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Budapest, 2017. december 22.  



Tisztelt Vizsgázó! 

 

 

2011-ben az Országgyűlés új alkotmányt fogadott el, amelynek megnevezése Magyarország 

Alaptörvénye. Az Alaptörvény 2012. január 1-jén lépett hatályba. A régi Alkotmány formálisan 

törvény volt, míg az Alaptörvénynek nincs száma, így formálisan sem tekinthetjük egyszerű 

törvénynek. 

Az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő 

megjelenítéséről szóló 1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozat előírásai szerint a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem felülvizsgálta a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga 

tananyagait abban a tekintetben, hogy az Alaptörvény értékeinek fokozott megjelenítését 

tartalmazzák-e, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti 

értékrendbeli különbségekre. 

Az Alaptörvény értékeit a tananyagban külön szövegdobozokban jelenítettük meg. A 

szövegdobozokban elhelyezett ismeretek a vizsgakötelemény részét képezik, ezért a vizsga 

során számonkérésre kerülnek. 

Jelen tananyag-kiegészítő dokumentum tartalmazza az egyes fejezetekhez beillesztett 

alaptörvényi értékeket tartalmazó szövegdobozokat a fejezetcím az oldalszám és a bekezdés 

feltüntetésével.  

 

A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE ÁKK VTKK segítséget kíván 

nyújtani a közigazgatási szakvizsgára történő felkészüléshez. 

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk! 

 

 

Budapest, 2017. december 22. 

 

 

 

                Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

                                                                                     Államtudományi és Közigazgatási Kar 

                                                                                              Vezető- és Továbbképzési Központ 

 

 

 

 

  



2. 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS RENDSZERE, GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAPELVEI, 

LEGFONTOSABB SZABÁLYAI 

 

2.2.  AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI GAZDÁLKODÁS ÚJ TRENDJEI, TÖRVÉNYI 

VÁLTOZÁSAI 

 

A tananyag 27. oldalán a felsorolást követően az alábbi szövegdoboz került beillesztésre:  

 

A magyar Alaptörvény sajátossága, hogy a közpénzügyekre vonatkozó fiskális jellegű 

szabályozás az Alkotmányhoz képest szigorúbb és részletesebb lett. Az előző Alkotmánynak 

nem volt önálló gazdasági-pénzügyi fejezete, pénzügyi jogi vonatkozásban igen kevés 

közvetlen rendelkezést tartalmazott. 

 

 

2.5. ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

 

A tananyag 35. oldalán az utolsó bekezdés elé az alábbi szövegdoboz került beillesztésre:  

 

Ez egy új, de az Alkotmánybíróság gyakorlatában már megjelent szabály, hogy ti. az 

adóztatásnál kötelező figyelembe venni a gyermeket nevelők – a család – kisebb teherbíró 

képességét. Így várhatóan hosszú távra biztosítani lehet a gyermekvállalást az adórendszeren 

keresztül támogató rendelkezések stabilitását. Erre azért van szükség, mert a tapasztalat azt 

mutatja, hogy a gyermeket nevelő szülők kisebb adóteher-viselő képességének az adózásnál 

való figyelembevétele erősen kormányzat függő. 

 

 

2.7. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSA – KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS 

 

A tananyag 48. oldalán közvetlenül a fejezetcím alá az alábbi két szövegdoboz került 

beillesztésre:  

 

Az európai alkotmányfejlődésben jól kimutatható a közpénzügyi szabályok megnövekvő 

szerepe. Európai Uniós tagságunkból fakadóan is szükség van az államadósság és a 

költségvetési deficit csökkentésére. A gazdasági válság és az eladósodottság arra kényszeríti a 

politikusokat – nemzetközi összevetésben is –, hogy alkotmányi szinten rendezzék a fiskális 

fegyelem betartását célzó szabályokat. (A német alaptörvény már 1969-ben intézményesítette 

a bruttó beruházásokhoz kötött úgynevezett aranyszabályt.) A magyar Alaptörvény is 

tartalmazza az államadósság csökkentését célzó úgynevezett „aranyszabályt”, és az 

Alkotmánybíróság jogosítványa is korlátozott a költségvetési, központi adóügyi jogszabályok 

felülvizsgálata során. A tagállami költségvetések feletti erős uniós kontrollmechanizmusok 

egyre inkább azt mutatják, hogy már a nemzeti alkotmányok szintjén kell biztosítani azt, hogy 

az egyes országok pénzügyi-politikai döntéseik meghozatalakor figyelemmel legyenek az 

európai gazdasági kormányzás elvárásaira. 

 



Az Alaptörvény N) cikkének (1) bekezdése alapján „Magyarország a kiegyensúlyozott, 

átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti.” Az Alaptörvény 

figyelembe veszi azt a körülményt, hogy az alapvető jogok érvényesülése, az állam 

demokratikus és hatékony működése, a Magyarországon élő személyek és az itt tevékenykedő 

szervezetek biztonsága megfelelőképpen csak akkor garantálható, ha az ország társadalmi és 

gazdasági egyensúlyát komoly államháztartási problémák nem veszélyeztetik. Ennek alapján, 

az Alaptörvény rögzíti a költségvetési gazdálkodás legfőbb elveit: éves költségvetés elve, a 

részletesség, a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvei. A 

korábbi Alkotmányban nem, de az Alaptörvényben már megjelenik a kiegyensúlyozott, 

átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás. Ezek közül a kiegyensúlyozottság a 

kiszámítható állami működést, az átláthatóság a tájékozott és felelős polgárok részvételével 

zajló demokratikus közéletet, a fenntarthatóság pedig a jövendő nemzedékek sorsáért való 

felelősségvállalást is szolgálja az elsődleges pénzügyi célok mellett. 

 

 

4. 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERE 

 

4.1.  AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK JOGI-SZABÁLYOZÁSI 

KÖRNYEZETE 

 

A tananyag 78. oldalán a harmadik bekezdést követően az alábbi szövegdoboz került 

beillesztésre:  

 

Ez a szabály az államháztartás helyi szintje működési vagy fejlesztési célú eladósodásának kíván 

gátat vetni. Az Alaptörvényben megfogalmazott szabály alapján korlátozhatóvá válik az 

önkormányzatoknak elsősorban a nyílt eladósodása (jellemzően kötvénykibocsátás). 

 

 


