetve nyil-
vánvalóvá teszi, ha nem kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat). Eszközként lehetőséget 
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ad különböző finanszírozási alternatívák kialakítására, szükség esetén kiadás-visszafo-
gások, illetve hatékonyságnövelés hatásának modellezésére. 

A prognózis az önkormányzat felújítási, fejlesztési kiadásainak meghatározásánál az 
ugyanolyan időtávú fejlesztési tervet veszi alapul. 

Nagy előnye, hogy egységesen kezeli az önkormányzat működési, fejlesztési pénzfo-
lyamatait és az adósságkezelést, s ezzel láthatóvá teszi a külső források bevonásának 
mind a lehetőségeit, mind a határait. 

Ma a legtöbb esetben a fejlesztések finanszírozása maradékelven történik: az ön-
kormányzati költségvetésben prioritást kapnak a közvetlen működési feladatok, majd 
következnek azok a fejlesztések, amelyekhez külső forrás is kapcsolódik, és hátul rang-
sorolják az egyéb, saját forrásból finanszírozandó fejlesztéseket. 

A továbbfejlesztés iránya 

Mindebből következően az általános gyakorlat szerint a fejlesztési tervek vagyongaz-
dálkodási, vagyonmegőrzési, eszközhatékonysági szempontokat, követelményeket 
rendszerszerűen sajnálatos módon nem tartalmaznak, nincsenek olyan intézményes 
biztosítékok, amelyek az egyes tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságának köve-
telményét szolgálnák. 

Az elmúlt években olyan jelentős mértékű, felhalmozódott pótlási fedezethiány ala-
kult ki az önkormányzatoknál, amely alapvetően meghatározza az önkormányzatokhoz 
rendelt feladatok ellátásának biztonságát. E hiányok egy része az Európai Uniótól szár-
mazó forrásokból, pályázatokon keresztül, pótolható (természetesen amennyiben ehhez 
megvan a szükséges beruházási saját erő, illetve a megvalósult beruházás működtetésé-
nek a tartós forrása az adott önkormányzatnál), azonban maradnak jelentős területek, 
amelyeken hosszú távon elkerülhetetlen a többlet finanszírozási források feltárása, be-
vonása. Valószínű, hogy elkerülhetetlen egy feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó fej-
lesztési, pótlási normatíva bevezetése, illetve elkülönítése a központi költségvetés 
működési hozzájárulásától, vagy akár hozzájárulásán belül. 

A tanulmány a továbbiakban arra tesz javaslatot, hogyan nyújthat segítséget ennek a 
kardinális problémának a kezelésében a prognózismodell. 

Eszerint a pótlási hiány korrekt meghatározásához ki kell alakítani egy olyan mecha-
nizmust, amelyben – a finanszírozási prognózis készítésének részeként – meghatároz-
nák az önkormányzatok vagyona után évenként kimutatott értékcsökkenés össze-
gét. Az önkormányzatoknak kötelezően ki kellene mutatni, hogy a pótló felújító beru-
házások és az elszámolt értékcsökkenés összevont egyenlege alapján van-e pótlási elma-
radás. 

Értelemszerűen ehhez a fenntartási, fejlesztési kiadásokat meg kell bontani a meglévő 
vagyonhoz, eszközökhöz tartozó pótlási, illetve az új fejlesztési kiadásokra. 
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Projektszemléletű tervezés 

Átfogó államháztartási számviteli reform és új finanszírozási rendszer bevezetéséig is 
szükség van a vagyongazdálkodási, illetve eszközhatékonysági szemlélet erősítésére. 

E cél közelítéséhez – a pótlási hiány kimutatása mellett – javasolt módszer az egy-egy 
részterületre, feladatcsoportra, projektre kiterjedő, az átfogó gazdálkodás igényeit is ki-
elégítő tervezési algoritmusok, valós elszámolási rendszerek kialakítása. Ehhez alapul 
vehetők az üzleti szférában kialakult számítások, mutatók, megfelelően adaptálva azo-
kat az önkormányzati sajátosságokhoz. Az így kialakított tervezési, gazdálkodási modell 
jellemzői: 

• projektszemléletű, ami azt jelenti, hogy meghatározott feladatot tervez meg, to-
vábbá a feladatcsoport ellátásához szükséges vagyoni, jövedelmi, pénzügyi fo-
lyamatokat, illetve biztosítja az előirányzatok folyamatos aktualizálását, 

• a projektben részt vevő szereplők összevont gazdálkodási mutatóit tervezi 
meg, 

• a projekt résztvevői között normatív kapcsolatrendszer megteremtését feltéte-
lezi, ami tartalmazza a feladatok és felelősségek pontos meghatározását, illetve 
ezek szerződéses kereteit, 

• a projekt gazdálkodási terve a kettős könyvvitel elvei alapján alakítandó ki, tehát 
eredményszemléletű, s így tartalmazná a kapacitások pótlásához, felújításához 
kapcsolódó amortizációs költséget, illetve a tevékenység fejlesztéséhez szüksé-
ges esetleges többletforrást is. 

A projektszinten értelmezett tervezési, gazdálkodási konstrukciók kialakítása összehan-
golt munkát igényel az érintett önkormányzattól, illetve a projektben részt vállaló külső 
szereplőktől, gazdasági társaságoktól. 

MEGVALÓSULT PÉLDÁK 

A tanulmány ezt követően gyakorlati példákon mutatja be a tervezési, gazdálkodási pro-
jekt felépítését, módszertanát, elszámolási folyamatát. 

Ehhez a Főváros és néhány kapcsolódó település folyamatban lévő együttes szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási fejlesztési rendszerének ismertetése szolgál alapul. A szerzők 
ismertetik a projekt elszámolási konstrukcióját is. 

Egy ilyen projekt több részprojektet foglalhat magába. Az új fejlesztések esetében külön 
részletes elemzést igényel a kiinduló helyzet feltárása, a jogszabályi környezet bemuta-
tása, a lehetséges elszámolási konstrukciók kidolgozása, a szereplők közötti szerződések 
bemutatása, illetve az új kapcsolatok létrehozása. 
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A tanulmány szemléltetésként a fővárosi szennyvíz-elvezetési és -tisztítási program ré-
szét képező dél-budai szennyvíztisztító részprojektre vonatkozóan foglalja össze azokat 
a kérdéseket, amelyek egy döntés-előkészítési programhoz tartoznak. 

* 

Az eszköz bevezetésétől a szerzők azt várják, hogy mind maga az önkormányzat, mind 
a külső partnerek (kormányzat, EU, piaci partnerek, hitelintézetek stb.) a jelenleginél 
jóval megbízhatóbb képet nyernek az adott önkormányzat gazdasági helyzetéről, moz-
gásteréről, politikájának célirányosságáról. A tiszta (vagy legalábbis a jelenleg általá-
nosnál jóval tisztább) kép, amelyet nyilvános önkormányzati dokumentum rögzít, feltét-
lenül fegyelmezettebb gazdaságpolitika felé tereli a döntéshozókat. A külső partnerek 
pedig e tisztább kép alapján racionálisabban és hatékonyabban alakíthatják ki az ön-
kormányzathoz való viszonyukat, cselekvésüket. 

A bevezetni javasolt elemző-monitoring eszköznek az alapján a későbbiekben normatív 
kritériumok is kidolgozhatók, amelyek megbízhatóan segíthetik a támogatót a különbö-
ző közpénzigények kezelése (például pályázatok elbírálása) során. 

A szerzők továbbá feltételezik, hogy az eszköz bevezetése nyomán egzakt módon világ-
lik ki a jelenlegi magyarországi önkormányzatok tömegének gazdálkodási ellehetetlenü-
lése, illetve életképtelensége. Azért fontos ez, mert az ellehetetlenülési folyamat megfé-
kezésének esélye sincs tisztánlátás nélkül. A bevezetni javasolt eszköz jelentősen képes 
hozzájárulni az egyre sürgetőbb reformok keretében az életképes önkéntes és/vagy köte-
lező integrációk gazdálkodási kereteinek megalapozásához. 
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ÁLLAMI LAKÁSPOLITIKA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK 

Egy kormányzat lényegében a történetileg kialakult hagyományok, valamint az alkal-
mazni kívánt gazdaság- és szociálpolitika erőterében dolgozza ki az általa kívánatosnak 
tartott lakáspolitikát. Dönt arról, hogy milyen szerepet szán a közszférának és a közpén-
zeknek a lakáspolitika megvalósításában. Finanszírozási szempontból a részvételi skála 
a lakáspolitikából való teljes kivonulástól az állami tulajdonú bérlakások dominanciájá-
nak megteremtéséig terjed, számtalan közbülső átmenettel.1 

Magyarországon az említett hagyományokat valamilyen módon továbbvivő, ugyanak-
kor részben különböző ideológiai meghatározottságok következtében igény, hogy a 
közszféra anyagilag is vegyen részt a lakáspolitika alakításában, finanszírozzon külön-
böző lakásprogramokat. A közpénzek kezelésének olyan szuverén letéteményesét, jogo-
sultját keressük tehát, amely rendelkezik diszkrecionális anyagi mozgástérrel, azaz la-
káspolitikája velejárójaként képes részt venni forrásigényes lakásprogramban. Politiká-
ról – legyen az lakáspolitika vagy más szakágazati politika – csak ezen az alapon van 
értelme beszélni. Ma jogi értelemben ilyen szuverén letéteményes az államon kívül a te-
lepülési önkormányzat – hiszen még nincs választott regionális, illetve választott kistér-
ségi önkormányzat. A valódi szuverenitást azonban az jelenti, ha a jogi szuverenitás ér-
vényesítésének sine qua non-jaként az önkormányzat (merthogy itt erről van szó) – mint 

                                                
1 E tanulmány szerzői a lakásellátást, a lakhatóság feltételeinek megteremtését alapvetően a pi-
acra bíznák, gondos állami szabályozás és ellenőrzés keretei között. Ebben a rendszerben a la-
káspolitika főszereplője nem a közszféra, hanem a bérlakás-tulajdonos vállalkozó (szolgáltató). 
Az állami erőforrások itt a fizetőképes bérlakáskereslet megteremtését szolgálják, mégpedig a 
legszigorúbban szolidaritási alapon: nem az egyedi építőt, nem a bérlakás-szolgáltatót vagy az 
építési vállalkozót (és a bankrendszert) támogatják, hanem a rászoruló bérlőt – vagyis a kereslet 
támogatása szociálisan igazságos, nem preferál differenciálatlan csoportokat, úgy mint fiatalok, 
többgyermekesek stb. A támogatás ugyanakkor oly módon történne, hogy a rászoruló rászorult-
ságának mértékétől függően megállapított arányban (százalékban) kapna közpénz-hozzájárulást 
az általa a piacon tetszőlegesen „beszerzett” bérlakás bérleti díjához. Ez a megoldás azon túl, 
hogy kifejezi a társadalom szolidaritását hátrányos helyzetű tagjaival szemben, ezt nem a függő-
séget fokozó-újratermelő paternalista technikával teszi, ellenkezőleg, normatív módon erősíti a 
rászorult gazdálkodási felelősségét, emellett piaci keresletet támaszt a bérlakásszektorban, s ez-
zel a szektor erősödéséhez, térnyeréséhez járul hozzá, miközben a „kifehérítését” is nagymér-
tékben elősegíti. E megközelítésben megszűnik a „szociális bérlakás”, s vele az „igényjogosul-
tak” és a „ténylegesen kedvezményezettek” kategóriájának igazságtalan és kezelhetetlen elkülö-
nülése. A támogatási kulcsok mértékét a szociálpolitika e szektora számára rendelkezésre álló 
közpénz volumenéhez lehet igazítani. A rendszer működtetésének terheit a szerzők már kezdet-
ben is legalább részben az autonóm önkormányzati gazdálkodás körében látnák kezelendőnek. 
Mindez természetesen nem a jelen tanulmány tárgya, de részletes jövőbeli kifejtését kívánatos-
nak tartjuk. 
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említettük – rendelkezik diszkrecionális anyagi mozgástérrel, azaz megvan a bármily 
csekély, de anyagi szuverenitása is. Az államon kívül ilyen szuverén letéteményest ma 
a települési önkormányzatok között kell keresnünk – még nincs választott regionális, il-
letve kistérségi önkormányzat. 

Tanulmányunk az önkormányzati forrásokra is támaszkodó lakáspolitika előzetes meg-
fontolásaitól indul, tekintet nélkül arra, hogy a számos lehetséges konstrukció közül me-
lyikben valósul meg az önkormányzati részvétel. Az állami részvétel is csak annyiban 
érdekes, amennyiben az önkormányzatokat anyagi részvételre ösztönzi. 

A csatlakozó önkormányzatoknak tehát olyan diszkrecionális pénzeszközökkel és/vagy 
ingatlanvagyonnal kell rendelkezniük, amelyek az állami lakáspolitikához kapcsoltan 
felhasználhatók. Ráadásul az így vállalt kötelezettségek nem feltétlenül egyszeri fejlesz-
tési kiadásokat jelentenek, hanem eredményezhetnek rendszeres folyó kiadásokat is, 
amelyek fedezetét szintén látni kell előre. 

A közszféra, ezen belül az önkormányzatok lakáspolitikai terhei ugyanis a kialakítandó 
konstrukciótól függően, elvileg széles skálán mozoghatnak. Így például a tulajdonszer-
zés közpénzekből való támogatása tekinthető egyszeri (még ha esetenként el is húzódó) 
kötelezettségvállalásnak, és az önkormányzati lakásépítési és -fenntartási konstrukciók 
is sokfélék lehetnek. A különböző finanszírozási megoldások a későbbi bérbeadási 
konstrukciók szerint sorolhatók nagy vonalakban a következő logikai alaptípusokba: 

a) a bérleti díj fedezi a tulajdonost terhelő működési költségeket, kiemelten a kar-
bantartást; 

b) a bérleti díj a karbantartáson túlmenően rekonstrukciós alap képzésére is lehető-
séget nyújt; 

c) a bérleti díj a karbantartáson és rekonstrukción felül a beruházás megtérülését is 
biztosítja – bármily lassú legyen is az; 

d) a bérleti díj a c) típuson túlmenően olyan hozamot biztosít, amely alapot képez 
az önkormányzati lakásállomány későbbi bővítéséhez is. 

A közszférában ma honos, korábbi beidegződéseket hordozó szemléletmód – megterhel-
ve az ésszerű kontroll nélküli politikai versengéssel – sajnálatos módon úgyszólván ki-
zárólag az a) típuson belüli gondolkodást engedélyezi, amely persze szociális alapon 
több alesetre bontható. A nyilatkozók, tervezők és a sajtó általában az a) típust nevezi 
szociális lakásépítésnek, szociális lakásprogramnak. 

Egyet kell értenünk: ez valóban szociális, sőt szocialista lakásprogram, lehet például 
egy szocialista kormány zászlóshajója is. Bár – itt nem kifejtendő megfontolásokból – 
nem értünk vele egyet, valamely meghatározott politika vállalható útjának tartjuk, 
amennyiben finanszírozási oldalról megáll a lábán. Vagyis amennyiben igazolható, 
hogy az ideológiai-politikai okokból vállalt kötelezettségek hosszú távon teljesíthetők. 
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A lakásprogramban való önkormányzati kötelezettségvállaláshoz tehát egyfelől valószí-
nűsíteni kell legalább középtávra mind az egyszeri, mind a rendszeres folyó bevételeket, 
mind a megfelelő kiadásokat – megalapozott tervezés szükséges. 

Első közelítésben is könnyen belátható, hogy az elismerten forráshiányos települési ön-
kormányzatok legfeljebb a kompetenciájukba tartozó szabályozási-hatósági eszközökkel 
képesek lakáspolitikát folytatni, de nem képesek forrásigényes lakásprogramokba be-
kapcsolódni. A települési önkormányzatok valamivel több mint egyharmada hosszú 
évek óta ebbe a csoportba tartozik, további jelentős része napi küzdelmet folytat a tal-
pon maradásért. 

Az Állami Számvevőszék ez év szeptemberi jelentése szerint például „Az önkormány-
zatok költségvetési egyensúlyi helyzete [2005-ben – Pénzügykutató] az előző évekhez 
viszonyítva nem javult. Az ellenőrzött önkormányzatok [817 önkormányzat – Pénzügy-
kutató] mintegy kétharmada – az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan – költségve-
tésében mind a működési célú, mind a felhalmozási célú kiadásoknál hiányt tervezett.”2 
Továbbá: „…az év végére az ellenőrzött önkormányzatok harmadánál volt költségvetési 
hiány”3 Az ÁSZ megállapítása szerint ebben feladatellátási-szervezési hiányosságok 
mellett tervezési hibák is közrejátszottak. 

Ugyanakkor (akár belső) politikai nyomásra, illetve a helyi gazdálkodás állapotának té-
ves értékelése nyomán valószínűleg több önkormányzat vállalkozik, illetve vállalkozna 
központilag támogatott lakásprogramokban való részvételre, mint amennyi erre valóban 
képes. Az ÁSZ által említett „tervezési hibák” egy része minden valószínűség szerint – 
akár jószándék vezérelte – gazdálkodási vakság következménye. A nagy elszántság és a 
viszonylag gyenge szakmai háttér következtében például az a) típusúként rögzített la-
kásprogram esetében elmulaszják, hogy mérlegeljék és beépítsék azokat a valamikor bi-
zonyosan felmerülő költségeket, amelyek ez esetben a tulajdonos önkormányzatot terhe-
lik, hiszen nem nyújt rá fedezetet a b) típusú bérleti díj. 

Részben az ilyen túlvállalással, illetve a pályázható állami források egyszeri voltával (a 
fenntartási terhek önkormányzatra hárításával) magyarázható a rendszerváltás óta indí-
tott lakáspolitikai programok, valamint az átfedések révén a városrehabilitációs progra-
mok kudarca vagy töredékes, sporadikus megvalósulása. 

Ha tehát egy kormányzati lakáspolitika számít az önkormányzatokra, tisztában kell len-
nie azzal, valójában milyen mértékben számíthat rájuk, illetve, hogy milyen azok tény-
leges teherbíró képessége. Ha ezt a tájékozódást elmulasztja, továbbá ha ennek felméré-
séhez nem ad az önkormányzatoknak hatékony segítséget, akkor vagy ilyen jellegű 

                                                
2 Figyelemfelhívó a 2006. szeptemberi, 0634 sz. Jelentéshez. Állami Számvevőszék, 
www.asz.gov.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/C8190B7F8CA00109C12571F0002E1B17/$FILE/L-
0634J000.PDF 
3 Uo. 
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programjainak sikerét kockáztatja, vagy – rosszabb esetben – olyan mozgásokat indu-
kál, amelyek az eddiginél is kedvezőtlenebb helyzetbe sodorják az önkormányzatokat. 

A prudens önkormányzati gazdálkodás kritériumainak meghatározása, megfoghatóvá té-
tele a kormányzat államháztartási reformtörekvései szempontjából is időszerű. De szol-
gálhatja egyúttal a Magyarországon ma lehetséges, önkormányzati forrásokra is számító 
lakáspolitika tényleges önkormányzati megalapozását, biztonságát is, ennyiben kap-
csolható a lakáspolitikához. Érvénye azonban nyilvánvalóan általános az önkormányzati 
szférára nézve. 

A PRUDENS GAZDÁLKODÁS 

LÉPÉSKÉNYSZER 

Alapvető állításunk, hogy tényleges, tehát nem csupán papíron létező, jogi értelemben 
vett önkormányzatiságról akkor beszélhetünk, ha az önkormányzatnak van diszkreci-
onális gazdasági mozgástere – még ha csekély is –, amelynek révén képes az általa 
vállalt értékek mentén reagálni környezete kihívásaira. 

Tehát nem a fokozatosan kimerülő önkormányzatok gyakori panaszáról van szó, amikor 
hiányolják az állandóan bővülő kötelező feladataik mellé rendelt központi forrásokat. 
Egy ilyen megfeleltetés ugyanis (központilag elrendelt feladatok – azokat fedező forrá-
sok) egyszerű végrehajtó szervként működtetné az önkormányzatokat. Maga az önkor-
mányzati feladat- és finanszírozási rendszer eredetileg nem is így volt „kitalálva”, de 
napjainkra az azóta lejátszódó folyamatok az önkormányzatok többségét lebonyolítói 
szerepkörbe szorították vissza. Ez sok érintett önkormányzat esetében nem tudatosul, 
mivel a prudens gazdálkodás követelményeiről való ismereteinek töredékessége vagy e 
követelmények figyelmen kívül hagyása ideig-óráig azt a látszatot kelti, hogy megha-
ladta ezt az állapotot, elfedheti valós helyzetét. 

A fokozatos leromlás folyamatában főbb tényezőként szerepet játszik: 

– az önkormányzati bevételek reálértékének folyamatos csökkenése (a Belügymi-
nisztérium által létrehozott Idea-munkacsoport számításai szerint 1990-hez képest 
már 2001-re 10%-kal); 

– az említett, forrás-hozzárendelés nélküli feladatbővülés; 

– az önkormányzati vagyon részint kényszerű, részint felkészületlenségből adódó 
felhasználása folyó működésre; 

– az amortizációpótló beruházások tömeges elhalasztása, az ebből adódó ismeretlen 
mértékű vagyonvesztés. 
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A fentiek alapján nyugodtan kijelenthető, hogy változatlan feltételek mellett az önkor-
mányzati rendszer nemcsak elveszíti csekély szuverenitását, hanem már rövid távon 
egyáltalán nem lesz működtethető. 

A másfél évtizedes kedvezőtlen folyamat megállításához és visszafordításához elenged-
hetetlen – az államháztartási reform szerves részeként – a közfeladatok teljes, ezen belül 
önkormányzati rendszerét felülvizsgáló, újrarétegező, azt új forrás- és felelősségszerke-
zetben rögzítő önkormányzati reform kidolgozása és végrehajtása. 

Mindezek bővebb kifejtése természetesen nem ennek a tanulmánynak a feladata. Nem 
tudjuk, mikor kerül erre sor. Szakértelem, politikai erő, elszánás és kétharmados törvé-
nyek szükségesek hozzá. 

Addig is azonban az adott önkormányzati feltételrendszerhez igazodva kell részben új-
ragondolni, részben következetesebben érvényesíteni azokat az alapelveket, amelyekre 
viszonylag stabil önkormányzati gazdálkodás épülhet, valamint meghatározni azt a 
pénzügyi eszközrendszert, amelynek alkalmazása világossá és tervezhetővé teszi az ön-
kormányzat gazdálkodásában lejátszódó folyamatokat, kitapinthatóvá a feladatvállalás 
határait – rosszabb esetben talán még idejében megszólaltatja a vészcsengőt. 

Tanulmányunk középpontjában ennek az eszközrendszernek a bemutatása áll, továbbá 
javaslatot teszünk az eszközrendszer feles törvénnyel elérhető, intézményes alkalmazá-
sára. Az állam ennek révén kaphat képet arról, hogy mely önkormányzatok működőké-
pesek valóban, melyekre vár – változatlan feltételek mellett – egy-két éven belül (má-
sokra középtávon) működésképtelenség, mennyiben számíthat az önkormányzatok te-
herviselő képességére. Erre az eszközrendszerre is támaszkodva készíthető elő egy 
olyan önkormányzati reformcsomag, amely ténylegesen életképes, méretgazdaságos 
önkormányzati egységekre épít. 

ÉLETKÉPESSÉG 

A MŰKÖDÉS KÖLTSÉGSZINTJEI 

Az önkormányzati működés feladatai és a hozzájuk rendelt költségek a működőképes-
ség, életképesség szempontjából az elemzés számára három szintre bontandók. 

Az első szint a napi működés, illetve annak költségei. A napi működés fenntartásához 
elegendő annak közvetlen költségeit (pl. bér, energia stb.) és a karbantartási költségeket 
hozzárendelni. Ezek azok a tételek, amelyeket a költségvetés is működési költségként 
tart nyilván. 

A feladatellátás folyamatos biztosításához azonban ezen túlmenő költségek is hozzátar-
toznak. Ezek a szinten tartás, az amortizációpótlás, a rekonstrukció költségei. 
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A gazdálkodás, az önkormányzati működés hosszú távú fenntartásához ezeken túlmenő-
en olyan ráfordításokra (kiadásokra) is szükség van, amelyekkel az önkormányzat képes 
a gazdálkodás szempontjából reális, vagyis versenyképességet megjelenítő, természete-
sen az időben változó igényekhez, a külső, jogi (például uniós követelmények), illetve 
fizikai (például egészséges vízellátás) kényszerekhez, valamint a versenyképességi kri-
tériumokhoz igazítani a közszolgáltatások színvonalát, reagálni környezete kihívásaira. 
Ezzel teremt olyan állapotokat, amelyek megtartják, illetve dinamizálják polgárait és a 
városban folyó gazdasági tevékenységet. Az erre fordított kiadásokat nevezzük adaptá-
ciós költségeknek. 

GAZDÁLKODÁSI SAROKPONTOK 

CÉL: A MŰKÖDÉS TELJES EGYENSÚLYA 

Az önkormányzati működés egyensúlyán nem az éves költségvetés bevételi és kiadási 
oldalának egyensúlyát értjük, ez jogszabályi követelmény. 

Értelmezésünk szerint az önkormányzati működés akkor van egyensúlyban, ha az ön-
kormányzat képes forrásfedezetet biztosítani az imént vázolt egyes működési szinteken 
végrehajtandó feladatok számára. 

Alig van ma Magyarországon – ha van egyáltalán, minthogy ez jelenleg nem tudható 
egzakt módon – olyan települési önkormányzat, amely az ismertetett működési szintek 
teljes vertikumában képes volna egyensúlyi gazdálkodásra. A több mint ezer önhikis 
önkormányzat értelemszerűen a közvetlen működési egyensúlyt sem képes megteremte-
ni, a többi pedig a szinten tartás és az adaptáció követelményeivel birkózik változatos 
kombinációkban, eltérő gazdasági és szellemi potenciállal, különböző, egzakt módon 
ma ugyancsak nem kimutatható eredménnyel. 

POZITÍV MŰKÖDÉSI EREDMÉNY 

Mivel az önkormányzati tevékenység mindegyik működési szintje folyamatos, könnyen 
belátható, hogy folyamatos forrás-hozzárendelést igényel. Ez hosszú távon csupán a 
rendszeres központi és az önkormányzati saját folyó bevételekből valósítható meg. Át-
menetileg lehetséges ugyan egyes vagyonelemek működési kiadásokra konvertálása (er-
re még visszatérünk), de az is könnyen belátható, hogy ha egyszer elfogy a vagyon, 
ugyanoda jutunk: mindhárom működési szint kiadásait folyó bevételekből kell fedezni, 
mert más egyszerűen nincs. 
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Vagyis úgy kell gazdálkodni, úgy kell a feladatokat és ellátásuk színvonalát meghatá-
rozni, hogy a közvetlen működési mérleg pozitív legyen, mert ez a (jó) néhány száza-
léknyi működési többlet – másként: működési eredmény – lesz az alapja a másik két 
szint finanszírozásának részint közvetlenül, részint adósságszolgálat fedezeteként. 

Ez így természetesen egy végsőkig lecsupaszított tétel, hiszen itt nem szólunk a kívána-
tos mértékek meghatározhatóságáról, elérésük ütemezhetőségéről, az egyszeri bevételek 
működésre fordításának átmenetileg elfogadható kivételeiről stb. Itt és most azt szögez-
zük le a leghatározottabban, hogy a pozitív működési eredmény megléte az életképes ön-
kormányzat megkerülhetetlen előfeltétele, noha önmagában nem garanciája. 

A VAGYON MŰKÖDÉSRE KONVERTÁLÁSÁNAK TILALMA 

Az eddigiekből nyilvánvalóan következik ez a tilalom. Másként fogalmazva: vagyon 
csak más önkormányzati vagyonra konvertálható. Itt említjük meg, hogy kivételes ese-
tekben a működésre konvertálásból eredő vagyonvesztés szolgálhatja egy megtervezett 
folyamat átmeneti időszakában éppen a pozitív működési eredmény feltételeinek megte-
remtését. Például elfogadható, ha egyszeri tőkebevételek olyan egyszeri amortizációpót-
ló beruházások fedezetét adják, amelyekkel az adott szolgáltatás valóban fenntartható 
pályára kerül. 

ÁTLÁTHATÓ GAZDÁLKODÁSI RENDSZER 

Az államháztartási és a számviteli törvény előírásainak betartása (amit az ÁSZ felméré-
sei szerint évről évre az önkormányzatoknak csupán a fele tesz meg maradéktalanul) el-
engedhetetlen, de nem elégséges a gazdálkodás teljes átláthatóságának biztosítására. 
Nem ad elegendő támpontot sem maga az önkormányzat, sem az államháztartás, a köz-
ponti költségvetés, sem az üzleti, piaci partnerek számára. (A jelenlegi szabályozást a 
Melléklet ismerteti.) 

A Kincstár a folyamatos adatszolgáltatás, a rendszeres negyedéves jelentések és az éves 
beszámolók, a beruházási okmányok alapján kap egy statikus képet az önkormányzatok 
egyedi finanszírozási helyzetéről, és rendelkezik információval a vállalt kötelezettségek 
teljesítésének jelentése révén az önkormányzati és egyéb bevont külső források felhasz-
nálásáról, rendelkezésre állásáról, az önkormányzatok pillanatnyi hitelképességéről is. 

Az így megalkotható kép azonban, bármilyen részletgazdag, mind időben, mind mély-
ségében korlátos, és csak nagyon kezdetleges módon alkalmas a tehervállaló képesség 
megbízható megítélésére. 
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Ami az időbeliséget illeti: a Kincstár legfeljebb az ún. „gördülő tervezés” kötelezettsége 
folytán rendelkezik adatokkal a tárgyévet követő 2 év tervezett önkormányzati gazdál-
kodásáról, miközben a vállalt feladatok akár a fejlesztést, akár a kapcsolódó működést, 
illetve mindezek forrásszükségletét tekintve gyakran túlnyúlnak ezen az időszakon. A 
kapott kép pontosságát, kifinomultságát illetően pedig a gyűjtött adatok további rend-
szerezésére, valamint azokból számított további, a működési eredményre kifutó, annak 
árnyalását, értelmezését, kezelését segítő mutatókra van szükség. Mindez együttesen te-
szi lehetővé az önkormányzati tehervállaló képességnek – a hosszú távú tárgyi és pénz-
ügyi elkötelezettségeket is magában foglaló – elemzését akár a szféra egészére, akár an-
nak nagyobb területi egységére, különösen pedig az egyes önkormányzatokra vonatko-
zóan. 

Az említett, működésieredmény-centrikus, országosan egységes módszertan alapján ki-
dolgozott mutatórendszer híján a kincstári nyilvántartási rendszer igen kevéssé alkalmas 
az egyes önkormányzatok, illetve tetszőleges csoportjuk terhelhetőségének feltárására 
és monitorozására. 

Milyen szempontoknak nem képes eleget tenni a jelenlegi jelentési rendszer? Csak jel-
zésszerűen: 

– Az adatokat nem olyan csoportosításban, szerkezetben jeleníti meg, amely akár a 
csak „alapszinten” (azaz a „rezsiköltségvetés” szintjén) értelmezett működési 
eredményre összpontosítva a folyamatok követésére, a folyamatszabályozásra al-
kalmas eszközt adna a döntéshozók kezébe. 

– Könyvelői, statikus mérleg áll belőlük össze, amely tendenciák jelzésére alkalmat-
lan, ugyanakkor hiányos is, hiszen a szinten tartó működés kellékei is csupán rész-
legesen, tényadatok szintjén jelennek meg benne, a „kettős könyvelés”, a pénzfor-
galmi mérleg és az eredménykimutatás rendszerjellegű összevezetése nélkül. Nem 
alkalmas a fenntartható működés paramétereinek megragadására. 

– Nem alkalmas súlyponti kiadásszerkezeti változások összhatásának mérésére. 

– Nem alkalmas egyedi cselekvési programok hatásának mérésére. 

– Ennek megfelelően nem alkalmas arra, hogy gondolkodási keretként szolgáljon az 
értelmes, programalkotó önkormányzaton belüli politikai viták számára. 

– Nem alkalmas a külső támogatás/piaci kapcsolatok előrevivő súlypontjainak meg-
ragadására. 

– Nem alkalmas a közvetlen/közvetett közpénz hasznosulásának mérésére. 

– Nem alkalmas a megcélzott/megcélozható önkormányzati integrációk szerkezeté-
nek gazdálkodási megalapozására. 

Az említett, tanulmányunkban ismertetett mutatórendszer és prognosztizáció elengedhe-
tetlen az önkormányzatok tervezési gyakorlatának a jelenleg általánosnál jóval szilár-
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dabb megalapozásához, jelzéseinek figyelembevétele biztosíthatja a tervidőszak pénz-
ügyi folyamatainak kiegyensúlyozottságát. 

A MODELLEZÉS HASZNA, IRÁNYAI 

Akár olyan konkrét területen, mint a lakáspolitika, az önkormányzatnak valószerű képet 
kell rajzolnia mind saját maga számára, mind az állam, az üzleti partnerek, a hitelezők 
számára arról, hogy ő maga alkalmas-e partnerévé válni ennek a politikának – vagy ké-
pes-e viselni bármely, több évre elhúzódó nagyobb beruházás rá háruló terheit. Ehhez 
kell gazdálkodásának az egészéről olyan térképet készíteni, amely megbízható módon 
mutatja állapotában és tendenciájában is életképességét, projektfogadó-képességét, hi-
telfelvevő-képességét. 

A finanszírozási modell alkalmazása a tervezésben hatalmas lépés előre, jelentős elem 
egy ilyen gazdálkodási térkép kialakításában. Kívánatos azonban továbbfejleszteni oly 
módon, hogy a modell foglalja magába a vagyongazdálkodás szempontjait is. Itt termé-
szetesen nem pusztán az egyes vagyonelemek értékesítéséből származó bevétel tervezé-
sére gondolunk, hanem olyan rendszerre, amely a felértékelt vagyon alapján, a költség-
vetési-finanszírozási modellen túlmenően, vagyonmegőrzési, eszközhatékonysági 
szempontokat is kezel, beleértve a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok gazdál-
kodásának figyelembevételét (azaz a költségvetés konszolidálását), hiszen végső értel-
mezésben a számlát itt is az önkormányzat állja. Ezt a kidolgozandó modellt tanulmá-
nyunk tervezési, gazdálkodási modellnek nevezi, és ismerteti lényegét. 

Ebben az új monitoringrendszerben olyan elemek is szerepelnek, amelyeknek kiépítése, 
megvalósítása – és befogadása – hosszabb időt igényel. Az intézményes bevezetés min-
denképpen ütemezve lehetséges és ajánlott. Első lépésben a költségvetési-finanszírozási 
modell bevezetése kívánatos, ugyanakkor politikailag is, a munka szempontjából is 
kedvező annak az ütemezésnek az ismertetése, amelyben a kormányzat a teljes gazdál-
kodási modellt intézményesíteni kívánja, és meg kell kezdeni egyúttal a gazdálkodási 
modell elemeinek kidolgozását is (pl. vagyonértékelések). 

Itt csak jelezzük, hogy az így kapható gazdálkodási modell a későbbiekben kritérium-
rendszerré formálható, aminek haszna egyértelmű a közpénzekre való pályázatok keze-
lésére nézve is. 

„Műfajilag” az itt javasolt modell a költségvetési koncepcióhoz csatlakozik, bevezetése 
esetén indokoltnak látjuk ennek eddig is előírt, standardizált tartalmát a jelzett módon 
bővíteni. 
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A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI MODELLJE – 
A FINANSZÍROZÁSI PROGNÓZIS 

Az önkormányzati gazdálkodás biztonságának megőrzése vagy helyreállítása céljából 
nélkülözhetetlen, hogy a bevételek és a kiadások megfelelő csoportosításával reális ké-
pet kapjanak a döntéshozók a bevételek és a kiadások egyensúlyáról. A bevételek és a 
kiadások is alapvetően két csoportra (működési és felhalmozási) oszthatók. Az önkor-
mányzat vagyona akkor változatlan (nominálisan), ha a működési bevételek és a műkö-
dési kiadások egymással megegyeznek, valamint a felhalmozási bevételek és a felhal-
mozási kiadások között is ez az egyenlőség áll fenn. (A tárgyi eszközök és immateriális 
javak értékcsökkenésével és ennek a vagyonvesztés megakadályozása érdekében a ter-
vezési rendszer keretében való kezelésével más fejezet foglalkozik.) Ha a működési 
eredmény negatív, és a felhalmozási bevételek meghaladják a felhalmozási kiadásokat, 
akkor vagyonfelélésből finanszírozza az önkormányzat a működését. Ellenkező esetben, 
pozitív működési eredmény mellett, költhet többet felhalmozásra, mint amennyi felhal-
mozási bevétele van. Ekkor vagyongyarapodást ér el. E rövid fejtegetés során feltételez-
tük, hogy az önkormányzatnak nincs hitelviszonyt megtestesítő adóssága. A képet ár-
nyalhatja azonban, ha akár működését, akár felhalmozását hitelből finanszírozza. E fe-
jezet a működési bevételek és a működési kiadások tervezésével és különbségük, a mű-
ködési eredmény számításával foglalkozik. 

A döntéshozónak fontos szem előtt tartania, hogy könnyebb elkerülni a vagyonvesztést , 
mint az elvesztett vagyont visszapótolni. A tervszerű vagyongazdálkodásból következő 
felhalmozási eredmény kívánt szintje (amit a tervezett fejlesztések, de akár a vagyon-
megtartás érdekében szükséges felújítási szükséglet, vagy akár csak felújítási alap kép-
zése) determinálja a működési eredményt. A tervezési modell lehetőséget ad arra is, 
hogy a működési eredmény kívánt szintjéhez kalibráljuk – technikailag az ún. korrekci-
ós szorzó alkalmazásával - a működési kiadásokat. (A korrekciós szorzó magyarázatát 
ld. A tervezési modell bemutatása c. alfejezet végén.) A javasolt tervezési modell fontos 
eleme, hogy nem pusztán a működési eredményre fókuszál, hanem figyelembe veszi a 
céljellegű bevételek többleteit és az adósságszolgálatot is. A folyó bevételekhez mért 
működési eredmény arányát ugyanis a céljellegű folyó bevételek többleteivel csökken-
tett ún. korrigált működési eredményből számítja, így csak az önkormányzat számára 
adottságként jelentkező tételek többletét nem számítja a működési eredménybe. A mű-
ködési eredmény és az adósságszolgálat különbségeként számított nettó működési 
eredmény kimutatása azt is lehetővé teszi a döntéshozók és az önkormányzat kiegyensú-
lyozott gazdálkodásában érdekelt más szereplők számára, hogy a korábbi időszakokban 
történt eladósodás hatását is lássák a későbbi gazdálkodásra. 
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I. A TERVEZÉSI MODELL BEMUTATÁSA 

Először a bevételek és a kiadások tervezését mutatjuk be, majd a működési eredmény 
kiszámítását, s egyben a célul kitűzött működési eredmény százalékos mértékéhez ké-
pest mutatkozó eltérést és a kiigazításhoz szükséges korrekciós szorzó számítását. Így 
egyrészt lehetőség van annak leolvasására, hogy mekkora működési eredmény alakulna 
ki akkor, ha külön kiadás-visszafogást nem hajtana végre az önkormányzat, ugyanakkor 
az önkormányzatnak arra is lehetősége van, hogy egy korrekciós szorzóval – amely a 
kiadás-visszafogás szükséges mértékét mutatja meg – korrigálja a működési kiadásokat, 
s így a célul kitűzött működési eredményt érje el. 

Ennek az integrált megközelítésnek az az előnye, hogy a tervbe vett felújítási és fejlesz-
tési szintet elfogadva, kiderül, hogy reális bevételi tervek mellett mekkora reálérték-
növekedéssel vagy csökkenéssel kellene számolni a folyó kiadásoknál, vagyis a műkö-
désnél, de egyben azt is megmutatja, hogy kiadás-visszafogás nélkül mekkora lenne a 
működési eredmény, s ennek megfelelően milyen visszafogást volna szükséges végre-
hajtani a felújítások és fejlesztési kiadások tervezésénél. 

Az egyes bevételi és kiadási tételeket a reális gazdasági és társadalmi folyamatok előre-
jelzésére alapozva kell tervezni. Figyelembe kell venni az árindexek, a béralakulás, a 
népességalakulás várható tendenciáit. 

Időszakok: a tervezés tárgyévben (t0) készül, de javasoljuk bemutatni a tárgyévet meg-
előző három év teljesítéseit is. Ez egyrészt már bizonyos tendenciák felismerését teszi 
lehetővé, másrészt a tervek realitásának ellenőrzésére is szolgál a múlt ismerete. Az első 
tervezett évet t1-gyel jelöljük, a másodikat t2-vel stb. A tervezést a 100 ezer lakosnál na-
gyobb városok számára a rendszer bevezetésének első ütemében 5, a többi település 
számára 3 éves, a későbbi ütemben pedig 7, illetve 5 éves előretekintéssel javasoljuk. 

A bevételi oldal tervezése 

Működési célú 
állami hozzájárulás 

A t1 évben megegyezik a már ismert jogszabályban vagy 
törvényjavaslatban előirányzottakkal. 

A t2–t3 évekre a működési célú állami hozzájárulás, vagyis 
a normatívák alapján szétosztott központilag szabályozott 
összeg tervezését a fajlagos normatívák alakulása, vala-
mint a létszámok alakulása határozza meg. Ezért a terve-
zést a következő séma szerint kell végezni: 

létszámváltozás × normatívaváltozás reálértéke × infláció 

A normatíva reálérték-változását a költségvetési politika 
függvényében kell számítani. 2007–2009 között ez a konver-
gencia programban szerepel. 

A létszámváltozást egyrészt a lakosságszám változásával, 
másrészt a közoktatásban résztvevő tanulók számának 
változásával kell előre jelezni. Ahol nem ehhez kapcsoló-
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dik a normatíva, ott javasoljuk a lakosságszámhoz kap-
csolni a tervezésben. Így a tervezés sémája a következő: 

Működési célú állami hozzájárulás (t+1)= Működési állami 
hozzájárulás (t) × lakosságszám-arányos normatív támogatás 
aránya × lakosságszám változása × normatívák reálérték-
változása × infláció + Működési állami hozzájárulás (t) × kö-
zépiskolás tanulók számával arányos normatív támogatás ará-
nya × középiskolás tanulók számának változása × normatívák 
reálérték-változása × infláció. 

A lakosságszám-arányos normatív támogatás arányát, vala-
mint a tanulók számával arányos normatív támogatás arányát 
a t0 év tervezett bevétele alapján kell kiszámítani. Attól füg-
gően, hogy alap és/vagy középfokú oktatást végző intézmény-
nyel rendelkezik az önkormányzat, a megfelelő korcsoportok 
várható alakulását kell figyelembe venni. 

Figyelembe kell venni a nem a település által fenntartott in-
tézmények esetleges átvételének vagy az önkormányzat in-
tézménye más fenntartó számára való átadásának hatását. 

Személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadó közvetlenül visszaosztott hányada 
és a normatívan elosztott személyi jövedelemadóból származó 
bevétel a t1 évre a Pénzügyminisztérium által kiadott, a Ma-
gyar Köztársaság t1 évi Költségvetéséről szóló Törvényjavas-
latban előirányzott szám. 

Ennek során tervezni kell az adóerő-képesség miatti elvonás 
becsült értékét. 

A személyi jövedelemadó közvetlenül visszaosztott hánya-
dát a nemzetgazdaságban átlagos bruttó keresetnövekedés 
dinamikájával javasoljuk tervezni. A normatívan elosztott 
személyi jövedelemadóból származó bevétel tervezésére a 
normatív állami támogatások tervezésének analógiájára a 
lakosságszám és a tanulók száma figyelembevételét és a 
költségvetési politikának megfelelő reálérték-változást ja-
vasoljuk. 

Társadalombiztosítási alapoktól 
működési célra átvett pénzesz-
köz 

Amennyiben az önkormányzatnak van TB-finanszírozású in-
tézménye, a társadalombiztosítási alapoktól a TB-
finanszírozású intézmények működésére átvett pénzeszköz 
tervezését a fogyasztói árindex alapján javasoljuk. 

Intézmények működési bevéte-
lei (kamatbevételek nélkül) 

E bevételeket a reálértéket tartva, a tervezett fogyasztói árin-
dex mértékének megfelelő növelésükkel javasoljuk tervezni. 

Iparűzési adó A településen működő relatíve nagy vállalkozások 
árréstömegének várható növekedési ütemével javasoljuk ter-
vezni. 

Idegenforgalmi adó Az idegenforgalmi adóból származó bevételt a településen 
működő egységek szállásdíj-bevételének előrejelzésére ala-
pozva javasoljuk tervezni.  
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A kiadási oldal tervezése 

TB-finanszírozású intézmények 
működési kiadásai 

A TB-finanszírozású intézmények működési kiadásait a fo-
gyasztói árindexszel javasoljuk tervezni. 

Önkormányzati finanszírozású 
intézmények személyi juttatásai 
és járulékai 

Az önkormányzati finanszírozású intézmények személyi jel-
legű kiadásait az oktatási és a szociális szféra bruttó bérindexe 
előre jelzett mértéke szerint javasoljuk tervezni. 

Önkormányzati finanszírozású 
intézmények dologi és egyéb 
működési kiadásai adósságszol-
gálatra átvett nélkül 

Az önkormányzati finanszírozású intézmények dologi kiadá-
sait a fogyasztói árindex speciálisan súlyozott változatával ja-
vasoljuk emelni évente. 

(Megjegyzés: a fel nem sorolt, a modellben szereplő további folyó kiadási sorok vagy 
egyedi tervezést igénylő tételek, vagy összegző sorok.) 

A korrekciós szorzó számítása: először meg kell adni akár százalékos, akár fix összeg-
gel, hogy milyen mértékű működési eredményt kíván elérni az önkormányzat. A célként 
kitűzött működési eredmény és a számított korrigált működési eredmény különbségét – 
azaz a még hiányzó működési eredményt – kell az önkormányzati finanszírozású intéz-
mények működési kiadásaihoz viszonyítani, s az arány mértékével csökkenteni ezen in-
tézmények összességének tervezett működési kiadásait. Amennyiben az így kapott kor-
rekciós szorzó, vagyis az az arány, amellyel az önkormányzati finanszírozású intézmé-
nyek működési kiadásait csökkentjük, meghalad egy elviselhető mértéket, részletes ki-
igazító intézkedési programot kell megalkotni (súlyponti elemeit pedig legalább jelezni 
a költségvetési koncepció szöveges részében), hiszen a fűnyíróelven végrehajtott ki-
adás-visszafogásnak nem kívánatos káros következményei lehetnek. 

II. A TERVEZÉSI MODELLBEN SZEREPLŐ EXOGÉN ADATOK 

ELŐREJELZÉSE 

1. A népesség és a tanulók számának várható alakulása 

Az előrejelzést a születések és halálozások, valamint a településre be és onnan elköltö-
zők számának alakulása alapján kell készíteni. 

2. A GDP és a települési iparűzési adóalap várható alakulása 

A GDP volumenindexére vonatkozóan mind a Pénzügyminisztérium, mind a Magyar 
Nemzeti Bank, vagy akár a gazdaságkutató cégek publikálnak előrejelzéseket. 

Az iparűzési adót a t-1 évi bevétel és a nemzetgazdasági GDP volumenindexe alapján, 
ha ettől eltérő trendek érvényesültek, úgy a helyi nagy foglalkoztató cégek várható adó-
alapját felmérve javasoljuk tervezni. 
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3. A fogyasztói árindex várható alakulása 

A fogyasztói árindexre vonatkozóan mind a Pénzügyminisztérium, mind a Magyar 
Nemzeti Bank, vagy akár a gazdaságkutató cégek publikálnak előrejelzéseket. 

A módosított súlyozású fogyasztói árindexeket az önkormányzati finanszírozású intéz-
mények dologi kiadásainak tervezéséhez adják meg, illetve alkalmazzák. Ennek súlyo-
zását az intézmények dologi kiadásainak felmérése alapján lehet megtenni az alábbi 
csoportokat alkalmazva. A termékcsoportokra a gazdasági előrejelző intézetek publikál-
nak prognózisokat. 

• Élelmiszer 

• Élvezeti cikkek 

• Ruházkodás 

• Tartós fogyasztási cikkek 

• Háztartási energia 

• Egyéb cikkek, üzemanyagok 

• Szolgáltatások 

4. A bruttó átlagkereset várható alakulása az oktatásban, a szociális szférában és 
az egészségügyben 

A bruttó átlagkereset várható alakulására vonatkozóan mind a Pénzügyminisztérium, 
mind a Magyar Nemzeti Bank, vagy akár a gazdaságkutató cégek publikálnak előrejel-
zéseket. A teljes költségvetési szféra keresetindexétől csak kismértékben térnek el az 
ágazatok. 

III. A TERVEZÉSI MODELL SZERKEZETE 

1 a. Működési bevételek 2+6 

2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 3+4+5 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül)  

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül)  

5 
 

- Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett pénz-
eszköz 

 

6 2. Saját folyó bevételek összesen  7+8+9+10 

7 
 

- Intézmények működési bevételei (céljellegű kamatbevétel 
nélkül) 

 

8  - Iparűzési adó (céljellegűek nélkül)  
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9  - Osztalék- és hozambevétel  

10 
 

- Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett mű-
ködési célú nélkül) 

 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 12+13 

12 
 

- Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel működésre átvett 
pénzeszközök 

 

13  - Kamatbevételek  

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1+11 

15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei  

16  Többi intézmény működési bevétele 1-15 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 18+19+20+21 

18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai  

19 
 

Önkormányzati finanszírozású intézményi feladatok működési 
kiadásai 

 

20 
 

- Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi jutta-
tásai és munkavállalói járulékai 

 

21 
 

- Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi és 
egyéb működési kiadásai 

 

22 b. Céljellegű folyó kiadások  

23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17+22 

24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési eredmény %-ban  

25 
III. 

MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - folyó kiadá-
sok) I. - II. 

 
14-23 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában 25/14 

27  Le: céljellegű bevételek többletei 11-22 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY 25-27 

29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 30+31 

30  - Tőketörlesztés összesen  

31  - Kamatfizetések összesen  

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 29/14 

33 
V. 

NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési eredmény - 
adósságszolgálat) 

 
25-33 



26 Pénzügykutató Rt. 

 

MŰKÖDÉSI ÉS TELJES FINANSZÍROZÁSI MODELL 

A működési költségvetés fenti tervezési modelljéhez kapcsolódóan a költségvetési kon-
cepció részeként a felújítási és fejlesztési forrásokat és kiadási tételeket is meg kell jele-
níteni, azokon a kereteken belül maradóan, amelyeket a vagyonhasznosítási bevételek és 
a nettó működési eredmény ezekre az évekre vonatkozóan lehetővé tesznek. A fenti 
modellben az adott szintű szolgáltatásellátáshoz szükséges tárgyi vagyon értékmegőrzé-
séhez szükséges amortizációs (felújítási, rekonstrukciós) kiadások, mint arra már utal-
tunk, a rendszer bevezetésének első ütemében nem a valós egyensúlyi gazdálkodási 
szükségletek alapján szerepelnének, hanem a t-1, t-2, t-3 évre a tényadatok szintjén, a t0 és 
a későbbi évekre vonatkozóan pedig az önkormányzat által ténylegesen tervezett szin-
ten. A valós egyensúlyi szükségleteknek megfelelő kezelésmód egy későbbi ütemben 
válhat előírássá, ennek kereteit az alábbiakban vázoljuk. 

SZÁMSZERŰ PÉLDÁK A PÉNZÜGYI TERVEZÉSI MODELL 

ALKALMAZÁSÁRA 

A következőkben valós adatsorokon és tervezéseken mutatjuk be a finanszírozási mo-
dell alkalmazásának lehetőségeit. A példák két fővárosi kerület, valamint egy város va-
lódi, ám az anonimitást biztosító módon kissé megváltoztatott adatain és tervezésén ala-
pulnak. Ugyancsak az anonimitás érdekében nem közöljük a költségvetési adatok és a 
tervidőszakok évszámait. 

1. példa: Budapest „A” kerület 

Az „A” kerület pénzügyi tervezése során két év múltbeli adataira támaszkodtunk, s a 
tervezés évével (tárgyév) együtt összesen ötéves tervidőszakra vonatkozik a tervezés. A 
tervezési modellben ismertetett, exogén, az önkormányzat gazdálkodásától független 
gazdasági, pénzügyi tendenciákra alapozott tervezési metodika és az önkormányzat 
gazdálkodásának változatlansága (a feladatellátás mennyiségi és minőségi, valamint 
költségszintjének reál-változatlansága) következtében a kezdeti 0,7 milliárd forintos hi-
ányról fokozatosan az egyensúly felé mozdul el, majd pozitív működési eredmény ke-
letkezik. A korrigált működési eredmény a céljellegű bevételek és kiadások különbsé-
gével csökkentve a működési eredménynél valamivel magasabb szinten hasonló utat jár 
be. Ugyanakkor az adósságszolgálatot is figyelembe vevő nettó működési eredmény a 
kezdeti 1,6 milliárd forintos hiányról, bár az egyensúly irányába mozdul el, a tervezési 
időszak végén is közel fél milliárd forintos, a folyó bevételekhez képest több mint 3%-
os hiányt mutat. 

A következőkben a kiadások visszafogásának szükséges mértékére vonatkozó számítást 
mutatjuk be. Mivel a céljellegű kiadásokat és bevételeket külső adottságként kezeljük az 
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önkormányzat szempontjából, a korrigált működési eredmény szintjére állíthatunk fel 
célokat. Ez lehet egyensúly, azaz nulla eredmény, de a vagyonérték megőrzése vagy 
gyarapítása céljából általában valamilyen mértékű pozitív korrigált működési eredmény 
szintet kell célul kitűzni. A korrigált működési eredmény szintjét akár forintösszegben, 
akár a működési bevételek arányában is meghatározhatjuk. Itt erre mutatunk be példát. 
A számpéldában szereplő önkormányzat esetében 3%-os korrigált működési eredmény 
célul kitűzése adódott minimumfeltételként a fejlesztési szükségletei tükrében. Ameny-
nyiben százalékos mértékkel rögzítjük a korrigált működési eredményre vonatkozó célt, 
úgy azt célszerű a működési bevételhez kötni, hiszen ez nem tartalmaz céljellegű ele-
meket. 
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Budapest „A” kerület: pénzügyi tervezési modellszámítás (alapváltozat) 

ezer Ft 
Tény Terv 

Év 
t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

1 a. Működési bevételek 14 521 12 277 12 277 13 424 14 078 14 777 15 454 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 8 000 4 975 5 120 5 329 5 525 5 737 5 935 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 4 000 3 660 3 787 3 977 4 155 4 342 4 515 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 700 625 625 625 625 625 625 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
3 300 

 
690 

 
708 

 
727 

 
745 

 
770 

 
795 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 6 521 7 302 7 657 8 095 8 553 9 040 9 519 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű 
kamatbevételek nélkül) 

 
1 220 

 
1 410 

 
1 445 

 
1 503 

 
1 556 

 
1 610 

 
1 658 

8  - Iparűzési adó 3 900 4 467 4 748 5 068 5 418 5 794 6 175 

9  - Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
1 401 

 
1 425 

 
1 464 

 
1 524 

 
1 579 

 
1 635 

 
1 686 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 50 43 44 45 47 49 50 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel 

működésre átvett pénzeszközök 
 

45 
 

12 
 

12 
 

13 
 

13 
 

14 
 

14 

13  Kamatbevételek 5 31 31 33 34 35 36 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 571 12 320 12 821 13 469 14 125 14 825 15 504 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 3 610 1 048 1 075 1 109 1 140 1 179 1 216 

16  Többi intézmény működési bevétele 10 911 11 229 11 702 12 315 12 938 13 598 14 238 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 15 040 12 921 13 033 13 568 14 054 14 479 15 168 
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Tény Terv 
Év 

t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 3 755 1 032 1 071 1 108 1 144 1 199 1 259 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi felada-
tok működési kiadásai 

 
11 285 

 
11 889 

 
11 962 

 
12 460 

 
12 910 

 
13 280 

 
13 909 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
6 325 

 
7 688 

 
7 737 

 
8 124 

 
8 377 

 
8 656 

 
9 166 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
4 960 

 
4 201 

 
4 225 

 
4 337 

 
4 533 

 
4 623 

 
4 744 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 250 227 233 242 251 260 267 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 290 13 149 13 266 13 811 14 305 14 738 15 436 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

11,2% 
 

12,0% 
 

8,5% 
 

6,9% 
 

5,6% 
 

3,1% 
 

3,1% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-719 

 
-829 

 
-445 

 
-342 

 
-181 

 
87 

 
68 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -4,9% -6,7% -3,5% -2,5% -1,3% 0,6% 0,4% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -200 -185 -189 -197 -204 -211 -217 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -519 -644 -256 -145 23 298 285 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 915 657 645 595 608 545 545 
30  - Tőketörlesztés összesen 120 127 145 145 158 195 195 

31  - Kamatfizetések összesen 795 530 500 450 450 350 350 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,3% 5,3% 5,0% 4,4% 4,3% 3,7% 3,5% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 634 

 
-1 486 

 
-1 091 

 
-937 

 
-788 

 
-458 

 
-477 
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Budapest „A” kerület: zérus korrigált működési eredmény mint célkitűzés 

A korrekciós szorzó számítása 

ezer Ft 
Tény Terv 

Év 
t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-719 

 
-829 

 
-445 

 
-342 

 
-181 

 
87 

 
68 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -4,9% -6,7% -3,5% -2,5% -1,3% 0,6% 0,4% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -200 -185 -189 -197 -204 -211 -217 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -519 -644 -256 -145 23 298 285 
a  Elérni kívánt korrigált működési eredmény a 

működési bevételek %-ában (bevitt adat) 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
b  Számított korrigált működési eredmény 0 0 0 0 0 0 0 
c  Korrigált működési eredmény a működési 

bevételek %-ában (számított adat) 
 

-3,6% 
 

-5,2% 
 

-2,0% 
 

-1,1% 
 

0,2% 
 

2,0% 
 

1,8% 

d  A korrigált működési eredmény „hiánya” (+) 519 644 256 145 -23 -298 -285 
e  A korrigált működési eredmény „hiánya” az 

önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési kiadásai %-ában 

 
 

4,6% 

 
 

5,4% 

 
 

2,1% 

 
 

1,2% 

 
 

-0,2% 

 
 

-2,2% 

 
 

-2,1% 
f  A korrekciós szorzó 95,4% 94,6% 97,9% 98,8% 100,2% 102,2% 102,1% 

29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 915 657 645 595 608 545 545 
30  - Tőketörlesztés összesen 120 127 145 145 158 195 195 

31  - Kamatfizetések összesen 795 530 500 450 450 350 350 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,3% 5,3% 5,0% 4,4% 4,3% 3,7% 3,5% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 634 

 
-1 486 

 
-1 091 

 
-937 

 
-788 

 
-458 

 
-477 
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Budapest „A” kerület: tervtáblázat a korrekciót követően (zérus korrigált működési eredmény) 

ezer Ft 
Tény Terv 

Év 
t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

1 a. Működési bevételek 14 521 12 277 12 277 13 424 14 078 14 777 15 454 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 8 000 4 975 5 120 5 329 5 525 5 737 5 935 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 4 000 3 660 3 787 3 977 4 155 4 342 4 515 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 700 625 625 625 625 625 625 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
3 300 

 
690 

 
708 

 
727 

 
745 

 
770 

 
795 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 6 521 7 302 7 657 8 095 8 553 9 040 9 519 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű 
kamatbevételek nélkül) 

 
1 220 

 
1 410 

 
1 445 

 
1 503 

 
1 556 

 
1 610 

 
1 658 

8  - Iparűzési adó 3 900 4 467 4 748 5 068 5 418 5 794 6 175 

9  - Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
1 401 

 
1 425 

 
1 464 

 
1 524 

 
1 579 

 
1 635 

 
1 686 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 50 43 44 45 47 49 50 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel műkö-

désre átvett pénzeszközök 
 

45 
 

12 
 

12 
 

13 
 

13 
 

14 
 

14 

13  Kamatbevételek 5 31 31 33 34 35 36 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 571 12 320 12 821 13 469 14 125 14 825 15 504 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 3 610 1 048 1 075 1 109 1 140 1 179 1 216 

16  Többi intézmény működési bevétele 10 911 11 229 11 702 12 315 12 938 13 598 14 238 

16a  Korrekciós szorzó 100,0% 100,0% 97,9% 98,8% 100,2% 102,2% 102,0% 
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Tény Terv 
Év 

t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 15 040 12 921 12 777 13 423 14 078 14 776 15 454 
18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 3 755 1 032 1 071 1 108 1 144 1 199 1 259 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi 
feladatok működési kiadásai 

 
11 285 

 
11 889 

 
11 706 

 
12 315 

 
12 934 

 
13 577 

 
14 195 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
6 325 

 
7 688 

 
7 572 

 
8 029 

 
8 392 

 
8 850 

 
9 354 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
4 960 

 
4 201 

 
4 134 

 
4 286 

 
4 542 

 
4 727 

 
4 841 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 250 227 233 242 251 260 267 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 290 13 149 13 010 13 665 14 329 15 036 15 721 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

11,2% 
 

12,0% 
 

6,5% 
 

5,9% 
 

5,7% 
 

5,1% 
 

4,9% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-719 

 
-829 

 
-189 

 
-196 

 
-204 

 
-210 

 
-217 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -4,9% -6,7% -1,5% -1,5% -1,4% -1,4% -1,4% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -200 -185 -189 -197 -204 -211 -217 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -519 -644 0 1 0 1 0 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 915 657 645 595 608 545 545 
30  - Tőketörlesztés összesen 120 127 145 145 158 195 195 

31  - Kamatfizetések összesen 795 530 500 450 450 350 350 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,3% 5,3% 5,0% 4,4% 4,3% 3,7% 3,5% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 634 

 
-1 486 

 
-834 

 
-791 

 
-812 

 
-755 

 
-763 
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Budapest „A” kerület: 3%-os korrigált működési eredmény mint célkitűzés 

A korrekciós szorzó számítása 

ezer Ft 
Tény Terv 

Év 
t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-719 

 
-829 

 
-445 

 
-342 

 
-181 

 
87 

 
68 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -4,9% -6,7% -3,5% -2,5% -1,3% 0,6% 0,4% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -200 -185 -189 -197 -204 -211 -217 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -519 -644 -256 -145 23 298 285 
a  Elérni kívánt korrigált működési eredmény a 

működési bevételek %-ában (bevitt adat) 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
b  Számított korrigált működési eredmény 436 368 383 403 422 443 464 
c  Korrigált működési eredmény a működési 

bevételek %-ában (számított adat) 
 

-3,6% 
 

-5,2% 
 

-2,0% 
 

-1,1% 
 

0,2% 
 

2,0% 
 

1,8% 

d  A korrigált működési eredmény „hiánya” (+) 955 1 012 639 548 399 147 179 
e  A korrigált működési eredmény „hiánya” az 

önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési kiadásai %-ában 

 
 

8,5% 

 
 

8,5% 

 
 

5,3% 

 
 

4,4% 

 
 

3,1% 

 
 

1,1% 

 
 

1,3% 
f  A korrekciós szorzó 91,5% 91,5% 94,7% 95,6% 96,9% 98,9% 98,7% 

29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 915 657 645 595 608 545 545 
30  - Tőketörlesztés összesen 120 127 145 145 158 195 195 

31  - Kamatfizetések összesen 795 530 500 450 450 350 350 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,3% 5,3% 5,0% 4,4% 4,3% 3,7% 3,5% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 634 

 
-1 486 

 
-1 091 

 
-937 

 
-788 

 
-459 

 
-478 
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Budapest „A” kerület: tervtáblázat a korrekciót követően (3% korrigált működési eredmény) 

ezer Ft 
Tény Terv 

Év 
t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

1 a. Működési bevételek 14 521 12 277 12 277 13 424 14 078 14 777 15 454 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 8 000 4 975 5 120 5 329 5 525 5 737 5 935 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 4 000 3 660 3 787 3 977 4 155 4 342 4 515 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 700 625 625 625 625 625 625 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
3 300 

 
690 

 
708 

 
727 

 
745 

 
770 

 
795 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 6 521 7 302 7 657 8 095 8 553 9 040 9 519 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű 
kamatbevételek nélkül) 

 
1 220 

 
1 410 

 
1 445 

 
1 503 

 
1 556 

 
1 610 

 
1 658 

8  - Iparűzési adó 3 900 4 467 4 748 5 068 5 418 5 794 6 175 

9  - Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
1 401 

 
1 425 

 
1 464 

 
1 524 

 
1 579 

 
1 635 

 
1 686 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 50 43 44 45 47 49 50 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel műkö-

désre átvett pénzeszközök 
 

45 
 

12 
 

12 
 

13 
 

13 
 

14 
 

14 

13  Kamatbevételek 5 31 31 33 34 35 36 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 571 12 320 12 821 13 469 14 125 14 825 15 504 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 3 610 1 048 1 075 1 109 1 140 1 179 1 216 

16  Többi intézmény működési bevétele 10 911 11 229 11 702 12 315 12 938 13 598 14 238 

16a  Korrekciós szorzó 100,0% 100,0% 94,7% 95,6% 96,9% 98,9% 98,7% 
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Tény Terv 
Év 

t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 t4 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 15 040 12 921 12 394 13 021 13 655 14 333 14 990 
18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 3 755 1 032 1 071 1 108 1 144 1 199 1 259 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi 
feladatok működési kiadásai 

 
11 285 

 
11 889 

 
11 323 

 
11 913 

 
12 511 

 
13 134 

 
13 731 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
6 325 

 
7 688 

 
7 324 

 
7 767 

 
8 118 

 
8 561 

 
9 048 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
4 960 

 
4 201 

 
3 999 

 
4 146 

 
4 393 

 
4 573 

 
4 683 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 250 227 233 242 251 260 267 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 290 13 149 12 627 13 021 13 655 14 333 14 990 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

11,2% 
 

12,0% 
 

3,5% 
 

2,9% 
 

2,7% 
 

2,1% 
 

1,9% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-719 

 
-829 

 
194 

 
206 

 
219 

 
233 

 
247 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -4,9% -6,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -200 -185 -189 -197 -204 -211 -217 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -519 -644 383 403 423 444 464 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 915 657 645 595 608 545 545 
30  - Tőketörlesztés összesen 120 127 145 145 158 195 195 

31  - Kamatfizetések összesen 795 530 500 450 450 350 350 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,3% 5,3% 5,0% 4,4% 4,3% 3,7% 3,5% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 634 

 
-1 486 

 
-451 

 
-389 

 
-389 

 
-312 

 
-299 
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Az első változatban elérni kívánt korrigált működési eredményt a működési bevételek 
arányában 0%-ra, azaz 0 Ft-ra állítottuk be (a és b sor). A valódi korrigált működési 
eredmény azonban a t-2 évben 3,6%-os, azaz 519 millió forint hiány, vagyis ennyi hi-
ányzik az eredménycél eléréséhez. Ez a hiányzó összeg az önkormányzati finanszírozá-
sú intézmények működési kiadásainak 4,6%-a volt a t-2 évben, illetve a tárgyévben (t0) 
2,1%-a. 2,1%-kal kell tehát visszafogni az önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési kiadásait, hogy a korrigált működési eredmény a tárgyévben 0% s egyben 0 
Ft legyen. A korrekciós szorzó (f sor) tehát egy olyan számsor, amellyel módosítani kell 
az intézmények működési kiadásait. Láthatjuk azonban, hogy a korrigált működési 
eredmény a t2 évtől pozitívumot mutat, vagyis a 0 eredménycél eléréséhez akár az in-
tézmények működési kiadásainak terven felüli növekedését is beállíthatja az önkor-
mányzat a terveibe. 

A tervezési modell az intézményi kiadások visszafogásának módját illetően nem ad 
támpontot sem az ágazatok közötti differenciálás, sem a feladatellátás mennyiségi vagy 
minőségi szűkítése közötti választás terén, mindössze a visszafogás szükséges mértékét 
lehet – azt viszont lehet – így megtervezni. 

Amennyiben a példában szereplő önkormányzat 3%-os korrigált működési eredményt 
akar elérni, ahhoz már komolyabb, a tárgyévben 5,3%-os, s a t4 évben is még 1,3%-os 
intézményi működési kiadáscsökkentést kell végrehajtania a korrekciót megelőző terve-
zéshez képest. 

2. példa: Budapest „B” kerület 

A „B” kerület esetében 4 évre van lehetőség visszatekintésre, ám ebből a t-1 év a terve-
zés időszakában még nem tényadat, hanem költségvetési tervszámként kezelendő. A 
tárgyévivel együtt 4 évet fog át a tervezés. 

Az önkormányzat már a t-4 évben több mint félmilliárd forintos működési hiánnyal 
küszködött, s az évek során a működési hiány tovább emelkedett, mígnem a t-1 évben a 
költségvetési tervezés szerint 2 milliárd forint fölé, vagyis a folyó bevételek közel 24%-
ára kúszott fel. A céljellegű bevételek elmaradtak a céljellegű kiadásoktól, így a korri-
gált működési eredmény alacsonyabb hiányt, de hasonlóképpen romló tendenciát muta-
tott. A helyzetet tetézte a folyó bevételekhez mérten és nominálisan is csökkenő adós-
ságszolgálat: az önkormányzat fokozatosan és dinamikusan fizette vissza adósságait, s a 
kamat és a tőketörlesztés együtt a folyó bevételekhez mérten közel 11%-ról a t-1 évre 
3,6%-ra csökkent. A működési eredmény és az adósságszolgálat összegeként számított 
nettó működési eredmény a t-4 évben 1,5 milliárd forint veszteség volt, majd a t-1 évre 
megközelítette a 2,5 milliárd forint hiányt. 

A gazdálkodás „korrekciója” nélkül a működési eredmény a 4 éves tervidőszak végére 
megközelítené a 4 milliárd forintot, ami a folyó bevételekhez képest 40%-os működési 
hiányt jelentene. A korrigált működési eredmény is 3,4 milliárd forint fölé emelkedne, s 
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az adósságszolgálatot is tartalmazó nettó működési eredmény (mivel addigra visszafi-
zetné az önkormányzat tartozásait) nem térne el a működési eredménytől. 

Ilyen helyzetben már pusztán a működési költségvetés pénzügyi egyensúlya is „ambici-
ózus” célkitűzés. Már a t0 évben több mint 24%-kal, a t3 évben pedig közel 30%-kal 
kellene visszafogni az önkormányzati finanszírozású intézmények működési kiadásait 
ahhoz, hogy a korrigált működési eredmény zérus lehessen. Ez azt jelentené, hogy a t0 
évben 2,4 milliárd forintot, a t3 évben pedig már 3,4 milliárd forintot kellene megtakarí-
tani az intézményi működésen. Ekkora mértékű „visszafogás” inkább válságtervezést 
igényel, s a feladatellátás drasztikus mértékű „csonkítását” igényli. 

A zérus korrigált működési eredmény azonban még mindig kb. félmilliárd forintnyi hi-
ányt jelent a működési eredmény szintjén, vagyis ahhoz, hogy a gazdálkodás a működé-
si költségvetés szintjén valóban kiegyensúlyozott legyen, szükség van a céljellegű ki-
adások átgondolására, valamint a bevételi oldal (adóztatás, díjak, bérleti díjak) áttekin-
tésére és a szükséges lépések megtételére. Ahhoz, hogy az önkormányzat vagyonának 
értékét is megőrizze, fejlesztéseire és felújításaira is forrásokat tudjon biztosítani, kö-
zéptávon már pozitív működési eredményt kell elérjen. 

Ilyen mélységű válsághelyzetben tehát nem lehet a gazdálkodási feladatot egyedül az 
önkormányzati finanszírozású intézmények működési kiadásaira koncentrálva megolda-
ni. 

A tervezési modell képes az ilyen szintű „alarmok”-ra, hiszen egy meghatározott kor-
rekciós szorzó számérték felett (illetve alatt) az intézményrendszer működőképessége 
kerülhet veszélybe, s ilyenkor válságtervet szükséges készíteni. 
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A budapesti „B” kerület: finanszírozási tervezési modell (alapváltozat) 

ezer Ft 
Tény Terv Prognózis 

Év 
t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

1 a. Működési bevételek 8 235 8 820 8 810 8 404 8 457 8 623 8 842 9 119 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 3 190 3 330 3 100 3 110 3 056 3 030 3 033 3 084 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 1 700 1 770 1 650 1 678 1 587 1 506 1 445 1 436 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 780 850 700 668 676 711 754 791 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
710 

 
710 

 
740 

 
764 

 
793 

 
813 

 
834 

 
857 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 5 045 5 490 5 710 5 294 5 401 5 593 5 809 6 035 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű kamat-
bevételek nélkül) 

 
735 

 
1 100 

 
970 

 
1 008 

 
1 066 

 
1 096 

 
1 120 

 
1 143 

8  - Iparűzési adó 2 400 2 360 2 500 1 995 1 952 2 066 2 217 2 382 

9  - Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
1 910 

 
2 030 

 
2 240 

 
2 291 

 
2 383 

 
2 431 

 
2 472 

 
2 510 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 285 509 588 611 670 646 652 663 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel 

működésre átvett pénzeszközök 
 

265 
 

462 
 

539 
 

560 
 

592 
 

609 
 

622 
 

634 

13  Kamatbevételek 21 48 50 51 78 38 30 28 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 520 9 329 9 398 9 015 9 127 9 269 9 494 9 782 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 897 989 986 1 020 1 064 1 091 1 118 1 147 

16  Többi intézmény működési bevétele 7 338 7 831 7 824 7 384 7 393 7 532 7 724 7 972 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 8 405 9 350 9 630 10 092 10 864 11 300 11 915 12 541 
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18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 710 780 820 856 898 929 967 1 011 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi felada-
tok működési kiadásai 

 
7 695 

 
8 570 

 
8 810 

 
9 236 

 
9 966 

 
10 371 

 
10 948 

 
11 530 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
4 135 

 
4 290 

 
4 450 

 
4 673 

 
4 883 

 
5 102 

 
5 409 

 
5 787 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
3 560 

 
4 280 

 
4 360 

 
4 563 

 
5 083 

 
5 269 

 
5 539 

 
5 743 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 682 971 1 018 1 058 1 119 1 150 1 176 1 199 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 087 10 321 10 648 11 150 11 983 12 450 13 091 13 740 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

17,3% 
 

17,5% 
 

17,0% 
 

27,3% 
 

33,5% 
 

36,1% 
 

38,5% 
 

40,5% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-566 

 
-992 

 
-1 250 

 
-2 135 

 
-2 856 

 
-3 181 

 
-3 597 

 
-3 958 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -6,6% -10,6% -13,3% -23,7% -31,3% -34,3% -37,9% -40,5% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -396 -462 -430 -447 -449 -504 -523 -536 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -170 -530 -820 -1 688 -2 407 -2 677 -3 073 -3 422 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 646 345 324 203 163 55 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 447 116 104 75 71 0 0 

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55 0 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 10,7% 6,9% 3,7% 3,6% 2,2% 1,8% 0,6% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 480 

 
-1 638 

 
-1 595 

 
-2 458 

 
-3 059 

 
-3 344 

 
-3 652 

 
-3 958 
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Budapest „B” kerület: zérus korrigált működési eredmény mint célkitűzés 

A korrekciós szorzó számítása 

ezer Ft 
Tény Terv Prognózis 

Év 
t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-566 

 
-992 

 
-1 250 

 
-2 135 

 
-2 856 

 
-3 181 

 
-3 597 

 
-3 958 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -6,6% -10,6% -13,3% -23,7% -31,3% -34,3% -37,9% -40,5% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -396 -462 -430 -447 -449 -504 -523 -536 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -170 -530 -820 -1 688 -2 407 -2 677 -3 073 -3 422 
a  Elérni kívánt korrigált működési eredmény a 

működési bevételek %-ában (bevitt adat) 
  

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
b  Számított korrigált működési eredmény 0 0 0 0 0 0 0 0 
c  Korrigált működési eredmény a működési 

bevételek %-ában (számított adat) 
 

-6,9% 
 

-11,2% 
 

-14,2% 
 

-25,4% 
 

-33,8% 
 

-36,9% 
 

-40,7% 
 

-43,4% 
d  A korrigált működési eredmény „hiánya” (+) 170 530 820 1 688 2 407 2 677 3 073 3 422 
e  A korrigált működési eredmény „hiánya” az 

önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési kiadásai %-ában 

 
 

2,2% 

 
 

6,2% 

 
 

9,3% 

 
 

18,3% 

 
 

24,2% 

 
 

25,8% 

 
 

28.1% 

 
 

29,7% 
f  A korrekciós szorzó 97,8% 93,8% 90,7% 81,7% 75,8% 74,2% 71,9% 70,3% 

29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 646 345 324 203 163 55 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 447 116 104 75 71 0 0 

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55 0 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 10,7% 6,9% 3,7% 3,6% 2,2% 1,8% 0,6% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 480 

 
-1 638 

 
-1 595 

 
-2 458 

 
-3 059 

 
-3 344 

 
-3 652 

 
-3 958 



Pénzügyi eszköz 41 

 

Budapest „B” kerület: tervtáblázat a korrekciót követően (zérus korrigált működési eredmény) 

ezer Ft 
Tény Terv Prognózis 

Év 
t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

1 a. Működési bevételek 8 235 8 820 8 810 8 404 8 457 8 623 8 842 9 119 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 3 190 3 330 3 100 3 110 3 056 3 030 3 033 3 084 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 1 700 1 770 1 650 1 678 1 587 1 506 1 445 1 436 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 780 850 700 668 676 711 754 791 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
710 

 
710 

 
740 

 
764 

 
793 

 
813 

 
834 

 
857 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 5 045 5 490 5 710 5 294 5 401 5 593 5 809 6 035 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű kamat-
bevételek nélkül) 

 
735 

 
1 100 

 
970 

 
1 008 

 
1 066 

 
1 096 

 
1 120 

 
1 143 

8  - Iparűzési adó 2 400 2 360 2 500 1 995 1 952 2 066 2 217 2 382 

9  - Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
1 910 

 
2 030 

 
2 240 

 
2 291 

 
2 383 

 
2 431 

 
2 472 

 
2 510 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 285 509 588 611 670 646 652 663 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel 

működésre átvett pénzeszközök 
 

265 
 

462 
 

539 
 

560 
 

592 
 

609 
 

622 
 

634 

13  Kamatbevételek 21 48 50 51 78 38 30 28 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 520 9 329 9 398 9 015 9 127 9 269 9 494 9 782 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 897 989 986 1 020 1 064 1 091 1 118 1 147 

16  Többi intézmény működési bevétele 7 338 7 831 7 824 7 384 7 393 7 532 7 724 7 972 

16a  Korrekciós szorzó 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,8% 74,2% 71,9% 70,3% 



42 Pénzügykutató Rt. 

 

Tény Terv Prognózis 
Év 

t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 8 405 9 350 9 630 10 092 8 456 8 623 8 841 9 119 
18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 710 780 820 856 898 929 967 1 011 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi felada-
tok működési kiadásai 

 
7 695 

 
8 570 

 
8 810 

 
9 236 

 
7 588 

 
7 694 

 
7 874 

 
8 108 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
4 135 

 
4 290 

 
4 450 

 
4 673 

 
3 703 

 
3 785 

 
3 890 

 
4 070 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
3 560 

 
4 280 

 
4 360 

 
4 563 

 
3 855 

 
3 909 

 
3 984 

 
4 038 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 682 971 1 018 1 058 1 119 1 150 1 176 1 199 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 087 10 321 10 648 11 150 9 575 9 773 10 017 10 318 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

17,3% 
 

17,5% 
 

17,0% 
 

27,3% 
 

7,1% 
 

7,2% 
 

6,1% 
 

5,5% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-566 

 
-992 

 
-1 250 

 
-2 135 

 
-448 

 
-504 

 
-523 

 
-536 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -6,6% -10,6% -13,3% -23,7% -4,9% -5,4% -5,5% -5,5% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -396 -462 -430 -447 -449 -504 -523 -536 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -170 -530 -820 -1 688 1 0 1 0 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 646 345 324 203 163 55 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 447 116 104 75 71 0 0 

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55 0 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 10,7% 6,9% 3,7% 3,6% 2,2% 1,8% 0,6% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 480 

 
-1 638 

 
-1 595 

 
-2 458 

 
-651 

 
-667 

 
-578 

 
-536 



Pénzügyi eszköz 43 

 

Budapest „B” kerület: 3% korrigált működési eredmény mint célkitűzés 

A korrekciós szorzó számítása 

ezer Ft 
Tény Terv Prognózis 

Év 
t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-566 

 
-992 

 
-1 250 

 
-2 135 

 
-2 856 

 
-3 181 

 
-3 597 

 
-3 958 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -6,6% -10,6% -13,3% -23,7% -31,3% -34,3% -37,9% -40,5% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -396 -462 -430 -447 -449 -504 -523 -536 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -170 -530 -820 -1 688 -2 407 -2 677 -3 073 -3 422 
a  Elérni kívánt korrigált működési eredmény a 

működési bevételek %-ában (bevitt adat) 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
b  Számított korrigált működési eredmény 247 265 264 252 254 259 265 274 
c  Korrigált működési eredmény a működési 

bevételek %-ában (számított adat) 
 
 

-6,9% 

 
 

-11,2% 

 
 

-14,2% 

 
 

-25,4% 

 
 

-33,8% 

 
 

-36,9% 

 
 

-40,7% 

 
 

-43,4% 
d  A korrigált működési eredmény „hiánya” (+) 417 795 1 084 1 940 2 661 2 936 3 338 3 696 
e  A korrigált működési eredmény „hiánya” az 

önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési kiadásai %-ában 

 
 

5,4% 

 
 

9,3% 

 
 

12,3% 

 
 

21,0% 

 
 

26,7% 

 
 

28,3% 

 
 

30.5% 

 
 

32,1% 
f  A korrekciós szorzó 94,6% 90,7% 87,7% 79,0% 73,3% 71,7% 69,5% 67,9% 

29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 646 345 324 203 163 55 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 447 116 104 75 71 0 0 

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55 0 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 10,7% 6,9% 3,7% 3,6% 2,2% 1,8% 0,6% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 480 

 
-1 638 

 
-1 595 

 
-2 458 

 
-3 059 

 
-3 344 

 
-3 652 

 
-3 958 



44 Pénzügykutató Rt. 

 

Budapest „B” kerület: tervtáblázat a korrekciót követően (3% korrigált működési eredmény) 

ezer Ft 
Tény Terv Prognózis 

Év 
t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

1 a. Működési bevételek 8 235 8 820 8 810 8 404 8 457 8 623 8 842 9 119 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 3 190 3 330 3 100 3 110 3 056 3 030 3 033 3 084 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 1 700 1 770 1 650 1 678 1 587 1 506 1 445 1 436 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 780 850 700 668 676 711 754 791 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
710 

 
710 

 
740 

 
764 

 
793 

 
813 

 
834 

 
857 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 5 045 5 490 5 710 5 294 5 401 5 593 5 809 6 035 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű kamat-
bevételek nélkül) 

 
735 

 
1 100 

 
970 

 
1 008 

 
1 066 

 
1 096 

 
1 120 

 
1 143 

8  - Iparűzési adó 2 400 2 360 2 500 1 995 1 952 2 066 2 217 2 382 

9  - Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
1 910 

 
2 030 

 
2 240 

 
2 291 

 
2 383 

 
2 431 

 
2 472 

 
2 510 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 285 509 588 611 670 646 652 663 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel 

működésre átvett pénzeszközök 
 

265 
 

462 
 

539 
 

560 
 

592 
 

609 
 

622 
 

634 

13  Kamatbevételek 21 48 50 51 78 38 30 28 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 520 9 329 9 398 9 015 9 127 9 269 9 494 9 782 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 897 989 986 1 020 1 064 1 091 1 118 1 147 

16  Többi intézmény működési bevétele 7 338 7 831 7 824 7 384 7 393 7 532 7 724 7 972 

16a  Korrekciós szorzó 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 73,3% 71,7% 69,5% 67,9% 



Pénzügyi eszköz 45 

 

Tény Terv Prognózis 
Év 

t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 8 405 9 350 9 630 10 092 8 202 8 364 8 576 8 845 
18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 710 780 820 856 898 929 967 1 011 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi felada-
tok működési kiadásai 

 
7 695 

 
8 570 

 
8 810 

 
9 236 

 
7 304 

 
7 435 

 
7 609 

 
7 834 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
4 135 

 
4 290 

 
4 450 

 
4 673 

 
3 579 

 
3 658 

 
3 759 

 
3 932 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
3 560 

 
4 280 

 
4 360 

 
4 563 

 
3 725 

 
3 777 

 
3 850 

 
3 902 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 682 971 1 018 1 058 1 119 1 150 1 176 1 199 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 087 10 321 10 648 11 150 9 321 9 514 9 752 10 044 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

17,3% 
 

17,5% 
 

17,0% 
 

27,3% 
 

4,3% 
 

4,4% 
 

3,3% 
 

2,7% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-566 

 
-992 

 
-1 250 

 
-2 135 

 
-194 

 
-245 

 
-258 

 
-262 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -6,6% -10,6% -13,3% -23,7% -2,1% -2,6% -2,7% -2,7% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -396 -462 -430 -447 -449 -504 -523 -536 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -170 -530 -820 -1 688 255 259 266 274 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 646 345 324 203 163 55 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 447 116 104 75 71 0 0 

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55 0 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 10,7% 6,9% 3,7% 3,6% 2,2% 1,8% 0,6% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 480 

 
-1 638 

 
-1 595 

 
-2 458 

 
-397 

 
-408 

 
-313 

 
-262 



46 Pénzügykutató Rt. 

 

Budapest „B” kerület: pozitív nettó működési eredmény mint célkitűzés 

A korrekciós szorzó számítása 

ezer Ft 
Tény Terv Prognózis 

Év 
t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-566 

 
-992 

 
-1 250 

 
-2 135 

 
-2 856 

 
-3 181 

 
-3 597 

 
-3 958 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -6,6% -10,6% -13,3% -23,7% -31,3% -34,3% -37,9% -40,5% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -396 -462 -430 -447 -449 -504 -523 -536 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -170 -530 -820 -1 688 -2 407 -2 677 -3 073 -3 422 
a  Elérni kívánt korrigált működési eredmény a 

működési bevételek %-ában (bevitt adat) 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

3,0% 
 

8,0% 
 

8,5% 
 

7,0% 
 

6,5% 
b  Számított korrigált működési eredmény 247 265 264 252 677 733 619 593 
c  Korrigált működési eredmény a működési 

bevételek %-ában (számított adat) 
 

-6,9% 
 

-11,2% 
 

-14,2% 
 

-25,4% 
 

-33,8% 
 

-36,9% 
 

-40,7% 
 

-43,4% 
d  A korrigált működési eredmény „hiánya” (+) 417 795 1 084 1 940 3 084 3 410 3 692 4 015 
e  A korrigált működési eredmény „hiánya” az 

önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési kiadásai %-ában 

 
 

5,4% 

 
 

9,3% 

 
 

12,3% 

 
 

21,0% 

 
 

30,9% 

 
 

32,9% 

 
 

33.7% 

 
 

34,8% 
f  A korrekciós szorzó 94,6% 90,7% 87,7% 79,0% 69,1% 67,3% 66,3% 65,2% 

29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 646 345 324 203 163 55 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 447 116 104 75 71 0 0 

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55 0 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 10,7% 6,9% 3,7% 3,6% 2,2% 1,8% 0,6% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 480 

 
-1 638 

 
-1 595 

 
-2 458 

 
-3 059 

 
-3 344 

 
-3 652 

 
-3 958 



Pénzügyi eszköz 47 

 

Budapest „B” kerület: tervtáblázat a korrekciót követően (pozitív nettó működési eredmény) 

ezer Ft 
Tény Terv Prognózis 

Év 
t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

1 a. Működési bevételek 8 235 8 820 8 810 8 404 8 457 8 623 8 842 9 119 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 3 190 3 330 3 100 3 110 3 056 3 030 3 033 3 084 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 1 700 1 770 1 650 1 678 1 587 1 506 1 445 1 436 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 780 850 700 668 676 711 754 791 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
710 

 
710 

 
740 

 
764 

 
793 

 
813 

 
834 

 
857 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 5 045 5 490 5 710 5 294 5 401 5 593 5 809 6 035 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű kamat-
bevételek nélkül) 

 
735 

 
1 100 

 
970 

 
1 008 

 
1 066 

 
1 096 

 
1 120 

 
1 143 

8  - Iparűzési adó 2 400 2 360 2 500 1 995 1 952 2 066 2 217 2 382 

9  - Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
1 910 

 
2 030 

 
2 240 

 
2 291 

 
2 383 

 
2 431 

 
2 472 

 
2 510 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 285 509 588 611 670 646 652 663 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel 

működésre átvett pénzeszközök 
 

265 
 

462 
 

539 
 

560 
 

592 
 

609 
 

622 
 

634 

13  Kamatbevételek 21 48 50 51 78 38 30 28 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 520 9 329 9 398 9 015 9 127 9 269 9 494 9 782 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 897 989 986 1 020 1 064 1 091 1 118 1 147 

16  Többi intézmény működési bevétele 7 338 7 831 7 824 7 384 7 393 7 532 7 724 7 972 

16a  Korrekciós szorzó 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 69,1% 67,1% 66,3% 65,2% 



48 Pénzügykutató Rt. 

 

Tény Terv Prognózis 
Év 

t-4 t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 8 405 9 350 9 630 10 092 7 780 7 890 8 222 8 526 
18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 710 780 820 856 898 929 967 1 011 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi felada-
tok működési kiadásai 

 
7 695 

 
8 570 

 
8 810 

 
9 236 

 
6 882 

 
6 961 

 
7 255 

 
7 515 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
4 135 

 
4 290 

 
4 450 

 
4 673 

 
3 372 

 
3 425 

 
3 584 

 
3 772 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
3 560 

 
4 280 

 
4 360 

 
4 563 

 
3 510 

 
3 536 

 
3 671 

 
3 743 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 682 971 1 018 1 058 1 119 1 150 1 176 1 199 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 087 10 321 10 648 11 150 8 899 9 040 9 398 9 725 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

17,3% 
 

17,5% 
 

17,0% 
 

27,3% 
 

-0,3 
 

-0,7% 
 

-0,4% 
 

-0,6% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-566 

 
-992 

 
-1 250 

 
-2 135 

 
228 

 
229 

 
96 

 
57 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -6,6% -10,6% -13,3% -23,7% 2,5% 2,5% 1,0 0,6% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -396 -462 -430 -447 -449 -504 -523 -536 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY -170 -530 -820 -1 688 255 259 266 274 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 646 345 324 203 163 55 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 447 116 104 75 71 0 0 

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55 0 

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 10,7% 6,9% 3,7% 3,6% 2,2% 1,8% 0,6% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-1 480 

 
-1 638 

 
-1 595 

 
-2 458 

 
25 

 
66 

 
41 

 
57 



Pénzügyi eszköz 49 

 

3. példa: egy vidéki város 

A vidéki város pénzügyi tervezési modellje egy évre tekint vissza, és a tárgyévvel 
együtt 7 éves tervezés készült. Az önkormányzat átlagon felüli működési eredménnyel 
büszkélkedhet: korrekció nélkül a működési eredmény 3,5%-a volt a t-1 évben, s foko-
zatos növekedése várható (már ha a tervezés során a peremfeltételek megfelelőek vol-
tak). A tervezési időszak végére (t6 év) a működési eredmény a folyó bevételek arányá-
ban megközelítheti a 10%-ot. A korrigált működési eredmény ennél is kb. félmilliárd 
forinttal magasabb. Az adósságszolgálat sem olyan mértékű – mivel a t2 évvel bezáró-
lag jelentős hiteltörlesztés történik –, ami a negatív tartományba mozdítaná a nettó mű-
ködési eredményt. 

Ilyen feltételek mellett akár a 20%-os korrigált működési eredmény is célul tűzhető ki, 
ami a vagyon megőrzésén felül már jelentős mértékű fejlesztéseket is megalapoz. 

Ezen önkormányzat tervezési modellszámításán mutatjuk be a célkitűzés fokozatossá-
gát: a végcélként kitűzött működési eredmény mértéket a működés veszélyeztetése nél-
kül célszerűen fokozatosan lehet elérni. A példában a 20%-os korrigált működési ered-
ményt 5 év alatt érheti el az önkormányzat, és így egyik évben sem kell a tervhez képest 
14%-nál nagyobb kiadáscsökkentést végrehajtani. 
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Egy vidéki város pénzügyi tervezési modellszámítása 

ezer Ft 
Tény Prognózis 

Év 
t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

1 a. Működési bevételek 14 246 14 070 15 716 16 772 17 731 18 705 19 767 20 787 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 8 030 8 250 8 866 9 456 9 956 10 483 11 069 11 619 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 4 070 4 000 4 327 4 643 4 960 5 300 5 662 6 023 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 690 920 1 003 1 078 1 148 1 217 1 308 1 387 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
3 270 

 
3 330 

 
3 536 

 
3 735 

 
3 848 

 
3 966 

 
4 099 

 
4 209 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 6 216 5 820 6 850 7 316 7 775 8 222 8 698 9 168 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű kamat-
bevételek nélkül) 

 
1 210 

 
1 150 

 
1 206 

 
1 251 

 
1 290 

 
1 330 

 
1 372 

 
1 412 

8  - Iparűzési adó 1 700 1 750 1 923 2 100 2 293 2 488 2 707 2 928 

9  - Osztalék- és hozambevétel 350 80 94 103 112 122 133 144 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
2 121 

 
1 710 

 
2 118 

 
2 247 

 
2 365 

 
2 476 

 
2 489 

 
2 698 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 49 25 26 26 27 28 29 29 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel 

működésre átvett pénzeszközök 
 

43 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

24 
 

25 

13  Kamatbevételek 7 4 4 4 4 4 4 4 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 295 14 095 15 742 16 799 17 758 18 732 19 796 20 817 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 3 577 3 600 3 842 4 053 4 176 4 304 4 447 4 568 

16  Többi intézmény működési bevétele 10 669 10 448 11 874 12 719 13 555 14 401 15 320 16 219 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 13 800 12 969 13 800 15 074 15 774 16 512 17 408 18 140 
18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 3 700 3 600 3 958 4 328 4 525 4 731 4 972 5 169 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi felada-
tok működési kiadásai 

 
10 100 

 
9 369 

 
9 842 

 
10 746 

 
11 249 

 
11 781 

 
12 436 

 
12 971 
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Tény Prognózis 
Év 

t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
5 500 

 
5 739 

 
5 982 

 
6 738 

 
7 109 

 
7 501 

 
7 994 

 
8 369 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
4 600 

 
3 630 

 
3 860 

 
4 008 

 
4 140 

 
4 280 

 
4 442 

 
4 602 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 530 552 579 601 619 638 659 678 

23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 330 13 521 14 379 15 675 16 393 17 150 18 067 18 818 
24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 

eredmény %-ban 
 

6,6% 
 

3,8% 
 

1,0% 
 

2,3% 
 

-5,3% 
 

-6,3% 
 

-6,9% 
 

-9,6% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-35 

 
573 

 
1 362 

 
1 124 

 
1 365 

 
1 582 

 
1 729 

 
1 999 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -0,2% 4,1% 8,7% 6,7% 7,7% 8,4% 8,7% 9,6% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -481 -528 -554 -574 -592 -611 -630 -649 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY 446 1 101 1 916 1 698 1 957 2 193 2 359 2 647 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 1 113 1 531 1 518 431 394 348 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 915 1 302 1 298 303 303 293  

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55  

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,4% 7,9% 9,7% 9,0% 2,4% 2,1% 1,8% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-948 

 
-540 

 
-169 

 
-394 

 
934 

 
1 188 

 
1 381 

 
1 999 



52 Pénzügykutató Rt. 

 

Vidéki város: 20%-os korrigált működési eredmény fokozatos elérése mint célkitűzés 

A korrekciós szorzó számítása 

ezer Ft 
25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 

folyó kiadások) I. - II. 
 

-35 
 

573 
 

1 362 
 

1 124 
 

1 365 
 

1 582 
 

1 729 
 

1 999 
26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -0,2% 4,1% 8,7% 6,7% 7,7% 8,4% 8,7% 9,6% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -481 -528 -554 -574 -592 -611 -630 -649 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY 446 1 101 1 916 1 698 1 957 2 193 2 359 2 647 
a  Elérni kívánt korrigált működési eredmény a 

működési bevételek %-ában (bevitt adat) 
 

0,0% 
 

8,0% 
 

14,0% 
 

16,0% 
 

18,0% 
 

20,0% 
 

20,0% 
 

20,0% 
b  Számított korrigált működési eredmény 0 1 126 2 200 2 684 3 192 3 740 3 953 4 157 
c  Korrigált működési eredmény a működési 

bevételek %-ában (számított adat) 
 

3,1% 
 

7,8% 
 

12,2% 
 

10,1% 
 

11,0% 
 

11,7% 
 

11,9% 
 

12,7% 
d  A korrigált működési eredmény „hiánya” (+) -446 25 284 986 1 235 1 547 1 594 1 510 
e  A korrigált működési eredmény „hiánya” az 

önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési kiadásai %-ában 

 
 

-4,4% 

 
 

0,3% 

 
 

2,9% 

 
 

9,2% 

 
 

11,0% 

 
 

13,1% 

 
 

12,8% 

 
 

11,6% 
f  A korrekciós szorzó 104,4% 99,7% 97,1% 90,8% 89,0% 86,9% 87,2% 88,4% 

29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 1 113 1 531 1 518 431 394 348 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 915 1 302 1 298 303 303 293  

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55  

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,4% 7,9% 9,7% 9,0% 2,4% 2,1% 1,8% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-948 

 
-540 

 
-169 

 
-394 

 
934 

 
1 188 

 
1 381 

 
1 999 
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Vidéki város: tervtáblázat a korrekciót követően 

ezer Ft 
Tény Prognózis 

Év 
t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

1 a. Működési bevételek 14 246 14 070 15 716 16 772 17 731 18 705 19 767 20 787 
2 1. Központilag szabályozott források együtt (folyó) 8 030 8 250 8 866 9 456 9 956 10 483 11 069 11 619 

3  - Működési célú állami hozzájárulás (céljellegű nélkül) 4 070 4 000 4 327 4 643 4 960 5 300 5 662 6 023 

4  - Személyi jövedelemadó (céljellegű nélkül) 690 920 1 003 1 078 1 148 1 217 1 308 1 387 

5  Társadalombiztosítási alapoktól működési célra átvett 
pénzeszköz 

 
3 270 

 
3 330 

 
3 536 

 
3 735 

 
3 848 

 
3 966 

 
4 099 

 
4 209 

6 2. Saját folyó bevételek összesen 6 216 5 820 6 850 7 316 7 775 8 222 8 698 9 168 

7  - Intézmények működési bevételei (céljellegű kamat-
bevételek nélkül) 

 
1 210 

 
1 150 

 
1 206 

 
1 251 

 
1 290 

 
1 330 

 
1 372 

 
1 412 

8  - Iparűzési adó 1 700 1 750 1 923 2 100 2 293 2 488 2 707 2 928 

9  - Osztalék- és hozambevétel 350 80 94 103 112 122 133 144 

10  - Egyéb különféle bevételek (adósságszolgálatra átvett 
működési célú nélkül) 

 
2 121 

 
1 710 

 
2 118 

 
2 247 

 
2 365 

 
2 476 

 
2 489 

 
2 698 

11 b. Céljellegű folyó bevételek 49 25 26 26 27 28 29 29 
12  Adósságszolgálatra és egyéb céljelleggel 

működésre átvett pénzeszközök 
 

43 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

24 
 

25 

13  Kamatbevételek 7 4 4 4 4 4 4 4 

14 I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 295 14 095 15 742 16 799 17 758 18 732 19 796 20 817 
15  TB-finanszírozású intézmények működési bevételei 3 577 3 600 3 842 4 053 4 176 4 304 4 447 4 568 

16  Többi intézmény működési bevétele 10 669 10 448 11 874 12 719 13 555 14 401 15 320 16 219 

16a  Korrekciós szorzó 100,0% 99,7% 97,1% 90,8% 89,0% 86,9% 87,2% 88,4% 

17 a. Nem céljellegű folyó kiadások 13 800 12 944 13 516 14 089 14 539 14 963 15 815 16 630 
18  TB-finanszírozású intézmények működési kiadásai 3 700 3 600 3 958 4 328 4 525 4 731 4 972 5 169 
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Tény Prognózis 
Év 

t-1 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

19  Önkormányzati finanszírozású intézményi felada-
tok működési kiadásai 

 
10 100 

 
9 344 

 
9 558 

 
9 761 

 
10 014 

 
10 232 

 
10 843 

 
11 461 

20  - Önkormányzati finanszírozású intézmények személyi 
juttatásai és munkavállalói járulékai 

 
5 500 

 
5 724 

 
5 809 

 
6 120 

 
6 329 

 
6 515 

 
6 970 

 
7 395 

21  - Önkormányzati. finanszírozású intézmények dologi 
és egyéb működési kiadásai 

 
4 600 

 
3 620 

 
3 749 

 
3 641 

 
3 685 

 
3 717 

 
3 873 

 
4 066 

22 b. Céljellegű folyó kiadások 530 552 579 601 619 638 659 678 
23 II. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 330 13 496 14 095 14 690 15 158 15 601 16 474 17 308 

24  Adósságszolgálat %-ban mínusz működési 
eredmény %-ban 

 
6,6% 

 
3,7% 

 
-0,8% 

 
-3,6% 

 
-12,2% 

 
-14,6% 

 
-15,0% 

 
-16,9% 

25 III. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (folyó bevételek - 
folyó kiadások) I. - II. 

 
-35 

 
598 

 
1 646 

 
2 109 

 
2 600 

 
3 131 

 
3 322 

 
3 509 

26  Működési eredmény a folyó bevételek %-ában -0,2% 4,2% 10,5% 12,6% 14,6% 16,7% 16,8% 16,9% 

27  Le: céljellegű bevételek többletei -481 -528 -554 -574 -592 -611 -630 -649 

28  KORRIGÁLT MŰKÖDÉSI EREDMÉNY 446 1 126 2 200 2 683 3 192 3 742 3 952 4 157 
29 IV. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 914 1 113 1 531 1 518 431 394 348 0 
30  - Tőketörlesztés összesen 118 915 1 302 1 298 303 303 293  

31  - Kamatfizetések összesen 796 199 229 220 128 91 55  

32  Adósságszolgálat a folyó bevételekhez képest 6,4% 7,9% 9,7% 9,0% 2,4% 2,1% 1,8% 0,0% 

33 V. NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (működési 
eredmény - adósságszolgálat) 

 
-948 

 
-515 

 
115 

 
591 

 
2 169 

 
2 737 

 
2 974 

 
3 509 
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A FINANSZÍROZÁSI PROGNÓZIS MODELL 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI 

 A FINANSZÍROZÁSI PROGNÓZIS ÉS A FEJLESZTÉSI TERV KAPCSOLATA 

A finanszírozási prognózis a bevezetés első ütemében azzal, hogy szakmailag megala-
pozott módszertant, algoritmust biztosít a működési bevételek és kiadások hosszú távú 
előrejelzéséhez, lehetőséget teremt arra, hogy kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást 
folytathasson az adott önkormányzat. A finanszírozási prognózis támogatja azt a köve-
telményt, hogy: 

– a mindenkori feladatokhoz, tevékenységekhez rendelt működési finanszírozás va-
lósulhasson meg, 

– a megcélzott működési eredmény függvényében lehetőséget adjon különböző fi-
nanszírozási alternatívák kialakítására, szükség esetén kiadás-visszafogások, illet-
ve hatékonyságnövelés hatásának modellezésére, 

– egységesen kezeli az önkormányzati működési, fejlesztési pénzfolyamatokat és az 
adósságkezelést, ezzel lehetővé teszi külső források bevonását, a mindenkori 
pénzügyi egyensúly megőrzését, és biztosítja a hitelképesség hosszú távú fenntar-
tását. 

A finanszírozási prognózis az önkormányzat felújítási, fejlesztési kiadásainak meghatá-
rozásánál az ugyanolyan időtávú fejlesztési tervet veszi alapul. A fejlesztési terv fő fel-
adatonként – a műszaki paraméterek és egyéb rangsorolási elvek alapján – meghatároz-
za a konkrét fejlesztési igényeket és az azokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatokat, va-
lamint az ezekhez hozzárendelhető forrásokat. 

A ténylegesen megvalósítható fejlesztési tervet nagyban behatárolja az, hogy a külön-
böző fejlesztési célokhoz mennyiben szerezhetők külső források, továbbá azok a beru-
házási kiadások, amelyek az adott tevékenység rövid távon értelmezett fenntartásához, 
műszaki okok (élet- és balesetveszély, közvetlen kárelhárítás, azonnali hatósági bezárás, 
megszüntetés stb.) miatt nélkülözhetetlenek. 

A legtöbb esetben, és különösen a saját forrásból finanszírozott fejlesztési feladatok ese-
tében, a finanszírozás maradékelven történik. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló 
bevételek felhasználásakor a közvetlen működési feladatok kapnak prioritást, majd első-
sorban azokat a fejlesztéseket preferálják, amelyekhez külső forrás is kapcsolódik, végül 
a fennmaradó pénzkeret terhére a sorrendben hátul rangsorolják az egyéb, saját forrás-
ból finanszírozandó fejlesztéseket. Az általános gyakorlat szerint a fejlesztési tervek – a 
fentiekből következően –vagyongazdálkodási, vagyonmegőrzési, eszközhatékonysági 
szempontokat, követelményeket rendszerszerűen sajnálatos módon nem tartalmaznak, 
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nincsenek olyan intézményes biztosítékok, amelyek az egyes tevékenységek hosszú tá-
vú fenntarthatóságának követelményét szolgálnák.  

AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK, ELLENTMONDÁSOK 

Az Ötv. 1. § (6) b) pontja az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatban mindössze 
azt fogalmazza meg, hogy: 

„b) az önkormányzat tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdál-
kodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költ-
ségvetéséből gondoskodik. Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.” 

Az önkormányzatok gazdálkodása elsősorban az éves költségvetések tervezésén és vég-
rehajtásán keresztül valósul meg. Az önkormányzatok gazdálkodásának döntően pénz-
forgalmi szemléletű megközelítése nem szolgálja az elvárható átfogó, hatékony gazdál-
kodási követelmények teljesülését. Ellentmondások keletkeznek a rövid távú finanszíro-
zási problémák és a hosszabb távon értelmezhető, a rendelkezésre álló vagyonnal törté-
nő hatékony gazdálkodásnak, valamint az önkormányzati feladatokhoz szükséges esz-
közkapacitások hosszú távú fenntarthatósága biztosításának követelményei között. 

A jelenlegi legfontosabb vagyongazdálkodással összefüggő ellentmondások a követke-
zők szerint foglalhatók össze: 

• Az önkormányzatok hosszabb ideje jellemzően olyan gyakorlatot folytatnak, 
amelyben az önkormányzati fejlesztéseket alárendelik a rövid távú költségve-
tési szempontoknak, vagyis csak a maradék pénzügyi forrásokat állítják be fej-
lesztési célra. Az önkormányzatok számviteli beszámolójában sajáttőke-
csökkenés jelenik meg, ami annak a következménye, hogy a (tevékenység el-
végzéséhez nem szükséges) vagyonelemek értékesítéséből származó bevétele-
ket működési kiadások finanszírozására használják fel, illetve hogy az állam-
háztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátos-
ságairól szóló 249/2000. sz. kormányrendelet 30. §-ában meghatározott érték-
csökkenésnél alacsonyabb felhalmozási, fejlesztési ráfordításokat, kiadásokat 
eszközölnek. A jelenlegi gyakorlatban hiányoznak azok a mechanizmusok, 
amelyek a vagyonvesztés hosszabb távú következményeinek veszélyeit kivé-
denék. Ezek a tendenciák veszélyeztetik az önkormányzati feladatok hosszabb 
távú folyamatos fenntartásának vagyoni alapjait, végső soron biztonságát. 

• A 2007–2013-as évekre vonatkozó EU költségvetési időszakban várhatóan az 
önkormányzatok számára is jelentős infrastrukturális fejlesztésekhez kapcso-
lódó támogatási lehetőség nyílik meg. A Kohéziós Alapból nyújtandó támoga-
tások pályázati követelményeként a fejlesztési projektre pénzügyi költség-
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haszon elemzést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az egyes önkor-
mányzatoknál adódó pénzmozgásokat, de ezen túlmenően a projekt minden 
szereplőjére kiterjedő elszámolási kapcsolatokat, illetve a pénzmozgással nem 
járó, pótláshoz szükséges amortizációs tételeket is. A projekt EU által történő 
társfinanszírozásának feltétele, hogy a támogatás kedvezményezettje garantál-
ja, az adott projekt hosszú távú fenntarthatóságát. 

A Kohéziós Alap felhasználásáról szóló 8/2006. (X. 20.) MeHVM–PM–FVM 
együttes rendelet 20. § (9) pontja kimondja, hogy a fejlesztéssel létrehozott 
eszközökre vonatkozóan olyan díjmegállapítási gyakorlatot kell folytatni, 
amely tartalmazza legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő pótlási 
fedezetet a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak fenntartására, fel-
újítására és újrapótlására. 

• Az önkormányzati fejlesztéseknél, beruházásoknál egyre nagyobb arányban 
kerül sor hitel igénybevételére is. A projekthitel felvételének szintén az a felté-
tele, hogy készüljön a működtetési időszakra vonatkozó pénzügyi terv, amely 
tartalmazza a megtérülésre, illetve fenntarthatóságra vonatkozó követelménye-
ket is. 

• Az önkormányzatok, élve az Ötv.-be foglalt lehetőséggel, az előírt, illetve vál-
lalt feladatok egy részét egyszemélyes vagy többségi önkormányzati tulajdon-
ban álló gazdasági társaságok által látják el, amelyeket erre a célra alapítottak 
vagy hoztak létre, illetve tartanak fenn. Ezek az önkormányzati feladatokat el-
látó gazdasági társaságok bevételeiket részben a tulajdonos önkormányzatok-
tól, részben közszolgáltatói szerződés formájában közvetlenül a szolgáltatás 
igénybevevőitől (lakosság, intézményi, illetve vállalkozói szféra) szedik be. 
Az önkormányzati feladatokat ellátó társaságok összetett kapcsolatban állhat-
nak az önkormányzatokkal. Az önkormányzatok amellett, hogy többségi vagy 
kizárólagos tulajdonosok, egyidejűleg emellett betölthetik az árhatósági szere-
pet, közvetlen megrendeléseket adhatnak, és az önkormányzati céloknak meg-
felelő működési és fejlesztési támogatásokat nyújthatnak társaságaiknak. 

Ebből következően az adott tevékenység finanszírozási pozíciója, illetve hosz-
szú távú fenntarthatósága a funkciót ellátó gazdasági társaságnak az önkor-
mányzat költségvetésébe, számviteli beszámolójába történő beépítésével, kon-
szolidációjával volna értékelhető. Jelentős pénzügyi hiányok, illetve elmaradt 
fejlesztések jelenhetnek meg egy-egy társaság elszámolásaiban úgy, hogy 
eközben a feladat ellátására kötelezett önkormányzat költségvetése és számvi-
teli beszámolója egyaránt egyensúlyi pozíciót mutat. A gazdasági társaságok, a 
számviteli törvénynek megfelelően, eredményszemléletű kettős könyvvitelre 
kötelezettek, így a számviteli konszolidáció feltételei jelenleg még nincsenek 
meg, a pénzügyi konszolidáció követelményei nem teljesek, illetve nem köte-
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lező érvényűek, csak akkor, ha az önkormányzat már döntött arról, hogy a hi-
ányt saját költségvetése terhére rendezi. 

• Az önkormányzati intézmények üzemeltetése normatív működési finanszíro-
zás alapján történik, az esetleges fejlesztési kiadásokról egyedi módon dönte-
nek. Adott feladatellátási szintet feltételezve nem határozzák meg az ezen in-
tézmények hosszú távú fenntarthatóságához szükséges fejlesztési normatívát, 
amely pótlási fedezetet teremthetne. Ebből következően az adott szolgáltatás 
valós, teljes költségigénye sem határozható meg (az eszközfelhasználás pontos 
értéke az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás alapfeltétele volna). 

Ezen intézmények részben jelenleg is vegyes finanszírozásúak, s ezen belül 
egyre nagyobb a súlya az igénybevevők által fizetett közvetlen térítéseknek. 
Így ezáltal is reális követelménnyé válik, hogy megtörténjen a valós költségek 
kimutatása, illetve az igénybevevők egyre markánsabb elvárásokat fogalmaz-
hatnak meg (részben érdekképviseleteiken keresztül) a szolgáltatás minőségé-
vel és költséghatékonyságával szemben (működési és tőkeköltségekre egy-
aránt értelmezve). 

Ezeket az ellentmondásokat a hosszú távú finanszírozási prognózis a bevezetés első 
ütemében önmagában nem vagy csak részben tudja feloldani. Átfogó megoldás alapját 
és feltételét az államháztartási számvitel módosítása és az úgynevezett pótlási, fejleszté-
si normatíva rendszer bevezetése jelentené, amelynek kialakítása azonban rövid távon 
nem valószínűsíthető. 

Az elmúlt években olyan jelentős mértékű, felhalmozódott pótlási fedezethiány alakult 
ki az önkormányzatoknál, amely alapvetően meghatározza az önkormányzatokhoz ren-
delt feladatok ellátásának biztonságát. E hiányok egy része az Európai Uniótól származó 
forrásokból, pályázatokon keresztül, pótolható, azonban maradnak jelentős területek, 
amelyeken hosszú távon a többlet finanszírozási források feltárása, bevonása elkerülhe-
tetlen. Ilyen területnek tekinthető a szociális célú bérlakások, közutak, egészségügyi in-
tézmények fenntartási problémái stb. A pótlási, fejlesztési hiány fedezése egyes terüle-
teken az igénybevevők hozzájárulásának növelésével, a magánvállalkozások hatékony-
ságjavításának felhasználásával enyhíthető, de valószínű, hogy elkerülhetetlen egy fel-
adatfinanszírozáshoz kapcsolódó fejlesztési, pótlási normatíva bevezetése, illetve elkü-
lönítése a központi költségvetés működési hozzájárulásától, vagy akár hozzájárulásán 
belül. 

A pótlási hiány nagyságrendjének meghatározását, illetve a vagyongazdálkodási köve-
telmények megerősítését szolgálhatná egy olyan mechanizmus, amelyben, a korábbi fe-
jezetben ismertetett finanszírozási prognózis készítésének részeként, meghatároznák az 
önkormányzatok vagyona után évenként kimutatott értékcsökkenés összegét. A fenntar-
tási, fejlesztési kiadásokat is megbontanák a meglévő vagyonhoz, eszközökhöz tartozó 
pótlási, illetve az új fejlesztési kiadásokra. Az önkormányzatoknak kötelezően ki kelle-
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ne mutatni, hogy a pótló felújító beruházások és az elszámolt értékcsökkenés összevont 
egyenlege alapján van-e pótlási elmaradás. Az önkormányzati gazdálkodásban fegyel-
mező erő lehet, ha az adott évben kimutatott pótló kiadások elmaradásának megfelelő 
céltartalékot kellene képezni az adott évi költségvetésben (akár a működési feladatok 
szűrése árán is!). Másik megoldás lehet a gazdasági szférához hasonlóan, hogy az így 
kimutatott halmozott pótlási hiányt összevetjük az önkormányzat számviteli saját tőké-
jével, és ha az elér egy bizonyos arányt, akkor a hiányt meghatározott időn belül, köte-
lezően rendezni kellene a költségvetés keretei között. 

Ennek módszernek a bevezetése elkerülhetetlenné teszi a meglévő vagyon pontos fel-
mérésében, értékmeghatározásában még meglévő bizonytalanságok megszüntetését, va-
lamint az egyes vagyonelemekhez differenciáltan, a ténylegesen várható hasznos élettar-
tamnak megfelelő értékcsökkenési kulcsok alkalmazását. A vagyonértékelés állításunk 
szerint van olyan fontos az önkormányzati gazdálkodási rendszer megszilárdításának 
szempontjából, hogy tetemes költségeihez a meghatározandó kritériumok szerint rászo-
ruló önkormányzatok központi támogatásban részesüljenek. 

A FINANSZÍROZÁSI PROGNÓZIST TÁMOGATÓ TERVEZÉSI, 
GAZDÁLKODÁSI MODELL JELLEMZŐI 

Átfogó államháztartási számviteli reform és új finanszírozási rendszer bevezetéséig is 
szükség van a vagyongazdálkodási, illetve eszközhatékonysági szemlélet erősítésére. E 
cél érdekében, az előző pontban jelzett, technikai jellegűnek tekinthető pótlási hiány 
kimutatása mellett, megfelelő módszer lehetne az egy-egy részterületre, feladatcsoport-
ra, projektre kiterjedő, az átfogó gazdálkodás igényeit is kielégítő tervezési algoritmu-
sok, valós elszámolási rendszerek kialakítása. 

Megjegyzendő, hogy megfelelő módszertannal kimutathatóvá válhatnak a va-
lós költségszintek, a tevékenység végzéséhez szükséges teljes fedezeti igé-
nyek, illetve az egyes területek, tevékenységek közötti átcsoportosíthatósági 
lehetőségek, s ez minden tényezőt felelősebb magatartásra ösztönöz, de a nor-
matív fejlesztési finanszírozási hiány problematikája ezzel nem oldódik meg. 

A tervezési, gazdálkodási modell esetében alapul lehet venni az üzleti szférában kiala-
kult számításokat, mutatókat, megfelelően adaptálva az önkormányzati sajátosságokhoz. 
Ennek a módszertannak a kialakításakor az alábbi főbb követelményeket, szempontokat 
célszerű figyelembe venni. 

• A kialakítandó módszertannak alkalmasnak kell lennie arra, hogy felmérje 
és figyelembe vegye az egy-egy feladathoz kapcsolható méretgazdaságos-
ságot (alkalmas legyen fajlagos, összehasonlítást szolgáló mutatók képzésé-
re), és támogassa az önkormányzatok együttes feladatellátását, fejlesztését. 
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• A módszertannak a tényleges feladatellátásához kapcsolódóan kell a kapa-
citások fenntarthatóságát kimutatni, olyan módon, hogy ne merevítse be in-
dokolatlanul a meglévő vagyonstruktúrát. A vagyon fenntartása nem lehet 
öncél, még akkor sem, ha bizonyos érdekeket ez szolgálná. 

• A módszertannak olyan rugalmasságot kell biztosítania, amely lehetővé te-
szi a folyamatos bevezethetőséget, és amely a bevezethetőséget ott biztosít-
ja, ahol a feltételek ehhez adottak, illetve ahol a külső követelmények ezt 
szükségessé teszik (pl.: Kohéziós Alap-támogatás megpályázása). 

• A modell támogassa a fejlesztési döntések meghozatalát, valamint megfele-
lő és visszacsatolható információkat biztosítson a finanszírozási prognózis-
hoz. 

A tervezési, gazdálkodási modell jellemzői: 

A tervezési, gazdálkodási modell projektszemléletű, ami azt jelenti, hogy meghatározott 
feladatot, a feladatcsoport ellátásához szükséges vagyoni, jövedelmi, pénzügyi folyama-
tokat tervezi meg, illetve biztosítja az előirányzatok folyamatos aktualizálását. 

A projektben részt vevő szereplők összevont gazdálkodási mutatóit tervezi meg, és 
szükségszerűen ebből emeli ki az önkormányzati költségvetésbe közvetlenül átemelhető 
tételeket. Ezáltal biztosítja, hogy egy adott tevékenység teljes körű mutatói is vizsgálha-
tók, értelmezhetők legyenek. 

A modell a projekt résztvevői között normatív kapcsolatrendszer megteremtését feltéte-
lezi, ami tartalmazza a feladatok és felelősségek pontos meghatározását, illetve ezek 
szerződéses kereteit. 

A projekt gazdálkodási terve a kettős könyvvitel elvei alapján alakítandó ki, tehát ered-
ményszemlélet szerint készülne, s így tartalmazná a kapacitások pótlásához, felújításá-
hoz kapcsolódó amortizációs költséget, illetve a tevékenység fejlesztéséhez szükséges 
esetleges többletforrást is. 

A projektszinten értelmezett tervezési, gazdálkodási konstrukciók kialakítása összehan-
golt munkát igényel az érintett önkormányzattól, illetve a projektben részt vállaló külső 
szereplőktől, gazdasági társaságoktól. A projektszintű gazdálkodási rendszer modellje 
kiegészítő panelje lehet a hosszú távú finanszírozási prognózisnak. A tervezési, elszá-
molási modell eredményeként kiszámíthatók a projekt (feladat) hosszú távú fenntartha-
tóságához szükséges fejlesztések, és részben meghatározhatók az összevont bevételi fe-
dezet igényből e fejlesztések forrásai is. Az önkormányzathoz kapcsolódó fejlesztések 
és a bevételi fedezetbe beépített fejlesztési források kerülnének be az önkormányzati 
szintű hosszú távú fejlesztési tervbe és ezen keresztül a finanszírozási prognózisba. 
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A TERVEZÉSI, GAZDÁLKODÁSI MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

A tervezési, gazdálkodási projekt felépítését, módszertanát, elszámolási folyamatát a 
Főváros és néhány kapcsolódó település folyamatban lévő együttes szennyvíz-elvezetési 
és -tisztítási fejlesztési rendszerét alapul véve mutatjuk be. Ez a projekt a következő 
megfontolások miatt alkalmas a tervezési, gazdálkodási modell bemutatására: 

• A közszolgáltatások területén valósult meg leginkább az az elv, hogy az igény-
bevevők az igénybevétel arányában a szolgáltatásért díjat fizetnek, amely fede-
zetet nyújt a működési és a tőkeköltségekre is (ezért a tőkepótlási költségek 
megjelentetése a bevételi fedezet igénybe nem a központi költségvetéssel szem-
beni többletkövetelményként jelenik meg, illetve nem az önkormányzatok saját 
bevételeivel kell fedezni ezeket a tételeket). 

• Az önkormányzatok feladata a közszolgáltatások megszervezése, fejlesztése és 
bizonyos területeken az árhatósági funkció ellátása, vagyis az önkormányzatok e 
közszolgáltatási rendszereknek a közvetlen/közvetett tulajdonosai és irányítói 
még abban az esetben is, ha e tevékenységeket társaságaikon keresztül látják el. 

• A fővárosi szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer nem csak a Fővárosi Ön-
kormányzat illetékességi területét szolgálja ki. Az agglomerációs települések 
egy része közvetlenül a fővárosi közszolgáltatóhoz szállít be szennyvizet, illetve 
a tervezett dél-budai szennyvíztisztító is regionális feladatokat lát majd el, tehát 
e szennyvízrendszer működtetése, fejlesztése több önkormányzat feladatkörét is 
érinti. 

• A fővárosi szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer két fontos egységének fej-
lesztéséhez is Kohéziós Alap-támogatás kapcsolódik (a Csepeli Központi 
Szennyvíztisztító már elnyerte a támogatást, a kivitelezés folyamatban van, míg 
a Dél-budai Szennyvíztisztító Kohéziós Alap támogatása pályázati szakaszban 
van). 

Összefoglalva megállapítható, hogy a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projekt meg-
szervezésekor a gyakorlatban kellett megoldani mindazokat a problémákat, amelyeket e 
fejezetrész elején elméletileg felvetettünk. 

A projekt tervezési, gazdálkodási modelljének kialakításához tartozó legfontosabb ele-
mek a következők: 

(i) Pontosan meg kell határozni a projekt tartalmát, tehát hogy mi az alapfeladat, ame-
lyet teljesíteni kell. A jelen esetben ez a Főváros területén a szennyvíz-elvezetés és 
-tisztítás, illetve az agglomerációba tartozó néhány településtől az összegyűjtött 
szennyvíz átvétele és tisztítása. A fővárosi szennyvízkezelési rendszer tehát nem-
csak a Főváros területén oldja meg a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás feladatát, mi-
vel a szennyvíztisztító művek optimális méretnagysága olyan, hogy bizonyos meny-
nyiség felett mind az üzemeltetési, mind a beruházási hatékonyság jobb. Ezért a ki-
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sebb településeknek nem gazdaságos önálló szennyvíztisztítókat építeni és üzemel-
tetni, ehelyett célszerűbb egy nagyobb és ezáltal hatékonyabb rendszerhez csatla-
kozni. 

(ii) Alapvető követelmény a projektben részt vevő szereplők pontos feladat- és 
felelősségmeghatározása, a közöttük lévő együttműködés formáinak kialakítása, a 
szükséges szerződéses kapcsolatok létrehozása. 

A például választott projektben a szereplőket és a közöttük lévő kapcsolatrendszert 
az alábbi séma szemlélteti. 

 

„A” 

Önkormányzat 

„B” 

Önkormányzat 

„C” 

Önkormányzat 

Fővárosi 

Önkormányzat 

Közszolgáltató 

Társaságok 

Igénybevevők 

FCSM Csepeli Központi 

Szennyvíztisztító 

Igénybevevők 

Jelmagyarázat: 

Közüzemi, üzemeltetési szerződés 

Bérleti szerződés 

Szennyvíztisztítási szerződés 

Egyedi szolgáltatási szerződés 

Szennyvízátvételi szerződés 

Dél-budai 

Szennyvíztisztító 
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A PROJEKT ELSZÁMOLÁSI KONSTRUKCIÓJA 

A Főváros területén az FCSM Zrt. a közszolgáltató, amely összegyűjti és meglévő 
kapacitásainak mértékéig tisztítja a fővárosi, illetve az agglomerációból átvett 
szennyvizeket. Ezt a feladatot részben a Fővárosi Önkormányzattal kötött Közüzemi 
Szolgáltatási Szerződés keretei között, részben az egyes települési önkormányzatok 
közszolgáltatóival kötött szennyvízátvételi szerződések alapján végzi – részben saját 
vagyonával, részben pedig a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közműva-
gyon üzemeltetésével. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közművagyon üzemel-
tetéséért a Társaság az értékcsökkenésnek megfelelő bérleti díjat fizet. 

A települési közszolgáltatók az átadott szennyvíz mért mennyisége után szennyvíz-
elvezetési díjat fizetnek. Az FCSM Zrt. viseli és jeleníti meg a közszolgáltatót terhe-
lő összes jogokat és kötelezettségeket az igénybevevők felé, és ebben a minőségé-
ben jogosult beszedni a Főváros területén egységes csatornahasználati díjat. 

Várhatóan önálló üzemeltetési keretek között működik majd a két tervezett szenny-
víztisztító, amelybe részben a Budapesten összegyűjtött szennyvizeket az FCSM 
Zrt., részben pedig az illetékességi területükön elvezetett szennyvizet a települési 
közszolgáltatók fogják beszállítani. A szennyvíztisztítók üzemeltetői ezért a szolgál-
tatásért mennyiségre vetített szennyvíztisztítási díjat kapnak majd, és a Fővárosi 
Önkormányzatnak bérleti díjat fizetnek a szennyvíztisztítók használatáért. 

A Fővárosi Önkormányzat feladata és felelőssége, hogy a projekt hosszú távú fenn-
tarthatóságát, a szükséges fejlesztések megvalósíthatóságát biztosítsa, valamint a 
Budapest területére vonatkozó árhatósági jogkörével élve olyan módon járjon el, 
hogy a csatornahasználati díj fedezetet tartalmazzon a projektben elismert tevékeny-
ségek költségeire, valamint az azokhoz kapcsolódó működési és tőkeköltségekre. 

A települési önkormányzatok feladata és felelőssége az, hogy a Főváros területén 
létrehozott közművagyon üzemeltetéséhez, fenntartásához, pótlásához szükséges 
költségfedezetet, az igénybevétel (mért mennyiségek) arányában, a helyi csatorna-
használati díjakba beépítsék. 

A projekt felépítése több részprojektet foglalhat magába. Az új fejlesztések esetében 
a kiinduló helyzet feltárása a jogszabályi környezet bemutatása, a lehetséges elszá-
molási konstrukciók kidolgozása, a szereplők közötti szerződések bemutatása, illet-
ve új kapcsolatok létrehozása külön részletes elemzést igényel. A 3. melléklet a fő-
városi szennyvíz-elvezetési és -tisztítási program részét képező dél-budai szennyvíz-
tisztító részprojektre vonatkozóan foglalja össze egy döntés-előkészítési programhoz 
tartozó kérdéseket. 

(iii) Népességadatok, a vállalkozói és intézményi igénybevevők számának és fogyasztá-
sának várható alakulása, valamint a fajlagos fogyasztási adatok alapján prognoszti-
zálni kell az elvezetendő és tisztítandó szennyvízmennyiség volumenét. 
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(iv) A tervezett feladatokhoz rendelve fel kell mérni a jelenlegi kapacitások, illetve esz-
közök volumenét, összetételét, értékét, valamint azt is, hogy e kapacitásokat, a 
prognózis által lefedett időszakban, milyen értékben szükséges felújítani, pótolni. 
Meg kell tervezni, hogy a várható feladatokhoz, a meglévő kapacitások megőrzésén 
és felújításán túl, milyen új beruházások megvalósítása szükséges. A műszaki ada-
tok képezik az alapját a felújításokhoz tartozó, illetve az új fejlesztésekhez szüksé-
ges beruházási ráfordítások (kiadások) tervezésének. A meglévő és tervezett eszkö-
zök megfelelő összetételű csoportosítása részben az üzemeltetési költségek, részben 
az amortizációs költségek meghatározásnak alapjául szolgál. 

(v) A projekt speciális eleme, hogy a bevételek és ráfordítások számbavétele egy úgy-
nevezett bevétel (díj)fedezeti összeg meghatározásán keresztül történik meg. A díj-
fedezeti összegnek kell tartalmaznia a projekt feladatainak ellátásához felhasznált 
erőforrások (eszközök, humán erőforrások, anyag jellegű folyó ráfordítások, egyéb 
ráfordítások, adók) összes költségét, ráfordításait. A költségek és ráfordítások szám-
bavételénél több körülményt kell mérlegelni, figyelembe venni: 

• Az egyes települési önkormányzatok a díjakat szerződésekben rögzített díjme-
chanizmusok (képletek) alapján határozzák meg, ezért a projektköltségek meg-
határozásánál is azonos kategóriákat, illetve elszámolási elveket kell alkalmaz-
ni. Pl.: az egyes költségcsoportoknál az azokra jellemző valorizációs indexek 
alkalmazását, az új költségeknél e költségek meghatározásának módját, behajt-
hatatlan követelések elszámolásának választott megoldását az alkalmazott meg-
lévő díjmechanizmusok keretei között kell kialakítani. 

• A költségeket, ráfordításokat olyan módon kell összeállítani, amely biztosítja, 
hogy az egyes igénybevevő csoportok esetében a beszállított mennyiség ará-
nyában lehessen kiszámítani, felosztani az erőforrások igénybevételének költsé-
geit. (Ennek érdekében külön kell gyűjteni a költségeket, ráfordításokat ott, ahol 
mérhető az önálló beszállítás vagy kibocsátás, így például a Csepeli Központi 
Szennyvíztisztító, a Dél-budai Szennyvíztisztító esetében, illetve a fővárosi há-
lózatra mérési ponton keresztül történő agglomerációs települési rácsatlakozá-
soknál.) Ez a megoldás alkalmassá teszi a modellt arra, hogy az egyes igénybe-
vevő csoportokra vonatkozóan önállóan lehessen kiszámítani a m3-re jutó fajla-
gos költségeket, ráfordításokat. 

• A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó eszközcsoportokra vonatkozóan a várható 
élettartam, illetve az eszköz tulajdonosai számviteli politikájának megfelelő ér-
tékcsökkenést kell alapul venni, részben a bérleti díjak meghatározásához, rész-
ben pedig a díjfedezet részeként kialakítandó eszközköltségek meghatározásá-
hoz. Az amortizációs költség prognózis kialakításánál az eszközcsoportokon 
túlmenően az eszközök mozgásait is figyelembe kell venni, így az új beruházá-
sok belépését, a pótló beruházások aktiválási időpontjait, a selejtezéseket stb. 
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• A költségcsoportok meghatározásánál olyan módon kell eljárni, hogy azok a 
költségelemzésekhez megfelelő alapinformációt szolgáltassanak, illetve alkal-
mas legyenek a különböző hatékonysági követelmények megjelenítésére. 

Az így összeállított tervezési, gazdálkodási modell alkalmas arra, hogy 

• Meghatározza azt a díjat, illetve a tervezési időszakra vonatkozó díjalakulást, 
amely fedezetet nyújt e rendszerek teljes körű önfinanszírozó működéséhez. 
(Beleértve a működtetést, a pótlást és fejlesztést egyaránt.) A teljes bevételi 
(díj)fedezeti összeg különböző csoportokra bontható, így külön meghatározható 
belőle a fővárosi átlagdíj, a különböző elkülöníthető kapacitások mennyiségre 
jutó egységdíja, így például a Dél-budai Szennyvíztisztítónál az a fajlagos (m3) 
tisztítási díj, amelynek alapján a különböző önkormányzatok e díjelemeket az ál-
taluk megállapított helyi díjba – megfelelő ellenőrzés után – beállíthatják. 

• A modellből négy dimenzióban összesíthetők a tervezési időszakra vonatkozó 
beruházási ráfordítási adatok. Ezek a tulajdonosi megoszlás szerint, a beruházás 
jellegének megfelelő (értéknövelő, pótló, új beruházás), a műszaki tartalomnak 
megfelelő (hálózat, szennyvíztisztító, átemelő), valamint a beruházási ráfordítá-
sok, aktiválások időbeli ütemezésének megfelelő bontásban különböztethetők 
meg. Ezen adatbázis alapján a projekt egyes szereplői a rájuk vonatkozó beruhá-
zási ráfordítási előirányzatokat a saját fejlesztési tervükbe emelik át, így például 
a Fővárosi Önkormányzat az új beruházásokat, illetve a tulajdonában lévő esz-
közök pótlására irányuló kiadási előirányzatokat szerepelteti a fejlesztési tervé-
ben, míg az FCSM Zrt. a tulajdonában lévő eszközök pótlási ráfordításait építi 
be beruházási terveibe. 

• Az összes díjfedezet tartalmaz beruházási forrásokat is, így a díjban meghatáro-
zott amortizációt, illetve bérleti díjat. Ezenfelül tartalmazhat az árhatósági dön-
tésnek megfelelő fejlesztési díjhányadot is. A modell így alkalmas arra, hogy az 
amortizációs ágú és a fejlesztési hányadba foglalt forrást tulajdonosonként, idő-
beni ütemezéssel együtt megjelenítse. Az így kialakított, rendelkezésre álló for-
rást és a megszerezhető külső források (támogatások, hitelek) együttes összegét 
kell összevetni a beruházási ráfordítás igénnyel. A külső források megtérülésére 
vonatkozó adatokat a modell szintén tartalmazza. 

A tervezési, gazdálkodási modellel szemben fontos követelmény, hogy részben a fej-
lesztési ráfordítások és források összhangjának megteremtése érdekében, részben az el-
viselhető díjalakulás függvényében, részben a hatékonysági követelmények megjelení-
tésére képes legyen változatokat is tartalmazni. A modell célja, azon túl, hogy átfogóan 
jeleníti meg egy tevékenység gazdálkodási jellemzőit, döntés-előkészítő információkat 
szolgáltat, és alapját képezi a gazdálkodás hatékonysági elemzésének. 
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1. melléklet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS 
KAPCSOLATA A KINCSTÁRI RENDSZERREL 

Az államháztartás egészének működését, az államháztartás alrendszerei sajátos szabá-
lyozását a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény határozza meg (a hozzá 
kapcsolódó kormányrendeletekkel együtt). Részletesen meghatározza az államháztartási 
alrendszerek működési rendjét, tervezési, beszámolási, ellenőrzési, információszolgálta-
tási stb. kötelezettségeit, az együttműködés kereteit és szabályait. A jelen munkarészben 
a helyi önkormányzatok szemszögéből tekintjük át az államháztartás működését, a 
Kincstárral mint az államháztartás folyamatainak tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési 
feladatait ellátó központi költségvetési szervvel való kapcsolatokon keresztül. 

Az állam és az önkormányzatok az általuk végzett feladatok jelentős részét az erre a cél-
ra létrehozott és fenntartott költségvetési intézményeken keresztül látják el. A jogi sze-
mély költségvetési szerv a törzskönyvi számon keresztül kapcsolódik a Kincstárhoz, 
amely vezeti a közszféra közhiteles törzskönyvi nyilvántartását. 

I. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMHÁZTARTÁSI ALRENDSZER 

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával 
kapcsolódik. Az önkormányzat költségvetése az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz 
az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. 

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok államháztartási alrendszert 
a) a helyi önkormányzati költségvetési szervek, 
b) a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek 

alkotják. 

I.1. A helyi önkormányzatok költségvetési tervezése 

A helyi önkormányzatok államháztartási alrendszer költségvetését és a költségvetés 
végrehajtását a helyi önkormányzati költségvetési szervek előirányzatait is magában 
foglaló helyi önkormányzati költségvetések előirányzatainak és azok teljesítésének tel-
jes körű – bevételeket és kiadásokat tartalmazó – pénzforgalmi tervezése és elszámolása 
alkotja. 

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht., míg a finanszírozás rendjét 
és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. Így az 
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önkormányzatoknak egyszerre kell megfelelniük a központi költségvetés tervezési, vég-
rehajtási és beszámolási menetrendjének, valamint a kincstári rendszer tervezési, adat-
szolgáltatási, előirányzat-felhasználási és elszámolási szabályainak. Ezeket a folyama-
tokat az önkormányzatok beépítik a saját tervezési, beszámolási rendszerükbe, és az 
Ötv.-ben kapott felhatalmazások alapján kialakítják saját önálló gazdálkodási stratégiá-
jukat, a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladataik arányait, az önálló gazdál-
kodás kereteit és feltételeit, és megalkotják önálló költségvetésüket. 

A költségvetési tervezés a helyi önkormányzat esetében a következő munkaszakaszokat 
és feladatokat foglalja magában: 

• a költségvetési koncepció elkészítése 

• a költségvetési rendelettervezet elkészítése, 

• a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak lebontása a végrehajtá-
sért felelős önkormányzati személyekre és szervekre, 

• az elemi (intézményi) költségvetések elkészítése 

A költségvetési tervezés szakmai feladatai magukban foglalják a tervezési követelmé-
nyek, előírások és módszertan megállapítását, illetve érvényesítését; a költségvetési ke-
retszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás meg-
állapítását; a szakmai feladatellátás módjának személyi, létesítményi, szervezeti, szer-
vezési, tárgyi feltételeinek meghatározását a tervezési tájékoztatóban megjelölt költség-
vetési év(ek)re vonatkozóan. 

A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: a költségvetési kiadá-
sok és bevételek előirányzatainak kidolgozását és megállapítását; a költségvetés finan-
szírozási tervének kidolgozását és megállapítását; a költségvetési szerv költségvetési 
létszámkeretének (előirányzatának) kidolgozását és megállapítását; a költségvetéssel 
rendelkező feladatait jellemző mutatószámok (költségvetési feladatmutatók) és a norma-
tív hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok (költségvetési mutatószámok) kidol-
gozását és megállapítását. 

I.2. A költségvetési koncepció elkészítése 

Ennek során alapadatokat szolgáltatnak: az előző év(ek) zárszámadási adatai és jelenté-
sei, a gazdasági és ágazati statisztikai adatok és jelentések, az ellenőrzési jelentések, a 
kormányprogram, illetve (helyi, helyi kisebbségi önkormányzat esetében) önkormány-
zati (gazdasági) program, makrogazdasági és ágazati stratégiai koncepciók, előrejelzé-
sek, pénzügyi számítások. Jelentősége abban áll, hogy az önkormányzat felmér(het)i a 
gazdasági folyamatok alakulását, saját korábbi célkitűzéseinek időarányos teljesülését, 
vagy a teljesülés elmaradását, a rendelkezésre álló anyagi forrásokat és eszközöket, s 
ezek figyelembevételével határozza meg a következő év feladatait, a hosszabb távú kö-
telezettségeit. Az elfogadott költségvetési koncepció az alapja a költségvetési javaslat 
részletes számításainak és a további részletes tervezésnek. 
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I.3. A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítése 

A költségvetési rendelettervezet az alábbi szerkezetben készül: 

• az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költség-
vetési szervek bevételei forrásonként – a pénzügyminiszter elemi költségvetés 
összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti 
részletezettségben; 

• a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként rész-
letezve; 

• a felújítási előirányzatok célonként; 

• a felhalmozási kiadások feladatonként; 

• az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben 

• az általános és 

• a céltartalék; 

• éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szer-
venként; 

• a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; 

• a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása 
tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszíro-
zási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban; 

• elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; 

• az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-fel-
használási ütemterv; 

• elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 
bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez tör-
ténő hozzájárulások. 

Az így elkészített költségvetési javaslatról a képviselőtestület rendeletet alkot, amely 
alapján az önkormányzat jogosult a bevételek beszedésére, és a kiadási előirányzatok 
felhasználására. A kiadási előirányzat nem jelent felhasználási kötelezettséget. 

Az önkormányzatnak a központi költségvetés tervezési folyamataival összhangban 
meghatározott időben adatot kell szolgáltatnia a Kincstárnak. 

I.3.1. Bevételi források 

1. Saját bevételek 

1.1. Intézményi működési bevételek: alaptevékenység bevételei, alaptevékeny-
séggel összefüggő egyéb bevétel, intézmények egyéb bevételei, ÁFA-bevételek, 
kamatbevételek, vállalkozási bevételek 
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1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: vagyonátruházási, ajándéko-
zási és örökösödési illeték, helyi adók, környezetvédelmi bírság, felhalmozási és 
tőkejellegű bevételek, hitelek 

2. Átengedett központi adók 

3. Állami hozzájárulások: normatív hozzájárulások, központosított előirányzatok, a he-
lyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások, 
helyi önkormányzatok színházi támogatása, normatív kötött felhasználású támogatások, 
címzett és céltámogatások, fejlesztési, felzárkóztatási és vis maior támogatások, egyéb 
egyedi támogatások és tartalékok. 

I.3.2. Kiadások kiemelt előirányzatonként 

1. Intézményi működési és fenntartási kiadások 

1.1. Személyi juttatások (rendszeres, nem rendszeres, külső) 

1.2. Járulékbefizetések 

1.3. Dologi kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások, ÁFA, kamat) 

2. Ellátottak pénzbeli juttatása 

3. Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások 

4. Felhalmozási kiadások 

4.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak felhalmozása 

4.2. Pénzügyi befektetések kiadásai 

4.3. Tárgyi eszközök felújítása 

5. Hitelek és rövid lejáratú értékpapírok 

6. Pénzforgalom nélküli kiadások 

II. A KÖZPONTI ÉS A HELYI KÖLTSÉGVETÉSEK TERVEZÉSI 

FOLYAMATAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A tervezés három fő szakaszra tagolódik 

1. szakasz: Célja a központi költségvetési irányelvek kialakítása. Az önkormányzatok 
információt szolgáltatnak a következő évi előirányzatok fő kereteinek kialakításához. 
Magában foglalja a szabályozórendszerben történő változásokat, a fejezeti keretszámo-
kat, a költségvetési automatizmusok mértékét és körét, számításának módját, a kiemelt 
előirányzatok tervezését, a finanszírozás alapjául szolgáló mutatószámokat (június 30-
áig a Kormány az Országgyűlés elé terjeszti). 
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2. szakasz: A fejezetekért felelős szervek elkészítik a fejezeti költségvetési javaslatukat. 
Az önkormányzatok információt szolgáltatnak a normatív állami hozzájárulások, a cím-
zett és céltámogatások központi tervezéséhez.(a pénzügyminiszter augusztus 31-éig a 
Kormány elé terjeszti, a Kormány szeptember 30-áig az Országgyűlés elé terjeszti, de-
cemberben törvényt alkot) Az önkormányzatok a központi költségvetési irányelvek 
alapján elkészítik saját költségvetési koncepciójukat. 

3. szakasz: A fejezet felügyeleti szerve megállapítja a felügyelete alá tartozó költségve-
tési szerv kincstári költségvetését, ami a kincstári körbe tartozó előirányzattal rendelke-
ző kincstári ügyfél kiemelt előirányzatokat tartalmazó költségvetése. Az önkormányza-
tok elkészítik saját költségvetési javaslatukat, és rendeletet alkotnak. A költségvetési in-
tézmények elkészítik elemi költségvetésüket, amelynek alapján a központi törzsadat-
nyilvántartási rendszeren keresztül kapcsolódnak a Kincstár pénzforgalmi rendszeréhez. 

III. A KINCSTÁR FELADATAI 

A Kincstár feladatait az Áht. és a csatlakozó kormányrendeletek szabályozzák. A Kincs-
tár központi költségvetési szerv, felügyeletét a pénzügyminiszter látja el. A Kincstár az 
államháztartás alrendszerei számára jogszabályi előírás alapján számlát vezet, bonyolít-
ja a pénzellátást és finanszírozást, teljesíti a jogosultsággal rendelkező megbízását (kö-
telezettségvállalás, előirányzat-felhasználás, utalványozás, ellenjegyzés, beszámolás), 
adatot gyűjt, megszervezi az adatszolgáltatást és feldolgozást, részt vesz az állami forrá-
sok felhasználásának előkészítésében, működteti az Országos Támogatási Monitoring 
Rendszert, együttműködik más hatóságokkal. (kincstári ügyfél: az a kincstári körbe tar-
tozó költségvetési szerv, előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítási 
alap vagy pénzforgalmi számlatulajdonosnak minősülő más szervezet, amely számára 
jogszabály alapján a Kincstár számlát vezet). 

IV. A KINCSTÁR ELEMZÉSEI 

A Kincstár az önkormányzati költségvetési szervek elemi adatszolgáltatása alapján, va-
lamint a mérlegek és beszámolók alapján országos összesítésű adatokat képez, amelyek 
közérdekű adatok. A Kincstár a folyamatos, a jogszabályi előírásokban előírt tartalmú 
és rendszeres adatszolgáltatás alapján havi, negyedévi és éves elemzéseket készít és tesz 
közzé mind területi (megyei), mind funkcionális bontásban. 

Az elemzések a következő témákra terjednek ki: 

A) a helyi önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásának alakulá-
sa: 
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• a helyi önkormányzatok támogatási előirányzatainak évközi módosításai, 

• az egyes központi költségvetési támogatási alcímek felhasználásának ala-
kulása, 

• a helyi önkormányzatokat és az önkormányzati egészségügyi intézménye-
ket megillető egyéb támogatások és átutalások alakulása, 

• a megyei illetékbevételek újraelosztása és alakulása. 

B) A helyi önkormányzatok és az önkormányzati egészségügyi intézmények nettó fi-
nanszírozása: 

1. A helyi önkormányzatok nettó finanszírozása: A Kincstár a jogszabályi 
előírások alapján havi rendszerességgel utalja az állami támogatás és az 
átengedett SZJA és az SZJA-kiegészítés önkormányzatonkénti, a finanszí-
rozási ütemtervnek megfelelő összegeit az önkormányzati számlákra. Az 
utalások már nem tartalmazzák az állami adóhatóságot és a TB-alapokat il-
lető levonásokat. 

2. Az önkormányzati egészségügyi intézmények nettó finanszírozása: az 
egészségügyi intézmények – az ellátás összegeit is magába foglaló – tá-
mogatásának utalása havi rendszerességgel történik úgy, hogy a havi tá-
mogatás 60%-át a tárgyhónap első banki napján, míg a fennmaradó 40%-
ot a tárgyhónap 20-án utalja a Kincstár. Az utalások már nem tartalmazzák 
az állami adóhatóságot és a TB-alapokat illető levonásokat. 

3. A TB-ellátások és egyéb kötelezettségek teljesítése: 

a) A TB-ellátások és családtámogatások teljesítése azért érdemel figyel-
met, mert azt az önkormányzatok bruttó módon számolják el, ezért 
nem lehet összevezetni ezeket a járulékbefizetési kötelezettségekkel. A 
szükséges forrásokat a Kincstár útján a nettó finanszírozási tételekkel 
együtt, az illetményszámfejtés alapján, igénylésre kapják meg az ön-
kormányzatok. 

b) Magánnyugdíj-pénztári tagdíjkötelezettség teljesítése a nettó finanszí-
rozási körbe tartozó intézmények és szervek esetében a Kincstár terüle-
ti igazgatóságain keresztül történik a foglalkoztatottak bruttó bére alap-
ján a tárgyhó 20-án. 

c) Forgótőke-visszapótlási kötelezettség: A Kincstár utalja a nettó finan-
szírozási körbe tartozó intézmények foglalkoztatottainak a munkáltatók 
által nyújtott társadalombiztosítási ellátást. 

4. A helyi önkormányzatok és az önkormányzati egészségügyi intézmények 
kincstári tartozása: A Kincstár megelőlegezi a nettó finanszírozási körbe 
tartozó intézmények közterheinek részbeni fedezetét úgy, hogy a 20.000 
Ft-nál nagyobb tartozásokra havonta inkasszót nyújt be, az ennél kisebb 
követeléseket pedig érvényesíti az adóssal szemben a következő hónap 
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nettó finanszírozása keretében. Ugyancsak inkasszó formájában érvényesí-
ti a Kincstár a lemondások miatt jelentkező igényt. 

C) A helyi önkormányzatok befizetései a központi költségvetés részére 

1. Az önkormányzatok előző évről származó befizetései 

2. Különleges bevételek 

3. Illetékhivatalok befizetései 

4. A helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati költségvetési szervek 
ÁFA-befizetési kötelezettségei 

5. A helyi önkormányzatok és önkormányzati egészségügyi intézmények ál-
lami adóhatóság és TB felé teljesítendő kötelezettségei 

D) A helyi önkormányzatok banki kapcsolatai 

IV. A HELYI ÉS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMLÁI 

A jogszabályi felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönt a 
számlavezető hitelintézete megválasztásáról. A helyi kisebbségi önkormányzat csak e 
hitelintézetnél vezetheti számláit. 

Az önkormányzat a jogszabály keretei között költségvetési elszámolási és a hozzá kap-
csolódó alszámlákat vezethet, ám költségvetési elszámolási számlát csak egy hitelinté-
zetnél nyithat, és csak egy költségvetési elszámolási számlával rendelkezhet. Költségve-
tési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán – 
ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is – köteles lebonyolítani. A helyi ön-
kormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő 
szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támoga-
tások kivételével – bármely hitelintézetnél betétként elhelyezheti. A Kincstár a törzs-
könyvi nyilvántartásba való felvétellel együtt kap tájékoztatást a költségvetési szerv hi-
telintézeti számlaszámáról, illetve költségvetési elszámolási számlájáról. 

A hitellel rendelkező, azt felvenni szándékozó, illetve készfizető kezességet vállaló he-
lyi önkormányzat a normatív állami hozzájárulásokkal, az egyéb központi költségvetési 
támogatásokkal, az átengedett személyi jövedelemadóval, valamint az államháztartáson 
belül működési célra átvett pénzeszközeivel kapcsolatos pénzforgalmát a költségvetési 
elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köteles elkülöníteni. Az alszámlán elkü-
lönített összeget – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a (1) 
bekezdésének b) pontja alapján – a helyi önkormányzat hitel fedezetére – likvid hitel 
kivételével – nem használhatja, illetve az alszámláról – likvid hitel kivételével – hitel-
törlesztés, kezességbeváltás nem teljesíthető. Ezeket a szabályokat kell megfelelően al-
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kalmazni a települési önkormányzatok által létrehozott többcélú kistérségi társulások 
számlavezetésére is. 

A feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok finanszírozása teljesítésarányosan, a 
tényleges felmerüléskor történik. A Kincstár a fizetési megbízások teljesítését megelő-
zően likviditási és kiemelt előirányzatonkénti fedezetvizsgálatot végez. A likviditási 
vizsgálat során vizsgálni kell, hogy a költségvetési szerv terhelendő számláján van-e 
elegendő fedezet a megbízás teljesítéséhez. A kiemelt előirányzati fedezetvizsgálat so-
rán vizsgálni kell, hogy a költségvetési szerv megfelelő kiadási előirányzatából, a fel-
használások alapján rendelkezésre áll-e a kiadás teljesítéséhez szükséges szabad keret. 
A kiemelt előirányzat terhére vállalt, bejelentett kötelezettségvállalások, valamint az 
előirányzat-zárolások összege csökkenti az előirányzati szabad keretet. 

VI. FELADATFINANSZÍROZÁS ÉS AZ EU-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

A KINCSTÁRI RENDSZERBEN 

A feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok finanszírozása teljesítésarányosan, a 
tényleges felmerüléskor történik. Likviditás- és fedezetvizsgálat előzi meg a kincstári 
finanszírozást. A tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalásokat a Kincstár tartja nyil-
ván, ideértve a kötelezettségvállalások állományáról történő információszolgáltatást is. 
A feladatfinanszírozás kiterjed a központi beruházásokra, az évente meghatározott feje-
zeti kezelésű előirányzatokra, a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló programok-
ra, a nemzetközi pénzintézetek, fejlesztési intézmények pénzeszközeiből (hitel és vissza 
nem térítendő támogatás) megvalósuló beruházásokra. 

A feladat megkezdését megelőzően az előirányzattal rendelkező meghatározza a feladat 
célját, részletes tartalmát, a kiinduló és célállapotot, a megvalósítás előrehaladásának 
mérését és ellenőrzését, a megvalósítás időtartamát és határidejét, a bekerülés költségét, 
pénzügyi forrásösszetételét éves ütemezésben, a megvalósítás időközi és befejezési ér-
tékelési módját, annak tartalmi és formai követelményét. 

Az előirányzat éves költségvetésének jóváhagyását követően kell gondoskodni a finan-
szírozás alapját képező okiratok elkészítéséről és a Kincstárnak való benyújtásáról. 

Amennyiben több szervezet működik közre a program megvalósításában, úgy megálla-
podásban kell rögzíteni a program koordinálását végző főfelelőst, az egyes finanszíro-
zók által biztosított források rendelkezésre bocsátásának időpontját, az ellenőrzés mód-
ját. 

A Kincstár a hozzá benyújtott programokiratokat (Beruházásismertető, Beruházási Fi-
nanszírozási Alapokmány, Feladatismertető, Feladatfinanszírozási Alapokmány, Enge-
délyokirat, Finanszírozási Alapokmány) tartalmi és formai ellenőrzésnek veti alá az elő-
irányzatok finanszírozásához. A Kincstár megfelelés esetén azonosítóval látja el az ok-
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iratot, visszaigazolja azt, és egyidejűleg nyilvántartásba veszi, s elkülöníti nyilvántartá-
sában a program tárgyévi előirányzatát úgy, hogy arról csak a jóváhagyott feladatra tör-
ténhet felhasználás. A Kincstár nyilvántartásba veszi a teljes bekerülési költséget, annak 
éves előirányzatait, forrásösszetételét. 

A több évre tervezett és a központi költségvetési előirányzaton kívül egyéb forrás 
igénybevételével megvalósuló részfeladatok esetében a Kincstár az alapokmányok be-
fogadásával csak a tárgyévi központi költségvetési előirányzat terhére és a megfelelő 
számlákra befizetett és előirányzatosított egyéb források erejéig rendelkezik a kifizetés-
ről. 

A Kincstár visszafizetési kötelezettség mellett előleget biztosít abban az esetben, ha a 
már jóváhagyott és befogadott, európai uniós forrásokat is igénybe vevő program átme-
neti forráshiánnyal küzd. 
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Kivonat a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendeletből 

80. űrlap: ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 
Az űrlap a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetési előirányzatainak összefoglalására és 
év közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban előírt negyedéves jelentés-készítésére szol-
gál. Adatai tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletező más űrlapok adataiból származnak az alábbi űr-
lap-sor hivatkozások szerint: 

(A háztartások befizetéséből származó bevételek között a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók teljesíté-
sét kell kimutatni.) 

1. sor: Rendszeres személyi juttatás (02/09) 

2. sor: Nem rendszeres személyi juttatás (02/42) 

3. sor: Külső személyi juttatások (02/49) 

4. sor: Személyi juttatások (02/50) (01+02+03) 

5. sor: Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (02/51+52+54+55+56) 

Itt kell szerepeltetni a Munkaerőpiaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetéseket, valamint a társa-
dalombiztosítás pénzügyi alapjainak teljesített járulék- és hozzájárulás-fizetéseken kívül az államháztartáson 
kívüli társadalombiztosítási rendszerekhez való hozzájárulásokat is. 

6. sor: Egészségügyi hozzájárulás (02/53) 

7. sor: Dologi kiadások ÁFA nélkül (03/44-03/36) 

8. sor: Dologi kiadások ÁFÁ-ja (03/36) 

9. sor: Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyam-
veszteség) (03/52+03/56-03/45+3/60) 

10. sor: Előző évi maradvány visszafizetése (03/45) 

11. sor: Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (04/04) 

12. sor: Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (04/05) 

13. sor: Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (04/06) 

14. sor: Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/07) 

15. sor: Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/08) 

16. sor: Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/09) 

17. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10) 

18. sor: Támogatásértékű működési kiadás összesen (04/11) 

19. sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20) 

20. sor: Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormány-
zati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-ből) 

21. sor: Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkor-
mányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-ből) 

22. sor: Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vál-
lalkozásoknak (20+21) 

23. sor: Működési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 
vállalkozásoknak (04/22-ből) 

24. sor: Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú 
egyéb vállalkozásoknak (04/22-ből) 

25. sor: Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24) 

26. sor: Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/22-ből) 

27. sor: Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-ből) 

28. sor: Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/22-ből) 
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29. sor: Működési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-ből) 

30. sor: Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-ből) 

31. sor: Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (25+26+27+28+29+30) (04/22) 

32. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23) 

33. sor: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30) 

34. sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/36) 

35. sor: Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/15) 

36. sor: Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+32+33+34+35) 

37. sor: Kamatkiadások (03/59) 

38. sor: Működési kiadások összesen (04+.... +10+36+37) 

39. sor: Felújítás (05/06) 

40. sor: Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (05/13) 

41. sor: Beruházások ÁFÁ-ja (05/27+31) 

42. sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (04/12) 

43. sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (04/13) 

44. sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (04/14) 

45. sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/15) 

46. sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/16) 

47. sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/17) 

48. sor: Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (04/18) 

49. sor: Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkor-
mányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-ből) 

50. sor: Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem ön-
kormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-ből) 

51. sor: Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb 
vállalkozásoknak (49+50) 

52. sor: Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 
vállalkozásoknak (04/24-ből) 

53. sor: Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú 
egyéb vállalkozásoknak (04/24-ből) 

54. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (51+52+53) 

55. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/44-ből) 

56. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-ből) 

57. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/24-ből) 

58. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-ből) 

59. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-ből) 

60. sor: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (54+55+56+57+58+59) (04/24) 

61. sor: Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) 

62. sor: Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/03) 

63. sor: Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/06) 

64. sor: Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/09) 

65. sor: Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34) 

66. sor: Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (04/03) 

67. sor: Kiadások (19+38+61+...+66) 
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68. sor: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (07/04) 

69. sor: Egyéb saját bevétel (07/14) 

70. sor: ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) 

71. sor: Hozam- és kamatbevételek (07/23) 

72. sor: Gépjárműadó (16/15) 

73. sor: Luxusadó (16/16) 

74. sor: Helyi adók (16/10) 

75. sor: ebből: Építményadó (16/02) 

76. sor: Telekadó (16/03) 

77. sor: Vállalkozók kommunális adója (16/04) 

78. sor: Magánszemélyek kommunális adója (16/05) 

79. sor: Idegenforgalmi adó tartózkodás után (16/06) 

80. sor: Idegenforgalmi adó épület után (16/07) 

81. sor: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/08) 

82. sor: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/09) 

83. sor: Illetékek (16/01) 

84. sor: Személyi jövedelemadó (16/12+13+14) 

85. sor: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/17) 

86. sor: Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (16/18) 

87. sor: Talajterhelési díj (16/24) 

88. sor: Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos 
bevételek (16/11+20+...+23+25) 

89. sor: Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24) 

90. sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (=09/25) 

91. sor: Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (09/07) 

92. sor: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (09/08) 

93. sor: Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (09/09) 

94. sor: Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/10) 

95. sor: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (09/11) 

96. sor: Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/12) 

97. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (09/13) 

98. sor: Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14) 

99. sor: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30) 

100. sor: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 

101. sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (09/15) 

102. sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (09/16) 

103. sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (09/17) 

104. sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/18) 

105. sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (09/19) 

106. sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/20) 

107. sor: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21) 

108. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/21) 

109. sor: ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből (08/20) 
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110. sor: Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (16/27+28) 

111. sor: Privatizációból származó bevételek (16/29) 

112. sor: Vállalatértékesítésből származó bevételek (16/30) 

113. sor: Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (16/31+32+33) 
[vagy 11/1+2+3] 

114. sor: Felhalmozási bevételek (100+107+108+110+111+112+113) 

115. sor: Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/01+02) 

116. sor: Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/08) 

117. sor: Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (10/03+04) 

118. sor: Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (08/10+16/34) [vagy 11/4] 

119.sor: Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (08/11) 

120. sor: Saját bevételek (68+...+74+83+...+89+90+98+99+114+...+119) 

121. sor: Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (09/06=16/55) [vagy 11/6+7+18+19+20+21] 

122. sor: Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/05) 

123. sor: Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-120-121-122) 

124. sor: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) 

125. sor: Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/18+20+22) 

126. sor: Likvid hitelek törlesztése (06/19) 

127. sor: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/16+17) 

128. sor: Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (06/24) 

129. sor: Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (06/25) 

130. sor: Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/23) 

131. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37) 

132. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/27) 

133. sor: Hiteltörlesztés külföldre (06/28+29+30+31) 

134. sor: Egyéb finanszírozás kiadásai (06/63) 

135. sor: Finanszírozási kiadások (125+.... +134) 

136. sor: Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/14+16+21) 

137. sor: Likvid hitelek felvétele (10/15) 

138. sor: Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/17+18) 

139. sor: Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/25) 

140. sor: Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/24) 

141. sor: Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/26) 

142. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/12+13+14) 

143. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/29) 

144. sor: Hitelfelvétel külföldről (10/30+31+32+33) 

145. sor: Egyéb finanszírozás bevételei (10/65) 

146. sor: Finanszírozási bevételek (136+.... +145) 

147. sor: Finanszírozás összesen (124-135+146 = 123) 

148. sor: Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/48) 

149. sor: Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/59) 

150. sor: Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/50) 

151. sor: Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/61) 
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152. sor: Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (120+121+122+35-67-
135+146-148-149+150+151) 

153. sor: Pénzkészlet január 1-jén A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészle-
te/egyenlege a tárgyév első napján 

154. sor: Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (152+153) A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszám-
lák pénzkészlete/egyenlege a tárgyidőszak (hónap, negyedév, év) utolsó napján 

155. sor: Foglalkoztatottak létszáma (fő)- időszakra 

A létszám-kategória tartalma a következő: a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely), amelyhez 
kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására vonatkozó követel-
ményeket érvényesítik. 

156. sor: Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 

A létszám-kategória a munkaügyi statisztika fogalmai szerint munkajogi létszámba tartozó foglalkoztatottakat 
jelöli. A sor tervezéskor nem tartalmazhat adatot. 

1. táblázat 

Helyi önkormányzat Ötv. 88. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető éves 
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 

      ....................................... 
szerv megnevezése 

        

����
�� 

���� �� ���� ����
�� 

[2][5] [2][0][0][6] � 

PIR-
törzsszám 

szektor fejezet/ 
megye 

cím/alcím 
település-

típus 

Szak- 
ágazat 

űrlap év időszak 

 

Eredeti Módosított 
Megnevezés Sorszám 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 
Illetékek 01       
Helyi adók 02       
Gépjárműadó 03       
Kamatbevételek 04       
Bírság 05       
Osztalékbevételek 06       
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbe adásából, 
üzemeltetéséből, koncessziós díjából szárma-
zó bevétel 

07       

Egyéb sajátos bevételek 08       
Saját bevételek (01+… +08) 09       
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem 
fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedé-
séből származó bevétel 

10       

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet ter-
helő fizetési kötelezettség (12+.... +20) 

11       



80 Pénzügykutató Rt. 

 

Eredeti Módosított 
Megnevezés Sorszám 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 
- Támogatási kölcsönök törlesztése államház-
tartáson belülre 

12       

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 13       
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 14       
- Külföldi finanszírozás kiadásai 15       
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kö-
telezettség 

16       

- Lízingdíj 17       
- Garancia- és kezességvállalásból származó 
fizetési kötelezettség 

18       

- Váltótartozások 19       
- Szállítókkal szembeni tartozások 20       
Kamatfizetési kötelezettség a 12–20. sorok 
után 

21       

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvál-
lalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kap-
csolatban 

22       

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 23       
A helyi önkormányzat adósságot keletkez-
tető éves kötelezettségvállalásának felső ha-
tára [(09-23) x 0,7]+10 

24       

Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (26+… +34) 

25       

- Támogatási kölcsönök törlesztése államház-
tartáson belülre 

26    

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 27    
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 28    
- Külföldi finanszírozás kiadásai 29    
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kö-
telezettség 

30    

- Lízingdíj 31    
Garancia- és kezességvállalásból származó fi-
zetési kötelezettség 

32    

- Váltótartozások 33    
- Szállítókkal szembeni tartozások 34    
Kamatfizetési kötelezettség a 26–34. sorok 
után 

35    

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvál-
lalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kap-
csolatban 

36    

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett 
tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 

37    

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-
a) 

38    
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2. táblázat 

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 
2006–2007–2008. évi alakulását külön bemutató mérleg 

         ....................................... 
szerv megnevezése 

�����
� 

���� �� ���� ������ [4][3] [2][0][0][6] � 

PIR-
törzsszám 

szektor fejezet/ 
megye 

cím/alcím 
település- 

típus 

szakágazat űrlap év idő- 
szak 

 

Megnevezés Sorszám 2006. évre 2007. évre 2008. évre 
1 2 3 4 5 

I. Működési bevételek és kiadások 
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozá-
si áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és 
immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz-
átvétel államháztartáson kívülről) 

01       

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02       
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átenge-
dett személyi jövedelemadó-bevétele 

03       

Működésű célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson 
kívülről 

04       

Támogatásértékű működési bevétel 05       
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 06       
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07       
Rövid lejáratú hitel 08       
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09       
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10       
Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11       
Személyi juttatások 12       
Munkaadókat terhelő járulékok 13       
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az 
értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni 
áfa-befizetés és kamatkifizetés) 

14       

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kí-
vülre, egyéb támogatás 

15       

Támogatásértékű működési kiadás 16       
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17       
Ellátottak pénzbeli juttatása 18       
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19       
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20       
Rövid lejáratú hitel kamata 21       
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22       
Tartalékok 23       
Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 24       
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Megnevezés Sorszám 2006. évre 2007. évre 2008. évre 
1 2 3 4 5 

I. Működési bevételek és kiadások 
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások     
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 
(levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel állam-
háztartáson kívülről) 

25    

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26    
Fejlesztési célú támogatások 27    
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről 

28    

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29    
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30    
Felhalmozási áfa visszatérülése 31    
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-
ja 

32    

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybe-
vétele 

33    

Hosszú lejáratú hitel 34    
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35    
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybe-
vétele 

36    

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 37    
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38    
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39    
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni 
áfa befizetés 

40    

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

41    

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42    
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43    
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44    
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45    
Hosszú lejáratú hitel kamata 46    
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47    
Tartalékok 48    
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 49    
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50    
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51    
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2. melléklet 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÖRZSKÖNYVI 
NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (rövi-
den: Ámr.) 

A pénzügyminiszter a költségvetési szervek nyilvántartásba vételének és az adatszolgál-
tatásnak a részletes szabályait rendeletben állapítja meg (a rendelet kiadására még nem 
került sor). 

A Kormány határozza meg a honvédelmi miniszter által alapított költségvetési szervek 
közül a nyilvántartásba veendő szervezetek körét, illetve a belügyminiszter, a honvé-
delmi miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szervekről és a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról nyilvántartásba vehető adatok körét (a szabályozás kiadására még nem 
került sor). 

A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartására vonatkozó főbb rendelkezések: 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FOGALMA, FELADATA; ÁHT. 87. §, ÁMR. 
8. § 

Áht. 87. § (1) A költségvetési szerv az államháztartás részét képező olyan jogi személy, 
amely a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló jogszabályban, határozat-
ban, alapító okiratban (a továbbiakban együtt: alapító okirat) meghatározott állami fel-
adatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az alapító okiratban megje-
lölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mellett, az alapító okiratban rögzített illeté-
kességi és működési körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi. 

(2) Költségvetési szervek: 

a) a központi költségvetési szerv (ideértve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott 
munkaerőpiaci szervezetet is); 

b) helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költség-
vetési szerv; 

c) a társadalombiztosítási költségvetési szerv; 
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d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 

e) a köztestületi költségvetési szerv. 

Ámr. 8. § (1) Az államháztartás körébe tartozó állami feladatokat részben vagy egész-
ben a költségvetési szervek látják el. 

(2) A költségvetési szervek a társadalom közös szükségletei kielégítését szolgáló [álla-
mi, kötelező és önként vállalt helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati, tár-
sadalombiztosítási, országos kisebbségi önkormányzati, köztestületi (a továbbiakban 
együtt: állami)] feladataikat alaptevékenységként, külön jogszabályok előírásai szerint 
látják el. 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPÍTÁSÁRA, ÁTSZERVEZÉSÉRE, 
MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK; ÁHT. 88. § (1) ÉS (2) 

BEK., 89–90. §-A, ÁMR. 10–11. §-A 

AZ ALAPÍTÓ ÉS MEGSZÜNTETŐ OKIRATOK MINIMÁLIS TARTALMI 

KELLÉKEI; ÁHT. 88. § (3) BEKEZDÉSE 

Áht. 88. § (1) Költségvetési szervet alapíthat az Országgyűlés, a Kormány, a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője, a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormány-
zat; az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület. 

(2) Ha a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője – a honvédelmi miniszter kivételével – 
központi költségvetési szervet, továbbá ha köztestület – a központi költségvetésből biz-
tosított pénzeszközök terhére – költségvetési szervet kíván alapítani, ehhez a pénzügy-
miniszter egyetértése szükséges. A pénzügyminiszter egyetértését be kell szerezni a fe-
jezet felügyeletét ellátó szerv vezetője által alapított költségvetési szerv megszüntetésé-
hez, átszervezéséhez, az alapító okirat tevékenységi kört érintő módosításához, továbbá 
önkormányzati költségvetési szervnek a központi költségvetés által történő átvételéhez 
is. 

(3) A költségvetési szerv alapításáról alapító okiratban, megszüntetéséről megszüntető 
jogszabályban, határozatban, okiratban (a továbbiakban együtt: megszüntető okirat) kell 
intézkedni. Az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv nevét, szék-
helyét, állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét, felügye-
leti szervét, az alapító szerv nevét, a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendjét, 
az ellátható vállalkozási tevékenység körét és mértékét. A megszüntető okiratnak tar-
talmaznia kell a költségvetési szerv nevét, székhelyét, felügyeleti szervét, a megszünte-
tő szerv nevét, az esetleges jogutódlással kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azt a 
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tényt, hogy a költségvetési szerv megszüntetésére e törvény mely rendelkezése alapján 
került sor. 

(4) A törvény által létrehozott, felügyeleti szervvel nem rendelkező költségvetési szer-
vek esetében az alapítást elrendelő törvény mellékletének kell tartalmaznia a (3) bekez-
désben előírt tartalmú alapító okiratot. 

(5) A költségvetési szerv az ÁHH által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő be-
jegyzéssel jön létre. A bejegyzés iránt az alapító szerv az alapító okiratjóváhagyásától 
számított nyolc napon belül intézkedik. A kérelemhez mellékelni kell az alapító okira-
tot. Ha a költségvetési szervet jogszabály hozza létre, létrejöttének időpontját a jogsza-
bály határozza meg. A honvédelmi miniszter által alapított költségvetési szervek közül a 
nyilvántartásba veendő szervezetek körét a Kormány határozza meg. 

(6) A költségvetési szerv a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Ha a költségveté-
si szervet jogszabály hozta létre, és megszüntetése is jogszabályban történik, a megszű-
nés időpontját a jogszabály határozza meg. 

89. § (1) Az alapító a költségvetési szervet feladatváltoztatás, illetve az állami feladat 
hatékonyabb ellátása céljából – az alapító okirat módosításával egyidejűleg – átszervez-
heti, vagy módosíthatja tevékenységi körét. 

(2) A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladat-, illeté-
kességi és működési körét nem változtathatja meg. 

90. § (1) Az alapító a költségvetési szervet megszünteti, ha 

a) az alapító által meghatározott feladatát ellátni nem tudja, illetve tevékenységét nem 
az alapító okirat szerint végzi; 

b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt; 

c) az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 

(2) A költségvetési szerv megszüntetése vagy átszervezése esetén az alapításra megálla-
pított szabályok szerint kell eljárni. 

(3) A költségvetési szerv megszüntetése esetén – az alapító szerv vagy jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszünte-
tett szerv jogutódja az alapító szerv. Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított 
költségvetési szerv megszüntetése esetén a megszüntetett szerv jogutódja a pénzügymi-
niszter, kivéve, ha törvény vagy a 91/A. § (3) bekezdésében foglalt esetekben törvény 
vagy kormányrendelet eltérően rendelkezik. 

Ámr. 10. § (1) A költségvetési szerv alapítására az Áht.-ban foglalt rendelkezéseket a 
(2)–(9) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

(2) Ha a költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály, határozat megjelöli a 
költségvetési szerv felügyeleti szervét, akkor az alapító okiratot e szervnek kell kiadnia. 
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11. § (1) A költségvetési szerv megszüntetésére az Áht.-ban foglalt rendelkezéseket a 
(2)–(6) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

(2) A költségvetési szerv megszüntetésére az alapító, annak hiányában az alapító jog-
utódja jogosult. 

(3) A megszüntető okiratban rendelkezni kell 

a) a megszüntetett szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátásáról, az ellátásra nem kerülő 
feladatok meghatározásával egyidejűleg, 

b) a költségvetési szerv jogutódlásáról, 

c) a vagyon – ideértve a követeléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jo-
gosultságról, 

d) a hatályos szabályok figyelembevételével a foglalkoztatottakról. 

(4) Ha a költségvetési szerv megszüntetésére a feladatellátás más, nem költségvetési 
szervezeti formában történő megvalósítása érdekében kerül sor, a megszüntetést meg-
előzően az alapítónak gondoskodni kell 

a) az új szervezet(ek) által ellátandó feladatok meghatározásáról, 

b) az eszközök és a források leltározásáról, a vagyonértékelésről, a könyvviteli mérleg 
készítéséről, 

c) a feladatellátáshoz indokolt vagyon meghatározásáról, a használatba-, illetve a bérbe-
adáshoz szükséges engedélyek megszerzéséről, 

d) az új szervezet(ek)nek átadásra nem kerülő vagyon kezeléséről, 

e) üzleti terv készítéséről, 

f) az ellátandó feladatokhoz tartozó hatósági engedélyek visszavonásának és az új szer-
vezet(ek) részére történő kiadásának előkészítéséről, 

g) amennyiben a feladatellátáshoz díjbevétel kötődik, annak jogosultsága megszerzésé-
nek előkészítéséről. 

(5) Ha a költségvetési szerv egyes feladatainak megszüntetésére a feladatellátás más 
szervezeti formában történő megvalósításával kerül sor, az átszervezési eljárásra az (1)–
(2) és (4) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni, az alapító okirat egy-
idejű módosítása mellett. 

(6) A miniszter által alapított költségvetési szerv megszüntetéséhez, átszervezéséhez, az 
alapító okirat tevékenységi kört érintő módosításához, továbbá önkormányzati költség-
vetési szerv átvételéhez a pénzügyminiszter egyetértése szükséges. 
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A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÓGÉPEN NYILVÁNTARTOTT 

ADATAI; ÁHT. 88/A. § (1) BEKEZDÉSE 

Áht. 88/A. § (1) A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartása közhiteles, ellenke-
ző bizonyításig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a nyilvántartásban szereplő 
adatban bízva, ellenérték fejében szerez jogot. Az a)–k) pontban megjelölt adatokat 
számítógépen kell nyilvántartani, az ott megjelölt adatok nyilvánosak. A számítógépes 
nyilvántartás – szükség szerint – tartalmazza: 

a) a költségvetési szerv nevét, rövidített nevét, nyilvántartási számát, 

b) a költségvetési szerv székhelyét, telephelyeit, 

c) az alapító nevét, az alapító okirat keltét, az alapítás időpontját, 

d) a költségvetési szerv gazdálkodási jogkörét, alapító okirata szerinti alaptevékenységét 
és az esetlegesen ellátható vállalkozási tevékenység körét és mértékét, 

e) a költségvetési szerv felügyeleti szervének nevét, 

f) a költségvetési szerv által felügyelt költségvetési szervek nevét, székhelyét, 

g) a költségvetési szerv vezetőjének nevét, a kinevezés (választás) időpontját, időtarta-
mát, 

h) a költségvetési szerv statisztikai számjelét, adóigazgatási azonosító számát, társada-
lombiztosítási folyószámlaszámát, 

i) azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek a nevét és szék-
helyét, melyekben a költségvetési szerv vagy annak vezetője gyakorolja az alapítói vagy 
tagsági jogokat, 

j) a megszüntető okirat keltét, számát, a megszüntetés időpontját, a vagyoni jogok és 
kötelezettségek, továbbá az általa ellátott feladatok tekintetében a jogutód szerv megne-
vezését, 

k) a költségvetési szerv szétválasztása, illetve a költségvetési szervek összevonása ese-
tén ezek időpontját, a jogutód szervezetek nevét és a jogutódlással, illetve a feladatok 
átadásával összefüggő egyéb adatokat. 

(2) A pénzügyminiszter a nyilvántartásba a költségvetési szervek egyéb – technikai jel-
legű vagy az államháztartási információs rendszer által igényelt – adatainak felvételét is 
elrendelheti. A belügyminiszter, a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó költség-
vetési szervekről és a nemzetbiztonsági szolgálatokról nyilvántartásba vehető adatok 
körét a Kormány határozza meg. 

(3) Az adatok változását a költségvetési szerv vezetője jelenti be az adatváltozástól, il-
letve az ezt tartalmazó okirat kiállításától számított tizenöt napon belül. Az alapító ok-
irat változása esetében az alapító okirat módosítását tartalmazó okiratot is be kell nyúj-
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tani. A határidő elmulasztása esetén, ha az ÁHH hivatalos tudomást szerez az adatok 
változásáról, haladéktalan intézkedésre felhívja a költségvetési szerv felügyeleti szervét. 

(4) A költségvetési szerv törlése iránt a megszüntetésről való döntéstől számított nyolc 
napon belül az alapító szerv – hatáskörének megszűnése esetében pedig a felügyeletet 
gyakorló szerv – intézkedik. A törlési kérelemhez csatolni kell a törlésről hozott döntést 
tartalmazó okiratot. A törlési kérelem benyújtásának elmulasztása esetén – ha hivatalos 
tudomást szerez a költségvetési szerv megszüntetéséről – az ÁHH értesíti a kérelem be-
nyújtására kötelezett szerv felügyeleti szervét (köztestület, helyi önkormányzat, orszá-
gos, illetve helyi kisebbségi önkormányzat esetében a törvényességi felügyeletet, illető-
leg ellenőrzést ellátó szervet). 

(5) Az ÁHH a költségvetési szerv bejegyzését, törlését és az adatváltozások bejegyzését 
tizenöt nap alatt teljesíti. A nyilvántartásban a törölt adatnak megállapíthatónak kell ma-
radnia. 

TÖRZSKÖNYVI ÉS ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ NYILVÁNTARTÁSOK; 

ÁMR. 158. § ÉS 160. § 

158. § (1) Az államháztartás alrendszereibe tartozó költségvetési szervek teljes köréről a 
Kincstár törzskönyvi nyilvántartást vezet, az Áht. 88. §-ának (5) bekezdésében és a 
88/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

(2) A törzskönyvi nyilvántartás adatait és az adatszolgáltatás rendjét a pénzügyminiszter 
rendeletben állapítja meg. 

(3) Központi költségvetési szerv alapításakor a Kincstárnál, az 1. § (2) bekezdés b) és f) 
pontjaiban megjelölt költségvetési szerv esetében hitelintézetnél csak akkor nyitható 
számla, ha a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vétele megtörtént. 

160. § (1) Az államháztartás alrendszereibe tartozó költségvetési szervek, alapok, köz-
ponti kezelésű előirányzatot kezelők (a továbbiakban: az államháztartás alrendszereibe 
tartozók) és az államháztartás alrendszereinek költségvetéséből támogatásban részesített 
államháztartáson kívüli szervezetek adminisztratív (azonosító) jellegű adatairól a pénz-
ügyminiszter nyilvántartásokat vezet. 

(2) Az államháztartás alrendszereibe tartozókat – a helyi és helyi kisebbségi önkor-
mányzatokat és költségvetési szerveiket kivéve – a pénzügyminiszter rendeletében meg-
határozott módon államháztartási egyedi azonosító számmal látja el. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartások az államháztartás költségvetési kapcsola-
tainak lebonyolítását, az ehhez kapcsolódó követelések és tartozások folyamatos regiszt-
rálását szolgálják. 
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A TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGA ÉS AZ 

ADATLEKÉRDEZÉSEK, ADATKÉRÉSEK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES JELLEGE 

ÁHT. 88/B. § 

Áht. 88/B. § (1) A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásának számítógépen 
vezetett – fennálló és törölt – nyilvános adatait bárki megtekintheti, és azokról feljegy-
zést készíthet. Az ÁHH-tól a költségvetési szervek fennálló és törölt adatairól, továbbá 
az alapító okiratról és annak módosításairól, valamint a költségvetési szervek éves be-
számolójáról hiteles másolat kiadása kérhető. Az adatszolgáltatás a bíróság, az ügyész-
ség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nyomozó hatóság, a közigazgatási szervek, az ál-
lami, önkormányzati pénzügyi ellenőrző szervek, a Központi Statisztikai Hivatal és a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság számára – közfeladataik ellátása érdekében – ingyenes, 
más kérelmezők a szolgáltatás költségeivel összhangban megállapított költségtérítést 
kötelesek fizetni. 

(2) A nyilvántartás számítógéppel vezetett adatbázisához egyszeri csatlakozási költség-
térítés ellenében – gépi úton történő adatlekérdezés érdekében (ide nem értve az adatál-
lomány letöltését) – csatlakozni lehet. A csatlakozás és az adatlekérdezés az (1) bekez-
désben meghatározott szervezetek részére ingyenes, csak a számítógépes hálózat hasz-
nálatának költségeit kell megtéríteniük. Nem kell a csatlakozásért költségtérítést fizetni 
azoknak sem, akik az adatokhoz az egységes elektronikus kormányzati gerinchálózat út-
ján jutnak hozzá. 

(3) A költségvetési szervek nyilvántartásba vételének, a nyilvántartásból történő adat-
szolgáltatásnak a rendjét, a fizetendő költségtérítés összegét, valamint a nyilvántartás-
hoz gépi adatfeldolgozási eszközzel történő csatlakozás és a gépi adatlekérdezés költ-
ségtérítésének összegét a pénzügyminiszter – az érintett miniszterekkel egyetértésben – 
rendeletben állapítja meg. 
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3. melléklet 

A DÉL-BUDAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS 
TISZTÍTÁSI BERUHÁZÁSSAL LÉTREHOZANDÓ 
VÍZIKÖZMŰVEK TULAJDONLÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI 
KÉRDÉSEI 

1. A MEGLÉVŐ VÍZIKÖZMŰVEK JELENLEGI TULAJDONOSAI ÉS 

ÜZEMELTETŐI 

1.1. A víziközmű tulajdonlására és üzemeltetésére vonatkozó szabályozás 
bemutatása, a kiinduló helyzet ismertetése 

A víziközmű-szolgáltatások szervezésére, a közszolgáltatások ellátásához tartozó va-
gyon tulajdonjogára, a szolgáltatás ellátására, az üzemeltetés megszervezésére összetett 
szabályrendszer vonatkozik. 

1990-ben lépett hatályba a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv., amelyben megha-
tározták, hogy a helyi közszolgáltatások részeként egyebek mellett a vízrendezés, csa-
padékvíz-elvezetés, csatornázás biztosítása a helyi önkormányzatok feladata. 

Az ezt megelőző időszakban a helyi közszolgáltatásokat általában a mindenkori helyha-
tóság felügyelete alá tartozó állami vállalat látta el. Az új önkormányzatok létrehozását 
követően, 1992-ben, az egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak önkormányzati tu-
lajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. lapján megtörtént a vagyonátadás, amely-
nek eredményeképpen a jogszabályokban előírt önkormányzati feladatokhoz szükséges 
eszközök a helyi önkormányzatok tulajdonába kerültek. 

A vagyonátadás eredményeképpen a helyi közszolgáltatásokhoz tartozó közvetlen va-
gyontárgyakat, illetve a közszolgáltató vállalatokat a helyi önkormányzatok törzsvagyo-
nába adták át. A vállalatokat az 1993. évet követően az önkormányzatok általában ön-
kormányzati közüzemi vállalatokká alakították át. A közszolgáltató vállalatok végleges 
szervezeti formájukat az 1993. évet követően olyan gazdasági társasággá történő átala-
kulással vették fel, amelyben az önkormányzatok a társaságok kizárólagos tulajdonosai 
maradtak. 

A helyi önkormányzatok az Ötv. szerint a vagyonukkal önállóan gazdálkodnak, az 
egyéb jogszabályok adta keretek, illetve a maguk számára kötelezően elfogadott va-
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gyongazdálkodási rendelet keretei között. Ennek alapján egyes önkormányzatok a 
víziközművagyon részleges privatizációja mellett döntöttek, a többségi tulajdonrészek 
megőrzése mellett. 

Az önkormányzatok a helyi víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon közvetlen, 
illetve üzletrészekben, részvényekben megjelenített közvetett (kizárólagos vagy többsé-
gi) tulajdonosai, amely felett a tulajdonosi jogokat testületi formában gyakorolják. 

A közszolgáltatások szakmai szabályozásának három szintje alakult ki, amelyek az 
alábbiak: 

• A víz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó speciális előírásokat a vízgazdálko-
dásról 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. A törvény rendelkezik a tevékenység 
végzésének szakmai szabályairól, meghatározza a közszolgáltatás ellátásához 
szükséges vagyon tulajdoni viszonyait, az üzemeltetés szervezeti kereteit, illetve 
az üzemeltető szervezetek tulajdonosi összetételére vonatkozó követelményeket. 

• Az ágazati jogszabály felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy az adott ön-
kormányzat területére vonatkozóan a közszolgáltatás biztosításával összefüggő 
feladatokat önkormányzati rendeletekben szabályozzák. 

• A törvényi előírásnak és az önkormányzati rendeleteknek megfelelően az ön-
kormányzatok a közszolgáltatás ellátására – a különböző jogszabályokban meg-
határozott feltételek szerint – többségi vagy kizárólagos tulajdonukban álló gaz-
dálkodó szervezeteket bízhatnak meg. 

A közszolgáltatói tevékenységek szakmai szabályozása összetett állami és önkormány-
zati szerep, amelyben az önkormányzatok a közvetlen tevékenység regulátori feladatát, 
illetve ellenőrző funkciókat töltik be. 

A közüzemi szolgáltatások díjmeghatározásának alapjait az árszabályozásról szóló 
1990. évi LXXXVII. tv. (ártörvény), valamint az ágazati jogszabályok teremtik meg. 

 „7. § (1) A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiak-
ban együtt: termék) azo ttfeltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a 
továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legala-
csonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg.” 

Ennek alapján a helyi közszolgáltatások ármeghatározásának felelősei a helyi önkor-
mányzatok, illetve Budapesten a Fővárosi Önkormányzat. 

A helyi közszolgáltatások esetében az árhatósági jogkört, szuverén módon, a helyi ön-
kormányzat látja el, az ártörvényben, illetve az egyéb jogszabályokban kapott felhatal-
mazás alapján. 

Mindezek következtében az önkormányzatok egyidejűleg a közszolgáltatások ellátásá-
nak biztosítására jogszabályokban kötelezett közintézmények, közvetlen vagy közvetett 
(társaságba apportált vagyon esetében üzletrész- vagy részvénytulajdonon keresztül) tu-
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lajdonosai a közművagyonnak, és gyakorolják a közszolgáltatásokra vonatkozó árható-
sági jogköröket. 

1.2. A víziközmű-szolgáltatáshoz szükséges fejlesztések speciális körülményei 

A meglévő jogszabályi környezet, annak fejlődése, illetve a szervezeti formák több lép-
csős kialakulása eredményeképpen az ágazati fejlesztések többféle formája alakult ki. 

Azok az önkormányzatok kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő közszolgáltató 
társaságok, amelyek saját tőkéjének része a közművagyon, a szolgáltatási díjba befolyó 
amortizációs forrás mértékéig pótló, illetve rekonstrukciós beruházásokat valósítanak 
meg. Ugyancsak társasági saját beruházásként jelenhet meg az a fejlesztést (bővítést) 
célzó beruházás is, amelyre a díj fejlesztési hányad része nyújt fedezetet, illetve az az új 
víziközmű-létesítés is, amelyet a szolgáltatást igénybe vevők által befizetett víziközmű-
hozzájárulás finanszíroz. 

Az önkormányzatoknak – jogszabályokban előírt kötelezettségeikből adódóan – az új 
fejlesztéseket, illetve a közvetlen tulajdonukban lévő víziközművagyon pótlását saját 
beruházásként kell megvalósítaniuk. Az önkormányzatok fejlesztéseinek finanszírozása 
az önkormányzati költségvetésből, az üzemeltető társaságoktól befolyó – a szolgáltatási 
díjba beépített – különböző forrásokból (bérleti díj, fejlesztési hányad befizetés), illetve 
különböző támogatásokból történhet. 

Ennek következtében a beruházások eredményeként létrejövő víziközművagyon részben 
a közszolgáltatási társaságok tulajdonába kerül, részben pedig közvetlenül az önkor-
mányzat tulajdonába. Az önkormányzatok e vagyonelemeket a jogszabályokban megha-
tározott lehetőségek alapján üzemeltetésre többségi vagy kizárólagos tulajdonukban álló 
üzemeltető társaságok részére adják át. 

A jelenlegi konstrukciók szerint vagy kijelölés, vagy valamilyen tendereztetés eredmé-
nyeképpen kiválasztott üzemeltetők részére a közvetlen önkormányzati tulajdonban lévő 
vagyont bérleti, üzemeltetési szerződés keretében adták át az önkormányzatok az üze-
meltető társaságoknak. A bérleti, üzemeltetési szerződés tartalmazza a közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó követelményeket, üzemeltetési kötöttségeket, garanciákat, ezen túl 
azonban meghatározza az önkormányzatnak az eszközök használatáért fizetendő bérleti 
díj mértékét is. 

1.3. A dél-budai szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektben részt vevő 
önkormányzatok területén meglévő víziközművek, illetve azt üzemeltető 
társaságok bemutatása 

1.3.1. Budapest 

Budapesten a víziközművekhez kapcsolódó közszolgáltatásokat alapvetően két önálló 
szervezet (társaság) látja el. Az ivóvíz-szolgáltatást a Fővárosi Vízművek Rt., a szenny-
vízelvezetést és -tisztítást pedig a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. Ezért a továbbiak-
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ban a fővárosi helyzet bemutatásakor a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási ágazat helyze-
tével és adatainak bemutatásával foglalkozunk. 

(i) A Budapesten keletkező szennyvíz és csapadékvíz alakulása, illetve a fővárosi 
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási közszolgáltatás jelenlegi eszközrendszere 

Budapest Főváros mintegy 525 km2-n terül el, csaknem 1,8 millió lakossal ren-
delkezik. Az infrastruktúra terhelése szempontjából fontos körülmény, hogy a 
város az ország közigazgatási, kulturális, kereskedelmi és szolgáltatási központja 
és legfontosabb közlekedési csomópontja, ezért az állandó lakosokon túlmenően 
az egyre kiterjedtebb agglomerációból is naponta jelentős számú munkavállaló 
és diák keresi fel. 

A fővárosban a 2003. évben összesen 224.203 ezer m3 szennyvíz és csapadékvíz 
elvezetésére került sor. Erre a feladatra a 2003. év végén 4915 km hosszú csa-
tornahálózat szolgált, és 132.878 db fogyasztói helyet láttak el (kisfogyasztók 
116.114, intézményi fogyasztók 5863, ipari, kereskedelmi, szolgáltatói szektor 
igénybevevői 10.901). A potenciális fogyasztók csatornahálózathoz való hozzá-
férésének lefedettsége eléri a 94%-ot. A csatornahálózatból 3498 km törzscsa-
torna, míg 1417 bekötőcsatorna. A hálózat legnagyobb része 3240 km (65,9%) 
egyesített rendszerű, 1275 km szennyvízcsatorna (26,0%), míg 400 km (8,1%) 
csapadékvíz-elvezetésre szolgál. 

A mélyzónák szennyvizeinek elvezetésére, továbbítására, az aluljárók kikerülé-
sére – a csatornahálózatra beépülve – 145 automata, illetve 1 személyzettel üze-
meltetett közbülső átemelőtelep szolgál. 

A fővárosban 2004. december 31-én két nagy szennyvíztisztító telep működött. 
Ezen a két telepen keresztül jutott a befogadóba összesen 197.803 ezer m3 
szenny- és csapadékvíz. 

Az észak-pesti tisztítómű kapacitása 200.000 m3/nap, a 2003. évben 76,4% ka-
pacitáskihasználással működött, és a Dunába bocsátott szennyvíz KOI-, lebegő-
anyag-, nitrogén- és foszfortartalomára vonatkozó normáknál 8%–91%-kal jobb 
minőségű vizet juttatott a Dunába. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep köz-
vetlenül ellátja az észak-pesti vízgyűjtő területeken elvezetett vizek fogadását és 
megfelelő kezelését. A telephez kapcsolódik az Angyalföldi Átemelő Telep, 
amely biztosítja a telephez tartozó egyéb területekről érkező vizek telepre veze-
tését. 

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása napi 80.000 m3/nap, a 2003. év-
ben 71,7% kapacitáskihasználással működött, és a Dunába bocsátott szennyvíz 
KOI-, lebegőanyag-, nitrogén- és foszfortartalomára vonatkozó normáknál 4%–
96%-kal jobb minőségű vizet juttatott be a Soroksári Duna-ágba. A Dél-pesti 
Szennyvíztisztító Telep így ellátja a hozzá tartozó vízgyűjtő területeken keletke-
ző vizek elvezetését és tisztítását. 
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A fenti két jelentős szennyvíztisztító telepen túlmenően, közvetlenül a befoga-
dóba (Dunába) 15 db automata és 8 db állandó személyzettel felügyelt végponti 
átemelő-telep juttatja be a szennyvizet. 

Összességében, a jelenlegi helyzetben, a fővárosban keletkező szennyvíz- és 
csapadékvíz 12%-a (26.400 ezer m3) minden kezelés nélkül, 54% (121.089 ezer 
m3) csak mechanikailag, 25% (55.782 ezer m3) mechanikailag és biológiailag, 
9% (20.932 ezer m3) mechanikailag, biológiailag és kémiai úton is tisztítva kerül 
a Dunába. 

A Fővárosi Önkormányzat által kidolgozott – és a központi költségvetésből, va-
lamint az Európai Unió Kohéziós Alapjából támogatott – szennyvíz-elvezetési 
és tisztítási program eredményeképpen 2009-re az itt keletkező vizek teljes egé-
szében tisztítva kerülnek majd a befogadóba. Jelenleg folyamatban van a csepeli 
Központi Szennyvíztisztító Telep beruházásának előkészítése. A mintegy 300 
ezer m3/nap kapacitással épülő telep alapvetően ellátja majd az észak- és közép-
budai területeken, valamint a két meglévő szennyvíztisztító vízgyűjtőterületén 
kívül eső pesti oldali területek szennyvizeinek tisztítását. A program része ezen 
túlmenően jelentős mértékű csatornahálózat-bővítés, valamint a Dél-budai 
Szennyvíztisztító Telep létrehozása. 

(ii) A jelenleg meglévő eszközök tulajdoni helyzete, üzemeltetési modellje, az ön-
kormányzat és az üzemeltető kapcsolatrendszere 

A főváros területén a szennyvízelvezetéshez és tisztításhoz tartozó víziközmű 
vagyon döntő része – több lépcsőben – a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. jegy-
zett tőkéjébe került apportként. A Társaság könyveiben a csatornaszolgáltatás-
hoz kapcsolódóan nyilvántartott ingatlanvagyon nettó értéke (az úgynevezett 
közművek) meghaladja a 84 milliárd Ft-ot. 

1997-től kezdődően az önkormányzati beruházásokat a beruházást létrehozó ön-
kormányzatnál aktiválták. Ennek következtében a Fővárosi Önkormányzat és a 
kerületi önkormányzatok is rendelkeznek elsősorban csatornahálózati vagyon-
nal. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 23,9 milliárd Ft értékű csator-
nákat a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. bérleti üzemeltetési szerződés keretein 
belül használja. 

A kerületek tulajdonában lévő csatornák egy része térítésmentesen a társasághoz 
került, azonban tulajdoni formától függetlenül a közcsatornákat Budapesten a 
Fővárosi Csatornázási Művek Rt. üzemelteti. 

2004-től kezdődően a Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal 
megállapodást kötött arról, hogy a szennyvízelvezetéshez tartozó fejlesztések 
kötelezettségét a kerületektől átveszi, azok finanszírozásáról gondoskodik. Ettől 
az időponttól kezdődően alakult ki az a ma is jellemző vegyes beruházási gya-
korlat, illetve helyzet, amikor az FCSM Rt. és a Fővárosi Önkormányzat is vé-
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gez csatornaszolgáltatással kapcsolatos beruházásokat a főváros területén. A lét-
rehozott eszközök tulajdonosa minden esetben a beruházó, a finanszírozásért is 
felelős szervezet. (Egyes hálózati elemek esetében a fővárosi kerületi önkor-
mányzatok maradtak a tulajdonosok.) 

A csatornaszolgáltatás szervezetének reorganizációja és az üzemeltetés hatéko-
nyabbá tétele érdekében 1997-ben az Önkormányzat döntött az FCSM Rt. 25% 
+1 szavazatot megtestesítő részvénycsomagjának szakmai befektetők számára 
történő nyílt nemzetközi pályázat keretében megvalósított értékesítéséről. A pri-
vatizációhoz kapcsolódó szerződések 25 évre szólnak. 

Szakmai befektetők a kisebbségi résztulajdont megtestesítő részvénycsomag 
megvásárlásával egyidejűleg felelőssé váltak a társaság szakmai tevékenységé-
ért, olyan formában, hogy tulajdonosi részesedésüket meghaladó arányú jogosít-
ványokhoz jutottak a vállalkozás operatív irányításában. A szerződéses rendszer 
biztosítja, hogy a befektetés megtérülése, illetve az üzemeltetés díjazása a szak-
mai befektetők által elért hatékonysági többlet pénzben kifejezhető összegéhez 
igazodjon. A Fővárosi Önkormányzat, illetve a résztulajdont szerzett befekte-
tők/üzemeltetők között megkötött szerződésekben (Részvényesi Szerződés, Tár-
sasági Alapító Okirat, Igazgatósági Ügyrend, Közüzemi Szolgáltatási Szerződés 
stb.) ezt a követelményt alátámasztó feladat- és munkamegosztást, illetve ennek 
megfelelő felelősség megosztást dolgoztak ki. 

A befektető/üzemeltető önállóan alakítja ki az FCSM Rt. munkaszervezetét, be-
szerzési és értékesítési politikáját, dönthet az egyéb tevékenységek fejlesztésé-
ről, kialakítja üzleti kapcsolataikat stb. A többségi tulajdonos Önkormányzat a 
társasági közgyűlésen, illetve megbízottain keresztül közvetlenül is ellenőrizheti 
a Társaság működését, gazdálkodását, a szolgáltatás teljesítésének körülményeit 
és feltételeit. 

A Fővárosi Önkormányzat – mint a területi illetékességének határai között a 
szolgáltatás biztosításáért felelős közintézmény, az előző pontban írottaknak 
megfelelően – megtartotta magánál a szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos dön-
tési jogokat és meghatározott körben a beruházás megvalósításának kötelezett-
ségét is. 

A Fővárosi Önkormányzat az általa megvalósított beruházásokat az eddigi gya-
korlat szerint – miután ezek a bővítő fejlesztések nem voltak önállóan üzemel-
tethetők – a tulajdonában lévő FCSM Rt. üzemeltetésébe adta. A Társaság a 
szerződéses kötöttségei következtében az üzemeltetésre történő átvételt nem ta-
gadhatja meg. A Társaság, mint üzemeltető, véleményezheti a fejlesztési terve-
ket. 

Az eszközök fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok kettéváltak. 
A Társaság tulajdonában álló eszközök folyamatos fenntartása, pótlása a Társa-
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ság felelőssége, amely a közgyűlés által elfogadott éves beruházási terv keretei 
között – az érvényes belső szabályzat betartása mellett – történik meg. A szol-
gáltatás bővítését célzó új eszközök létrehozásával kapcsolatos munka a Főváro-
si Önkormányzat kötelezettsége maradt. 

Az FCSM Rt. részleges privatizációját követően a Fővárosi Önkormányzat kizá-
rólagos tulajdona megszűnt. Az üzemeltető/befektető közvetlenül gondoskodik a 
napi, operatív működésről, az ehhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi felelős-
ségvállalása oszthatatlan. 

A Fővárosi Önkormányzat, illetve az FCSM Rt. megkötötte a Közüzemi Szolgál-
tatási Szerződést, amely egyrészről tartalmazza a Társaságnak a szolgáltatással 
kapcsolatos kötelezettségeit (amelyek teljesítését a résztulajdont szerzett üze-
meltetők/befektetők garantálják), illetve az Önkormányzat kötelezettségvállalá-
sát arra vonatkozóan, hogy árhatósági jogkörét milyen feltételek szerint gyako-
rolja (rögzített díjképletnek megfelelően). 

• A Közüzemi Szolgáltatási Szerződés kimondja, hogy az Önkormányzat Bu-
dapest szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetési, valamint szennyvíztisztítási 
kötelezettségét jogszabály erre vonatkozó felhatalmazása alapján az általa 
erre a célra alapított Társaság útján látja el. A Társaság tehát, főszabályként, 
egyedül felhatalmazott a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatás nyúj-
tására. 

A Fővárosi Önkormányzat fenti kötöttsége alól kivételt engedélyez, ha az 
Önkormányzat koncessziós szerződéssel vagy más önálló üzemeltetési for-
mában épített és üzemeltetett csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó objektu-
mot hoz létre. 

• A szerződésbe foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat fenntartja az 
egységes csatornahasználati-díjat. Mint árhatóság, a mindenkor hatályos 
jogszabályok – különös tekintettel az árszabályozásról szóló 1990. évi 
LXXXVII. tv. (ár törvény) – betartása mellett, a csatornahasználati díj meg-
állapításakor a Közüzemi Szolgáltatási Szerződésbe foglalt formulának 
megfelelően állapítja meg a díjat. 

• Az FCSM Rt. kötelezettsége, hogy a tulajdonába adott, illetve az üzemelte-
tésre átvett eszközökkel a főváros területén lássa el a közműves szennyvíz- 
és csapadékvíz-elvezetés és szennyvíztisztítás, valamint a csatornamű-
hulladék elhelyezésének szolgáltatási feladatait, s gondoskodjék az üzemel-
tetésében álló eszközök megfelelő fenntartásáról, karbantartásáról. 

• Az FCSM Rt. – külön szerződés alapján – köteles a jövőben is üzemeltetni 
mindazokat a szennyvízelvezetésre és -tisztításra szolgáló eszközöket, ame-
lyek üzemeltetését a Fővárosi Önkormányzat rá kívánja bízni. 
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• Az FCSM Rt. a képződő értékcsökkenés terhére – az éves üzleti tervekkel 
összhangban – dönt a Társaság által megvalósítandó fejlesztések köréről az 
érvényes beruházási szabályzat alapján. 

Az Önkormányzat könyveiben nyilvántartott, de az FCSM Rt. által üzemeltetett 
eszközök bérbevételének feltételeit, követelményeit a Bérleti, Üzemeltetési Szer-
ződés szabályozza. Ez a Szerződés részletesen tartalmazza az üzemeltetésre át-
vett eszközök használatával összefüggő szakmai elvárásokat. Ezzel garantálja 
fővárosban az egységes szolgáltatási színvonalat, a Közüzemi Szolgáltatási 
Szerződésnek megfelelően, függetlenül az eszközök tulajdonjogától. 

(iii) A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. bemutatása 

A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. részleges privatizációjakor a Compagnie 
Generalé des Eaux, Franciaország és a Berliner Wasser Betriebe, Németország 
25% +1 részesedést vásároltak. A Részvényvásárlási Szerződésben rögzített le-
hetőségeket felhasználva az 1998. év végén a C.G.E. és a B.W.B. létrehozta a 
Csatorna Üzemeltetési Holding Rt.-t, illetve az eltelt évek során a tulajdonosok –
 belső szervezeti átalakítások következtében – nevet változtattak. A 2004. évben 
az FCSM Rt. bejegyzett tulajdonosi struktúrája az alábbi: 

• Budapest Főváros Önkormányzata 74,997% 

• Csatorna Üzemeltetési Holding Rt. 24,999% 

• Veolia, Berlinwasser Holding AG és 3 fő kisbefektető 0,004% 

A Fővárosi Önkormányzat és a befektetők jogait és kötelezettségeit a Részvény-
vásárlási Szerződés, valamint a Részvényesi Szerződés határozza meg. 

Az FCSM Rt. alapfeladata a Budapest területén keletkező szenny- és csapadék-
víz közüzemi elvezetése, kezelése és befogadóba való juttatása. A Társaság 
szolgáltatásait Budapesten végzi, azonban a főváros közigazgatási határán kívül 
eső néhány település – vízgyűjtő-területi elv alapján – a fővárosi hálózatra csat-
lakozik. Ezen túl az FCSM Rt., leányvállalata, illetve társult vállalkozása révén 
(Nagykovácsi Víziközmű Kft., Törsvíz Kft.) teljes körű csatorna-
közszolgáltatást nyújt az agglomerációban lévő Nagykovácsi és Törökbálint te-
lepülések számára. Az alaptevékenységen kívül a Társaság látja el Budapest ár- 
és belvízvédelmi rendszerének üzemetetését, valamint az ezzel kapcsolatos be-
ruházási feladatokat. Mivel a Társaság a főváros szennyvíz-elvezetési és tisztítá-
si közszolgáltatója, ezért a jellemző műszaki naturális adatok megegyeznek a 
fővárosi résznél bemutatott adatokkal. 

Az elvezetett és kiszámlázott szennyvíz mennyisége évek óta folyamatosan 
csökken (bár egyre kisebb mértékben), a csatornahálózat hosszának s a csator-
nabekötések számának emelkedése ellenére. 2004-ben a kiszámlázott szennyvíz 
mennyiség 150.542 ezer m3 volt. A szennyvízelvezetés során, valamint a tisztí-
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tóművekben keletkező mintegy évi 126 ezer m3 iszap 31%-át a Társaság által 
üzemeltetett csomádi lerakóba helyezik el, a fennmaradó 69% hulladék kezelését 
és elhelyezését környezetvédelmi engedéllyel működő külső vállalkozások vé-
gezték. A Társaság tárgyi eszköz állományának bruttó értéke 2004-ben 128 mil-
liárd Ft, nettó értéke pedig 98 milliárd Ft volt. 

A Társaság nettó árbevételének 96,4%-a származott a budapesti közszolgáltatás-
ból, ezen túlmenően víz-kárelhárítási tevékenységéből 0,6%, egyéb tevékenysé-
géből 2,0% adódik, a fennmaradó 1,0%-os részarányt egyéb szennyvíz-, illetve 
ipari, közlekedési tevékenységek és közvetített szolgáltatások teszik ki. 

A Társaság 2004. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, saját tőkéje az előző évi-
hez képest nőtt, meghaladta a 93 milliárd Ft-ot, a pénzügyi, likviditási helyzet 
igen kedvező volt a szolgáltatás folyamatos és biztonságos elvégzése mellett. A 
Társaság tevékenységeinek ellátására 2004-ben közvetlenül 1142 főt foglalkoz-
tatott (az átlagos statisztikai állományból átlagosan 700 fő fizikai, 356 szellemi 
és 86 egyéb besorolású dolgozót). 

A Társaság csatornahálózat-rekonstrukcióra és egyéb fejlesztésre saját beruhá-
zásként 2004-ben 5,7 milliárd Ft-ot fordított. Ezen túlmenően, a csatornahaszná-
lati díjban meghatározott fejlesztési hányad és bérleti díj Fővárosi Önkormány-
zatnak történő befizetésével a Fővárosi Önkormányzat számára 6,3 milliárd Ft 
összegben adott át fejlesztési forrást. 

1.3.2. Érd, Diósd, Tárnok 

Érd 59,4 ezer fő lakosú város Budapest közigazgatási határától néhány km-re, míg 
Diósd 6,8 ezer fő lakosú és Tárnok 8,1 ezer fős lakosú községek majdnem egybeépültek 
Érddel. Érden a hálózati vízzel ellátott lakások aránya 99% körüli, Diósdon 91%, Tár-
nokon pedig 98%, ezzel szemben a csatornázottság aránya Érden 20%, Diósdon 41% és 
Tárnokon mintegy 19% volt 2003-ban. A közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza 
Érden 95,4 km, amelyen évente 622 ezer m3 szennyvizet vezetnek el és számláz ki a 
szolgáltatást végző társaság a lakosság, illetve közületek felé. Diósdon 27,8 km szenny-
vízcsatornán 165 ezer m3, Tárnokon pedig 18,3 km hosszú hálózaton 63,3 ezer m3-t 
szennyvizet vezet el évente a szolgáltató. 

A szolgáltatást az érdi székhelyű Érd és Térsége Víziközmű Kft. végzi, amely 1993. 
február 6-án alakult a megszüntetett Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat legna-
gyobb üzemmérnökségének működési területén. Budapest nyugati és déli szomszédait 
alkotó 17 település önkormányzata hozta létre a tulajdonukba került víz- és csatornamű-
vek üzemeltetésére. Jelenleg 16 települési önkormányzat a tulajdonos, s 11 településen 
üzemeltet a Társaság ivóvíz-szolgáltatást, s jelenleg 8 településen szennyvízelvezetést, 
illetve -tisztítást. 
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A Társaság fő tevékenysége a víztermelés, -kezelés és -elosztás, szennyvízelvezetés és 
-kezelés. A Társaság ezen túlmenően mélyépítőipari kivitelezést is folytat, egyéb 
szennyvízkezelési szolgáltatást és laboratóriumi vizsgálatokat végez, illetve gépek és 
berendezések javításával is foglalkozik. A Társaság által foglalkoztatottak létszáma 284 
fő volt 2004-ben. 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV Kft.) az érdi térség 6 településén (Érd, Tárnok, 
Diósd, Sóskút, Törökbálint és Pusztazámor) és a Zsámbéki-medence 4 településén 
(Budajenő, Telki, Herceghalom és Biatorbágy), valamint Remeteszőlősön végez víz- és 
csatornaszolgáltatást (2004. december 31-éig még Budaörs-Törökugrató vízellátását is 
biztosította, illetve 2004. szeptember 1-jéig Telki község szennyvízszolgáltatását végez-
te, jelenleg már csak a vízszolgáltatást). 

A térség vízműkapacitása 5670 m3/nap és 2250 m3 tárolókapacitással rendelkezik. Ter-
melt ivóvize 1546 ezer m3, míg a továbbértékesítés céljából átvett víz mennyisége 5887 
ezer m3. A szennyvízelvezetés és -tisztítás mértéke jelentősen elmarad az országos át-
lagtól, mindössze 7 településen üzemeltet csatornaművet. A 360 km hosszú csatornahá-
lózaton elvezetett szennyvíz mennyisége 2067 ezer m3, ezt mind mechanikailag, mind 
biológiailag tisztítják. A csatornázás mindenütt elválasztott rendszerű, a gyűjtőhálózat 
jellemzően gravitációs üzemű, átemelőkkel. A szennyvíziszap-kezelés csak részben 
megoldott, az elhelyezés nem korszerű, és igen költséges. 

A Társaság Érden, Törökbálinton, Pusztazámoron, Biatorbágyon és Herceghalmon 
üzemeltet szennyvíztisztító telepet. Ezek a térségben elvezetett összes szennyvizet képe-
sek mechanikailag és biológiailag tisztítani. 

Az Érden működő szennyvíztisztító telep feladata az Érd, Tárnok és Diósd területén ke-
letkező szennyvíz elvezetése és tisztítása, illetve a tisztított szennyvíznek a Duna sodor-
vonalába történő bevezetése nyomócsövön keresztül. A tisztítótelep kapacitása 5000 
m3/nap, csúcsterhelése 3000 m3/nap, átlagos terhelése 2327 m3/nap. A településeken 
összegyűjtött szennyvíz mennyisége 849,4 ezer m3/év (amely mind közvetlenül csator-
nával összegyűjtött, azaz telepre szállított szippantott szennyvizet nem tartalmaz), s ez 
100%-ban biológiai tisztításon megy keresztül. Évente 1524 kg foszfort távolítanak el a 
tisztítás során, s a Duna sodorvonalába vezetett tisztított szennyvíz mennyisége 846,8 
ezer m3/év. 

A tulajdonos Önkormányzatok a kötelező ellátási feladatok végrehajtására létrehozott 
Társasággal üzemeltetési szerződéseket kötöttek. Az üzemeltetési szerződések általában 
határozatlan idejűek, Érden és Tárnokon 1996-ban, Diósdon pedig 1995-ben írták alá a 
felek. A határozatlan idejű szerződések megszüntetésére általában az év végével kerül-
het sor. 

Az Önkormányzatok a Társaság tevékenységéhez szükséges eszközök egy részét a Tár-
saság tulajdonába adták, más részét a Társaság kezelésére bízták. 2003-ban a Társaság 
mérlegében kimutatott 2558 millió Ft nettó értékű eszköz mellett a 0-s számlaosztály-
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ban nyilvántartott 137 millió Ft és az önkormányzat tulajdonában lévő, de kezelésre át-
adott, mintegy 6130 millió Ft értékű eszközt működtet a cég. Az önkormányzatok esz-
közeinek működtetéséért bérleti (használati) díjat fizet, amely beépül a Társaság által 
alkalmazott árakba. A bérleti (használati) díj összege 2004-ben 178 millió Ft volt. Meg-
állapodás szerint az Önkormányzatoknak fizetett használati díjaknak megfelelő összeget 
az Önkormányzatok a Társaság által üzemeltetett eszközök értéknövelő felújítására, be-
ruházásra vagy új eszközök létrehozására fordítják. A Társaság saját beruházásainak 
forrását az amortizáción felül a közműfejlesztési hozzájárulások, valamint az önkor-
mányzati pénzátadások biztosítják. 

A szolgáltatás díjainak megállapítására díjképletet, illetve számítási módszertant nem 
alkalmaznak, minden Önkormányzat saját hatáskörben állapítja meg a településén al-
kalmazott díjakat. Általában költségalapon határozzák meg a díjak éves mértékét, de et-
től különféle szempontok miatt az Önkormányzatok eltérhetnek. Érden például 2005-
ben az Önkormányzat nem növelte az előző évi díjakat, ami a vízszolgáltatás területén 
70 millió Ft, a csatornaszolgáltatás területén további 49 millió Ft veszteséget eredmé-
nyezett 2004-ben is a Társaság számára. Diósdon a vízdíj 28,5%-kal, a csatornahaszná-
lati díj pedig 19,5%-kal emelkedett 2005-ben az előző évhez képest, Tárnokon pedig a 
vízdíj 5,1%-kal nőtt, a csatornahasználati díj pedig 12%-kal csökkent. 

2004-ben a Társaság adózott eredménye 13,9 millió Ft nyereség volt, 2005-ben azonban 
a Társaság veszteségbe fordultl az árbevételek minimális növekedése, illetve a költsé-
gek, ráfordítások jelentős emelkedése következtében. 

1.3.3. Százhalombatta 

Százhalombatta 17 ezer fős lakosú város, a hálózati vízellátással a településen élők 
100%-a ellátott, a csatornázottsági arány 99%-os. A közüzemi vízvezeték-hálózat 104,4 
km, míg a szennyvízcsatorna-hálózat 61,3 km hosszú. A lakossági kiszámlázott ivóvíz 
mennyiségi 796 ezer m3/év, míg a közületi és ipari számlázott víz mennyisége 808 ezer 
m3/év. A lakossági kiszámlázott szennyvíz mennyisége 725 ezer m3/év, a közületi és 
ipari számlázott szennyvíz mennyiség pedig ezer 353,4 m3/év. 

Az ivóvízrendszer vízbázisát 12 db víztermelő csőkút képezi. A vízmű víztermelő kapa-
citása 27.072 m3/nap, az éves vízkitermelés 2 millió m3. A víztornyok száma 3 db, a 
közbenső víztárolás medencékben történik. 

A csatornahálózat elválasztott rendszerű, a szennyvíztisztítás 1973-tól megoldott. A 
szennyvíztisztító 7000 m3/nap tisztítókapacitású, csúcsterhelése 3800 m3/nap, átlagos 
terhelése 2673 m3/nap. Így kihasználtsága már közel 50%-os, és elavultsága miatt nem 
is lehet sokkal jobban terhelni. A településen közvetlen csatornával összegyűjtött és 
100%-ban tisztított szennyvíz mennyisége 976 ezer m3/év, amely tisztítást követően a 
Duna sodorvonalába kerül. A szennyvízgyűjtő hálózatra vagy szennyvíztisztító telepre 
szállított szippantott szennyvíz nincs. 
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A városban az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatást a SZÁKOM Százhalombattai 
Kommunális és Szolgáltató Kft. végzi, amelyet 1991. december 27-én alapított Százha-
lombatta képviselőtestülete 100%-os önkormányzati tulajdonnal. 2000. május 1-jétől az 
Önkormányzat a szintén 100%-os tulajdonában lévő Százhalombattai Távhőszolgáltató 
Rt.-t beolvasztotta a SZÁKOM Kft.-be, így ennek feladatköre az ivóvíz- és csatorna-
szolgáltatás, köztisztasági tevékenység, ingatlankezelés és temetőfenntartás, valamint 
szakipari tevékenységen felül a távhőszolgáltatással is kiegészült. A Társaság ezáltal a 
szakipari tevékenység kivételével az önkormányzat kötelező közszolgáltatási feladati-
nak jelentős részét hivatott ellátni. 

A Társaság jegyzett tőkéje 1.090.510 ezer Ft, egyetlen tulajdonosa Százhalombatta Vá-
ros Önkormányzata. 

2002-től a Társaság bevezette a kéttényezős közületi vízdíj és szennyvízdíj alkalmazá-
sát, így a díjak alapdíjból és fogyasztási díjból állnak. A díjszámítás alapja a költségek 
alakulása. 

1.3.4. Budaörs 

Budaörs 25 ezer fős lakosú város Budapest közigazgatási határától néhány kilométerre. 
A település 99%-ban vezetékes ivóvízzel ellátott, a csatornázottsági arány ettől elmarad, 
2003-ban 79%-os volt. A közüzemi vízvezeték hálózat hossza 85 km, a közüzemi 
szennyvízcsatorna-hálózat hossza 103 km, az elvezetett szennyvíz mennyisége 1786 
ezer m3/év. 

A városi önkormányzat tulajdonában egy szennyvíztisztító telep van, 11.200 m3/nap 
tisztítókapacitással, ami teljes mértékben biológiai tisztítást is jelent. A telep átlagos 
terhelése 6643 m3/nap. A településen közvetlen csatornával összegyűjtött és a telepre 
szállított szippantott szennyvíz mennyisége évente 2185 ezer m3, amely tisztítás után a 
Hosszúréti patakba mint befogadóba kerül. 

Az ivóvízszolgáltatást jelenleg a Fővárosi Vízművek Rt., míg a csatornaszolgáltatást a 
2003. május 21-én alakult TÖRSVÍZ Csatorna Üzemeltető és Szolgáltató Kft. végzi. A 
Társaság tulajdonosai közé tartozik a TÖRS Csatornamű Kft. (ennek tulajdonosai: Bu-
daörs Város Önkormányzata – 51%-ban – és Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 
– 49%-ban) 51%-os részesedéssel, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 49%-os 
tulajdonrésszel. A Társaság jegyzett tőkéje 60 millió Ft, 2004. év végi saját tőkéje 69,9 
millió Ft. A Társaság saját tárgyi eszközeinek nettó értéke 11 millió Ft. 2004-ben a Tár-
saság foglalkoztatottainak létszáma 39 fő volt. 

A Társaság által üzemeltetett közművagyon részben a Budaörsi Önkormányzat, részben 
a TÖRS Kft. tulajdonában van. A Társaság a TÖRS Kft.-vel működtetési szerződést kö-
tött, a Budaörsi Önkormányzattal pedig Üzemeltetési és bérleti szerződést. Mindkét 
szerződést 2003-ban, határozott időre, 15 évre kötötték, de meghosszabbítható. A bérleti 
díj nagyságát az Önkormányzat határozza meg az üzemeltető javaslatának és a tárgyévi 
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beruházási tervmek az ismeretében, az üzemeltetési szerződés csak a minimum bérleti 
díjat határozza meg (ez a Budaörsi Önkormányzat esetében 24 millió Ft/év, a TÖRS 
Kft. felé pedig 2,07 millió Ft/év). Az Önkormányzat a bérleti díjat a csatornaszolgálta-
táshoz szükséges eszközök pótlására, felújításra, rekonstrukcióra, fejlesztésre fordítja. 

A csatornahasználati díjat az Önkormányzat mint árhatóság határozza meg, költségkal-
kuláción alapuló díjképlet alapján, amely fejlesztési fedezetet nem, de minimális nyere-
ségigényt tartalmaz. A lakossági és a közületi csatornahasználati díj jelentősen eltér 
egymástól. 

1.3.5. Budakeszi 

Budakeszi 13 ezer fős lakosú város Budapest közigazgatási határától néhány kilométer-
re. A település 97%-ban vezetékes ivóvízzel ellátott, a csatornázottsági arány ettől elma-
rad, 2003-ban 60%-os volt. A közüzemi vízvezeték-hálózat hossza 47 km, ezen 1242 
ezer m3 ivóvizet szállít évente a lakosság és közületek felé. A közüzemi szennyvízcsa-
torna-hálózat hossza 48,6 km volt 2003-ban, amelyen az elvezetett szennyvíz mennyi-
sége 902 ezer m3/év. 
Az Önkormányzat tulajdonában van egy szennyvíztisztító telep, amelynek kapacitása 
8000 m3/nap, ez teljes mértékben biológiai tisztítókapacitást is jelent. A 
szennyvíztisztítómű átlagos terhelése 2331 m3/nap, a csúcsterhelése 3200 m3/nap. A te-
lepülésen közvetlenül csatornával összegyűjtött és tisztított szennyvíz mennyisége 851 
ezer m3 évente. A megtisztított szennyvíz a Bodzás árokba mint befogadóba kerül. 
A város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatását a Budakeszi Víz-, Csatorna- és 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (rövidítve: KESZIVÍZ Kft.) végzi. A Társaság fő te-
vékenységi körébe tartozik a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési folyé-
kony hulladékszállítás és -kezelés alapvetően Budakeszi város közigazgatási területén 
belül, de a környező településekről és Budapest XII. kerület határos intézményeitől 
(mint például Korányi Kórház, MÁV kórház, Országos Orvosi Rehabilitációs Kórház) 
is fogad települési folyékony hulladékot és iszapot. Budakeszi területén az 
ivóvízszolgáltatást a Fővárosi Vízművek Rt. végzi. 
A Társaság 1993-ban alakult, jelenleg 96%-ban Budakeszi Város Önkormányzata a tu-
lajdonosa, 4%-ban pedig egy magánszemély (az előző ügyvezető, akivel még nincs 
megegyezés az üzletrész kivásárlásáról). A Társaság jegyzett tőkéje 10 millió Ft, 2004. 
év végén saját tőkéje 73,9 millió Ft-ot tett ki, saját tárgyi eszközeinek értéke 25,8 millió 
Ft volt. Jelenlegi létszáma 30 fő. 
A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep Budakeszi Város Önkormányzatának 
közvetlen tulajdonában van, az Önkormányzat által a Társaságnak üzemeltetésre átadott 
szennyvízhálózati vagyon Önkormányzatnál nyilvántartott bruttó értéke 364 millió Ft 
(nettó értéke 255 millió Ft), míg a szennyvíztisztító telep bruttó eszközértéke 324 millió 
Ft (nettó érték 149 millió Ft). Az Önkormányzat és a szolgáltató között határozatlan ide-
jű üzemeltetési és bérleti szerződés van érvényben, a bérleti díj mértékéről és egyéb 
pénzügyi kérdésekről a felek évente állapodnak meg. A bérleti díj alapja az eszközök 
éves amortizációjának értéke, de ettől eltérő mértéket is megállapíthat az Önkormány-
zat. A befolyó bérleti díj az önkormányzati költségvetés bevételi forrását jelenti, általá-



Pénzügyi eszköz 103 

 

ban ezt a csatornaszolgáltatás eszközeinek pótlására, fejlesztésére fordítják (az önkor-
mányzati támogatásokon túlmenően). 
A csatornahasználati díjat az Önkormányzat mint árhatóság állapítja meg, díjképlet erre 
nincs érvényben, általában költségelemzés, egyedi költségkalkuláció alapján dönt az 
Önkormányzat. A lakossági és a közületi díjtételek jelentősen eltérnek egymástól. 

2. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL LÉTREJÖVŐ KÖZMŰVEK 

TULAJDONOSAI ÉS ÜZEMELTETŐI 

2.1. A beruházás eredményeként létrejövő közművekkel kapcsolatos tulajdonlási 
kérdések 

A korábban hivatkozott jogszabályok értelmében a beruházás során létrejövő közművek 
a helyi önkormányzatok, illetve azok társulásai tulajdonában lehetnek. A jelenlegi kon-
cepció szerint támogatások címzettjei is az érintett önkormányzatok. 

A létrehozandó kapacitások mind műszaki tartalmuk, mind területileg illetékes önkor-
mányzatok szerint rendkívül összetettek. 

A beruházás műszaki tartalma szerint a következő projektelemekből áll: 

• helyi hálózatok kiépítése vagy bővítése: a XI., a XXI. és a XXII. kerületben, va-
lamint Budakeszin, Budaörsön, Diósdon, Érden és Tárnokon, a szükséges át-
emelőkkel, 

• helyi gyűjtővezeték megépítése: Budaörstől Budapest határáig összekötő veze-
ték, 

• regionális érdekű gyűjtővezeték megépítése: az Érdet a dél-budai szennyvíztisz-
títóval összekötő vezeték, amely Diósd, Érd és Tárnok szennyvizét a tisztítóba 
szállítja; valamint a főváros határától a XI., XXI., és a XXII. kerület és Budaörs 
vizét a tisztítóba szállító dél-budai főgyűjtővezeték a hozzá tartozó átemelőkkel, 

• a dél-budai regionális szennyvíztisztító megépítése, 

• a budakeszi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, 

• Százhalombatta szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója. 

A tervezett projekt a helyi hálózatok bővítésére, gyűjtővezetékek megépítésére, új regi-
onális szennyvíztisztító építésre és helyi szennyvíztisztító telepek rekonstrukciójára irá-
nyul, ami nem egy összefüggő műszaki rendszer kiépítését, hanem meglévő egyedi 
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerek azonos cél érdekében történő összehangolt 
fejlesztését jelenti. 

A beruházások helyileg is kilenc (beleértve a három érintett fővárosi kerületet, valamint 
a Fővárosi Önkormányzatot, ami nem feleltethető meg területnek) önkormányzat terüle-
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tén valósítandók meg. A létrehozandó kapacitások nem egységes szolgáltatást nyújtanak 
minden résztvevő számára, hanem az induló adottságok miatt – az egyes önkormány-
zatok területén – eltérő mértékben és eltérő ráfordítások mellett biztosítják az egységet 
alkotó vízgyűjtő területen a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást. 

A létrehozandó közművagyon tulajdonosi struktúrájának kialakításánál, a fentiekből 
következően, célszerű a meglévő rendszerek tulajdoni helyzetét alapul venni, valamint 
azt a szempontot érvényesíteni, hogy az adott közszolgáltatás biztosítása melyik önkor-
mányzat feladatkörébe, illetve területi illetőségi körébe tartozik. 

A résztvevő önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a közös beruházás során 
megvalósult bármely létesítmény az abban legnagyobb érdekeltséggel bíró önkormány-
zat kizárólagos tulajdonába kerül. A legnagyobb érdekeltség alatt azt értjük, hogy: 

• a meglévő bővítendő, illetve rekonstrukcióval átalakítandó létesítmények jelen-
leg kinek a tulajdonában vannak, 

• illetve az új létesítmények esetében a létrehozandó kapacitások melyik önkor-
mányzat illetőségi körébe tartozó közszolgáltatáshoz kapcsolódik legnagyobb 
mértékben. 

A megállapodás értelmében így a helyi csatornahálózatok és a helyi érdekű gyűjtőveze-
tékek az adott települési önkormányzat, az Érd–Budapestet összekötő gyűjtővezeték Érd 
Város Önkormányzata, a Budaörs–Budapestet összekötő gyűjtővezeték Budaörs Város 
Önkormányzata, míg a Dél-budai Regionális Szennyvíztisztító Telep Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonába kerül. A Budapest Főváros határán belépő gyűjtővezetékek 
(érdi és budaörsi gyűjtővezeték) a közigazgatási határtól (mérési ponttól) kezdve Buda-
pest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülnek. 

A Budakeszi területén rekonstrukció alá vett szennyvíztisztító telep és helyi hálózat Bu-
dakeszi Város Önkormányzata, illetve Százhalombatta területén rekonstrukció alá vett 
szennyvíztisztító telep Százhalombatta Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába 
kerül. 

A tulajdonlás kérdéseinek rendezése mellett a résztvevő önkormányzatok arról is megál-
lapodtak, hogy adott beruházási elemhez kapcsolódó beruházási ráfordításokat – ezen 
belül is a saját erőt és a támogatásból nem finanszírozott egyéb beruházási ráfordításo-
kat – azon önkormányzatnak kell biztosítania, amely önkormányzat végső tulajdonába 
kerülnek a beruházási eszközök. 

Az önkormányzatok a projekt megvalósítására konzorciumot hoztak létre. 2005 nyarán 
aláírták az ehhez kapcsolódó Pénzügyi Elszámolási Megállapodást is, amelyben szerző-
désbe foglalták a fentebb ismertetett elveket. 

Az önkormányzatok az aláírt szerződésekben a projekt megvalósítását közös beruházás-
ként tervezték, amelyben a Fővárosi Önkormányzat látná el a beruházási gesztor szere-
pét. A gesztor fogadná a társönkormányzatok részesedéséhez kapcsolódó sajáterő és a 
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nem támogatott beruházási költségek fedezetére a befizetéseket. A beruházó szerepében 
a Fővárosi Önkormányzat kötné meg a szükséges szerződéseket (támogatási, előkészíté-
si, tervezési, kivitelezési szerződések stb.), teljesítené a beruházáshoz kapcsolódó iga-
zolt számlákat, és a műszaki átvétellel egy időben, illetve azt követően az egyes beruhá-
zási elemeket átadná az abban érdekelt önkormányzatoknak. 

Az önkormányzatok létrehozták a konzorcium intézményrendszerét, valamint rögzítet-
ték a fentieknek megfelelő elszámolási és eljárási szabályokat, a közös beruházás ered-
ményes megvalósításához szükséges garanciákat. 

2005. június 5-én életbe lépett 14/2004. TNM–GKM–FMM–FVM–PM. rendelet módo-
sítása, amely azon Kohéziós Alap pályázatok esetében, amelyeknek több kedvezménye-
zettje van, jogi személyiségű önkormányzati társulás megállapodásának igazolási (alapí-
tó okiratának benyújtási) kötelezettségét írják elő. 

A fenti jogszabály szükségessé teszi a projekt eddigi megvalósítási koncepciójának új-
ragondolását, módosítását. Az önkormányzati társulás létrehozásakor a konzorciumi 
megállapodásban és a pénzügyi elszámolási megállapodásban rögzített alapelvek érvé-
nyesíthetőségét kell biztosítani. Az alapelvek a következők: 

• a projektben részt vevő önkormányzatok érdekeltségük arányában részesednek a 
létrehozandó közművagyonból, és ennek megfelelően vesznek részt a finanszí-
rozásban (az érdekeltség alatt továbbra is a korábban bevezetett definíció érten-
dő), 

• a létrehozott kapacitások üzemeltetésének konstrukciójánál az egy önkormány-
zat által használt létesítmények esetében az adott önkormányzat szuverén dönté-
si jogköre biztosítandó, a közös használatú létesítmények esetén pontosan rögzí-
teni kell az üzemeltetésre vonatkozó elveket, kritériumokat, 

• a díjképzés rendszere meg kell feleljen annak a követelménynek, hogy a díj tar-
talmazza az üzemeltetési és pótlási költségeket, ráfordításokat, valamint hogy a 
díj igazodjon az eredeti érdekeltségi arányokhoz és a tényleges igénybevételhez 
(az egyes közösen használt létesítményeknél és szolgáltatásoknál külön-külön 
értelmezve is), 

• a projekttel kapcsolatos biztosítékok rendszerének kiépítése (beleértve a 
kapacitáslekötési garanciákat és a pénzügyi teljesítési garanciákat is) az egyes 
társönkormányzatok között érdekeltségük arányában történjen. 

A beruházással létrehozandó kapacitások nem egy homogén szolgáltatási egységet al-
kotnak minden igénybevevő részére, ezért az önkormányzati társulás racionálisan nem 
értelmezhető a létrehozandó kapacitások üzemeltetésére. (Például továbbra sem célszerű 
a regionális önkormányzati társulás keretein belül üzemeltetni az egy-egy településen 
megvalósított, területileg a települési hálózatról le nem választható csatornaszakaszokat, 
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vagy egy meglévő szennyvíztisztító telep rekonstrukciója sem üzemeltethető elkülönül-
ten az alaplétesítménytől.) 

A részvevő önkormányzatok által megfogalmazott célok, alapelvek, valamint a társulás 
jogi normái összhangjának megteremtése olyan társulás létrehozását igényli, amely 
meghatározott időre, a beruházás megvalósításának céljával alakul. A beruházás megva-
lósulását követően a tárulás megszűnne, és a beruházással létrehozott naturális vagyon 
az előre rögzített felosztási elvek szerint a résztvevő önkormányzatokhoz kerülne. 

Egy ilyen társulás alapító okiratának összeállításához, még tisztázni kell: 

• egyrészt annak jogi feltételeit, hogy a Kohéziós Alap támogatás nem zárja-e ki 
azt, hogy a beruházás megvalósítását követően a létrehozott eszközök tulajdon-
joga megváltozzék, 

• másrészt hogy a társulás alapító okiratában milyen módon fogalmazhatók meg a 
tárulásban megtestesülő részesedések és szavazati jogok-arányok, valamint a lét-
rehozandó eszközök adott tulajdonosokhoz való rendelésének alapelve, valamint 

• a négy éves beruházási perióduson belül, a társulás megszűnéséig, az időben ko-
rábban elkészülő beruházási elemek kezelésének formáit. 

A beruházási társulási megállapodás létrehozásával is (a fent felvetett tisztázandó kérdé-
sek megoldása esetén, a Konzorciális Szerződésbe és a Pénzügyi Elszámolási Megálla-
podásba rögzített követelmények átvezetésével) elérhetők az eredetileg megfogalmazott 
célok, így a megvalósítandó létesítmények a legnagyobb érdekeltséggel bíró települési 
önkormányzat tulajdonába kerülhetnek. 

2.2. A beruházás eredményeként létrejövő közművekkel kapcsolatos üzemeltetési 
kérdések 

Az üzemeltetési forma meghatározásánál és az üzemeltetők kiválasztásánál mérlegelni 
szükséges, illetve figyelembe kell venni: 

• a jogszabályi kötöttségeket, lehetőségeket, 

• a meglévő rendszerékkel való kapcsolatot, 

• a jelenlegi üzemeltetési formákból, szerződéses kapcsolatokból adódó kötöttsé-
geket. 

(i) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

A lehetséges üzemeltetők megválasztására vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló, a he-
lyi önkormányzatokról szóló és a koncesszióról szóló törvény korlátozásokat fogalmaz 
meg. Az Ötv. szerint az önkormányzati testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás-
ok céljából gazdasági társaságot alapíthat. A vízgazdálkodásról szóló törvény önkor-
mányzati tulajdonú víziközművek működtetésről úgy rendelkezik, hogy: 
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a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hoz létre, vagy önkor-
mányzati intézményt alapít, vagy 

b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének engedi 
át. 

A koncesszióról szóló törvény, ezzel összhangban, a helyi közművek működtetésével 
kapcsolatban az alábbiakat mondja: 

a) az önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás a tevékenységet folytató gazdál-
kodó szervezetben többségi tulajdoni részesedéssel, szavazati joggal vagy tartós kisebb-
ségi tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezzen, illetve e 
célra önkormányzati intézményt alapítson, vagy 

b) az önkormányzat a tevékenység gyakorlásának időleges jogát koncessziós szerződés-
ben átengedje. 

A jogszabályok alapján az üzemeltetéssel olyan társaság bízható meg, amely önkor-
mányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában van. 

A jogszabályok arról is rendelkeznek, hogy milyen módon választható ki az üzemeltető 
társaság. 

A közszolgáltatás körébe tartozó közbeszerzéseket érintően a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
valamint az ezek módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény releváns rendelkezéseire 
kell figyelemmel lenni. 

A jogszabályokban megfogalmazott fő szabály szerint az önkormányzatok részéről a 
közszolgáltatói, illetve üzemeltetői szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás kereté-
ben kerülhet sor. 

A 2005. május 13-ai törvénymódosítás a Kbt.-t egy új 2/A. §-sal egészítette ki, amely 
mentességet biztosít a közbeszerzési eljárás alól az ajánlatkérő és az olyan, százszázalé-
kos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet egymással kötött szerződése esetében, 
amely felett az ajánlatkérő – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért 
vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére – a stratégiai és 
az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és el-
lenőrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést 
követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatké-
rővel kötendő szerződés teljesítéséből származik. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fentiek szerinti szerződés határozott időre, leg-
feljebb egy évre köthető, és a szerződés közbeszerzési eljárás mellőzésével akkor hosz-
szabbítható meg, ha a törvényi feltételek teljesültek. Az ajánlatkérő továbbá legalább 
háromévenként – független szakértő igénybevételével – hatáselemzést köteles készíttet-
ni, amelynek keretében meg kell vizsgálni a szerződés teljesítésének tapasztalatait, így a 
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közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevé-
kenység minőségét, hatékonyságát (annak közvetett és közvetlen költségeit), valamint 
azt, hogy indokolt-e a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti önkéntes közbeszerzési eljárás le-
folytatása. 

Az üzemeltetés nem csak bérleti-üzemeltetési konstrukcióban oldható meg, hanem va-
gyonkezelésbe adással is. 

A 2005. évi XCII. törvény, egyebek mellett, tartalmazza az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv., valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. módosí-
tását, amelyben kiterjesztik a vagyonkezelési intézményt az önkormányzati tulajdonban 
lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyonra, illetve törzsvagyonra is. 

A vagyonkezelői jog az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, 
a vagyon állagának és értékének megőrzése, növelése érdekében adható át. A vagyon-
kezelésre átadott vagyon tekintetében a vagyonkezelőt – a jogszabály rendelkezései és a 
vagyonkezelői szerződés alapján – megilletik a tulajdonos jogai, terhei, kötelezettségei, 
elidegenítési és terhelési tilalom mellett. A számviteli törvény már 2005. január 1-jétől 
lehetővé tette az önkormányzatok elszámolásában is az államháztartásról szóló törvény-
nek (Áht.) megfelelő vagyonkezelési konstrukció alkalmazását, vagyis hogy a vagyon-
kezelő a vagyont saját könyveiben tartsa nyilván, és a tulajdonos felé mint hosszú lejá-
ratú kötelezettséget mutassa ki. A vagyonkezelői jogot az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzik. 

A vagyonkezelői szerződés részletezi az átadott vagyon hasznosításának feltételeit, a 
közfeladat ellátásának garanciáit, az értékcsökkenésnek megfelelő értékű pótlólagos be-
ruházás biztosításának szabályait, a nyilvántartási szabályokat, a tulajdonossal történő 
kötelező elszámolási szabályokat. A vagyonkezelői szerződés feltételeinek betartása 
mellett a vagyonkezelő saját belső szabályai szerint gazdálkodhat a vagyonnal, hozhat 
intézkedéseket a hatékonyabb hasznosítás érdekében. 

A törvény külön szabályozza, hogy az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és 
forgalomképes vagyonának vagyonkezelői jogát milyen eljárási rend mellett lehet átru-
házni. Főszabály szerint, az Áht.-ben szabályozott pályázat útján, ellenérték fejében a 
legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet az önkormányzati vagyonkezelői jogot átruház-
ni. Lehetőséget ad a jogszabály arra, hogy az önkormányzati közfeladatot átvállaló más 
helyi önkormányzat vagy önkormányzatok társulása, valamint az önkormányzat által 
létrehozott közalapítvány, többségi részesedéssel létrehozott gazdasági társaság, köz-
hasznú társaság kijelöléssel jusson a vagyonkezelői joghoz. Ez utóbbi lehetőség akkor 
alkalmazható, ha közfeladat ellátását ezek a szervezetek az önkormányzat számára nem 
üzletszerű vállalkozási tevékenységként végzik. 

Összefoglalva a jogi normákat a létrejövő víziközművek üzemeltetésével: 

• közbeszerzési pályázat útján 



Pénzügyi eszköz 109 

 

• kijelöléssel (a Kbt. 2/A. §-a alapján) 

• vagyonkezelési jog alapján (az Ötv.-módosításnak megfelelően pályázat vagy 
kijelölés útján) 

olyan társaság bízható meg, amely önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdoná-
ban van. 

(ii) A meglévő víziközműrendszerékkel való kapcsolat 

A beruházással létrehozandó vagyonelemek tekintetében meg kell vizsgálni, hogy azok 
önállóan üzemeltethetőek-e, vagy csak egy már meglévő víziközműrendszer részeként 
működtethetők. A települések szennyvízgyűjtő-hálózatának bővítései nem képeznek 
önálló, műszakilag elkülöníthető rendszert (nem összefüggő terület, nincs mérővel ellá-
tott átadási pont), és gazdaságilag sem racionális az önálló üzemeltetés megszervezése 
(bevételek megosztása, üzemeltetési karbantartási feladatok elkülönítése, önálló fejlesz-
tési-pótlási politika kialakítása). Hasonló módon minősíthetők a meglévő szennyvíztisz-
tító telepek rekonstrukciói is, mivel műszaki és gazdasági értelemben is az alaplétesít-
mény és a ráaktivált beruházás egységes rendszert képvisel. 

A műszaki és gazdasági értelemben egységes víziközműrendszert alkotó létesítmények 
esetében az üzemeltetés megszervezésénél lehetővé kell tenni, hogy egy üzemeltetője 
legyen a meglévő és az újonnan létrehozandó, kapcsolódó eszközöknek, vagyonele-
meknek. 

A dél-budai regionális szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projekten belül önálló rend-
szerként üzemeltethető az újonnan megépítendő dél-budai szennyvíztisztító és műszaki 
megoldástól függően az iszapelhelyezést biztosító létesítmény. Ezek esetében üzemelte-
tői kötöttség nem adódik. 

(iii) A jelenlegi üzemeltetési formákból, szerződéses kapcsolatokból adódó kötöttsé-
gek 

A helyi önkormányzatok az illetőségük alá tartozó közszolgáltatásokra vonatkozóan ki-
alakult üzemeltetési formákkal és ahhoz kapcsolódó szerződéses rendszerrel rendelkez-
nek. 

Budapesten a jelenleg közszolgáltatást ellátó Fővárosi Csatornázási Művek Rt. a részle-
ges privatizációhoz kapcsolódó időszakban (2022-ig) – a meglévő közművagyon kapa-
citásainak keretei között – kizárólagosan rendelkezik az üzemeltetési jogokkal. Ebből 
adódóan a Budapest területén megvalósuló hálózati és gyűjtővezetékek üzemeltetése az 
FCSM Rt. joga és egyúttal kötelezettsége is lesz. 

Érd, Tárnok és Diósd esetében az üzemeltető szervezetet illetően változás várható. Je-
lenleg előkészítés alatt áll az új üzemeltető kiválasztására irányuló pályázati eljárás. A 
pályázaton tervezi részvételét a fővárosi üzemeltető FCSM Rt. is, egy konzorcium tag-
jaként. A pályázaton győztes üzemeltetővel, nagy valószínűséggel, olyan szerződést 
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kötnek majd, amely kiterjed a jelenlegi, valamint a jövőben üzembe helyezendő új köz-
művagyon üzemeltetésére is. 

A résztvevő önkormányzatok között létrejött megállapodás az üzemeltetésre vonatkozó-
an azt az alapelvet rögzítette, hogy a csak egy önkormányzat által használt létesítmé-
nyek esetében az üzemeltető kiválasztására kizárólagosan az adott önkormányzat jogo-
sult, a korábban bemutatott jogszabályi és szerződéses normák kötöttségeit figyelembe 
véve. A több önkormányzat által használt létesítmények esetében az üzemeltető kivá-
lasztásakor alapvető cél az üzemeltetési költségek minimalizálása lehet, és ennek érde-
kében pályázat útján választják ki a későbbi szolgáltatót. A dél-budai 
szennyvíztisztítómű esetében, amely kiszolgálja Budapest három kerületéből és Buda-
örs, Érd Tárnok és Diósd településekről érkező szennyvíz tisztítását, formálisan is rögzí-
tették (az Elszámolási Megállapodás mellékleteként) az üzemeltető kiválasztásának pá-
lyáztatási feltételeit. 

3. A KÖZÖS BERUHÁZÁSBAN LÉTREHOZOTT ESZKÖZÖKHÖZ 

KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJKÉPZÉSE 

3.1. A díjképzés jelenlegi szabályai, gyakorlata 

A korábbi fejezetrészekben ismertetetteknek megfelelően, a szennyvízelvezetésre és 
tisztításra vonatkozó közszolgáltatási díjakat a helyi önkormányzatok állapítják meg. Az 
árhatósági jogokat gyakorló önkormányzatok szuverén módon döntenek az alkalmazott 
módszerekről. Az ártörvény a díjmeghatározásra vonatkozóan a következőket írja: 

„9. § (1) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár ki-
számítására vonatkozó előírásokkal. 

(2) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel (például a minőség, a határidő, a 
szállítások ütemezése, a megrendelés nagysága, a teljesítés helye, a fizetési fel-
tételek) együtt kell megállapítani.” 

A díjmeghatározást a vonatkozó törvényeknek és egyéb jogi normáknak megfelelően 
kell gyakorolni. A mindenkori díjakat úgy kell megállapítani, hogy azok megfeleljenek 
a szolgáltatás minőségének, mennyiségének és a szolgáltatással összefüggő üzletpoliti-
kai és egyéb kedvezményeknek. A jelenleg alkalmazott díjstruktúrákra az alábbiak jel-
lemzőek: 

• önköltség alapján tételesen, illetve valamilyen árképlet alapján alakítják ki őket, 

• a díj általában egytényezős (egységnyi mennyiségre vonatkozó átlagdíj), eseten-
ként kéttényezős (alapdíj és az igénybe vett mennyiség alapulvételével felszámí-
tott változó díj), 
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• a fogyasztók között meghatározott preferenciák alapján áreltérítések alkalmaz-
hatók (lakossági díj, intézményi díj és ipari igénybevevőkre meghatározott díj), 

• meghirdetett, normatív üzletpolitikai kedvezmények alkalmazhatók (például lo-
csolási díj). 

Az önkormányzatok egy része a szakmai szervezet által kiadott ajánlásnak megfelelő 
árképzési gyakorlatot alkalmaz (bázisszemléletű, önköltség alapú díjképzés), más része 
a megkötött közüzemi szerződésekbe foglalt, hosszú távon szerződésszerűen alkalma-
zott díjformulák alapján állapít meg díjakat. Mindkét esetben jellemző, hogy amennyi-
ben egy jelentős új költségtétel adódik, akkor annak hosszabb távon mindenképpen meg 
kell térülnie a szolgáltatási díjakban. 

A díjmechanizmusok alapvetően fedezeti elven épülnek fel. Ez azt jelenti, hogy az in-
dokolt költségeknek és ráfordításoknak kell megtérülnie a díjban, figyelembe véve a 
meghatározott kibocsátási mennyiséget is. Fontos követelmény, hogy az egyes fogyasz-
tók az általuk igénybe vett szolgáltatáshoz tartozó költségeket és csak is azokat fizessék 
meg az alkalmazott díjakban. Ez alapján a díjmechanizmusokkal szembeni általános 
követelmények az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

• A díjmechanizmusnak fedezetet kell biztosítani a szolgáltatást nyújtók igazolt 
költségeire, ráfordításaira, így az üzemeltetési költségeken túl pótlási, amortizá-
ciós költségekre is. 

• A díjmechanizmus részeként a különböző fogyasztókkal történő elszámolások 
alapjául szolgáló alkalmazott díjaknak is az adott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
költségekre kell fedezet nyújtaniuk. 

• A díjnak tartalmaznia kell a lekötött eszközzel vagy tőkével arányos jövedelmet 
is, amely az önkormányzati tulajdonban lévő társaságoknál általában a fejleszté-
seket, magántulajdonban álló társaságoknál a megtérülést biztosítja. 

• A díjmechanizmusnak közvetítenie kell költségcsökkentésre, illetve hatékony-
ságjavításra irányuló ösztönző elemeket. 

• A díjmechanizmusnak kiszámíthatónak kell lenni, hosszú távon szolgálnia kell a 
tervezhetőséget és gazdálkodási biztonságot. 

A Fővárosi Önkormányzat a csatornaszolgáltatás díját a felelőssége alá tartozó területen 
évente határozza meg, majd rendeletben hirdeti ki. A díjképzés alapjául egy, a privati-
zációs szerződésekhez kapcsolódó, szerződésbe foglalt díjformula szolgál. A díjformula 
alkalmazása a Fővárosi Önkormányzat számára olyan szerződéses kötelezettség, ame-
lyet az áralkalmazás során követnie kell (attól csak abban az esetben térhet el, ha a kép-
let által meghatározott elméleti fedezet és a tényleges csatornahasználati díjból adódó 
fedezet különbözetét a szolgáltató számára saját forrásaiból megfizeti). A díjformulának 
ugyanakkor meg kell felelnie a mindenkori jogszabályoknak, különösen az ártörvény-
nek. 
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A díjmechanizmus a díjelemeknek alapvetően három fő típusát ismeri, ezekből tevődik 
össze a fogyasztók által fizetendő mindenkori díj, a következők szerint: 

• A díjformula, az állandónak tekinthető, rendszeresen felmerülő költségekre és 
ráfordításokra a – az 1996. évi auditált tényadatok alapján – induló elméleti ér-
tékeket rögzített. E rendszeres díjelemek együttes értékét – amelyeknek az 1996. 
évi induló adatait „megtisztították” minden egyszeri, illetve esetleges tételtől – 
az egyes összetevők (energiaköltség, személyi jellegű ráfordítások, vegyszer-
költségek) súlyából és a hozzá tartozó ágazati inflációs indexekből kialakított 
szintetikus mutatóval, az úgynevezett inflációkövető tényezővel évről évre valo-
rizálják. A díjformula fedezetet biztosít – az 1997. évi szinten – a vevőállomány 
forgóeszközigényére, illetve a be nem hajtható kintlévőségekre is. 

• A díjelemek másik típusát a korábbi időszaktól független tételek jelentik. Ezzel 
a formula a költségszerkezet indokolatlan bemerevítését kívánja elkerülni. Azok 
az újonnan felmerült költségek, amelyek függetlenek a befektetők operatív irá-
nyító munkájától, be kell kerüljenek a mindenkori díjakba. Hasonló, de ellenke-
ző előjelű mechanizmus szerint azokat a díjtételeket, amelyek a befektetők tevé-
kenységétől függetlenül a jövőben bármilyen okból már nem merülnek fel, a 
megfelelő díjtételen keresztül levonják a díjakból. A korábbi időszaktól függet-
len díjelemekben lehet és kell figyelembe venni a jogszabályi változások követ-
keztében adódó kiadásnövekedéseket, illetve -csökkenéseket is. Jelentőségénél 
fogva külön kiemelendő, hogy a környezetvédelmi normák szigorodásának meg-
felelően, 2004. január 1-jétől, jogszabály új környezetterhelési díjrendszert veze-
tett be. A csatornahasználati díjat a vízterhelési díj jelentős mértékben érintette. 

• A csatornahasználati díj tartalmaz továbbá fejlesztési forrásokat is. A díjformula 
a Társaság számviteli politikájának megfelelően kalkulált terv szerinti érték-
csökkenési leírás mértékig biztosít fedezetet a Társaság részére a tulajdonában 
lévő és a 2000. év után térítésmentesen átvett eszközök pótlására, fejlesztésére. 
A díjban megképződő amortizáció mértékének megfelelő beruházási forrás fel-
használásáról a Társaság az éves üzleti terv részeként kialakított és a Fővárosi 
Önkormányzat által is elfogadott beruházási terv előirányzatainak megfelelően 
gondoskodik. 

A fejlesztési források másik típusát a csatornahasználati díjba beépített, de a Fő-
városi Önkormányzat rendelkezésére álló tételek jelentik. Ezek között képezik 
meg: 

- A fejlesztési hányadot, amelyet a kiszámlázott szennyvízre m3-arányosan ha-
tároznak meg, és a Fővárosi Önkormányzat számára az úgynevezett Pénzát-
adási Megállapodásnak megfelelő ütemezés mellett fizetnek be. 

- Az Önkormányzat könyveiben aktivált eszközök után fizetett bérleti díj szin-
tén részét képezi a csatornahasználati díjnak. A bérleti díjat az Önkormányzat 
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a Társaság felé kiszámlázza a Bérleti Üzemeltetési Szerződés előírásainak 
megfelelően. A bérleti díjra a csatornahasználati díj formula teljes egészében 
fedezetet teremt. 

A díjformula ismeri még a használati díj elemet is. A használati díj az önkor-
mányzatnál felmerülő értékcsökkenésre nyújt fedezetet abban az időszakban, 
amikor a beruházás aktiválása már megtörtént (tehát az értékcsökkenési el-
számolása megkezdődött), ugyanakkor a Bérleti Üzemeltetési Szerződés az 
adott új eszközökre még nem terjed ki. 

A csatornahasználati díjat (az egyidejűleg kimutatott vízterhelési díjjal együtt) tehát az 
FCSM Rt. szedi be. A Társaság a formula által generált díjtételekkel (az azon díjelemek 
összességével együttesen értelmezett költség és kiadás fedezettel, amelyeket az inflá-
ciókövető tényezővel vagy egyéb úton valorizálnak) szabadon gazdálkodik, és abból – a 
hatékonyság növelésével – megtakarításokat érhet el. A Társaság maga határozza meg a 
díjbeszedés formáját, és teljes egészében viseli az ezzel kapcsolatos kockázatokat. 

A fentiekben ismertetett díjmechanizmus értelmében Budapesten egységes (szennyvíz-
elvezetésre és -tisztításra egyaránt kiterjedő), átlagos, a területi elhelyezkedéstől függet-
lenül minden fogyasztó számára azonos mértékű csatornahasználati díj van. 

A projektben részt vevő társönkormányzatok esetében a díjmeghatározás a szolgáltató 
társaságok által benyújtott költségkalkulációk alapján összeállított díjemelési javaslatra 
épül. Összességében a projektben részes önkormányzatra az jellemző, hogy a települé-
sek önkormányzatai: 

• egységes csatornahasználati díjat határoznak meg, 

• esetenként alapdíjra és teljesítménydíjra bontva, 

• esetenként lakossági-intézményi-ipari fogyasztókra külön meghatározott tarifá-
kat alkalmaznak. 

3.2. A projekthez kapcsolódó díjképzés 

A projekthez kapcsolódó díjképzés kialakításakor a következő kiinduló feltételeket kel-
lett figyelembe venni: 

• Az érintett területen hét, önálló árhatósági joggal rendelkező önkormányzat van. 

• A projekt eredményeképpen nem egyfajta homogén szolgáltatási egység jön lét-
re, hanem az egyes önkormányzatok differenciáltan érdekeltek, illetve érintettek 
a különböző projekttel megvalósítandó közszolgáltatásban. 

• Az egyes műszaki létesítmények összes kibocsátása és az adott önkormányzat 
területén települt igénybevevők fogyasztása mérhető. 

E feltételek alapján olyan differenciált díjképzést kell – és lehet is – megvalósítani, 
amely nem egységes szolgáltatási díj megteremtését eredményezi, hanem településen-
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kénti és létesítményenkénti bontásban követi a fenntartáshoz és üzemeltetéshez szüksé-
ges díjfedezeti igényt. 

A projektben részt vevő önkormányzatok a Pénzügyi Elszámolási Megállapodásban el-
fogadták a díjmeghatározás legfontosabb közös szabályait. 

A létrehozott létesítményekhez kapcsolódó szolgáltatások díjának meghatározásában 
alapelvként teljesülnie kell annak, hogy az adott eszközhöz kapcsolódó mindenkori ösz-
szes díjtömegnek fedezetet kell nyújtania a következőkre: 

• az üzemeltetési, adminisztrációs és karbantartási költségekre, 

• az eszközök hasznos élettartamához igazodó amortizációs költségeire, 

• a környezetterhelési díjakról szóló mindenkori jogszabályokból adódó kötele-
zettségekre, 

• az üzemeltető elismert nyereségére és 

• az átvállalt feladatra jutó befektetés saját finanszírozási hányadának megtérülé-
sére (a kapcsolódó támogatás megtérülése a díjban nem jelenhet meg), 

• egyedi döntés alapján az adott beruházás saját erő hányadának teljesítéséhez, il-
letve az egyéb járulékos költségek finanszírozására felvett hitel adósságszolgála-
tára. 

A létrehozott beruházási egységekhez kapcsolódó, a fentiekben meghatározott díjtö-
meg-fedezet az igénybe vevők (a települések) között a tényleges használat (bevezetett 
mért szennyvízmennyiség) arányában oszlik meg. Így a helyi hálózatok és a helyi érde-
kű gyűjtők teljes díjtömege az adott települést, a közös érdekű gyűjtők és a szennyvíz-
tisztító díjtömege a bevezetett szennyvíz arányában az összes érdekelt települést terheli. 
A közös használatú közművekre bevezetett szennyvíz mérésére a belépési pontokon mé-
rőket kell elhelyezni. (A folyamatokat jellemző sémát az 1. ábra szemlélteti.) 

Az egyes településeken a beruházás következtében előálló díjtöbblet a következő ele-
mekből fog felépülni: 

• a helyi hálózatfejlesztéshez és helyi érdekű gyűjtőhöz, 

• a regionális gyűjtővezetékhez és 

• a szennyvíztisztítóhoz kapcsolódó fent felsorolt díjelemek. 

Az ezen elemekből előálló települési díjelemek beépülnek a helyi szolgáltatási díjba, 
amely fölött az árhatósági jogkört az ott illetékes önkormányzat gyakorolja. A lakosság 
részére a díjat a helyi hálózat üzemeltetője számlázza ki a saját elszámolt és elismert díj-
elemein túl beépítve a végleges díjba a felé (a gyűjtő, illetve a tisztító üzemeltetője által) 
kiszámlázott szennyvízszállítási és -tisztítási díjelemeket is. Az egyes települések díj-
szerkezetét az alábbiak szerint foglaljuk össze (a mérési pontok száma az 1. ábrán jelzett 
átadási pontokkal azonosítható): 
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Település Díjelemek Díjtételek Mennyiség 
A számla 
kibocsátó-

ja 
Árhatóság 

Szennyvíztisztítási 
díjelem 

1. a szennyvíztisztító 
összes elszámolt költ-
sége* (amortizáció, 
üzemeltetés) 

A 2. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

 2. a szennyvíztisztító 
elismert nyeresége 

A 2. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

 3. az átvállalt feladatra 
jutó saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 

A 2. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

Szennyvízszállítási 
díjelem 
(Érd és Dél-Buda 
között) 

Az Érd és Dél-Buda 
közötti gyűjtő összes 
elszámolt költsége + el-
ismert nyeresége + az 
átvállalt feladatra jutó 
saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 

A 2. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

Tárnok 

Hálózati elvezetés 
(tartalmazza az 
Érdre való beveze-
tés díjelemét is) 

A hálózat üzemeltető-
jének összes elszámolt 
költsége + elismert 
nyeresége + a beruhá-
záshoz kapcsolódó le-
bonyolítási és finanszí-
rozási költségek díjra 
terhelt része 

A fogyasztói helyeken 
mért összes mennyiség 

A tárnoki 
üzemeltető 

Tárnok 

Szennyvíztisztítási 
díjelem 

1. a szennyvíztisztító 
összes elszámolt költ-
sége* (amortizáció, 
üzemeltetés) 

A 3. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

 2. a szennyvíztisztító 
elismert nyeresége 

A 3. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

 3. átvállalt feladatra ju-
tó saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 

A 3. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

Szennyvízszállítási 
díjelem 
(Érd és Dél-Buda 
között) 

Az Érd és Dél-Buda 
közötti gyűjtő összes 
elszámolt költsége + el-
ismert nyeresége + az 
átvállalt feladatra jutó 
saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 

A 3. mérési ponton 
mért mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

Diósd 

Hálózati elvezetés 
(tartalmazza az 
Érdre való beveze-
tés díjelemét is) 

A hálózat üzemeltető-
jének összes elszámolt 
költsége + elismert 
nyeresége + a beruhá-
záshoz kapcsolódó le-
bonyolítási és finanszí-
rozási költségek díjra 
terhelt része 

A fogyasztói helyeken 
mért összes mennyiség 

aAdiósdi 
üzemeltető 

Diósd 

                                                

* Az üzemeltetői tenderen elfogadott kiinduló költségen alapuló költségek 
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Település Díjelemek Díjtételek Mennyiség 
A számla 
kibocsátó-

ja 
Árhatóság 

Szennyvíztisztítási 
díjelem 

1. a szennyvíztisztító 
összes elszámolt költ-
sége* (amortizáció, 
üzemeltetés) 

Az 1. mínusz a 2., a 3., 
a 4. mérési ponton mért 
mennyiség 

A szenny-
víztisztító 
üzemelte-
tője 

 

 2. a szennyvíztisztító 
elismert nyeresége 

Az 1. mínusz a 2., a 3., 
a 4. mérési ponton mért 
mennyiség 

A szenny-
víztisztító 
üzemelte-
tője 

 

 3. átvállalt feladatra ju-
tó saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 

Az 1. mínusz a 2., a 3., 
a 4. mérési ponton mért 
mennyiség 

A szenny-
víztisztító 
üzemelte-
tője 

 

Szennyvízszállítási 
díjelem 
(Érd és Dél-Buda 
között) 

Az Érd és Dél-Buda 
közötti gyűjtő összes 
elszámolt költsége + el-
ismert nyeresége + az 
átvállalt feladatra jutó 
saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 

Az 1. mínusz a 2., a 3., 
a 4. mérési ponton mért 
mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

 

Érd 

Hálózati elvezetés A hálózat üzemeltető-
jének összes elszámolt 
költsége + elismert 
nyeresége + a beruhá-
záshoz kapcsolódó le-
bonyolítási és finanszí-
rozási költségek díjra 
terhelt része 

A fogyasztói helyeken 
mért összes mennyiség 

Az érdi 
üzemeltető 

Érd 

Szennyvíztisztítási 
díjelem 

1. a szennyvíztisztító 
összes elszámolt költ-
sége* (amortizáció, 
üzemeltetés) 

Az 5. mínusz a 7. méré-
si pontokon mért meny-
nyiség 

A szenny-
víztisztító 
üzemelte-
tője 

 

 2. a szennyvíztisztító 
elismert nyeresége  

Az 5–7. mérési ponto-
kon mért mennyiség 

A szenny-
víztisztító 
üzemelte-
tője  

 

 3. átvállalt feladatra ju-
tó saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 

Az 5. mínusz a 7 méré-
si pontokon mért meny-
nyiség 

A szenny-
víztisztító 
üzemelte-
tője 

 

Szennyvízszállítási 
díjelem 
(Budaörs és a 
szennyvíztisztító 
között) 

a dél-budai főgyűjtő 
gyűjtő összes elszámolt 
költsége 
- a Budaörs által a XI. 
kerület a településen 
keresztülvezetett 
szennyvízmennyiség 
Budapest városhatáráig 
való visszaszállításának 
költsége 

Az 5. mínusz a 7. méré-
si ponton mért mennyi-
ség 
a 7. mérési ponton mért 
mennyiség 

FCSM Rt.  

Budaörs 

Hálózati elvezetés a hálózat üzemeltetőjé-
nek összes elszámolt 
költsége + elismert 
nyeresége + a beruhá-
záshoz kapcsolódó le-
bonyolítási és finanszí-
rozási költségek díjra 
terhelt része 

A fogyasztói helyeken 
mért összes mennyiség 

A budaör-
si üzemel-
tető 

Budaörs 
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Település Díjelemek Díjtételek Mennyiség 
A számla 
kibocsátó-

ja 
Árhatóság 

Kerületek A budapesti át-
lagdíj 

a díjképlet szerinti díj-
tömeg módosulása: 
 
+ a szennyvíztisztító 
összes elszámolt költ-
sége* 
 
+ a szennyvíztisztító el-
ismert nyeresége 
 
+ átvállalt feladatra jutó 
saját finanszírozás 
megtérülése (adósság-
szolgálata) 
 
+ a dél-budai főgyűjtő 
elszámolt költsége 
 
- a Budaörs felé kiter-
helt szállítási költség 
 
+ a Budaörs által a XI. 
kerületen keresztülve-
zetett szennyvízmeny-
nyiség Budapest város-
határáig való vissza-
szállításának költsége 
 
+ az újonnan épült XI., 
XXI., XXII. kerületi 
hálózatok többletkölt-
sége 
- vevőkorrekció 

 
 
 
 
a 6. és 7. mérési ponton 
mért mínusz a 5. mérési 
ponton mért mennyiség 
a 6. és 7. mérési ponton 
mért mínusz a 5. mérési 
ponton mért mennyiség 
a 6. és a 7. mérési pon-
ton mért mínusz az 5. 
mérési ponton mért 
mennyiség 
 
a 6. mínusz 7. mérési 
ponton mért mennyiség 
 
a 7. mérési ponton mért 
mennyiség 
 
 
 
 
 
A kerületekben a fo-
gyasztói helyeken mért 
összes mennyiség 

FCSM Rt. Főváros 

Százhalom-
batta 

A százhalombat-
tai átlagdíj 

A díjtömeg módosulása 
+ hálózatfejlesztési és a 
szennyvíztisztító fej-
lesztési ráfordítás éves 
fedezet-vonzata 

A településen a fo-
gyasztói helyeken mért 
összes mennyiség 

A százha-
lombattai 
üzemeltető 

Százhalom-
batta 

Budakeszi A budakeszi át-
lagdíj 

A díjtömeg módosulása 
+ hálózatfejlesztési rá-
fordítás éves fedezet-
vonzata 

A településen a fo-
gyasztói helyeken mért 
összes mennyiség 

A budake-
szi üze-
meltető 

Budakeszi 

A létrehozott kapacitások biztonságos hosszú távú üzemeltetése, pótlása elengedhetet-
lenné teszi, hogy a felsorolt díjelemek fedezete folyamatosan rendelkezésre álljon, ezért 
szükséges, hogy ezen elv teljesüléséhez az érdekelt felek kölcsönös garanciákat vállal-
janak. 

Az érintett önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a kapacitás megtervezé-
sénél náluk figyelembe vett kapacitások lekötését biztosítják azáltal, hogy az illetőségük 
alá eső hálózaton összegyűjtött szennyvíz elvezetésére és tisztítására a megfelelő léte-
sítményeket veszik igénybe, és gondoskodnak arról, hogy a beruházás keretében kiépült 
hálózatokon megvalósuljon a legalább 95%-os rákötési arány. A minimális rákötési 
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arányt a dél-budai szennyvíztisztító telep esetében a telep üzembe helyezését követő 3 
éven belül az egyes településeknek el kell érniük. A felek vállalják továbbá, hogy 
amennyiben a hálózaton összegyűjtött szennyvízelvezetés- és -tisztítás más formáját vá-
lasztják, illetve nem biztosítják a vállalt rákötési arányt, akkor finanszírozzák a dél-
budai regionális szennyvíztisztító telep és az érdi gyűjtő állandó költségeinek az eredeti-
leg igényelt és lekötött arányoknak megfelelő hányadát. 

A szennyvíztisztító mű tulajdonosa vállalja, hogy a tisztító létrehozását követően az 
üzemeltetőt pályázat útján választja ki, azon alapvető szempont alapján, hogy olyan 
üzemeltető kapjon megbízást, aki hosszú távon biztosítja a leggazdaságosabb, legked-
vezőbb költséghatékonyságot nyújtó üzemeltetést. Az üzemeltető vállalja, hogy a kiin-
duló díjhoz képest a későbbi évek díjaiban a mennyiségi változás, a KSH által meghir-
detett infláció és a jogszabályi változások hatásai jelenhetnek meg. 

A közös kapacitást igénybe vevő önkormányzatok helyi árhatóságként kötelezettséget 
vállalnak az általuk igénybevett kapacitások fentiekben meghatározott módon képzett 
díjtömeg-igényének a helyi díjba való beépítésére, befogadására. Amennyiben az éves 
díjmeghatározás során ettől eltérnek, a különbözetet az önkormányzat téríti meg az 
üzemeltetőnek, szolgáltatónak. 


