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1. az ÁllamHÁzTarTÁS

A fejezet célja, hogy általános áttekintést adjon a magyar államháztartásról és annak rendszeréről, 
a gazdálkodást jellemző sajátosságokról. A fejezetben bemutatjuk az államháztartás feladatait, az 
államháztartás gazdálkodásának alapelveit. Az olvasó betekintést nyer az államháztartás egyes 
alrendszereibe és gazdálkodásuk legfőbb sajátosságaiba.

1.1. az államháztartás fogalma

az államháztartás közgazdasági értelem-
ben a nemzetgazdaság része, az a gazdálkodá-
si rendszer, melynek keretében az állam köz-
feladatokat lát el és finanszíroz.

Ahhoz, hogy valóban megérthessük az ál-
lam- háztartás fogalmát, feladatait, alapelveit, 
szükséges röviden kitérnünk az államháztar-
tásnak a nemzetgazdaságban betöltött helyére 
és szerepére is.

A nemzetgazdaság az ország gazdasági 
szereplőinek összességét (vállalkozások, ma-
gán- személyek, állam), valamint a köztük 
lévő kapcsolatok, kölcsönhatások rendszerét 
jelenti.

Piacgazdasági viszonyok között e szereplők 
különböző szerepekben jelennek meg a külön-
böző piaci szegmensekben. Arukat, szolgálta-
tásokat, értékpapírokat vásárolnak, vagy adnak 
el, hitelt nyújtanak, vagy vesznek fel. A ma-
gánszemélyek többsége pedig értékesíti mun-
kaerejét a munkaerőpiacon. A gazdasági folyamatokat „tiszta” piaci viszonyok között a kereslet, 
a kínálat és az ár mechanizmusai szabályozzák. A nemzetgazdaság szereplői piaci viszonyok 
között saját jövedelmük maximalizálására törekednek. A vállalkozások minél magasabb profitot 
igyekeznek elérni, a munkavállalók minél magasabb munkajövedelmet szeretnének kiharcolni.

Az állam azonban különleges gazdasági szereplő. Alapvető célja ugyanis az, hogy a köz-
feladatokat minél színvonalasabban, de egyben gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen 
(az angol nyelvű, szakirodalomban gyakran használt kifejezések alapján: Economy, Effectiveness, 
Efficiency, ún. „3E” követelménye) lássa el.

A közfeladatok köre történetileg, illetve egy-egy ország társadalmi, politikai berendezkedésé-
nek függvényében változik. A közfeladatok többsége közvetlenül nem szolgál gazdasági célokat. 
Természetesen ezen feladatok ellátásának is vannak direkt és indirekt gazdasági hatásai.

1. ábra: az államháztartás az a gazdálkodási 
rendszer, melynek keretében az állam 

közfeladatokat lát el és finanszíroz
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a közvetlen gazdasági célokat nem szolgáló feladatok az állam „klasszikus” feladatai, mint pl.:
• a jogalkotás, jogalkalmazás,
• honvédelem,
• oktatás,
• egészségügy,
• szociális ellátás stb.
közvetlenül hat a piaci viszonyok alakulására, amikor például egy közintézmény jelenik 

meg vevőként az áru-, illetve a szolgáltatás piacon. A gazdaságra gyakorolt közvetett ha-
tásra a legjobb példa az egészségügy, vagy az oktatás. Ez utóbbi szolgáltatások színvonala 
nagymértékben befolyásolja a munkaerő minőségét, ezáltal a gazdaság teljesítőképességét.

Az állam azonban nem csupán piaci magatartásával vagy a közszolgáltatások színvonalával 
képes befolyásolni a gazdasági folyamatokat. A gazdasági folyamatokat az állam úgy is befo-
lyásolja, mint a közhatalom gyakorlója is. A piac működésének általános kereteit is jogszabá-
lyok alakítják ki. Az államnak speciális jogosítványai vannak például a pénzpiac szabályozására 
(a nemzeti bankon keresztül). Közhatalmi szerepénél fogva arra kötelezi a többi szereplőt, hogy 
jövedelmének egy részét befizesse az államkasszába.

Ebből következik, hogy olyan jövedelmekből gazdálkodik, melyeket egyszerűen elvon az ere-
deti jövedelemtulajdonosoktól, azaz más gazdasági szereplőktől.

FelaDaT

Példákkal alátámasztva magyarázza meg az állam befolyásoló szerepét a gazdasági folya-
matokra!

Az állam a modem polgári demokráciákban igen jelentős súlyú, meghatározó nemzetgazda-
sági szereplő. Az elvonások mértékének meghatározása, majd annak felhasználása során meg-
történik az adott évben előállított jövedelem állami újraelosztása. Az egy országban, egy adott 
évben megtermelt és elosztható jövedelem azonban véges. A jövedelemtulajdonosok (lakosság, 
vállalkozások, állam, külföldi hitelezők) zárt rendszert alkotnak. Ha az egyik szereplő jövedelem-
pozíciója javul, valamelyik másik szereplő (vagy az összes többi szereplő) jövedelempozíciója 
romlik.

A mindenkori gazdaságpolitikának1 mindig el kell döntenie, hogy kit, illetve mit preferál. 
A lakosságot, a vállalkozásokat, az államot (az állami szervek működését és beruházásait), vagy 
a külföldi hitelezőket.

1    A gazdaságpolitika nem más, mint egy ország gazdasági életének keretet adó, a gazdaság életét befolyásoló kor-
mányzati, állami döntések összessége. Két fő területe: a monetáris és a költségvetési politika.


