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1. A kormányzati szektor elhatárolása
A KSH, az MNB és a Pénzügyminisztérium megbízottjai évről évre közösen döntik el, hogy
mely állami vállalatokat sorolják be kormányzati egységként. A KSH statisztikai adatokat
gyűjt a nonprofit intézményektől és meghatározza, ezek közül melyek tekintendők
kormányzati egységnek.
A jogi értelemben vett kormányzat (államháztartás) minden egysége automatikusan a
kormányzati szektor elemének minősül.
Az 1. melléklet tartalmazza a kormányzati szektorba sorolt egységek listáját.

2. A központi kormányzat
Ebben a részben a központi kormányzat alszektor (S.1311) egységtípusonként
rendelkezésre álló és felhasznált főbb adatforrásai, valamint az ESA95 meghatározások
elérése érdekében tett korrekciók leírása található, továbbá az előzetes, végleges és terv
adatok feldolgozását és az adatrevízió folyamatát is tartalmazza.
2.1 A rendelkezésre álló és felhasznált adatforrások
2.1.1. A központi kormányzat fő elemére vonatkozó adatforrások: „Az állam”
1a) Ezen alszektorra vonatkozóan az (n év) áprilisi és októberi jelentéshez rendelkezésre
álló/felhasznált információk a folyó, az n-1 és az n-2 évre:

1. táblázat– Adatforrások számbavétele1
Elszámolási
szabályok
(P/E/V)

Adatforrások
számbavétele

(n) április

(n) október

n-1 év

n-2 év

n-1 év

n-2 év

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

Költségvetési
Zárszámadás

P

•
Összefoglalás
(1) Folyó bevétel és kiadás
(2) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(3) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(4) Mérlegbeszámoló
•
Részletes
(5) Folyó bevétel és kiadás
(6) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás

1

R/H (rendelkezésre áll/felhasznált), R/NH (rendelkezésre áll/nem használt), NR/NH (nem áll rendelkezésre
/nem használt)
P (pénzforgalmi szemléleltű), E (eredményszemléletű), V (vegyes)

2

P

P

E
E
V
E
E
P
P

(7) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(8) Mérleg
•
Pénzügyi kimutatások
(9) Eredménykimutatatás
(10) Mérleg
•
Egyéb
adatszolgáltatás
(11) Statisztikai
adatgyűjtések
- GFCF(állóeszközfelhalmozás)statisztikai
adatgyűjtése
- Államadósság
statisztika
- Fizetési mérleg &
Nemzetközi tartalékok
pozíciója
- Értékpapír-állomány
statisztika
- Pénzügyi és bankstatisztika
(12) Egyéb:
Kincstári számlák
Vállalati adóbevallások
melléklete

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/NH

R/NH

R/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

A Kormányzati szektor adatforrásaiban nincs mélyebb bontás, mint az alszektorok
adatforrásainak bontása.
1b) Magyarázat arra, ha a rendelkezésre álló jelentéseket nem használjuk, illetve a
választás ismérvei abban az esetben, ha ugyanazon egységről két különböző forrás áll
rendelkezésre. (konzisztencia az egyéb alszektorokban használt adatforrásokkal,
eredményszemlélet, stb.)
A kincstári számlák szolgáltatják az adatforrást a költségvetés végrehajtásáról az év
során. A pénzügyi kimutatások összeállításakor az adatokat egyeztetni kell a kincstári
számlák és az adatszolgáltató egységek (szervezetek) kettős könyvelése között: mind a
pénzügyi kimutatások, mind pedig a költségvetési adatszolgáltatás adatai véglegesek.
1c) Az adatforrást a partnerszektor információi által kiegészítő adatok
A költségvetési intézményeknél rendelkezésre áll a költségvetési intézmények által
fizetett/kapott kamatok, valamint a folyó- és tőketranszferek partnerszektorokra/
alszektorokra vonatkozó adata.
A pénzügyi műveleteket illetően főleg a statisztikai adatgyűjtések adatait és nem a
kormányzati egység saját mérlegadatait használjuk. A pénzügyi számláknál nagyobbrészt
a partnerszektor által szolgáltatott információt használjuk a közvetlen kormányzati
források helyett. Ezzel biztosítható a többi alszektorral való konzisztencia a
számlarendszerben. A partnerszektorokra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés használatával
a piaci érték, az eredményszemléletű elszámolás és a partnerszektorra való bontás
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pontosabban oldható meg. A kormányzati adatokat tulajdonképpen csak ellenőrzési céllal
használjuk.
1d) Az ESA95 számlák összeállításához szükséges kiegészítő információk, amelyek a
Költségvetési beszámolóban (zárszámadásban) nem szerepelnek.
Az éves APEH adatokat használjuk az adók, támogatások besorolására, mert ezek az
adatok részletesebbek, mint amik a Költségvetési beszámolóban megjelennek.
A KSH a havi APEH adatokat használja az adók és támogatások eredményszemléletre
történő korrigálásához. Az MNB (Magyar Nemzeti Bank) a havi kincstár-adatok alapján
végzi el az adók és támogatások eredményszemléletű korrekcióját.
1e) Konzisztencia az “Állam” költségvetési beszámolójában használt besorolások és a
kormányzati szektor többi egységei által használt költségvetési adatszolgáltatások
besorolásai között.
A besorolások konzisztensek.
1f) A Nemzeti Statisztikai Intézmények által kért alapadatok forrása (direkt vagy indirekt)
A pénzügyi kimutatásokat a Kincstár gyűjti össze; a KSH és az MNB onnan kapja az
egyéni / összesített pénzügyi kimutatásokat.
1g) Az adatforrások jellege – pénzforgalmi, eredményszemléletű vagy vegyes
A Költségvetési beszámoló pénzforgalmi szemléletű.
Az eredménykimutatások pénzforgalmi szemléletűek, azonban a költségvetési intézmények
kettős könyvelési rendszere vegyes szemléletű, mivel az eszközökhöz és forrásokhoz
tartozó kinnlevőségeket is nyilvántartják és ezekkel együtt építik be a mérlegbe.
1h) Az alapadat forrásokon belüli konszolidáció
A Költségvetési beszámolóban a költségvetésből a központi költségvetési intézményeknek
adott illetve azoktól kapott átutalásokat konszolidálják.
1i) A közeljövőben várható, elszámolási szabályokban bekövetkező változások
Változások nem várhatók.
2.1.2 A központi kormányzatra vonatkozó adatforrások: egyéb jogi személyek/egyéb
központi kormányzati testületek
A) Elkülönített állami pénzalapok
2a) Ezen alszektorra vonatkozóan az (n év) áprilisi és októberi jelentéshez rendelkezésre
álló/felhasznált információk a folyó, az n-1 és az n-2 évre:
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2.A táblázat– Adatforrások számbavétele
Elszámolási
szabályok
(P/E/V)

Adatforrások
számbavétele

(n) április

(n) október

n-1 év

n-2 év

n-1 év

n-2 év

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

R/H

R/NH

R/NH

R/NH

Költségvetési
Zárszámadás

P

P

P

P

•
Összefoglalás
(1) Folyó bevétel és kiadás
(2) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(3) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(4) Mérlegbeszámoló
•
Részletes
(5) Folyó bevétel és kiadás
(6) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(7) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(8) Mérleg
•
Pénzügyi kimutatások
(9) Eredménykimutatatás
(10) Mérleg
•
Egyéb
adatszolgáltatás
(11) Statisztikai
adatgyűjtések
(12) Egyéb:
Kincstári számlák

2b) Magyarázat arra, ha a rendelkezésre álló jelentéseket nem használjuk, illetve a
választás ismérvei abban az esetben, ha ugyanazon egységről két különböző forrás áll
rendelkezésre. (konzisztencia az egyéb alszektorokban használt adatforrásokkal,
eredményszemlélet, stb.)
A kincstári számlák szolgáltatják az adatforrást a költségvetés végrehajtásáról az év
során. A pénzügyi kimutatások összeállításakor az adatokat egyeztetni kell a kincstári
számlák és az adatszolgáltató egységek (szervezetek) kettős könyvelése között: mind a
pénzügyi kimutatások, mind pedig a költségvetési adatszolgáltatás adatai véglegesek.
2c) Az adatforrást a partnerszektor információi által kiegészítő adatok
A Költségvetési beszámolóban a kapott/fizetett kamatokra, illetve a kapott/fizetett folyó- és
tőketranszferekre vonatkozóan partnerszektor/ partner alszektor bontású adatok állnak
rendelkezésre.
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2d) Az ESA95 számlák összeállításához szükséges kiegészítő információk, amelyek a
pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek.
A KSH az adók és támogatások eredményszemléletű korrekciójához az APEH havi adatait
használja. Az MNB (Magyar Nemzeti Bank) az adók és támogatások eredményszemléletű
korrekcióját a havi kincstári adatok alapján végzi.
2e) Konzisztencia ezen alszektorban használt besorolások és a kormányzati szektor más
alszektorához tartozó egységek költségvetési beszámolójának besorolása között.
A besorolások konzisztensek.
2f) A Nemzeti Statisztikai Intézmények által kért alapadatok forrása (direkt vagy indirekt)
A pénzügyi kimutatásokat a Kincstár gyűjti össze; a KSH és az MNB onnan kapja az
egyedi pénzügyi kimutatásokat.
2g) Az adatforrások jellege – pénzforgalmi, eredményszemléletű vagy vegyes
A Költségvetési beszámoló pénzforgalmi szemléletű.
Az eredménykimutatások szintén pénzforgalmi szemléletűek, azonban a kettős könyvelés
rendszere vegyes szemléletű, mivel az eszközökhöz és forrásokhoz tartozó kinnlevőségeket
is nyilvántartják és ezekkel együtt építik be a mérlegbe.
2h) Az alapadat forrásokon belüli konszolidáció
Nincsen
2i) A közeljövőben várható, elszámolási szabályokban bekövetkező változások
Változások nem várhatók.
B) Központi kormányzatba sorolt állami / közcélú vállalatok
2a) Ezen alszektorra vonatkozóan az (n év) áprilisi és októberi jelentéshez rendelkezésre
álló/felhasznált információk a folyó, az n-1 és az n-2 évre:
2. B táblázat– Adatforrások számbavétele
Elszámolási
szabályok
(P/E/V)

Adatforrások
számbavétele

(n) április

(n) október

n-1 év

n-2 év

n-1 év

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

n-2 év

Költségvetési
Zárszámadás
•
Összefoglalás
(1) Folyó bevétel és kiadás
(2) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás

6

NR/NH
NR/NH

P

P

P

E
E
V
E
E
E

E

E

(3) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(4) Mérlegbeszámoló
•
Részletes
(5) Folyó bevétel és kiadás
(6) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(7) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(8) Mérleg
•
Pénzügyi kimutatások
(9) Eredménykimutatatás
(10) Mérleg
•
Egyéb
adatszolgáltatás
(11) Statisztikai
adatgyűjtések
- SBS adatgyűjtés
- GFCF Statisztikai
adatgyűjtés
-Fizetési mérleg &
Nemzetközi tartalékok
pozíciója
-Értékpapír-állomány
statisztika
-Pénzügyi és bank
statisztika
-Kormányzati szektorba
sorolt egységek
(szervezetek) negyedéves
statisztikai célú mérlegei
(12) Egyéb:
Vállalati jövedelemadóbevallás beleértve az
eredménykimutatás és
mérleg főbb aggregátumait
Üzleti terv és gyorsjelentés
az eredménykimutatásról és
a mérlegről

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

NR/NH

R/H

R/H

R/H

R/H

R/NH

R/NH

R/NH

2b) Magyarázat arra, ha a rendelkezésre álló jelentéseket nem használjuk, illetve a
választás ismérvei abban az esetben, ha ugyanazon egységről két különböző forrás áll
rendelkezésre. (konzisztencia az egyéb alszektorokban használt adatforrásokkal,
eredményszemlélet, stb.)
Az üzleti tervekből és gyorsjelentésekből számított előzetes adatokat a második jelentésre
módosítjuk, ekkorra már az éves eredménykimutatások és mérlegek főbb aggregátumai is
rendelkezésre állnak a vállalati jövedelemadó adatbázisból.
2c) Az adatforrást a partnerszektor információi által kiegészítő adatok
A partnerszektor információk csak a jogi értelemben vett központi kormányzattal, illetve
az önkormányzatokkal folytatott műveletekre vonatkozóan állnak rendelkezésre.
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A pénzügyi műveleteket illetően főleg a statisztikai adatgyűjtések adatait és nem a
kormányzati egység saját mérlegadatait használjuk. A pénzügyi számláknál nagyobbrészt
a partnerszektor által szolgáltatott információt használjuk a közvetlen kormányzati
források helyett. Ezzel biztosítható a többi szektorral való konzisztencia a
számlarendszerben. A partnerszektorokra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés használatával
a piaci érték, az eredményszemléletű elszámolás és a partnerszektorra való bontás
pontosabban oldható meg. A kormányzati adatokat tulajdonképpen csak ellenőrzésre
használjuk.
2d) Az ESA95 számlák összeállításához szükséges kiegészítő információk, amelyek a
pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek.
A Költségvetési beszámoló adatait kiegészítő információként használjuk az átsorolt
vállalatok ESA számláinak összeállításakor.
2e) Konzisztencia ezen alszektorban használt besorolások és a kormányzati szektor más
alszektorához tartozó egységek költségvetési beszámolójának besorolása között.
Nincs konzisztencia, a besorolás az üzleti számvitel szabályainak megfelelő.
2f) A Nemzeti Statisztikai Intézmények által kért alapadatok forrása (direkt vagy indirekt)
A vállalati jövedelem adóbevallásokat az APEH gyűjti be; a KSH és MNB onnan kapja az
egyedi adóbevallásokat.
A negyedéves mérlegjelentéseket az MNB is gyűjti.
Az SBS felvételeket a KSH készíti.
Az üzleti terveket és gyorsjelentéseket a Pénzügyminisztériumnak kell megküldeni, amely
továbbítja ezeket a KSH-nak és az MNB-nek.
2g) Az adatforrások jellege – pénzforgalmi, eredményszemléletű vagy vegyes
Minden adatforrás eredményszemléletű, de az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő
Részvénytársaság (ÁPV Rt.) havi pénzforgalmi adatszolgáltatást is nyújt az MNB-nek.
2h) Az alapadat forrásokon belüli konszolidáció
Nincsen
2i) A közeljövőben várható, elszámolási szabályokban bekövetkező változások
Változások nem várhatók.
C) A központi kormányzatba sorolt nonprofit intézmények
2a) Ezen alszektorra vonatkozóan az (n év) áprilisi és októberi jelentéshez rendelkezésre
álló/felhasznált információk a folyó, az n-1 és az n-2 évre:
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2.C táblázat – Adatforrások számbavétele
Elszámolási
szabályok
(P/E/V)

Adatforrások
számbavétele

(n) április

(n) október

n-1 év

n-2 év

n-1 év

n-2 év

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

Költségvetési
Zárszámadás

P

P

P

P
E
V
E
E

•
Összefoglalás
(1) Folyó bevétel és kiadás
(2) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(3) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(4) Mérlegbeszámoló
•
Részletes
(5) Folyó bevétel és kiadás
(6) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(7) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(8) Mérleg
•
Pénzügyi kimutatások
(9) Eredménykimutatatás
(10) Mérleg
•
Egyéb
adatszolgáltatás
(11) Statisztikai
adatgyűjtések
- Nonprofit intézmények
körében végzett adatfelvétel
-GFCF adatfelvétel
-Fizetési mérleg &
Nemzetközi tartalékok
pozíciója
-Értékpapír-állomány
statisztika
-Pénzügyi és bank
statisztika
(12) Egyéb:

2b) Magyarázat arra, ha a rendelkezésre álló jelentéseket nem használjuk, illetve a
választás ismérvei abban az esetben, ha ugyanazon egységről két különböző forrás áll
rendelkezésre. (konzisztencia az egyéb alszektorokban használt adatforrásokkal,
eredményszemlélet, stb.)
Nincs ilyen eset.
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2c) Az adatforrást a partnerszektor információi által kiegészítő adatok
A jogi értelemben vett kormányzati szektor alszektoraival folytatott műveletekről
rendelkezésre állnak a partnerszektor információk.
A pénzügyi műveleteket illetően főleg a statisztikai adatgyűjtések adatait és nem a
kormányzati egység saját mérlegadatait használjuk. A pénzügyi számláknál nagyobbrészt
a partner szektor információt használjuk a közvetlen kormányzati források helyett. Ezzel
biztosítható a többi szektorral való konzisztencia a számlarendszerben. A
partnerszektorokra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés használatával a piaci érték, az
eredményszemléletű elszámolás és a partnerszektorra való bontás pontosabban oldható
meg. A kormányzati adatokat tulajdonképpen csak ellenőrzésre használjuk.
2d) Az ESA95 számlák összeállításához szükséges kiegészítő információk, amelyek a
pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek
A kormányzatba sorolt nonprofit intézmények ESA számláinak összeállításakor a
Költségvetési beszámoló adatait kiegészítő információként használjuk.
2e) Konzisztencia ezen alszektorban használt besorolások és a kormányzati szektor más
alszektorához tartozó egységek költségvetési beszámolójának besorolása között.
Nincs konzisztencia. A nonprofit intézmények egyszerűsített pénzforgalmi szemléletű
számvitelt alkalmaznak; a besorolás hasonló a költségvetési intézmények által
használthoz.
2f) A Nemzeti Statisztikai Intézmények által kért alapadatok forrása (direkt vagy indirekt)
Az adatfelvételeket a KSH írja elő és gyűjti.
2g) Az adatforrások jellege – pénzforgalmi, eredményszemléletű vagy vegyes
Pénzforgalmi adatok
2h) Az alapadat forrásokon belüli konszolidáció
Nincsen
2i) A közeljövőben várható, elszámolási szabályokban bekövetkező változások
Változások nem várhatók.
2.1.3 Az (n) év áprilisi jelentés (n-1) folyó évi adatai – részletes magyarázat
i) Az első jelentésben a folyó éves előzetes és a végleges adatok adatforrásai közösek.
A nem pénzügyi számlák esetén a negyedéves és éves számlák összeállítása külön-külön
történik, az adatforrások különbözőek: valójában ezen a területen nincsenek közös
adatforrásai az előzetes és végleges adatoknak.
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A központi kormányzat és az elkülönített állami pénzalapok adatai az első jelentésben a
negyedéves nem-pénzügyi számlákból származnak, amelyek az Államkincstártól érkező
havi jelentéseken alapulnak.
A következő jelentéseknél a Költségvetési beszámolók adatait használjuk.
A pénzügyi számlák összeállításánál a módszer különböző: az éves számlák a negyedéves
számlák összegeként jönnek létre: azaz a negyedéves és éves pénzügyi számlák illetve az
előzetes és végleges EDP adatok adatforrásai megegyeznek.
ii) Az első jelentés esetén használt adatforrások
Kincstári számlák
Negyedéves statisztikai adatgyűjtések az állóeszköz-felhalmozásról
Üzleti terv és gyorsjelentés az eredménykimutatásról és a mérlegről.
iii) Az első jelentésnél használt becslési módszerek és súlya a központi költségvetésben és
a központi kormányzat egyéb egységeiben
A központi kormányzatba sorolt nonprofit intézmények és egyes állami/közcélú vállalatok
negyedéves adatait becsüljük.
2.1.4 Az auditálás folyamata
I) A központi kormányzat auditálásra benyújtott hivatalos egyenlege
Az elkülönített állami pénzalapokat, társadalombiztosítási pénztárakat, állami
vállalatokat és egy adott szintet meghaladó költségvetésű vagy (banki) kölcsönt igénylő
vagy értékpapírt kibocsátó önkormányzatokat minden évben kötelező jelleggel független
könyvvizsgálók auditálják.
A Számvevőszék az Országgyűlés megbízásából évről évre auditálja a Központi
költségvetés beszámolóját (beleértve a központi költségvetési intézményeket), az
Elkülönített állami pénzalapokat, a Társadalombiztosítási pénztárakat, az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-t és bizonyos mintaválasztással kiválasztott
önkormányzatokat.
A Számvevőszék a pénzügyi auditáláson túl más vizsgálatokat is végez a központi
kormányzat körében.
II) Az auditálási folyamat eredményeinek beépítése a nemzeti számlákba
A Számvevőszék ténymegállapításai, amennyiben azok módosítják az érintett szervezetek
egyenlegeit és mérlegösszegeit, beépülnek az Országgyűlés által elfogadott Költségvetési
beszámoló (zárszámadás) végleges változatába. (A beszámoló magában foglalja a
Központi költségvetés, az Elkülönített állami pénzalapok és a Társadalombiztosítási
Alapok beszámolóját is). Ezek a ténymegállapítások automatikusan beépülnek a nemzeti
számlák számításaiba. Az egyes műveletek téves besorolásával kapcsolatos
ténymegállapításokat is figyelembe veszik.
2.2 Adatfeldolgozás
2.2.1 Előzetes és végleges adatok
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a) Azok a pénzügyi műveletek, amelyek a központi kormányzat költségvetési
egyenlegében szerepelnek, de a 2. táblában nincsenek benne.
Hitelek nyújtása: közérdekű hitelezés nem kormányzati egységeknek.
Hitelek törlesztése: főleg külföldi kormányoktól.
Részvények vásárlása: pénzügyi/nem pénzügyi vállalatok részvényeinek vásárlása
Részvények eladása: pénzügyi/nem pénzügyi vállalatok részvényeinek eladása; osztalék a
Központi Banktól; pénzbevonásból származó nyereség
Egyéb pénzügyi műveletek: a kormányzat által kiadásként elszámolt előleget és a
gazdaság egyéb szektorai által bevételként elszámolt előleget figyelmen kívül kell hagyni.
b) Információ és módszerek a pénzforgalmi adatok eredményszemléletesítésére, a kamatot
kivéve.
Adók: Időkülönbözettel korrigált pénzforgalmi adatokat használunk. A rendszeres
időközönként fizetendő adókat időkülönbözettel korrigáljuk, míg a nem rendszeresen
fizetendő adók (pl. örökösödési és ajándékozási illeték) vagy az évente egyszer-kétszer, de
a folyó év végéig befizetendő adók pénzforgalmi szemléletben vannak elszámolva a
számlákban. Az idő korrekció adatforrása: APEH havi jelentései.
- Termékadók:
ÁFA: az adófizetések 1 hónapos időkülönbözettel vannak korrigálva, az adóvisszatérítések
elszámolása az adóbevallásban szereplő összeg szerint történik.
Egyszerűsített vállalkozói adó: két hónapos időeltolással van korrigálva.
Fogyasztási adók, regisztrációs díj, kulturális járulék, játékadó és turisztikai hozzájárulás,
innovációs járulék: 1 hónapos korrekció.
Import adók, szeszadó, adásvételi illeték, erdőfenntartási járulék, befizetés a Nukleáris
alapba, környezetvédelmi termékdíj, környezetterhelési díj: pénzforgalmi szemléletben van
elszámolva a számlákban.
- Egyéb termelési adók:
Szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás: 1 hónapos korrekció.
Földvédelmi járulék, szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj: pénzforgalmi
szemléletben.
- Folyó jövedelem- és vagyonadók:
Személyi jövedelemadó: az előleg 1 hónappal van korrigálva, míg a végső adófizetés az
adófizetési kötelezettség időpontjában van elszámolva (t+1 év márciusában),
Társasági adó: az adóelőleg pénzforgalmi szemléletben van elszámolva, tekintettel a havi
előlegfizetésre és az év végi feltöltési kötelezettségre. A végső adófizetés az adófizetési
kötelezettség időpontjában van elszámolva (t+1 év májusában).
Eljárási illeték: pénzforgalmi szemléletben.
- Tőkeadók
Örökösödési és ajándékozási illeték: pénzforgalmi szemléletben.
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A Munkaerőpiaci alapnak (a központi kormányzathoz tartozik) fizetendő
társadalombiztosítási hozzájárulások: 1 hónapos időkülönbözettel vannak korrigálva. Az
idő korrekció adatforrása: APEH havi jelentései.
Támogatások:
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása: 1 hónappal van
korrigálva. Az idő korrekció adatforrása: APEH havi jelentései.
Mezőgazdasági támogatások: az időkorrekció a mezőgazdasági szatellitszámlákból van
átvéve.
Folyó termelő felhasználás: korrigálva van a termék- és szolgáltatásvásárlással
kapcsolatos szállító állomány változásával (+), és a készletállomány-változással (-).
Adatforrás: a költségvetési intézmények mérlege és az éves jelentésben rendelkezésre álló
kiegészítő információk.
Munkavállalói jövedelem: (bérek és keresetek és a társadalombiztosítási hozzájárulások):
1 hónapos időkorrekció. Adatforrás: a költségvetési intézmények éves jelentésében
rendelkezésre álló kiegészítő információk és kincstári adatok.
Piaci kibocsátás és egyéb, nem piaci kibocsátás: a költségvetési intézmények
szolgáltatásaiért kapott vevőkövetelések változásával van korrigálva. Adatforrás: a
költségvetési intézmények mérlege és az éves jelentésben rendelkezésre álló kiegészítő
információk.
Bruttó állóeszköz-felhalmozás: a költségvetési pénzforgalmi adatok helyett a KSH bruttó
állóeszköz-felhalmozással kapcsolatos adatgyűjtéséből származó eredményszemléletű
adatait használjuk.
EU transzferek: Az EU transzferek eredményszemléletű korrekcióját tartalmazza.
c) A kamatok eredményszemléletű számbavételének forrásai és módszere:
A kamatok eredményszemléletű számbavételének forrása a központi kormányzat esetén az
Állami Adósságkezelő Központ Rt. Az ÁKK Rt a következő módszert használja:
1. Alapvetően egy adott időszakban egy adósságelem kamata eredményszemléletben
egyenlő a pénzforgalmi nettó kamat (diszkont kincstárjegy esetében a diszkontot kamatnak
kell tekinteni) valamint az időszak eleji és az időszak végi felhalmozott kamatok
különbözetének összegével. A vizsgált időszak elejének felhalmozott kamata az előző
időszakot, míg az időszak végének felhalmozott kamata a jelenlegi időszakot érinti.
2. Államkötvények esetében ez az összeg módosul, mert a kibocsátási ár eltérhet a
névértéktől valamint a kötvénysorozatok újranyitása esetén a piaci ár felhalmozott
kamatot is tartalmaz. Ezt a diszkontot vagy prémiumot, amely a kibocsátáskor
pénzforgalmi kamatkiadás vagy kamatbevétel, eredményszemléletben szét kell osztani az
adósságelem teljes élettartamára és a vizsgált időszak arányában az 1. pontban leírt
kamatot korrigálni kell.
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d) Információ az egyéb követelésekről/tartozásokról, amelyek szerepelnek a költségvetési
egyenlegben.
A költségvetési egyenlegben (a költségvetés végrehajtási jelentése) időnként
előlegfizetések is szerepelnek. Ezek az „egyéb pénzügyi műveletek” sor alatt találhatók.
A Jelentés 2. táblájában az „egyéb követelések” és „egyéb tartozások” alatt szereplő
korrekciók más adatforrásokból származnak: a 2.2.1.b pontban leírt időkorrekciók vannak
itt feltüntetve.
e) A központi kormányzatba sorolt vagy azon kívüli egységekkel kapcsolatos korrekciók
forrásai és elszámolásának módszerei.
Központi kormányzatba sorolt állami / közcélú vállalatok: Ezek az egységek nem piaci
termelők. A nem pénzügyi számlák összeállításánál ugyanazt a módszert alkalmazzuk,
mint az egyéb nem piaci termelőknél. Mivel adataik eredményszemléletűek, nincs szükség
időkorrekcióra.
A
nem
pénzügyi
számlák
összeállítása
adóbevalláson,
eredménykimutatáson és mérleg adatokon alapul.
Központi kormányzatba sorolt nonprofit intézmények: a teljes nem pénzügyi
számlarendszer összeállításakor ugyanazon módszert alkalmazzuk, mint az egyéb nem
piaci termelőknél. Adatforrás: a KSH nonprofit intézmények körében végzett adatgyűjtése.
f) Egyéb, rendszeresen végrehajtott korrekciók.
-Követelés elengedés más alszektorokkal szemben (főleg TB alapok): (negatív előjellel) A
Társadalombiztosítási alapokkal szembeni követelés elengedése.
- Követelés elengedés közcélú pénzügyi és nem pénzügyi vállalatokkal szemben (főleg
bankok, közlekedési vállalatok), (negatív előjellel) A támogatott vállalatok tőketranszfer
igényéről való lemondását tartalmazza (például MÁV-nak adott tőketranszfer).
-Adósság elengedés külföldi kormányokkal szemben: (negatív előjellel) Egyéb államokkal
szembeni adósság elengedés céljából nyújtott tőketranszfereket tartalmaz (például Irak,
Oroszország, Kambodzsa államadósságának elengedése).
- Adósságátvállalás közcélú nem pénzügyi vállalatokkal szemben (főleg kulturális, útépítő
és fenntartó vállalatok) (negatív előjellel) Nem pénzügyi vállalatok (S.11-be sorolt)
adósságátvállalásait tartalmazza részletezve.
- Tőkeinjekció közcélú nem pénzügyi vállalatoknak (a tőkeinjekció újraosztályozása,
alkalmanként). (negatív előjellel)Olyan tőkeinjekciókat tartalmaz, melyek nem jelennek
meg a hivatalos egyenlegben, de a deficitet befolyásoló tőketranszferként jelenkeznek.
- Az ÁPV Rt. Privatizációs bevételeinek befizetése a KESZ-re: (pozitív előjellel) Olyan
tőketranszfer bevételeket tartalmaz, melyeket a kincstár kap az ÁPV Rt.-től. A
privatizációs eljárással összefüggésben. A hivatalos egyenlegben nem jelenik meg.
- Mobil telefon licenc-ek: (pozitív előjellel) A mobil telefon licencek kormányzati
bevételként elszámolt korrigált bevételeit tartalmazza az engedély kiadásának és nem
annak kifizetésének időpontjában (ez hatással van a kormányzati hiányra).
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- Gripen újraosztályozása: A Gripen repülőgépek lízingjének korrekcióját tartalmazza,
mely a nemzeti számlákban pénzügyi lízingként szerepel. Ez a tételt a szállítás
időpontjában rögzítik, mely ekkor fejti ki hatását a kormányzati hiányra (Katonai
felszerelések eredményszemléletű korrekciója).
g) Különleges figyelmet érdemlő műveletekkel kapcsolatos információk forrásai (olyan
esetek, amelyek a költségvetési számokban nem közvetlenül beazonosíthatók):
adósságátvállalás, adósság elengedés, privatizáció, értékpapírosítás, tőkeinjekció közcélú
vállalatoknak, a központi banktól származó befizetések.
Az adósságátvállalásról és adósság elengedésről a Költségvetési és a Zárszámadási
törvényben találhatók információk.
A privatizációs kiadásokról és bevételekről az ÁPV Rt. (kormányzati szektorba tartozik)
éves jelentésében állnak rendelkezésre adatok.
A tőkeinjekcióról a költségvetési számokban találhatók adatok, de a műveletek jellegét
(pénzügyi/nem pénzügyi) meg kell vizsgálni. A partnerszektor eredménykimutatását és
mérlegét is behatóan át kell tanulmányozni.
Ugyanez a helyzet a központi bankkal kapcsolatos műveletekkel, mivel az adatok a
költségvetési számokban rendelkezésre állnak, de a kifizetéseket pénzügyi és nem pénzügyi
műveletekre kell csoportosítani. A bank éves jelentését és Kincstári adatokat használunk
erre a célra.
2.2.2 A revízió folyamata
Az első jelentés utáni adatrevízió lépései az „Állam” és a központi kormányzat egyéb
egységeinél.
1.Az áprilisi jelentés adatai a negyedéves számlákon alapulnak.
2.A KSH t+1 év szeptemberére összeállítja a kormányzati szektor nem pénzügyi
számláinak első változatát. Ezeket használjuk a Jelentésben. A számlák az Állami
Számvevőszéknek (ÁSZ) benyújtott zárszámadási tervezet számain alapulnak. Ezek az
adatok még nem véglegesek, mivel az ÁSZ-nak auditálnia kell és a Parlamentnek el kell
fogadnia. A kormányzatba sorolt vállalatok adatai auditáltak vagy közvetlenül auditálás
előtt állnak.
3. A KSH t+2 év márciusára az auditált zárszámadási adatokkal kicseréli az előző
változat adatait.
4. A KSH t+18 hónapra az összes szektor nem pénzügyi számláit lezárja. A szektorok
között az adatok összhangban vannak. A t+2 év szeptember 30-i Jelentés adatai ezeken a
számlákon alapulnak. Ez tekinthető végleges változatnak.

3. Szövetségi állam
Nem értelmezhető

4. Helyi önkormányzat
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Ebben a részben az önkormányzat alszektor (S.1313) egységtípusonkénti rendelkezésre
álló és felhasznált főbb adatforrásai, valamint az ESA95 meghatározások elérése
érdekében tett korrekciók leírása találhatók. Továbbá az előzetes, végleges és folyó adatok
feldolgozását és az adatrevízió folyamatát is tartalmazza.
4.1 A rendelkezésre álló és felhasznált adatforrások
4.1.1. A helyi önkormányzat fő elemeire vonatkozó adatforrások: helyi és kisebbségi
önkormányzatok
3. táblázat– Adatforrások számbavétele
Elszámolási
szabályok
(P/E/V)

Adatforrások
számbavétele

(n) április

(n) október

n-1 év

n-2 év

n-1 év

n-2 év

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

Költségvetési
Zárszámadás

P

P

P

E
E
V
E

•
Összefoglalás
(1) Folyó bevétel és kiadás
(2) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(3) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(4) Mérlegbeszámoló
•
Részletes
(5) Folyó bevétel és kiadás
(6) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(7) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(8) Mérleg
•
Pénzügyi kimutatások
(9) Eredménykimutatatás
(10) Mérleg
•
Egyéb
adatszolgáltatás
(11) Statisztikai
adatgyűjtések
- GFCF (állóeszközfelhalmozás)statisztikai
adatgyűjtése
- Fizetési mérleg &
Nemzetközi tartalékok
pozíciója
- Értékpapír-állomány
statisztika
- Pénzügyi és bankstatisztika
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P

(12) Egyéb:
Összevont gyorsjelentés a
bevételekről és kiadásokról

R/H

R/NH

R/NH

R/NH

1b) Magyarázat arra, ha a rendelkezésre álló jelentéseket nem használjuk, illetve a
választás ismérvei abban az esetben, ha ugyanazon egységről két különböző forrás áll
rendelkezésre. (konzisztencia az egyéb alszektorokban használt adatforrásokkal,
eredményszemlélet, stb.)
Év közben a számla összeállításának adatforrásai a gyorsjelentések. Ezeket csak az első
Jelentéshez használjuk, a második Jelentéshez a Költségvetési beszámolót vesszük
figyelembe.
1c) Az adatforrást a partnerszektor információi által kiegészítő adatok
Ebben az alszektorban rendelkezésre áll az önkormányzatok által fizetett/kapott kamatok,
valamint a folyó- és tőketranszferek partnerszektorokra/alszektorokra vonatkozó adata.
A pénzügyi műveleteket illetően főleg a statisztikai adatgyűjtések adatait és nem a
kormányzati egység saját mérlegadatait használjuk. A pénzügyi számláknál nagyobbrészt
a partnerszektor által szolgáltatott információt használjuk a közvetlen kormányzati
források helyett. Ezzel biztosítható a többi alszektorral való konzisztencia
számlarendszerben. A partnerszektorokra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés használatával
a piaci érték, az eredményszemléletű elszámolás és a partnerszektorra való bontás
pontosabban oldható meg.. A kormányzati adatokat tulajdonképpen csak ellenőrzésre
használjuk.
1d) Az ESA95 számlák összeállításához szükséges kiegészítő információk, amelyek a
pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek.
Nincsenek ilyenek.
1e) Konzisztencia ezen alszektorban használt besorolások és a kormányzati szektor más
alszektorához tartozó egységek költségvetési beszámolójának besorolása között.
A besorolások konzisztensek.
1f) A Nemzeti Statisztikai Intézmények által kért alapadatok forrása (direkt vagy indirekt)
A pénzügyi kimutatásokat és a negyedéves jelentéseket a Kincstár gyűjti össze; a KSH és
az MNB onnan kapja az egyéni / összesített pénzügyi kimutatásokat.
1g) Az adatforrások jellege – pénzforgalmi, eredményszemléletű vagy vegyes
Az eredménykimutatások pénzforgalmi szemléletűek, azonban a költségvetési intézmények
kettős könyvelési rendszere vegyes szemléletű, mivel az eszközökhöz és forrásokhoz
tartozó kinnlevőségeket is nyilvántartják és ezekkel együtt építik be a mérlegbe.
1h) Az alapadat forrásokon belüli konszolidáció
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Az egyes önkormányzatok és azok költségvetési intézményei között végbemenő
átutalásokat konszolidálják.
1i) A közeljövőben várható, elszámolási szabályokban bekövetkező változások
Változások nem várhatók.
4.1.2 A helyi önkormányzatok adatforrásai: önkormányzati testületek/nonprofit
intézmények
Önkormányzatba sorolt vállalatok
2a) Ezen alszektorra vonatkozóan az (n év) áprilisi és októberi jelentéshez rendelkezésre
álló/felhasznált információk a folyó, az n-1 és az n-2 évre:
2. táblázat– Adatforrások számbavétele
Elszámolási
szabályok
(P/E/V)

Adatforrások
számbavétele

(n) április

(n) október

n-1 év

n-2 év

n-1 év

n-2 év

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

Költségvetési
Zárszámadás

P

P

P

E
E
V
E

•
Összefoglalás
(1) Folyó bevétel és kiadás
(2) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(3) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(4) Mérlegbeszámoló
•
Részletes
(5) Folyó bevétel és kiadás
(6) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(7) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(8) Mérleg
•
Pénzügyi kimutatások
(9) Eredménykimutatatás
(10) Mérleg
•
Egyéb
adatszolgáltatás
(11) Statisztikai
adatgyűjtések
- SBS adatgyűjtés
- GFCF Statisztikai
adatgyűjtés
-Fizetési mérleg &
Nemzetközi tartalékok
pozíciója
-Értékpapír-állomány
statisztika
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E
E

E

E

-Pénzügyi és bank
statisztika
-Kormányzati szektorba
sorolt egységek
(szervezetek) negyedéves
statisztikai célú mérlegei
(12) Egyéb:
Vállalati jövedelemadóbevallás beleértve az
eredménykimutatás és
mérleg főbb aggregátumait
Üzleti terv és gyorsjelentés
az eredménykimutatásról és
a mérlegről

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

NR/NH

R/H

R/H

R/H

R/H

R/NH

R/NH

R/NH

2b) Magyarázat arra, ha a rendelkezésre álló jelentéseket nem használjuk, illetve a
választás ismérvei abban az esetben, ha ugyanazon egységről két különböző forrás áll
rendelkezésre. (konzisztencia az egyéb alszektorokban használt adatforrásokkal,
eredményszemlélet, stb.)
Az üzleti tervekből és gyorsjelentésekből számított előzetes adatokat a második jelentésre
módosítjuk, ekkorra már az éves eredménykimutatások és mérlegek főbb aggregátumai is
rendelkezésre állnak a vállalati jövedelemadó adatbázisból.
2c) Az adatforrást a partnerszektor információi által kiegészítő adatok
A partnerszektor információk csak a jogi értelemben vett központi kormányzattal, illetve
az önkormányzatokkal folytatott műveletekre vonatkozóan állnak rendelkezésre.
A pénzügyi műveleteket illetően főleg a statisztikai adatgyűjtések adatait és nem a
kormányzati egység saját mérlegadatait használjuk. A pénzügyi számláknál nagyobbrészt
a partnerszektor által szolgáltatott információt használjuk a közvetlen kormányzati
források helyett. Ezzel biztosítható a többi szektorral való konzisztencia a
számlarendszerben. A partnerszektorokra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés használatával
a piaci érték, az eredményszemléletű elszámolás és a partnerszektorra való bontás
pontosabban oldható meg. A kormányzati adatokat tulajdonképpen csak ellenőrzésre
használjuk.
2d) Az ESA95 számlák összeállításához szükséges kiegészítő információk, amelyek a
pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek.
A Költségvetési beszámoló adatait kiegészítő információként használjuk az átsorolt
vállalatok ESA számláinak összeállításakor.
2e) Konzisztencia ezen alszektorban használt besorolások és a kormányzati szektor más
alszektorához tartozó egységek költségvetési beszámolójának besorolása között.
Nincs konzisztencia, a besorolás az üzleti számvitel szabályainak megfelelő.
2f) A Nemzeti Statisztikai Intézmények által kért alapadatok forrása (direkt vagy indirekt)
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A vállalati jövedelem adóbevallásokat az APEH gyűjti be; a KSH és MNB onnan kapja az
egyedi adóbevallásokat.
A negyedéves mérlegjelentéseket az MNB is gyűjti.
Az SBS felvételeket a KSH készíti.
Az üzleti terveket és gyorsjelentéseket a Pénzügyminisztériumnak kell megküldeni, amely
továbbítja ezeket a KSH-nak és az MNB-nek.
2g) Az adatforrások jellege – pénzforgalmi, eredményszemléletű vagy vegyes
Minden adatforrás eredményszemléletű, de az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő
Részvénytársaság (ÁPV Rt.) havi pénzforgalmi adatszolgáltatást is nyújt az MNB-nek.
2h) Az alapadat forrásokon belüli konszolidáció
Nincsen
2i) A közeljövőben várható, elszámolási szabályokban bekövetkező változások
Változások nem várhatók.
4.1.3 Az (n) év áprilisi jelentés (n-1) folyó évi adatai – részletes magyarázat
i) Az első jelentésben az előzetes és a végleges adatok adatforrásai közösek-e?
A nem pénzügyi számlák esetén a negyedéves és éves számlák összeállítása külön-külön
történik, az adatforrások különbözőek: valójában ezen a területen nincsenek közös
adatforrásai az előzetes és végleges adatoknak.
Az első Jelentés a negyedéves nemzeti számlákon alapszik, amelyeket a Kincstártól
származó negyedéves jelentések alapján állítunk össze. A Kincstár a helyi önkormányzat
szervei által nyújtott adatokból állítja össze a jelentéseket.
A következő Jelentés az éves számlákon alapszik.
A pénzügyi számlák összeállításánál a módszer különböző: az éves számlák a negyedéves
számlák összegeként jönnek létre: azaz a negyedéves és éves pénzügyi számlák illetve az
előzetes és végleges EDP adatok adatforrásai megegyeznek.
ii) Az első jelentés esetén használt adatforrások
A helyi önkormányzatok negyedéves jelentése
Negyedéves statisztikai adatgyűjtések az állóeszköz-felhalmozásról
Az önkormányzatok által fizetett munkavállalói jövedelmek összeállítására sajátos
adatforrást használunk. A kincstári rendszerben egy ún. nettó finanszírozású rendszer
működik. A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok felé irányuló pénzeszköz
átadások, és az önkormányzatok felől az adóhatóságnak fizetett adók és
társadalombiztosítási hozzájárulások nettó módon kerülnek elszámolásra. A
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munkavállalói jövedelmek eredményszemléletű korrekciója ezen kimutatás alapján
készül.
iii) Az első jelentésnél használt becslési módszerek
Lásd 4.1.3.ii) pontot
4.1.4 Az auditálás folyamata
I) A helyi önkormányzatok hivatalos egyenlegének auditálási folyamatban való részvétele
Egy adott szintet meghaladó költségvetésű vagy (banki) kölcsönt igénylő vagy értékpapírt
kibocsátó önkormányzatokat minden évben kötelező jelleggel független könyvvizsgálók
auditálnak.
II) Az auditálási folyamat eredményeinek beépítése a nemzeti számlákba
Az eredményeket a Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium kapja meg. Azok a megjegyzések, amelyek a pénzügyi előírásokkal
kapcsolatosak, beépülnek a törvénybe, így ezek megjelennek a pénzforgalmi adatokban,
amelyek a nemzeti számlák összeállításának fő adatforrásai.
4.2 Adatfeldolgozás
4.2.1 Előzetes és végleges adatok
a) Az adatok eredeti forrása, mint kiinduló pont
A Kincstár összesíti a helyi intézmények (önkormányzatok és azok intézményei) éves
jelentéseit és ezekből állítja össze a helyi önkormányzatok költségvetési jelentését. Ezen
jelentés nettó hitelfelvétel/hitelnyújtás egyenlege szerepel a 2.c táblában a helyi
önkormányzatok hivatalos egyenlegeként.
b) Azok a pénzügyi műveletek, amelyek a helyi önkormányzatok költségvetési
egyenlegében szerepelnek, de a 2. táblában nincsenek benne.
Hitelek: Lakásprivatizációs célból nyújtott hitelek a háztartásoknak. Közcélból nyújtott
hitelek a vállalkozásoknak.
Részvények: Privatizáció az ÁPV Rt-n keresztül. Lakásprivatizáció. Részvényműveletek.
Egyéb pénzügyi műveletek: betét és értékpapír-műveletek (F2 és F3).
c) Információ és módszerek a pénzforgalmi adatok eredményszemléletesítésére, a kamatot
kivéve minden kategória esetén.
Adók: A helyi önkormányzat adóinak eredményszemléletesítéséhez nincs szükség időbeli
korrekcióra. A vállalkozásoknak előleget kell fizetniük és év végén a becsült jövedelem
nagyságára kell feltölteniük az éves kötelezettséget. Nincs szükség adókorrekcióra az
alkalmanként kivetett adóknál sem.
A helyi adók a következőképpen csoportosíthatók:
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- Adók, amelyeket két részletben kell fizetni, március 15-én és szeptember 15-én. Nincs
szükség időkorrekcióra.
- Adók, amelyekre adóelőleget kell fizetni. Az előleg fizetése március 15, szeptember 15 és
december 20, míg a végső adófizetési kötelezettség május 31. Úgy véljük, hogy nincs
szükség időkorrekcióra.
- Nem rendszeresen fizetett díjak: nincs szükség időkorrekcióra.
Ebből a megfontolásból nem gyűjtünk havi adatokat az önkormányzatokról.
Támogatások: nincs időkorrekció
Társadalmi juttatások: nincs időkorrekció, az önkormányzatok a társadalmi juttatásokat
saját belátásuk szerint nyújtják, a tényleges kifizetések jól megközelítik az
eredményszemléletű adatokat.
Folyó termelő felhasználás: korrigálva van a termék- és szolgáltatásvásárlással
kapcsolatos szállító állomány változásával (+), és a készletállomány-változással (-).
Adatforrás: a költségvetési intézmények mérlege és az éves jelentésben rendelkezésre álló
kiegészítő információk.
Munkavállalói jövedelem: (bérek és keresetek és a társadalombiztosítási hozzájárulások):
1 hónapos időkorrekció. Adatforrás: a költségvetési intézmények éves jelentésében
rendelkezésre álló kiegészítő információk és kincstári adatok.
Piaci kibocsátás és egyéb, nem piaci kibocsátás: a költségvetési intézmények
szolgáltatásaiért kapott vevőkövetelések változásával van korrigálva. Adatforrás: a
költségvetési intézmények éves jelentésében rendelkezésre álló kiegészítő információk.
Bruttó állóeszköz-felhalmozás: a költségvetési pénzforgalmi adatok helyett a KSH bruttó
állóeszköz-felhalmozással kapcsolatos adatgyűjtéséből származó eredményszemléletű
adatait használjuk.
d) A kamatok eredményszemléletű számbavételének forrásai és módszere.
Kiegészítő adatok a pénzügyi jelentésekből.
e) Információ az
adatforrásokban.

egyéb

követelésekről/tartozásokról,

amelyek

szerepelnek

az

Lásd 4.2.1.c pont.
f) A helyi önkormányzatba sorolt vagy azon kívüli egységekkel kapcsolatos korrekciók
forrásai és elszámolásának módszerei.
Nincs korrekció.
g) Egyéb, rendszeresen végrehajtott korrekciók.
Természetben nyújtott államkötvények,
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Imputált lakásprivatizációhoz kapcsolódó hitelnyújtás: (pozitív előjellel) A nem pénzügyi
eszközök eladásából származó be nem folyt privatizációs bevételek korrekcióit
tartalmazza.
h) Különleges figyelmet érdemlő műveletekkel kapcsolatos információk forrásai (olyan
esetek, amelyek a költségvetési számokban nem közvetlenül beazonosíthatók):
adósságátvállalás, adósság elengedés, privatizáció, értékpapírosítás, tőkeinjekció
önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak.
Nincsenek különleges ügyletek az önkormányzatok és vállalataik között. Az
önkormányzatok és a háztartások közötti különleges ügylet (lakásprivatizáció) adatforrása
egy KSH adatgyűjtés.
A helyi önkormányzatok és a központi kormányzat közötti különleges ügyletről a központi
kormányzat számláiból szerezhetők információk.
A helyi önkormányzatok és az ÁPV Rt (központi kormányzathoz tartozik) közötti
különleges ügyletekről az ÁPV Rt. éves jelentéséből nyerhetők információk.
4.2.2 A revízió folyamata
Az adatrevízió lépései, az első Jelentés után.
1.Az áprilisi jelentés adatai a negyedéves számlákból származnak.
2.A KSH t+1 év szeptemberére összeállítja a kormányzati szektor nem pénzügyi
számláinak első változatát. Ezeket használjuk a Jelentésben. A számlák a helyi
önkormányzatok pénzügyi jelentésein alapulnak.
3. A KSH t+2 év áprilisára felülvizsgálja a kormányzat számláit. A helyi önkormányzatok
adataiban nincs változás.
4. A KSH t+18 hónapra az összes szektor nem pénzügyi számláit lezárja. A szektorok
között az adatok összhangban vannak. A t+2 év szeptember 30-i Jelentés adatai ezeken a
számlákon alapulnak. Ez tekinthető végleges változatnak.

5. Társadalombiztosítási alapok
Ebben a részben a társadalombiztosítási alapok alszektor (S.1314) egységtípusonkénti
rendelkezésre álló és felhasznált főbb adatforrásai, valamint az ESA95 meghatározások
elérése érdekében tett korrekciók leírása találhatók. Továbbá az előzetes, végleges és
folyó adatok feldolgozását és az adatrevízió folyamatát is tartalmazza.
5.1 A rendelkezésre álló és felhasznált adatforrások
5.1.1 Elérhető adatforrások: Társadalombiztosítási alapok
1a) Ezen alszektorra vonatkozóan az (n év) áprilisi és októberi jelentéshez rendelkezésre
álló/felhasznált információk a folyó, az n-1 és az n-2 évre:
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5. táblázat– Adatforrások számbavétele
Elszámolási
szabályok
(P/E/V)

Adatforrások
számbavétele

(n) április

(n) október

n-1 év

n-2 év

n-1 év

n-2 év

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH
NR/NH

NR/NH

R/H

R/H

R/H

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH

NR/NH
NR/NH

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H
R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/H

R/NH

R/NH

R/NH

Költségvetési
Zárszámadás

P

P

P

E

P

•
Összefoglalás
(1) Folyó bevétel és kiadás
(2) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(3) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(4) Mérlegbeszámoló
•
Részletes
(5) Folyó bevétel és kiadás
(6) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás
(7) Folyó- és tőkebevétel és
kiadás és pénzügyi
műveletek
(8) Mérleg
•
Pénzügyi kimutatások
(9) Eredménykimutatatás
(10) Mérleg
•
Egyéb
adatszolgáltatás
(11) Statisztikai
adatgyűjtések
- GFCF (állóeszközfelhalmozás) statisztikai
adatgyűjtése
(12) Egyéb:
Kincstári számlák

A Kormányzati szektor adatforrásaiban nincs mélyebb bontás, mint az alszektorok
adatforrásainak bontása.
1b) Magyarázat arra, ha a rendelkezésre álló jelentéseket nem használjuk, illetve a
választás ismérvei abban az esetben, ha ugyanazon egységről két különböző forrás áll
rendelkezésre.
A kincstári számlák szolgáltatják az adatforrást a költségvetés végrehajtásáról az év
során. A pénzügyi kimutatások összeállításakor az adatokat egyeztetni kell a kincstári
számlák és az adatszolgáltató egységek (szervezetek) kettős könyvelése között: mind a
pénzügyi kimutatások, mind pedig a költségvetési adatszolgáltatás adatai véglegesek.
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1c) Az adatforrást a partnerszektor információi által kiegészítő adatok
A költségvetési beszámolóban rendelkezésre állnak a fizetett/kapott kamatok, valamint a
folyó- és tőketranszferek partnerszektorokra/ alszektorokra vonatkozó adatai.
A pénzügyi műveleteket illetően főleg a statisztikai adatgyűjtések adatait és nem a
kormányzati egység saját mérlegadatait használjuk. A pénzügyi számláknál nagyobbrészt
a partnerszektor által szolgáltatott információt használjuk a közvetlen kormányzati
források helyett. Ezzel biztosítható a többi alszektorral való konzisztencia a
számlarendszerben. A partnerszektorokra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés használatával
a piaci érték, az eredményszemléletű elszámolás és a partnerszektorra való bontás
pontosabban oldható meg. A kormányzati adatokat tulajdonképpen csak ellenőrzési céllal
használjuk.
1d) Az ESA95 számlák összeállításához szükséges kiegészítő információk, amelyek a
pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek.
A KSH-nál a társadalombiztosítási járulékok eredményszemléletű korrekciójához az
APEH havi jelentésének adatait használják. Az MNB (Magyar Nemzeti Bank,) a havi
kincstár-adatok és a havi Társadalombiztosítási jelentés alapján végzi el a támogatások
eredményszemléletű korrekcióját.
1e) Konzisztencia ezen alszektorban használt besorolások és a kormányzati szektor más
alszektorához tartozó egységek költségvetési beszámolójának besorolása között.
A besorolások konzisztensek.
1f) A Nemzeti Statisztikai Intézmények által kért alapadatok forrása (direkt vagy indirekt)
A pénzügyi kimutatásokat a Pénzügyminisztérium kérésére az Államkincstár gyűjti össze.
A KSH és az MNB az egyedi pénzügyi kimutatásokat közvetlenül megkapja a TB
alapoktól.
1g) Az adatforrások jellege – pénzforgalmi, eredményszemléletű vagy vegyes
A Költségvetési beszámoló pénzforgalmi szemléletű.
Az eredménykimutatások pénzforgalmi szemléletűek, azonban a kettős könyvelési rendszer
vegyes szemléletű, mivel az eszközökhöz és forrásokhoz tartozó kinnlevőségeket is
nyilvántartják és ezekkel együtt építik be a mérlegbe.
1h) Az alapadat forrásokon belüli konszolidáció
A költségvetési beszámolóban a Társadalombiztosítási Alapok és költségvetési
intézményeik között lezajló transzfereket konszolidálják.
1i) A közeljövőben várható, elszámolási szabályokban bekövetkező változások
Változások nem várhatók.
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5.1.2 Az (n) év áprilisi jelentés (n-1) folyó évi adatai – részletes magyarázat
i) Az első jelentésben az előzetes és a végleges adatok adatforrásai közösek-e?
A társadalombiztosítási alapok adatait a negyedéves nem pénzügyi számlákból állítjuk
össze, amelyek az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár havi jelentésein alapulnak.
Az első Jelentés a negyedéves számlákon, a következő az éves számlákon alapszik.
A nem pénzügyi számlák esetén a negyedéves és éves számlák összeállítása külön-külön
történik, az adatforrások különbözőek: valójában ezen a területen nincsenek közös
adatforrásai az előzetes és végleges adatoknak.
A pénzügyi számlák összeállításánál a módszer különböző: az éves számlák a negyedéves
számlák összegeként jönnek létre: azaz a negyedéves és éves pénzügyi számlák illetve az
előzetes és végleges EDP adatok adatforrásai megegyeznek.
ii) Az első jelentés esetén használt adatforrások
Negyedéves statisztikai adatgyűjtések az állóeszköz-felhalmozásról
iii) Az első jelentésnél használt becslési módszerek
Lásd 5.1.3.ii) pontot
5.1.3 Az auditálás folyamata
I) A társadalombiztosítási alapok hivatalos egyenlegének auditálási folyamatban való
részvétele
Az elkülönített állami pénzalapokat, társadalombiztosítási pénztárakat, állami
vállalatokat és egy adott szintet meghaladó költségvetésű vagy (banki) kölcsönt igénylő
vagy értékpapírt kibocsátó önkormányzatokat minden évben kötelező jelleggel független
könyvvizsgálók auditálják.
A Számvevőszék az Országgyűlés megbízásából évről évre auditálja a Központi
költségvetés beszámolóját (beleértve a központi költségvetési intézményeket), az
Elkülönített állami pénzalapokat, a Társadalombiztosítási pénztárakat, az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-t és bizonyos mintaválasztással kiválasztott
önkormányzatokat.
A Számvevőszék a pénzügyi auditáláson túl más vizsgálatokat is végez a központi
kormányzat körében.
II) Az auditálási folyamat eredményeinek beépítése a nemzeti számlákba
A Számvevőszék ténymegállapításai, amennyiben azok módosítják az érintett szervezetek
egyenlegeit és mérlegösszegeit, beépülnek az Országgyűlés által elfogadott Költségvetési
beszámoló (zárszámadás) végleges változatába. (A beszámoló magában foglalja a
Központi költségvetés, az Elkülönített állami pénzalapok és a Társadalombiztosítási
Alapok beszámolóját is). Ezek a ténymegállapítások automatikusan beépülnek a nemzeti
számlák számításaiba. Az egyes műveletek téves besorolásával kapcsolatos
ténymegállapításokat is figyelembe veszik.
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5.2 Adatfeldolgozás
5.2.1 Előzetes és végleges adatok
a) Az adatok eredeti forrása, mint kiinduló pont
A társadalombiztosítási alapok éves jelentéseit a Pénzügyminisztérium összesíti és
összeállítja az alszektor költségvetési számláját. E számla nettó hitelfelvétel/hitelnyújtás
egyenlege szerepel a 2.d táblában a társadalombiztosítási alapok hivatalos egyenlegeként.
b) Azok a pénzügyi műveletek, amelyek a társadalombiztosítási alapok alszektor
adatforrásaiban szerepelnek.
Részvényműveletek, hitelnyújtások és-törlesztések, amelyeket nem kell számításba venni.
c) Információ és módszerek a pénzforgalmi adatok eredményszemléletesítésére, a
társadalombiztosítási hozzájárulások és a társadalmi juttatások esetén.
Társadalombiztosítási hozzájárulások: 1 hónapos időkorrekció
Az időkorrekció adatforrása: APEH havi adatai
Pénzbeni társadalmi juttatások: mivel ezek az adatok a magyar számlarendszer háztartási
szektorában nincsenek időben korrigálva, így a kormányzati szektorban sem korrigálunk.
Folyó termelő felhasználás: korrigálva van a termék- és szolgáltatásvásárlással
kapcsolatos szállító állomány változásával (+), és a készletállomány-változással (-).
Adatforrás: a költségvetési intézmények mérlege és az éves jelentésben rendelkezésre álló
kiegészítő információk.
Munkavállalói jövedelem: (bérek és keresetek és a társadalombiztosítási hozzájárulások):
1 hónapos időkorrekció. Adatforrás: a költségvetési intézmények éves jelentésében
rendelkezésre álló kiegészítő információk és kincstári adatok.
Piaci kibocsátás és egyéb, nem piaci kibocsátás: a költségvetési intézmények
szolgáltatásaiért kapott vevőkövetelések változásával van korrigálva. Adatforrás: a
költségvetési intézmények éves jelentésében rendelkezésre álló kiegészítő információk.
Bruttó állóeszköz-felhalmozás: a költségvetési pénzforgalmi adatok helyett a KSH bruttó
állóeszköz-felhalmozással kapcsolatos adatgyűjtéséből származó eredményszemléletű
adatait használjuk.
d) A kamatok eredményszemléletű számbavételének forrásai és módszere, ahol az
egységek adatforrásai csupán pénzforgalmú szemléletű információt nyújtanak.
Nincs időkorrekció.
e) Információ az
adatforrásokban.

egyéb

követelésekről/tartozásokról,
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amelyek

szerepelnek

az

Lásd 5.2.1.d) pont.
f) Egyéb, rendszeresen végrehajtott korrekciók.
A központi költségvetés adósságátvállalása: (pozitív előjellel) A központi kormányzat által
a Társadalombiztosítási alapokkal szembeni követelés elengedéséből származó
tőketranszfer bevételt tartalmazza.
5.2.2 A revízió folyamata
Az adatrevízió lépései, az első Jelentés után.
1.Az áprilisi jelentés adatai a negyedéves számlákból származnak.
2.A KSH t+1 év szeptember 30-ra összeállítja a kormányzati szektor nem pénzügyi
számláinak első változatát. Ezeket használjuk a Jelentésben.
3. A KSH t+18 hónapra az összes szektor nem pénzügyi számláit lezárja. A szektorok
között az adatok összhangban vannak. A szeptember 30-i Jelentés adatai ezeken a
számlákon alapulnak. Ez tekinthető végleges változatnak.

6. Az államadósság tényadatai
Mielőtt részletes választ adnánk a kérdőív kérdéseire, hangsúlyozni szeretnénk, hogy
Magyarországon minden olyan, az EDP jelentésben közölt adat, amely az államadósságra
és az államháztartás finanszírozására vonatkozik, a Magyar Nemzeti Bankban készült, az
ott létrehozott, a pénzügyi számlák összeállítására szolgáló statisztikai rendszer terméke.
Ebben a zárt rendszerben készülnek a negyedéves és éves állományi és tranzakciós adatok
a nemzetgazdaság minden szektorára. A végleges adatok egy év alatt készülnek el,
előzetes adatok három hónapon belül állnak rendelkezésre. A kormányzati szektor és
alszektorai esetén előzetes adatok két hónappal a tárgyidőszak után már kinyerhetők a
rendszerből.
6.1 Előzetes és végleges adatok
a) Az EDP jelentés államadósságra vonatkozó sajátos szabályai miatt alkalmazott
korrekciók alszektoronként.
Az államadósság minden elemét a pénzügyi számla rendszer adataiból vezetjük le. A
rendszer minden, az adósság körébe tartozó pénzügyi instrumentumot piaci áron,
névértéken és kibocsátási értéken tartalmaz. Minden instrumentum rendelkezésre áll
partnerszektor bontásban is, ami lehetővé teszi a konszolidációs műveletek elvégzését. A
kormányzati szektoron belül a társadalombiztosítási alszektornak csak a központi
költségvetéssel szemben van adóssága, kamatmentes hitel formájában. A központi
költségvetéshez viszonyítva a helyi önkormányzatok adósságállománya alacsony, és főleg
hitelekből áll.
Készpénz és betét (F.2) - Ez a kötelezettség típus elhanyagolható nagyságrendű a magyar
kormányzati szektorban. Túlnyomórészt azokat a betéteket tartalmazza, amelyeket a
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társadalombiztosítási alapok és a kormányzati szektoron kívüli néhány szervezet helyeznek
el a Magyar Államkincstárban, bár a társadalombiztosítási alapok betétei a konszolidáció
során kimaradnak. Magyarországon a pénzérmék kibocsátását is a központi bank végzi,
ezért nincs készpénz tartozása a kormányzatnak.
Nem részvény értékpapírok (F.3) – A két legfontosabb adatforrás a kormányzati szektor
nem részvény értékpapírban megtestesülő kötelezettségeinek összeállításához az MNB
értékpapír-statisztikája és az Államadósság Kezelő Központ közvetlen adatszolgáltatása.
Mindkét adatforrás névértéken és teljes körűen tartalmazza az adatokat, amelyek így
ellenőrizhetők és összevethetők egymással. A talált eltérések általában elhanyagolható
nagyságúak. Korrekciót gyakorlatilag csak a derivatívák elszámolása igényel.
Hitelek (F.4) - Gyakorlatilag az összes kormányzati hitel adat abban a formában áll
rendelkezésre, amelyet az EDP módszertan megkövetel. A központi kormányzati és helyi
önkormányzati alszektor kizárólag monetáris intézményektől, a központi költségvetéstől és
a külföld alszektortól vesz fel hiteleket; a társadalombiztosítási alszektort csak a központi
költségvetés hitelezi.
b) Az államadósság konszolidációjához használt adatforrások, az egyes alszektorokon
belüli és az alszektorok közötti követelések és tartozások, illetve forgalmak értékelése.
Alszektoron belüli követelések, tartozások és forgalmak
Központi költségvetés – Vannak olyan központi költségvetési intézmények, amelyek
központi kormányzat által kibocsátott nem részvény értékpapírokkal rendelkeznek, illetve
hiteltartozást halmoznak fel a központi költségvetéssel szemben. A nem részvény
értékpapírok főleg államkötvényekből és kincstárjegyekből állnak, a rájuk vonatkozó
információt az értékpapír-statisztikából veszi át a pénzügyi számla rendszer. Az
intézmények hiteltartozása döntően az év végi bérelőlegek központi költségvetés általi
előfinanszírozásából származik, s az erre vonatkozó adatokat az Államkincstár
szolgáltatja. Mindkét adattípus névértéken áll rendelkezésre.
Társadalombiztosítási alapok – nincsenek alszektoron belüli követelések és tartozások.
Helyi önkormányzatok – Az önkormányzatok közötti hitelnyújtás nagyságrendje rendkívül
alacsony. Az adatok az önkormányzatok eszköz-forrás mérlegéből származnak, névértéken
állnak rendelkezésre.
Alszektorok közötti követelések, tartozások és forgalmak
Központi költségvetés – A többi alszektor által tartott központi költségvetési adósság főleg
nem részvény értékpapírokból áll, amelyeket elsősorban a helyi önkormányzatok
vásárolnak. Információt ezekről az értékpapír-statisztika szolgáltat, névértéken. A
társadalombiztosítási alapok időszakonként a központi költségvetésnél elhelyezett,
kisösszegű betéttel rendelkeznek. Az ezekre vonatkozó adatokat központi költségvetési
adatforrásból imputáljuk.
Társadalombiztosítási alapok – A társadalombiztosítási alapoknak két likviditási hitel
típusú tartozása van a központi költségvetéssel szemben. Az egyik – a legjelentősebb
konszolidációs tétel a kormányzati szektor adósságán belül – a központi költségvetés által
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nyújtott rövid lejáratú hitel. A másik tétel az év végi bérelőlegek központi költségvetés
általi megfinanszírozásából adódik. Mindkét adatot az Államkincstár szolgáltatja,
névértéken.
Helyi önkormányzatok – A helyi önkormányzatok államháztartáson belüli tartozása
elsősorban az év végi bérelőlegek megfinanszírozására kapott összegekből áll. Az adatok
névértéken állnak rendelkezésünkre, és szintén az Államkincstártól származnak.
c) A pénzügyi számlák felhasználása az EDP jelentés 3. táblájának összeállításában, az
eszközök és az adósságba nem tartozó kötelezettségek területén.
Ahogy Az államadósság tényadatai c. fejezet bevezetőjében már említettük, az EDP
jelentés minden adósság -és finanszírozási adata a pénzügyi számlák összeállítására
létrehozott statisztikai rendszer terméke. Ebből következően a kormányzati szektor minden
eszköz- és kötelezettség-adata ebből a rendszerből származik.
A pénzügyi számlákból levezetett eszközök és kötelezettségek leírása:
Készpénz és betét (F.2) – A fő adatforrások a monetáris intézmények (hitelintézetek), a
központi bank és az államháztartási intézmények eszköz-forrás mérlege; jelentősebb
korrekciókra nincs szükség.
Nem részvény értékpapírok (F.3) – A nem részvény értékpapírok adatait névértéken kapja
meg az MNB. A pénzügyi számlák összeállítása során elvégezzük a piaci árra való
áttéréshez szükséges korrekciókat. A felhalmozott kamat, a névérték alatti/feletti
kibocsátás adatai szintén rendelkezésre állnak, illetve kiszámításra kerülnek.
Hitelek (F.4) – A hiteladatok a kormányzati intézmények jelentéseiből is rendelkezésre
állnak a pénzügyi számlák hagyományos adatforrásain – fizetési mérleg, monetáris
statisztika –kívül.
Részvények és részesedések (F.5) – Ez az eszközcsoport tőzsdei és nem tőzsdei
részvényekből, egyéb részesedésekből (üzletrészekből) és befektetési jegyekből áll. Minden
esetben, amikor ez lehetséges, az eszközöket piaci áron értékeljük. A forgalmi adatok
elsődleges adatforrása a kormányzati szektorba tartozó intézmények jelentése. A jelentett
adatokat minden esetben összevetjük az MNB értékpapír statisztikai adataival és a
kormányzati tulajdonban lévő vállalatok adóbevallásából nyert adatokkal.
Egyéb követelések és egyéb tartozások (F.1, F.6 és F.7) – Idetartoznak a
biztosítástechnikai tartalékok és a pénzügyi számlákban szereplő egyéb követelések/egyéb
tartozások. A biztosítástechnikai tartalékok elhanyagolható nagyságúak a kormányzati
szektorban. Az egyéb követelések és az egyéb kötelezettségek a kormányzati intézmények
által nyújtott illetve kapott kereskedelmi hiteleket és előlegeket, valamint a bérekre,
keresetekre, adókra, társadalombiztosítási járulékokra vonatkozó követeléseket és
tarozásokat tartalmazzák. Az adatok forrása a kormányzati intézmények eszköz-forrás
mérlege, illetve a pénzügyi számla összeállítói által a pénzforgalmi adatokból
időkorrekcióval előállított eredményszemléletű adatok. Felhalmozott kamatokat nem itt,
hanem a hozzájuk tartozó pénzügyi instrumentumon tartjuk nyilván.
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d) A nem névértéken nyilvántartott adósságelemekre
korrekciójához felhasznált adatforrások, alszektoronként.

vonatkozó

tranzakciók

Ahogy fentebb említettük, minden adósságelem a pénzügyi számlából rendelkezésre áll
piaci értéken és névértéken is. Mindazok a magyar kormányzati szektor összeállításához
szükséges korrekciók, amelyeket az EDP jelentés bekér (névérték alatti/feletti kibocsátás
összege, az eredményszemléletű és a pénzforgalmi kamatok különbsége, devizaadósság
le/felértékelődése) kinyerhetők az MNB pénzügyi számla rendszeréből. A névérték és a
piaci érték különbsége két fő részből áll: a diszkont kincstárjegyek korrekciójából
egyfelől, és a kis diszkonttal/prémiummal kibocsátott államkötvények korrekciójából
másfelől. A felhalmozott kamat a névleges (kupon) kamaton kívül szintén tartalmazza a
névérték alatti/feletti kibocsátásból eredeztethető, az értékpapír teljes futamidejére
szétterített kamatot is.
e) Információforrások a névértékes adósságállomány nem tranzakcióból fakadó
változására (egyéb volumenváltozás), alszektoronként.
Ennek az elemnek az értéke majdnem elhanyagolható, s kizárólag a központi költségvetés
külföld szektorral szembeni hitelkövetelései esetén fordul elő. Az adatok forrása a fizetési
mérleg, és olyan kisösszegű tételeket tartalmaznak, amelyek korábban nem voltak
nyilvántartva, illetve szektorbesorolásuk vagy instrumentum-osztályozásuk megváltozott.
6.2 Az áprilisban jelentett, tárgyévre vonatkozó adatok
Az előzetes, végleges és a tárgyévi adatok összeállítására használt minden adatforrás
azonos. A felhasznált adatforrások azonosak, de folyamatosan javulnak, és véglegesítésre
kerülnek az év folyamán. Ez az egyetlen magyarázata az adatok évközi változásának.

7. Egyéb témakörök
7.1 Hosszú távú szerződések a kormányzat és a magánszektorba sorolt gazdasági
egységek között
7.1.1 A kormányzat és a magánszektorba sorolt gazdasági egységek között megkötött
hosszú távú szerződések (PPP szerződések) azonosítása és adatforrásai
Magyarországon a „PPP-szerződések” kifejezést a kormányzati egységek piaci
szolgáltatás-vásárlására alkalmazzák. A szolgáltatást biztosító nagy értékű tárgyi eszközt
a magánpartner hosszú távú szolgáltatás-vásárlási szerződés birtokában saját forrásból
építi fel. A szerződés megnevezése gyakran lehet „koncesszió” is.
A Pénzügyminisztérium alakított egy munkabizottságot, ahol az autópálya-beruházások
PPP keretrendszerben való elszámolását vitatják meg. A munkabizottságba a KSH is
kapott meghívást.
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7.1.2 Megbízhatóság és teljesség hiányában alkalmazott adatforrások
A KSH a PPP-projekt terv munkabizottságbeli benyújtásakor, tehát rögtön a projekt
kezdetén értesül a tervezett beruházásról. Továbbá kormányhatározat-tervezeteket,
közbeszerzési dokumentumokat, szerződéstervezeteket küldenek az érintett kormányzati
partnerek a KSH-nak véleményezésre. A KSH a fenti dokumentumok alapján dönti el,
hogy a tőkefelhalmozás a magán vagy az állami szektorban kerül elszámolásra.
A PPP beruházások tárgykörében a KSH adatgyűjtést még nem rendelt el, így nem
rendelkezik a szolgáltatásnyújtás kezdetével, a teljes kötelezettségvállalás mértékével vagy
a futamidővel kapcsolatos információkkal. A fenti információk beszerezhetők a GKM PPP
Tárcaközi Bizottságtól, a minisztériumoktól vagy az Államkincstártól.
7.1.3 A PPP keretrendszerben alkalmazott terminológia magyar nyelven és az angol
megfelelőjük
A következő kifejezéseket használják:
Public sector = közszféra, közszektor
Private sector = magánszféra, magánszektor
Partnership = együttműködés, partnerség
Transaction = ügylet, konstrukció
PPP =
a) a köz- és magánszféra együttműködése;
b) a köz-és magánszféra partnersége;
c) PPP-ügyletek;
d) PPP-konstrukció.
7.1.4 A PPP-kkel foglalkozó ügynökségek, szervezetek vagy egyesületek
A PPP ügyletek nyilvántartása az Államkincstár feladata
7.1.5 A PPP szabályozásával foglalkozó jogforrások (törvények, rendelkezések, vagy
határozatok)
- 2036/2004 (II.19.) Korm. Határozat az M5 autópálya matricás rendszerbe történő
bevonása és továbbépítése érdekében szükséges intézkedésekről
- 90/2004.(IX.23) OGY határozat az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 22.§-a alapján az M5-ös
autópályának matricás rendszerbe történő bekapcsolásához, valamint továbbépítéséhez
szükséges koncessziós szerződésmódosításhoz
- 2207/2004 (VIII. 27.) Korm. Határozat az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó
felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztési programjának aktuális feladatairól
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- 1055/2004 (VI. 8.) Korm. Határozat a sportlétesítmények fejlesztési és működtetési
rendszerének átalakításáról.
- 2008. évi LXXV. Törvény a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési
felelősségről
A PPP szerződésekkel kapcsolatban módosított törvények és kormányhatározatok
- Koncessziós törvény (1991. XVI tv)(a kormányzati egység és a nem kormányzati
partnerek közötti hosszú lejáratú szerződésekről)
- Közbeszerzési törvény (2003. CXXIX tv.)(általános jogszabály a közbeszerzési
eljárásról)
- Államháztartási törvény (1992. XXXVIII tv.) 12/A.§ (2) , 22.§, 23.§ (az állam hosszú
lejáratú kötelezettségeiről)
- 217/1998 (XII.30) Korm. Rendelet az államháztartás működési rendjéről, 138/A § (az
állam hosszú lejáratú kötelezettségeiről)

7.2 Hadi eszközökkel kapcsolatos hosszú távú szerződések
7.2.1 A hadsereg által kötött szerződések berendezések beszerzésére
A következő megállapodások léteznek:
- Kormányzati szektoron belüli megállapodások (a gyártó állami intézmény)
Igen (nincs információ arra vonatkozóan, hogy milyen gyakoriságú és átlagosan mekkora
része a kiadásoknak)
- Az ipari szállítóval előre megállapodást kötöttek állami előfinanszírozással vagy a nélkül
Igen, előfinanszírozás nélkül (szállítás részletekben és rendszerint részletfizetéssel)
- Hosszú távú bérleti szerződések
A Gripen szerződés. 14 hadi repülőgép operatív lízingje egy ipari szállítótól. A meglévő
repülőgép állomány felfrissítése, a legénység és a kiszolgáló személyzet képzése, valamint
földi irányító, egyéb irányító és kommunikációs felszerelések telepítése vált szükségessé,
hogy a NATO követelményeinek megfeleljünk. A szerződés szerint az első repülőgép
megérkezésétől számítva kezdődik a 10 éves bérlési periódus, amely várható időpontja
2006. Az összes repülőgép megérkezése 2007 végére történik meg.
- Beszerzés speciális nemzetközi ügynökségen keresztül
A NATO ügynökségein keresztül, vagy a NATO Security Investment Program (NSIP –
Biztonsági beruházás program) keretein belül.
7.2.2 Olyan javak, amelyek hadi eszközök közé való besorolása határeset vagy egyéb
berendezések, amelyeket a hadsereg használ.
- Nincs ilyen. A besorolást a Honvédelmi Minisztérium végzi.
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7.2.3 A fent említett szerződések elszámolásának hatása a kormányzati kiadásokra
A hadi eszközök beszerzésének elszámolásánál pénzforgalmi adatokból indulunk ki, ezt
korrigáljuk a fizetési kötelezettségekre és követelésekre vonatkozó információkkal.
7.2.4 A fent említett szerződések nemzeti számlákban történő kezelésére vonatkozó
információk
A Gripen szerződések esetében a bérleti periódus 2006-ban kezdődik. 2001-2006 között
jelentős előleg átutalások történtek. A kifizetések alapvetően előlegek, de fedezik a
kiegészítő szolgáltatásokat is (képzés, kiegészítő felszerelések).

7.3 Nyugdíjrendszer
7.3.1 A nyugdíj definíciója
Magyarországon a meglévő nyugdíjrendszerek fedezik az alábbi 7 kategóriát. A
rokkantság és a munkanélküliség miatti előnyugdíjazás aránya a kifizetett nyugdíjak
alapján számolva 3-3%.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rokkantsági nyugdíj
Csökkent munkaképesség miatti előnyugdíj
Öregségi nyugdíj
Korengedményes nyugdíj
Részleges nyugdíj
Özvegyi nyugdíj
Korengedményes nyugdíj munkaerő-piaci okok miatt
7.3.2 A nyugdíjrendszerek besorolása
Magyarországon a szociális támogatásba beletartoznak különféle kiegészítő nyugdíjak
bányászoknak, színészeknek, és korábban politikai okokból elítélt személyeknek. A
szociális támogatást a központi kormányzat finanszírozza, nem társadalombiztosítási
járulék formájában. A társadalombiztosítás finanszírozásának alapja a TB alapokba
fizetett járulék.
Magyarországon a kötelező társadalombiztosítási rendszer a Nyugdíjbiztosítási Alap,
amely az államháztartás része. Annak ellenére, hogy valaki belép egy magánnyugdíjpénztárba (lásd lent), egy kisebb mértékű kötelező hozzájárulást is fizetni kell az állam
nem alapszerű nyugdíjrendszerébe.
Léteznek magánnyugdíj-pénztárak, amelyek a pénzügyi vállalatok szektor részei. A
munkavállalók egyes csoportja kötelezően részt vesz ebben a rendszerben, ilyenek például
a pályakezdők. A többiek eldönthetik, hogy csatlakoznak-e magánnyugdíj-pénzárhoz vagy
a másik rendszerhez (saját számítások alapján). A magánnyugdíj-pénztár nem része a
kötelező társadalombiztosítási rendszernek, a pénzügyi vállalatok szektor része (NACE
66.02).
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Léteznek önkéntes nyugdíjbiztosítási alapok is, melynek tagjai az alapba történt
befizetések fejében később kiegészítő nyugdíjat kapnak. Az önkéntes nyugdíjpénztárak
szintén a pénzügyi vállalkozások szektorba tartoznak (NACE 66.02).
A magánnyugdíj-pénztárak vonatkozásában léteznek határesetek, mivel az egyes
csoportoknak kötelező a tagság (lásd fent). A hozzájárulás mértéke Kormányhatározatban
rögzített, azonban ezek az alapok önállóak, az állam nem igazgatja őket.
7.3.3 A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek besorolása
A magyar rendszer szerint a munkavállalók jelentős része saját maga után is fizet
járulékot és a munkáltató is fizet utánuk. Az egyéni vállalkozók is részei a rendszernek.
Vannak esetek, amikor a Kormány fizeti a hozzájárulást a jövőbeli kedvezményezett után
(gyermekvédelmi támogatásban részesülő anyák, munkanélküli segélyben részesülők). Az
egyéb okok miatt nem dolgozóknak is van lehetősége részt venni a társadalombiztosítási
alapú nyugdíjrendszerben.
A magyar nemzeti számlák összeállításában az ESA 95 által javasolt elszámolási
módszerek használatosak
7.3.4. A társadalombiztosítási rendszerek definíciója
Magyarországon a kötelező rendszert az állam szabályozza, ellenőrzi és finanszírozza. A
rendszerben a részvétel 1998-ig kötelező volt minden munkavállalónak. A magánnyugdíjpénztárak létrejötte óta mindenkinek kötelező az egyik rendszerben részt venni. Azok, akik
nem tagjai a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszernek, be kell hogy lépjenek a
magánnyugdíj-pénztári rendszerbe, ily módon nekik a részvétel nem önkéntes.
A magánnyugdíj-pénztárakat biztosítási vállalatok vagy önálló nyugdíjalapok kezelik, és
nem kapnak az államháztartástól támogatást. Az államháztartásnak nincs kötelezettsége a
magánnyugdíj-pénztárak finanszírozására, és nem nyújt garanciát a befektetések
minimális visszatérüléséhez.
7.3.5 A nyugdíjrendszert támogató intézmények besorolása. Határesetek.
A társadalombiztosítási rendszerek az S.1314 alszektorba (TB) tartoznak. A
magánnyugdíj-pénztárakat biztosítási vállalatok vagy önálló nyugdíjalapok tartják
nyilván és az S.125 (Biztosítók és nyugdíjpénztárak) alszektorba tartoznak.
A társadalom egyes csoportjai törvényi előírás alapján kötelezően részt vesznek a
magánnyugdíj-pénztári rendszerben. A magánnyugdíj-pénztárak NACE besorolása:
66.02, mivel finanszírozásuk és irányításuk magánkézben van.

7.4 Garanciák
A magyar rendszerben az állam garanciát nyújt a nem állami szervezetek hitelfelvételéhez.
Az állami garanciák állománya nagyrészt tükrözi azoknak az egységeknek a
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kötelezettségét, amelyek nem tartoznak az S.13 Kormányzat szektorba, az állomány kisebb
része tartalmazhat olyan állami intézmények kötelezettségeit, amelyek a kormányzathoz
tartoznak az ESA/EDP számításokban (média, útépítés területén).
Az államháztartási törvény nem engedi a Kormány számára, hogy olyan állami garanciát
bocsásson ki, amely lehívásának esélye nagy, vagy ha költségvetési előirányzatból
szükséges finanszírozni az adósságtörlesztés esedékes összegét.
A garanciák lehívására és adósság-elengedésre vonatkozó szabályok világosan
elkülönülnek az államháztartásban. Adósság-elengedés csak költségvetési előirányzatból
és költségvetési elszámolás útján lehetséges.
7.4.1 Új garancia vállalások kezelése
A kibocsátott garanciák elszámolása feltételes kötelezettségvállalásként történik, ezért
nem szerepel a nemzeti számlákban.
7.4.2 A garanciák lehívásának elszámolása (ha az eredeti adós nem fizeti vissza
abban az évben)
Amikor a garanciát lehívják, a Kormány átutalással fizet, a vállalati számvitel szabályai
szerint számolják el bruttó módon: a Kormány által a kedvezményezettnek fizetendő
transzfer vagy átmeneti kölcsön (amennyiben visszatérítendő), illetve a kedvezményezett
által a banknak törlesztendő adósság (bár az átutalás tulajdonképpen egyből a banknak
megy, amint a bank kezdeményezi a garancia lehívását). Magyarországon nincs
automatikus adósságátvállalás és garancia lehívás egyszerre ugyanabban az ügyben vagy
a garancia teljes értékére.
A garancia lehívása esetén a Kormány 60 napon belül fizet. A lehívott garancia összege
rendszerint tükrözi az eredeti adós összes fennálló adósságát (amelyet az adós még nem
törlesztett). A garanciákra vonatkozó általános szabályok szerint a garancia lehívása
alapesetben Kormány általi átmeneti hitelnyújtást jelent (amelyet az eredeti adós helyett
fizet), és az Adóhivatal - törvény által feljogosítva - a kormányzati hitel visszafizetéséről
gondoskodik.
7.4.3 A garanciák lehívásához kapcsolódó visszafizetések elszámolása
Ha a lehívás elszámolása transzferként történt, akkor bevétel. Ha hitelnyújtásként történt,
akkor pénzügyi tranzakció.
7.4.4 A Kormány által kezdeményezett leírások elszámolása
Nem történt leírás az elmúlt időszakban.
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A magyar kormányzati szektor szerkezete
2009

1) Az államháztartási törvény alapján a “Jogi értelemben vett államháztartás” az alábbi négy
alrendszerből áll:

I. A központi kormányzat szintje:
1. Központi költségvetés
2. Elkülönített állami pénzalapok
3. Társadalombiztosítási Alapok
II. Helyi kormányzat

2) A nemzeti számlákban a kormányzati szektor (S.13) az alábbi alszektorokból áll:
Központi kormányzat alszektor (S.1311), mely tartalmazza a
•
•
•
•

Központi költségvetést
Elkülönített állami pénzalapokat
Központi kormányzatba sorolt vállalatokat
Központi kormányzatba sorolt nonprofit intézményeket

Helyi önkormányzati alszektor (S.1313), amely tartalmazza a
•

Jogi értelemben vett helyi önkormányzatokat.

Társadalombiztosítási alapok alszektor (S.1314), amely tartalmazza a
•

jogi értelemben vett társadalombiztosítási alapokat.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VIII.

X.
ezen belül

Országgyűlés Hivatala
Közbeszerzések Tanácsa

Köztársasági Elnökség (tartalmaz 1 költségvetési intézményt 2009ben)
Alkotmánybíróság (tartalmaz 1 költségvetési intézményt 2009-ben)
Országgyűlési Biztosok Hivatala (tartalmaz 1 költségvetési
intézményt 2009-ban)
Állami Számvevőszék (tartalmaz 1 költségvetési intézményt 2009ben)
Bíróságok (tartalmaz 27 költségvetési intézményt 2009-ben)
Magyar Köztársaság Ügyészsége (tartalmaz 1 költségvetési
intézményt 2009-ben)

Állami és joghatósági szervek

I.
ezen belül

A központi költségvetés fejezetei (27 + 1)
(ezen belül 576 költségvetési szerv 2009-ben)
Országgyűlés (tartalmaz 4 költségvetési intézményt 2009-ben)

Miniszterelnökség (tartalmaz 11 költségvetési intézményt 2009-ben)
Miniszterelnökség

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Önkormányzati Minisztérium (tartalmaz 32 költségvetési intézményt
2009-ben)
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (tartalmaz 59
költségvetési intézményt 2009-ben)
Honvédelmi Minisztérium (tartalmaz 49 költségvetési intézményt
2009-ben)
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (tartalmaz 74 költségvetési
intézményt 2009-ben)
Nemzeti Fejlesztési és Gazdálkodási Minisztérium (tartalmaz 3
költségvetési intézményt 2009-ben)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (tartalmaz 38 költségvetési
intézményt 2009-ben)
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (tartalmaz 13
költségvetési intézményt 2009-ben)
Külügyminisztérium (tartalmaz 3 költségvetési intézményt 2009-ben)
Uniós fejlesztések (tartalmaz 1 költségvetési intézményt 2009-ben)
Oktatási és Kulturális Minisztérium (tartalmaz 57 költségvetési
intézményt 2009-ben)
Egészségügyi Minisztérium (tartalmaz 41 költségvetési intézményt
2009-ben)
Pénzügyminisztérium (tartalmaz 8 költségvetési intézményt 2009-ben)
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XXVI.
XXX.
XXXI.
XXXIII.
XXXIV.
XLII.
XLII.
LXXVII.
XLI.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (tartalmaz 37 költségvetési
intézményt 2009-ben)
Gazdasági Versenyhivatal (tartalmaz 1 költségvetési intézményt 2009ben)
Központi Statisztikai Hivatal (tartalmaz 3 költségvetési intézményt
2009-ben)
Magyar Tudományos Akadémia (tartalmaz 58 költségvetési intézményt
2009-ben)
Kutatás és Technológia
A központi költségvetés fő bevételei (a Pénzügyminiszter által kezelt
technikai fejezet)
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások (technikai fejezet)
Országos kisebbségi önkormányzatok (tartlamaz 50 költségvetési
intézményt 2009-ben)
„Vonal alatti”
A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az
adósság- és követelés-kezelés költségei (a Pénzügyminiszter által
kezelt technikai fejezet)

Elkülönített állami pénzalapok (6 alap)
LXIII.
LXVI.
LXIX.
LXVIII.
LXV.
LXVII.

Munkaerőpiaci Alap
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
Szülőföld Alap (2005-től)
Nemzeti Kulturális Alap (2006-tól)

Társadalombiztosítási alapok (2 alap) (ezen belül 27 költségvetési intézmény)
LXXI.
LXXII.

Nyugdíjbiztosítási Alap (beleértve 11 alapkezelő költségvetési intézményt)
Egészségbiztosítási Alap (beleértve 16 alapkezelő költségvetési intézményt)

Helyi önkormányzatok (12411 költségvetési szerv)
LXXX.

Önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok (beleértve a helyi
kormányzati költségvetési intézményeket)

Megjegyzés: A feltüntetett számok az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó szervezeteket is
tartalmazzák.

Egyéb, kormányzati szektorba sorolt egységek (szervezetek):
Központi kormányzat alszektorba tartozók (S.1311):
a) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
b) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
c) Állami Autópályakezelő Zrt.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Államadósság Kezelő Központ Rt.
Magyar Turizmus Rt.
Magyar Távirati Iroda
Magyar Televízió Rt.
Duna Televízió Rt.
Magyar Rádió Rt.
Országos Rádió –és Televízió Testület
MÁV-START Zrt.
Nemzeti Színház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NYIRSÉGI VIZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti Filharmónia Ingatlan Fejlesztő Kft.
Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Kft.
Művészetek Palotája Kft.

Önkormányzat alszektorba tartozók (S.1313):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.
PÉCSI FÜRDÖ KFT
CSEPP-TV DÉL-PESTI TELEVIZIO STUDIO KFT
Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársaság
SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft
ZALAEGERSZEGI VÁROSI TELEVIZIO KFT

A KSH statisztikai felvétele alapján a kormányzati egységek (szervezetek) közé átsorolt 172
non-profit szervezet (2008).
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