A 1:ö!tségvetési s,ervek pénzellátási rendszerének eljárási
és módszerbeli szabályozása•
· Tucsni Pál
A Pénzügyi Szem:e I974 novemberi számáb:rn kifejtettük, hogy a költségvetési
szervek gazdálkodási tcvc:':kenységében a pénzellátás központilag szabályozott rendszere a pénzügyi irányítás és befolyásolás eszközrendszeréhez tartozik, s abba a szervczc~i és a technikai feltételek, vah1mint az cljüni.si és a módszerbeli szabályok egy2.ránt beletartoznak.
A költségvetési szervek pénzcllátri.si rendszerének szervezeti és technikai feltételei után most e szervek pénzel!átási rendszerének eljárási és módszerbeli szabályaival
fog!al:...ozun:c E szabályok a pénzügyi jog területéhez tartoznak és azokban a rendcl!,;:czésckbcn ölter..c!<:_ testet, nmelrek
- elkülönítik a hatásköröket és szabályo.a:ák a finanszírozási pénzforgalom lebonyolít::í.sán;~!-. rendjét,
- l:tmut:1t,~st adnak az egyes időközökre szóló pénzellátási 'összegek megállapítás.inak küzga2dasUgi mCga!apozásához.
Az egyes témák részletes kifejtése előtt szükségesnek látszik két kérdés külön
tárgyalása.
I. A költségvetési szervek pén'zellátása más a minisztériumoknál, az országos hatáskörű szerveknél és a tanácsoknál. A pénzellátás rendszerének eltérö vonásai egyrészt a központi és a tanácsi kültség\1ctési szabályozás érvényesülő mechanizmusából,
másrészt a finanszírozási tevékenységben részt vevő köz!)onti és tanácsi szervek eltérő
szervezeti felépítéséből fakadnak. Az egyik dolog tehát, amit előrebocsátanék, hogy
a tanácsi költségvetés pénzügyi kiegyenlítésének sajátos önkormányzati elemeket tartalmazó módszerével nem foglnlkowm. A tanácsok és a fclligyeletük alá tartozó költségv<:tési szervek pénzúgyi viszony;1 azonban a pénzellátás szempontjából lényegében
azonos a központi (a minis;,:tériumi) intézményekével. Következésképpen a finansz!-·
rozó szerv és n operatív gazdálkodást folytató szervek pénzellátási kapcsolatára
nézve azonos (vagy majdnem azonos) eljárási és módszerbeli szabályok vonatkoznak. Így az intézményi pénzellátás témaköre mindkét területet egyaránt érinti.
• Mei;jelent n Pénzügyl Szemle 1975. évi 1. számában.
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_ 2. A. fr1sűLb szervek követelményeit a költségvetési intézmények pén:.::cllíl.túsi rendszerével szemben kiemelten kell tárgyalni, mert az elvek, a
szabúlyok <':-s a gyakorlat közötti teljes összhang szükségess,égét kell hangsúlym:ni azzal, hogy ezt az összhangot nemcsak meg kell követelni, hanem
azt mc::; is lehd teremteni.

•
•

A költségvetési szervek pénzellátási rendszerének
clj..írási szabályozása

A költségvetési szervek pénzellátási rendszerével szemben támasztott
követelményeket - a központi és tanácsi költségvetési szerveknek a gazdaságirányítási rendszer reformjával egyidejűleg bevezetett gazdálkodási
rendszerére vonatkozó irányelvek keretében - a 2.024/1967. (V. 28.) Korm.
szúmú hatál'ozat 2/a. pontja fogalmazta meg. Ezek a következők:
,, - Egyszerűsíteni kell a pénzforgalmat, a bankszámlák rendszerét és olyan
finanszíro7.úst kell megvalósítani, amely mellett az állam központi pénzalapjának felesleges igénybevétele elkerülhető.
- Nfrvelni kell a központi szervek finanszírozásában a minisztériumok (országos hatá.sl~örű szervek) szerepét. Ennek megfelelően meg kell szüntetni az automatikus
pénzellútci::: gyakorlatát és ennek keretében a Pénzügyminisztériumnak a hitelszámlás
gazdúlkodó ~zervek tekintetében érvényben levő hitelnyitási rendszerét. A gazdálkodó szerveket közvetlenül a minisztériumok (országos hatáskörű szervek) finanszírozzá!c
- A pénzellátásban az eszközök takarékosabb felhasználására, megtakarítások
dérésúrc kell ösztönözni. Ennek érdekében fel kell oldani a költségvetési szervek által
nz év végéig fel nem használt eszl<özökre vonatkozó úgynevezett hitelátviteli tilalmat
és meg kell engedni a gazdálkodás során ténylegesen elért pénzmaradványok következő évben vnló felhasználását."

A költségvetési szervek pénzellátásának 1968 január elsején bevezetett rendje e követelményekre épült. Azóta hét év telt el. Az elmúlt idószak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a pénzellátás rendszerével
szemben túmasztott követelmények csak részben valósultak meg. Ezért
szükséges a következőkre rámutatni.
.
- Az új pénzellátási rendszernek mindenekelőtt a pénzforgal~at .és
a bankszámlák rendszerét kellett volna egyszerűsítenie.
A pénzforgalom annyiban egyszerűsödött 1 húgy a központi költségvetési szerve:k háromféle típusából (hitelszámlás, javadalomszámlás, .folyószúml.ís) kétféle szervtípus alakult: a kiadási számlával rendelkező bruttó
1:endszerben gazdálkodó és a folyószámlás (a bevételei felhasználására jogosult) költs<':gvetési szerv. Ez azt jelentette hogy megszűnt a bruttó rend-.
szerben gazdálkodó költségvetési szervek egymás közötti finanszírozása: a
hite1szún1h1 {•s a javadalomszámla között a pénzeszköz áramlása. Ugyanakkor a pénzf1wgalom bővült, mert a gazdálkodó szervek korábban csak köz~
vetve - a hitelnyitás útján - rendelkezhettek az állam központi pénzalapja fe:-lett, az új 1~endszerben pedig rendelkezési joguk az állam központi
pén~alapjómiJc pénzcszközcire közvetlenül kiterjed, mivel pénzellátásuk a
vnlósúgos pénzeszköz átutalása.
A tanúcsi intézmények, szervek .pénzellátása az ellátmány utalásos
rendszer fenntartásával ugyan változatlan maradt, de a bevételek összegyűjt6sc - különösen az 19.71 január 1-vel bevezetett új szabályozási rendszer következtében -- a korftbbinál lényegesen bonyolultabbá vált.
1
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Vdójúlxm a bJ.i.1!,sz:'1miúk n~nd:-.í'.c'n.: :-,un '-~gyszc'rÜsödiitt .c;;:úrnfl1levt·1('i\.
r\ központi költS(~gvetl!si ~'Zc1·vck hill'lszúm1a l"'s juvadalomszúrnln lípusúL :1
ki~1dúsi sz:1mh váltotta fr1, cl'e ugyanj)k.k0t' új 1'<mkszámlatipuskl'nt jelent
meg a minisztériumok köl ls6gvct(:si szúmlúja, i<öltségvelósi alszún1lúja, ('.·v
vé'.ri rn;1rach:[mvelszélmolúsi szúrnl{tjc1. a ldújí:úsi alap bclótszúmln (;s a,,;
eg;~rc inI-::ább ~Jsznporocló lc:bonyo1Üc{~-;i folyósdnnla. Az új 1anúc~;i szab:1lvozórcnclszer kövcU:cz!.éobcn a krnkszúmlarcnd itt is öss1etdtcbbl! Vc'dt
··
1\Iii·c vczcthd6 ez vissza? Feltehetően arra, hogy nem lenne c:6Js1.c1·lí
a pénzC'llútúsb~m mindcni1rnn cgyszc1·lisité.sekrc törekedni. A gazd:_1,-;;'1gi1"Ú.nyítús rcnd.szc1·ében ugyanis a pénzfolyamatok: szerepe fclcrő.-;ödöU:, (•.-;
így a pt·nz[orgalom fontos informáeió-hordozúvá vált. A pL'nzforgalmat Ú!iY
kell rncgszcrvezni, hogy m: híven tükrözze a gazdasági .folyamatokat, s
alkalmas Jegyen arra, hogy gyors - ópel·atív beavatkozásra is hasznúl~rnt('i
- pér..zügyi inforrnációkut s.2ulgáltasson.
- A másik lény<:'gcs követelmény az volt, hogy a pénzelláltís ne vegye
feleslegesen i:;(,nybe az állam kö:tpnnii pém ;i1apjúL
A pénzcllótús új rend.szere e kövctelm:•nynek azzal kívánt megfelelni,
hogy egyfelöl a Iinarn;zín:..zµ:,;t a ·k_t)zponti UiJlsLgvetési szervek lekinlelében is a közvetlen irányítás hatáskörét beWltő ·rJénzügyi szervezetre bfata,
másfelől korszerű, a gazdá1kodcis tevéken:;':>f.g.ét időben is követő, tcljcsitménycn alapuló fakultatív pénzellátási mócl::zcrc\ bevezetésére adott lchc·
tőséget.

E törckvósek nem vúltutlák be a hozzájuk Ozött reményeket. A minisztL'l'iumok többsége ugyanis nem kísérte kellő figyelemmel a g~1zcl:11kndó
sze1vt,k tényleges pénzügyi helyzetét és nem alkalmazta a pénzellátás fojlottcbb módszereit. A minisztériumok a gazdálkodó szervek ncgyc<lévcttkl.'nti pénzellátásdval az Allami Forgóalap Nyilvántartási szamlát telje!;
mértékben leterhelték, s a tanácsok is igényt tartottak - pénzkészleteiktől
függetlenül - az állami hozzájárulás időarányos hányadára.
E jelenségek arra hívják fel a figyelmet, hogy a pénzellátás rcnclszi'n:· ..
vel szemben nem elegendő ésszerű. közgazdasági követelményeket túnrn.-;í'.tani, hanem azokat u szervezeti feltételek megteremtésével, továbbá jugsznbályi lCt<)vd ki is kell kl-nyszcdtcni. Szükséges ez azért is, mert a szc-rvek Pgy6Lként csak a számukra kedvező követelményeknek szereznek ünként L'nrényt. Ezért valósultak meg a pénzellátás rendszerével szemben bmasztott követelmények közül azok, amelyek a minisztériumok hatúsköd:nek bövítésére, mcglakarítások elérésének ösztönzésére, az évek közötti hitelátvitcli tilalom feloldásál.'a vonatkoztak.

A rninisztériurnok és az önálló költségvetési fejezetet
s::ervek pénzellátása

képező

·

A költsl'gvetési szervek pénzellátásúnak rendszerében a Pónzügym inü;ztérium nem az operatíve önállóan gazdúlkodó költségvetési sZ<.'L'W'kL'(
látja el pénzeszközzel, hanem kö:t:vet1enül csak a minisztériumok t:s riz ün(tlló köHségvctési fejezetet képező szervek (a továbbiflkb,in fejezetek) kölfségveli!Sl'nt'k pénzellátisáról gondoskodik.
A fejezetek költségvetését (az állami költségvetést megil1elő bevl•klt•k rPalizúlódtisi ütemének megfelelően) a Magyar Nemzeti Banknál (232 sz.
h:,nkfiók, illetve Allnmhúzlartási oszU1ly) fejezetenként vezctPtt költségvc-
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;,:iimlún, illetve költségvetési alszámlákon (a továbbiakban: költség\'

'

•

:·:~i számlán) finanszírozza. A finanszírozás nem az állam központi

p(:n:1~tlapja, az Allami Forgóalap Nyilvántartási számla terhére történő
hizvc,Ucn pénzeszköz átutalásával valósul ·meg, hanem úgy, hogy a Pénz_,
ügyminisztérium a költségvetési számlák, illetőleg a költségvetési a1számlúk javúra negyedévenként gazdálkodási ke1·etet engedélyez.
J\ g:e,:dálkodási keret rendelkezési jogot jelent a fejezet, a köHségveLési ~:Y.úrnla tulajdonosa részére az állami költségvetés központi pénzalapjünnk pér.zc:,zközci felett. Arról, hógy a gazdálkodási keret megnyílt, a fejezetet ;:v T\·üJD Allamháztadási Osztálya számlakivonattal külön is értesíti.
Ezt köv~;L()cn a költségvetési számla terhére 1' ~nyújtott megbízás alapjún ,
- a mcgúlbpított gazdálkodási keret határáig - a Bank az Allami Forgóalap Nyilvá;1ü:..rtási számla pénzeszközeit a megbízásban megjelölt gazdálkodó szervek számlái javára átírja .
A gazdálkodó szervek költségvetésükben előfrányzaiaikat négy negyedévre ütemezik. Ezt a fejezetek összesítik és annak végeredméhyét az
úgynevezett tárcaköltségvetésben (a költségvetési számla, illetőleg a költsé-gvetéü alszámlák tagolásában) rögzítik.
/\z első három negyedévre ütemezett kiadási előirányzat 100 százalékút az adott negyedévekben gazdálkodási keretként megnyitják úgy, hogy
c1. megállapított gazdálkodási keret a tárgynegyedévet megelőző hónap 23.
napjáig - a tárgynegyedév első napja szerinti esedékességgel - a kjezctek költségvetési számláin rendelkezésre álljon.
Az első három negyedév gazdálkodási keretét tehát automatikusan
á11apítják meg, vagyis ahhoz a. fejezeteknek külön igénylést nem kell benyújümiok. Kivétel :12 elsö negyedévi gazdálkodási keret megállapítása.
Az első negyedévet megelőző év december havában ugyanis még nem áll
rcnde1kezés1~e o. gazdálkodó szervek részletes költségvetési előirányzataiból
készilel~ úgynevezett tárC'aköltséb~etés. Ezért a Pénzügyminiszté,rium az
első negyedévi gazdálkodási keret.. megállapításához a iejezetektől a feldolgozás alatt álló részletes intézményi költségvetések előirányzataira· alapozott - információt kér be.
A negyedik negyedévi gazdálkodási keret megállapításának gyakorlata eltér az első három negyedév automatizmusától. Az eltérés nemcsak
abban nyilvúnul meg, hogy ebben a negyedévben kétszer á11apítható meg
:_razdálkodási keret, hanem abban is. hogy ebben a negyedévben nyílik
csak' - jogi1ag szabi.:ílyozott - lehetőség az állam központi pénzalapjá_nak
helyzetét és a költségvetési elöirányzatokban megtestesülő feladatok végrehajtásának alakulását figyelembe vevő pénzellátás nyújtására.
A negyedik negyedévi gazdálkodási keret első részletét szeptember,
hó 25. napjáig nyitják meg, s lényegében külön elszámolás, illetőleg igénylés nélkül bocsátják a fejezetek rendelkezésére. Azt, hogy ezzel az alkalomm•ll a negyedévi előirányzat mekkora hányadát nyltják meg, ·több körülmény bcfolyúsolja, de általában az állami költségvetés központi pénzalapjónak hclyí'.ctétől, valamint a fejezetek és gazdálkodó szerveik felhalmozott pénztnrlalékaitól függ. A gazdálkodúsi keret elsö n~szlete nagyságn::ndj(,nek megál~apíiúsában az is szerepet játszik, hop;:,' a negyedik negyedév sor:.'m milyen időpor..tban kerülhet sor a második t·észlet megnyitásúrn, mc1·t eddig az i<lőpontig (november 1., november 15., december 1.)
a 11<-rn:cllát;ís folyctmatossúgút fellétlenül bizto<;ítani kell.
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A gazdálkodási keretek né'gyedik negyedévi második részletének rendelkezésre bocsátása előtt a fejezeteknek külön igénylést kell a PL·nzügy··
minisztérium illetékes főosztályaihoz benyújtaniok, c1melyek azt a rendelkezésükre álló adatok mérlegelése alapján a fejezetekkel letátgyalják ós
ennek eredményétől függően intézkednek a gazdálkodási keretek második
(kiegészítő) részletének engedélyezéséről.
Az önállóan gazdálkodó szervek pénzellátása

A központi költségvetés keretében a bruttó dv Szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szervek finanszírozása a közvetlen irányításukat ellátó fejezetek hatáskörébe tartozik. ·A gazdálkodó szervek pénzellátására
irányuló hatáskörnek a Pénzügyminisztériumtól való átvételével beteljesült az irányítás, az ellenőrzés és a finanszírozás egy kézben összpontosuló
. hármasszabálya: a közvetlen felügyelet.
A fejezetek a közvetlen felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek pénzellátásáról „javadalom" átutalásával gondoskodnak. A javadalom
a Magyar Nemzeti Bank illetékes ·fiókja által vezetett kiadásí számlákon
áll a szervek rendelkezésére. A fejezetek a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek pénzellátásáról a következők szerint gondoskodnak.
Az adott költségvetési évre szóló és az önállóan gazdálkodó szerv (intézmény) költségvetésében megállapított kiadási előirányzat pénzellátúsát
a finanszírozó szerv költségvetési számlájáról kell a részére megállapított
negyedéves gazdálkodási keretek halmozott összegén belül biztosítani.
Kizárólag a költségvetési számláról akkor történik a gazdálkodó szervek pénzellátása, ha a fejez8l pénzügyi szervezete .centralizáltan műkö
dik, vagy a főosztályokra decentralizált pénzügyi szervezetet a fejezet vezetője az ügyrend keretében finanszírozási joggal nem ruházta fel.
A pénzellátás rendszerében költségvetési alszámlák akkor funkcionál,. nak, ha a fejezet decentralizált pénzügyi szervezetét (annak egyes föosztályait) a fejezet vezetője megbízza a közvetlen felügyeletük alá tartozó gazdálkodó szervek pénzellátásával.
A javadalmak átutalásának időpontjait vagy időközeit ti jogszabály
kötelező erejű normatív· rendelkezésben nem rögzítette. A javadalom átutalásainak számát, időpontját a finanszírozó szervekre bízta,' hogy önállóságukat ezzel is kifejezésre juttassa. A jogszabály mindössze azt a követelményt támasztotta a- finanszírozó szervekkel szemben, hogy a javadalmak
átutalását a költségvetési szervek pénzgazdálkodásának zavartalanságát
biztosító időközönként kell teljesíteniük. Részben e laza szabályozásra vezetheLő vissza, hogy a fejezetek a javadalmak átutalásának leghosszabb
idő_közönkénti teljesítését választották, 3mi számukra a legkedvesebb munkával jár, nem mérlegelve azt, hogy ez az Allami Forgóalap Nyilvántartási
számla diszponibilitására kedvezőtlen. Végül is az állam kényszerült arra,
hogy központi pénzalapjának diszponibilitását belső banktechnikai és hitelezési módszerekkel biztosítsa.
- A pénzellátás módja az előbbiekben foglaltakkal teljesen megegyező, ha az Ors~ggyűlés által megállapított költségvetési előirányzatot
- a Minisztertanács által átruházott hatáskörben - é\TI közben a Pénzügyminisztérium felemeli, s e pótelőirányzat pénze11átásáról kell gondoskodni.
Ennek a lényege 'az, hogy a javadalom átutalása - a rendszercsségtől és
1
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a;;: alkalmazott pénzellátási módszertől függetlenül - ebben az esetben is
a költségvetési számláról, illetőleg a költségvetési alszámléiról történik.
- Az eddigiektől eltérő megoldást kell alkalmazni, ha a javadalom
átutnlúsára akkor kerül sor, amikor a fejezet - előirányzat· módosítási hatásköréb12n, irányító szervi jogkörben - előző é•.ri pénzmaradványa, vagy
Központi Felújítási Alap bankszám:ája pénzeszközei terhére emeli fel valaml'ly gazdálkodó szerv költségvetési előirányzatát. Annak érdekében,
hogy a ki:'lltségvetési számla kizárólag a Pénzügyminisztérium és a fejezet
p(,nzdlátást kapcsolatát a tárgyévi állami költségvetés függvényében szemléltesse, a fin:mszírozó fejezet előző évi pénzmaradványából képzett tartalékúnak igénybevétele esetén, a pénzeszközt közvetlenül a maradvány-cls;,:úmolási számlájáról, a Központi Felújítási Alap igénybevétele esetén
pedig közvetlenül a fejezet felújítási alapszámlájáról kell a kiadási számlára javadalomként átutalni. Ez tehát azt jelenti, hogy a minisztérium előző
évi p('nzmarndványát vagy felújítási maradványát a tárgyévben a költségvetési számlán átfuttatni nem szabad.
- Végül az is előfordulhat, hogy a szerv tartalékként kezelt előző évi
pénzmaradványát (vagy ha irányító szerve önálló felújítási alap képzésére
jogosította, az előző évről származó felújítási alapját) kívánja - előirány
zott felhasználási hatáskörben - felhasználni. Ez esetben a költségvetési
szPrv is az ön.finanszírozás formáját alkalmazza. A pénzmaradványbó: képzett tartalék pénzügyi fedezete eleve a kiadási számlán áll rendelkezésre,
tehát itt az önfinanszírozás csak hatáskört jelent, de külön pénzforgalmat
nem von maga után. A felújítási alap igénybevétele viszont ugyanúgy a
pénzeszköznek a kiadási számlára való átutalását' teszi szükségessé, mint a
Központi Felújítási Alap esetében az bemutatásra került, csak a pénzellátás formája itt is az önfinanszírozás.
Az eddig összefoglaltakat az 1. táblázat szemlélte~i.
A költségvetési folyószámlás szervek pénzellútása - a nettó elvre
épülő gazdálkodási rendszerükből adódóan eltér a bruttó rendszer.ben
gazdálkodó költségvetési szervek finanszírozásától. Az eltérő pénzellátási
megoldás szükségessége főként abból fakad, hogy a folyószámlás szervek
sajüL működési bevételeiket - bruttó elszámolá'l mellett - kiadásaik teljesítésére közvetlenül felhasználhatják, s így bevételeik és kiadásaik különbözetével (egyenlegével), illetőleg a külön jogszabályok alapján az államot megillető befizetési kötelezettségeikkel kapcsolódnak csak az állami
költségvetéshez. Itt még azt is figyelembe kell venni; hogy a folyószámlás
szerveknél anyagi érdekeltségi rendszer is érvényesülhet, amelyből kifolyólag részesedési alap, fejlesztési alap és tartalékalap képződhet, sőt a
folyószámlás szerveknél a pénzellátásban egyaránt érvényesülhet az önfi-.
nanszírozás és a költségvetési finanszírozás formája.
Ami az önfinanszírozás formáját illeti, az a sflját mű}cödési bevételek
fe1husználásúnak jogában, az előző évi pénzmaradvány saját hatáskörű mobi!izúlásábnn, a felújítási alap, a részesedési alap, a fejlesztési alap, a tartalék.1lap igénybevételében jut kifejezésre. A költségvetési finanszírozási
fo1·mu az állami költségvetés és a folyószámlás szerv közötti költségvetési
kapcsolat lebonyolítását szolgálja, amely két irányú lehet: a szerv· pénzfeleslcgét, jövedelmének meghatározott -részét befizeti az állami költségvetésbe, illetve támogatást kap onnan .
Az Plőbbir·öl akkor beszélhetünk; ha a folyószámh'is szerv bevételei
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meghaladják a kiadásait, a szervnél külön anyagi érdekeltségi rendszer
bevezetésére nem került sor, s így a folyószámlás szerv tervezett bevételi
feleslegét teljes egészében az állami költségvetés javára köteles befizetni.
A folyószámlás szerv költségvetési kapcsolata akkor is ilyen,, ha speciális

szakmai tevékenységét külön szabályozott anyagi érdekeltségi rendszer
ösztönzi, s e rendszer a folyószámlás szerv számára az állami költségvetéssel szemben különféle befizetési kötelezettséget ír elő.
Mindkét esetben a folyószámlás szerv által elért bevételekből származó pénzeszköz a .költségvetési kapcsolat teljesítésének eredményeként
csökken, ezért a folyószámlás szerv szempontjából ezt negatív irányú költségvetési kapcsolatnak is nevezhetjük. A negatív irányú költségvetési kapcsolat viszont azért minősíthető a költségvetési finanszírozás körébe tartozO pénzellátási tevékenységnek, mert az a felosztásra kerülő pénzeszközöknek, az állami költségvetés bevételeinek összpűntosításaként jelenik
meg, s abba a pénzellátáshoz szükséges fedezeti források kijelölése és a kijelölt forrás szabályozott igénybevétele testesül meg.
Ez a magyarázata annak, hogy a negatív irányú költségvetési kapcso ...
latot - a bankszámlák zárt rendszerében - általában valamely bevételi
számlára történő befizetésként kell a folyószámlás szervnek teljesíteni, s
közvetlenül pén:zelláiási számlára az nem áramolhat. Ez alól a jelenlegi
jogi szabályozás két kivételt ismer, anukor is megengedi, hogy egyrészt a
folyószámlás szerv_ek szerződéses tevékenységük árbevételéből - finansúrozási jellegű számlára - a Felújítási Alap számlára, másrészt a tu<lomá264
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i).','•J_s (':-; a fel-;öoktatási intézmények a Központi Kutatási Alap részél'e lé1(':,ilelt banks?.ámlán keresztül a fejezet maradványe1számo1ási számlája
j;1vúra teljesítsenek befizetést. Mivd azonban a folyószám.lás szerv saját
müködl·si bPvéte1einek a felhasználása és a felújítási alapok, valamint ctz
clözü l·vi pt'-nzmaradványok igénybevétele egyaránt az önfinanszírozás körúbc tartozik, az említett eset sem lép ki ebböl a köl'ből, s így lényegében
nr,m sérti a rn•gatív irányú költségvetési kapcsoh,tra nézve megállapított,
n költs(,gvctési finanszíro:d1si formár.'.l vnnatkozú alapelvet.
A 1úmoga1ás jellegű költségv0tési kapcsolaL, amit a szervek szempont·júb(il pozitív irúnyúnuk is mondhatunk azt jelenti, hogy a folyószámlás
szl't--V bcvl'tdei nem fedezik a kiadásokat, s igy feladatai teljesítéséhez
költségvetési juttatásra szorul. A kö1tségvetési támogatás azért pozitív irányú költsé·gvctési kapcsolat, mert a folyószámlás szerv saját bevétdekből:
szúrmazó pt,nzcszközeit növeli. A pozitív irányú költségvetési kapcsolat
pénzellútúsi jellege pedig abban tükröződik, hogy az állami költségvetésben összegyűjtött pénzeszközök - kettős iHtétellel - a folyószáml'árendbe
úr;im!anak:, hogy valamely állami feladat megoldásához ott és akkor biztoSÍté,Úk n szükséges pénzmennyiséget, ahol és amikor a feladat teljesítése
«1.t megkívánja.
A pénzcllátáshoz szükséges pénzmennyiség kettős áttételezésű árnmL'1c_;a abban jut kifejezésre, hogy a folyószámlás szerv hiánya - mint költsógvetési támogatás - el6ször az állami költségvetés valamely bruttó
n:ndszerü sze1--vénc>k költ::égveLésében jelenik meg (a folyószámlás szerv
feladata jellegének megfelelő költséghelyen) és az első áttételezésben ennek a költségvetési előirányzatnak a pénzellátásciról kell gondoskodni. Cstik
a második áttételezés teszi lehetővé, hogy a bruttó rendszerben megtervezett támogatás effektív átutalásával a szükséges pénzeszköz a folyószámlús
szerv gazdálkodási körébe kerüljön. Ez tehát azt jelenti, hogy a pozitív
irányú költségvetési kapcsolat teljesitéseként a folyószámlás szerv pénzellátása költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásával (átuta]ásá_val)
biztosítható.
A folyószámlás szerv pozitív irányú költségvetési kapcsolatának kettős áttételezésű finanszírozását a 2. táblázat szemléltPti. ·
2. táblázat
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A folyószámlás szerv poziUv irányú köllsl:gvclési kapcsolatának pénzellútúsúval összefüggésben szerelnék emlé.-keztetni mTc:i az alapelvre, hogy
i.l kiiltségvdés szerkezeti" rendjében az ó.llami költségvetést terhelő minden
kiati,\snak (vagy bevételnek) nemcsak valamely köllsl\;helyen és költség265

nem alatt kell megjelennie, hanem annak valamely bruttó rendszerben ga.zdúllcodó szervhez is tapadnia kell. Ezért kettős áttételezésű itt a fínanszírozús. Ennek látszólag ellentmond a költségvetési szervek gazdálkodási
rendszeréről szóló utasításának az a szab8.lya, amely szerint a fo1yószúmlás szerv a fejezet költségvetési számlá.iáról közvetlenül is fimmszírozható,
ekkor azonban a költségvetési támogatás fedezetének rendelkczCsre bocsátásáról javadulom átuta1ása úlján kell gondoskodni. Ami a pénzforgalomban végbemegy, az valóban a kettös áttételezésű pénzellátás ellen szó],
mert gyakorlatilag a pénzforgalom a 3. táblázat szerint alakul.
3. tábláwt
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A táblázat'világosan mutatja, hogy a tényleges pénzforgalom a brutii'.J
költségvetési ·szc-rv kiadási számláját nem érinti, tehát a pénzellátás valójában nem kettős áttételezésű. Csakhogy a bruttó rendszerű gazdálkodási kör ez esetben a költségvetésben előirányzott költségvetési támogatást illetően „tényszám né1kül marad". A megoldás tehát a számadási
egyezőség biztosítása é~·dekében azt követeli, hogy a bruttó rendszerű szerv
a költségvetési számláról közvetlenül kiutalt támogatás összegével - könyvilcgesen - emelje meg a kiadási számla kapott javadalmát és a számlúról teljesített kiadást is, ahogy azt a 4. táblázat szemlélteti..
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PtJm:forgulom ..-- ---

1

A ,J. túblúzat mutatja, hogy a költségvetési számláról t:;mogatils címén
k:iizvl'tlenül útutalt javadalom esetében is kettős áttételezésű pénzellátásról wm szó, csnk „pénzforgalmilag egyszerüsitett formában", ami a kettős
útlé•klczl.'s tl·nyét .elfedi. Ahhoz viszont, hogy ez a pénzforgalmi egyszerű
sítés jól funkcionáljon, az szükséges, hogy a fejezet - a támogatás címén a
folyó::;ziimlúkra útutalt javadalmak összegéről - külön értesítse a bruttó
rcndszcr(i költségvetési szervet, mert ez csak így tudja számadásait az
clsz{unolúsi rend helyreállítása érdekében könyvilE'gesen helyesbíteni.
V(:gül is 1~1egállapítható, hogy a folyószámlás szervek kettős áttételezl.'sű [inanszírozi.1.si rendszere pénz:forgalmilag lassúbb és bonyolu1tabb,
mint a Utmogaü;s címén ti.)rténő közvetler javad::i.lom átutalás, dc egyfelől
~iz. C'!sd,·1101:':si rend bctartásút a kettős áttételezés biztonságosabban szolgillj:1, rr:(,sfccl{5! ez felel meg jobban annak a követelménynek, hogy a pénzfo1·gaiom híven tükTözze a pénzügyi folyamatokat, s ennek a valóságos
infc,:·múció hordozója mégis csak a r.,énzforgalom.
I! t is rú kcU mutatni arra, hogy a pozitív irányú költségvetési kapcsolat teljesítését szolgáló költségvetési támogatás átutalásának időbeliségét
külön jcgi ÍO!'mula nem szabtUyozza.

1\z intézményi pénzeU:ítás módszerbeli szabályozási::.
A köH:;l•gvctési szervek gazdálkodási rendszerének jogi szabályozása
szerir,t a javadalmak összegének megállapítása - egy-egy költségvetétü
szerv részét'e - a finanszírozó- szerv által követelt gyakorlatnak megfelel 6l'l1 két módon lehetséges:
- a teljesítményen alapuló finanszírozás rendszerében finanszírozási
normutl!'ák alkalmaz8.sávali vagy egyéb esetben
--- a jóvúhag11ott költségvetés arányos hányada (negyedévi részletezés) alapján.
Ez khili egyfelől azt jelenti, hogy a pénzellátás előírt két módszere
Lt)rnllat iv, músfolől a költségvetési szervek pénzellátásához szükséges adat~;znlgú1ta1:1st - figyelemmel az alkalmazott finanszírozási módszer köveklm(:·nyeire - a fejezeteknek sajút hatáskörben kell megállapítaniok és
r.wgszr;pvczn i.ök.
1\. fi:Janszírozás e két módszere mellett kialakulóban van - elsősorban
a t wlomúnyos kuLatóintézeteknél - a feladat-Iinaszírozás módszere is,
amclyr01 a teljcss~g érdekében ugyancsak szólni kell.

A 1wn1wtíi; finanszírozási módszer
.A külls 1\~vetés végrehajlúsa sorún különbözö okok hatására a feladatok tc·lj,::-.íU:_s;t· ,1 terve:zctUíl vlléröen f!.1aku1hat. Reúlis követelmény teh..ít,
h(J!:Y a tl:nylc~;c~.cn tf'ljesítctt fehldatok péll7.Sziikségldt"t bocsússák a sze1·vv:-: l'L'!Hl„ll,;1,•1.C·sére. Ezzel a kö1Lc;{·.l~Vl'tési s7"1·vdrnél is megvalósítható,
lH.:·.." 111'·nZl'Sz!di:1.iH;; fr>lett cs,1k meghatúi·nzotl n•vnnyis(:\~ü és minőségű szol267

gáltatús teljesítése arányúban 1·end~·lkezzenek. Ellenkező esetben a tcn( ··
z{,si normalívákban tcslct öltött direklívi'.lk t:,v közben fellazlllnak, felci:.lcges pénz ái·amlik ki a közületi vásárlóerő keretében, ami in<l0kolatlan keresletet támaszt a piacon. A norm,c'ltív finanszírm:ús bevcze1és6vcl, vagyis az
eszközöknek a teljesítménnyel arányos rendelkezésre boc::,;álásával ez (:]kerülhető. A normatív finanszírozás olyan, viszonylag slabil pénzügyi sznbályozó, amely elősegíti a tC'rvszerű takarékos gazdálkodást és általa bb;tositani lehet az egységnyi foladc1tokra megállnpított rúforclilúsok bctarlúsát.
A gazdálkodó szervek pénzcllútúsúnál azokon a ü·rületekcn lehet finanszíro:-:ási normatívákat alkalmazni, ahol a szervek által nyújtott szolgáltatások vagy ellátott foladatc,k teljesítését olyan naturillis mutatókkal
(példáu1: ápolúsi napok, vizsgálati 0setC:k sz{1ma} lehcL mérni, amelyek
mennyiségi válto:L..í.sa a fclhasznűlt. (pénzügyi és anyagi) eszközökkel megközelítően arányos. A feladatok teljesítésén alapuló, normatív fimmszírozás a teljesítménymutatók mennyisCglnek arúnyában clszámollrntó eszközfelhasználás terv.szerinti pótlására irányul. A finanszírozús e rendszere feltételezi, hogy a gazdálkodó szervek rendelkeznek a megállapított készletidőnormák szerinti minimális készlctállománnyal, s a pénzellátás e készletszint fenntartását biztosítja.
A teljesítménymutatók egy egységére számított finanszírozási normatívákat az irányító szervek dolgozzák ki a részükre jóváhagyott éves költségvetés kiadási előirányzatai és az egységnyi indoJéolt l'ifordítások mérlegelésével.
·
A normntív finanszírozás megvalósításának legfontos«.bb előfeltétele
olyan meg-felelő teljesítménymutatók alkaln.azása, amelyek egyrészt a feladat teljesítésére vonatkoióan J?Ontos képet arlnak, más1·észt folyamatosan
megfigyelhetők, st·atisztikéiilag vagy számvitelileg nyomon követhetők. Tekintettel ana, hogy a norrnaJ.ív finanszírozás keretében a cél a tervezésnél elfogadott előini.nyzatoknctk a tervben rögzített feladatok teljesítésével arányos rendelkezésre bocsátása, a finanszírozási normatíváknak fogalább a tervezl'.'..si normatívák 1-észlctezettségét el kell frniök, de a finanszírnzó szervek a finaszírozás alapjául szolgáló mutatókat tovább finomíthatják, részletezhetik. Ennek .során a viszonylag állandó költs.égek változó hatását is kiszűrhetik. Ezeknek a költségeknek egy részére ugyanis - az jntézménytípustól és a feladattól függően különböző mértékben - a kihasználtság tartós és nagyobb mérvű változása hatással van.
A fcladnt teljesítésével arányosan vúltozó költségék, amelyeknek kggyakoribb és legáltalánosabb költségnemeit a költségnemrend „04 l\liúködési kiadás" elnevezésű rovata fogja át, csak olyan mértékben szabad a finanszírozás során renclelkezés1·e bocsátani, ahogyan a szentek a fe1adalokal
teljesítik (például: ellátottak élelmezése, gyógyszer-, illetve textilellátás).
Ez uJóbbiaknál a finanszírozási mutatóra jutó összeg megállapítása sorún
tisztázni kl:ll, hogy a költségek a kihasználtsággul egyenes, prng1·esszív
vagy degresszív nrftnyban vúllozna!{-e, és n kihas:málisó.g alakuLís{dtil
függően ennek megfelelően kell a pénzeszközöket rendelkezésre boc~{1tani.
A fin:-inszírozási normatívák kidnlgozús:1 és azoknak széh,~ kii1·b1'11
való alkalmazúsa a gazdálkodás jelentős- lei·ületfn biztosíthatná a teljt:sítményekkel arányos pl!nzcllátás gyDkorlatút, ami előnyösen éreztetné hatását a takarékos és előrelátó gnzdúlkodó.sban. Ezért n költs{,gvetési l'end-
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é,zc:r ezzel összefüggő fontosabb elemeinek kial~kításánál is arra kelleti

törekedni, hogy azok a normatíva finanszírozás gyakorlat:.it alátámasszák.
Hangsúlyozni kell, hogy a finanszírozásnak ez a módszere jelenleg nem
kötelező, hanem azt a fejezetek és a tanácsok teljesen szabadon, saját dönt0sük alapján választhatják.

11 költségvetés arányos hányada alapján
múd~.::cr: az intézmény-finanszírozás

történő

finanszírozási

Azoknál a költségvetési feladatoknál, ahol a tevékenység teljesítménymutatókkal nem mérhető, a finanszírozás alapját - a feladatteljesítés .folyamatos figyelemmel kísérése mellett - a jóváhagyott költségvetés
időarányos vagy ütemezett hányada képezi. Mivel azcinban a költségvetés
tervezési rendszerében nem az egyes költséghelyek előirányzatát, hanem a
költ~égncmek intézményi -szintű előirányzatait (bevétel, kiadás, béralap,
ft'1úji1.ás, beszerzés stb.) ütemezik, a költségvetés időarányos vagy ütemei'.t'lt hányada alapján történő pénzellátási módszer nem más, mint intézmény-fir.anszírnzás. Az intézmény-finanszírozás valójában a direkt irányftúsi rendszer eszköztárához tartozó keretgazdálkodó.si forma. Azért maradt
fonn ez U módsze1\ mert a költségvetési szervek egy részénél nincs lehctő
s{·g arra, hogy teljesítményüket naturális mutatókkal és a hozzáj~ k kapcsolható normatívákkal mérjék, illetőleg fejezzék ki, s így általában pénzellútúsukbar~ sem nyílik mód az intézmény-finanszírozásnál fejlettebb módszt'r alkalmazására.
fi..z intézmény-finanszírozás tehát elfogadható pénzellátási módszer, ha
mú:-; lehetőség nincsen. Kern helyeselhető azonban, hogy a finanszírozó
sz~rvck sz(1mos esetben akkor is az intézmény-finanszírozást alkalmazzák,
umikor egyébként a fejlettebb, közgazdaságilag megalapozottabb pénzellúUist biztosító normatív finanszírozás felté~elei is adottak. Ezzel akadályozzük az intézményi önállóság ki_bontakoztatását és lemondanak a normatív nióclszel'ek alkalmazásával járó előnyökről.
J\ j6vúhagyott költségvetés idő:irányos vagy ütemezett hányadára a1apozoit intézmény-finanszirozási módszerrel kapcsolatban rá kell még mutatni a követ.kezükre. A finanszírozó szerveknek itt is meg kell szervezniük
azt a belső információs rendszerl, amely biztosítja, hogy a szervek pénzellúl~·isa egyfelől zavartalan legyen, másfelől a szerveknél időközönként
nl! l..'.:pjen fel pazarlásra ösztönző pénzbőség. Megfelelő belső infortnációs
1·L·ncls;~c1· J.:iépitésc nél!cül ugyanis - a féléves beszámolóra, a bankszerve:::d h:1vi pénzforgalmi adataira építve - a pénzellátás csak mechanikus,m
{!tYL·nycsülhet. Ez esetben pedig a gazdálkodó szervek pénzellátásának a·
fr,j(·Y.ctekhcz történt decentralizálása nem válthatja be a hozzáfűzött reményi•!-:.ct. Süt, egy külön kiépített központi finanszíroZó szervezet a központi
pl"ní'.alappa1 való getzdálkodás hatékonysúgát az állam szempontjából sokk,il jnb!x,n {·rvényre tudnú juttatni.
\'l,gül, dc nem utolsó so1·ban - intézményi szemszögből azt is
ki Lcll enw1ni, hogy a köllségvelés időarányos vagy "Utemezdt hányadára
ubpom( t p{·nz~llMási módszer a javadalmak kiutalását csak nz év végéig
tc:s;.:i l~·hctíívé. A költs{!gvetési év lezór;isa után már ninc$ mód arra, hogy
~1z ii1tC·/'.llll·ny r:z lndo!-rnltnúl csel:Ieg ala<:sonyabb s7.intü pénzellátásának
Li·· ,':;zilC:~:O:;t ki_ivcLelje.
1

•
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A feladat-finanszíroztis módszere
A feladat-finanszírozás olyan pénzellátási módszer, amely nem általános érvényű jogi szabályozáson alapul, hanem különböző elgondolásokra
épülő kísérleti tapasztalatokra támaszkodva kezd kibontakozni. A gondolat
abból a felismerésből származik, hogy bizonyos feladatokat végző intézmények szakmai tevékenységének eredménye és annak elérését szolgáló pénzügyi eszközök között az intézmény-finanszírozás mócjszeréböl adódó lehetőségnél közgazdaságibb értelmű kapcsolatot kell teremteni, mert másként
nem lehet dönteni az ilyen tevékenységek megk'-zdésének vagy folyamatos
végeztetésének kérdésében.
'
A feladat-finanszírozás módszerének kidolgozására még 1969. évben
tett javaslatot egy, a tudományos kutatás helyzetével foglalkozó bizottság.
A javaslat szerint e finanszírozási módszernek azt a célt kell szolgálnia,
hogy az irányító szervek a tudományos kutatás-fejlesztést a társadalmi
szükségletek hatékonyabb kielégítése érdekében - a feladatok konkrét
meghatározása mellett - pénzügyi szabályozó eszközökkel is befolyásolják
és koordinálják.
.
A pénzellátás e módszerének szükségszerűségét az is alátámasztotta,
hogy a költségvetési szerveknél 1968-tól bevezetett gazdálkodási rendszer
a kutatóintézetek önállóságát is megnövelte és lehetővé tette számukra,
hogy alaptevékenységük sérelme nélkül nem költségvetési forrásokból finanszírozott úgynevezett szerződéses ni.unkát is vállalhassanak, ahol a
forrás (az árbevétel) már konkrét feladatokhoz tapad.
A feladat szerinti finanszírozás alkalmazhatóságához az biztosította a
legfőbb feltételt, hogy megindult, majd később megvalósult a tudományos
kutatás távlati tervezése (Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv),
amely kijelölte a legfontosabb kormányszintű kutatási feladatokat. Így
szükségszerűen merült fel olyan módszer kidolgozásának igénye, amely a
ráfordítások időbeli szakaszolását a programokhoz igazodóan határozza
meg. A pénzellátás kialakulóban levő módszerén belül~ a hálóterv szerinti
és a feltétel szerinti finanszírozási formák különböztethetők meg.
A hálóterv szerinti feladat-finanszírozás módszere akkor alkalmazható,
ha a kormányszintű ku_tatási téma munkafeladatokra, Ílletőleg munkaperiódusokra bontható és ezek - hálódiagramm készítésével - megfelelő
logikai sorrendbe kapcsolhatók. Ha az egész kormányszintű kutatási feladatr~ hálóterv nem kéSzíthető, akkor is lehetnek olyan részterületek,
amelyek a hálótervezéshez szükséges előfeltételekkel rendelkeznek. Ilyenkor részhálóterv készítése a kézenfekvő.
A kormányszintű kutatási célkitűzések egy része viszont olyan, amelyeknél csupán a munkafeladatok, illetve a munkaperióduSok jelölhetők ki.
Ez esétben feladatra vonatkozó előkalkuláció nélkül biztosítja a finanszírozá~ a pénzügyi eszközöket, megkövetelve akkor is azt, h0gy a teljesítéskor a pénzeszközökről a kutatóhelyek fo1adatonként számoljanak el. Ez tehát a feladat-finanszírozás feltétel szerinti formája.
Újabban n feladat-finanszírozás módszere abba az irányba fejlődik,
hogy a kutatóintézet érdekeit - az állami megbízá.sok és a .szerződéses
kutatások tekintetében - azonos nevezőre hozza.
A .feladat szerinti finanszírozás formálódó módszerbeli szabályai egyaránt tartalmaznak elemeket, amelyek lényegüket tekintve megfelelnek a
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lcljcsitm{:nyen alapuló finanszírozás és az intézmény-finanszírnzás köve!clm(:nyeinek is. Ezért a feladatfinanszí_rozás vegyes pénzellátási módszprb':nl fogható fel, amely
~
pénzügyi-gazdasági oldalról támasztja alá a felsőszintű döntéseket,
a pénzeszközök felhasználását a feladatok teljesítésével összhangbon biztosítja,
- a ráfordítások nagyságrendjéről a teljesítmény arányában ad folynmatos tájékoztatást és
- a kutatási st~ktúra megfelelő átalakítására ösztönöz .
-

-
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