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A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető 
feladatai, különösen a monetáris politika meghatározásával és megvalósításával kapcsolatos feladata ellátá-
sának támogatására elemzi a költségvetési hiány és adósság alakulását, figyelemmel kíséri az államháztartás 
finanszírozását, elemzi a finanszírozásnak a monetáris folyamatokra, a pénzpiacok alakulására, a likviditásra 
gyakorolt hatását és kutatásokat folytat fiskális politikai kérdésekben. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az MNB elnöke a Költségve-
tési Tanács (KT) tagja, így az MNB-ben rendelkezésre álló szakmai tudás és felhalmozott információ közvetetten 
támogathatja a KT munkáját. Az MNB a KT stabilitási törvényben meghatározott feladataihoz háttérelemzé-
seket készít, amelyeket a KT rendelkezésére bocsát. A szélesebb közvélemény a „Költségvetési jelentés” című 
kiadványból ismerheti meg e szakértői elemzések legfontosabb eredményeit.

 

A jelentés elkészítésében a Költségvetési Elemzések Igazgatóság munkatársai vettek részt. A publikációt Palotai 
Dániel ügyvezető igazgató hagyta jóvá.
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1. Összefoglaló

Elemzésünk célja, hogy bemutassa a 2014. évi államháztartási folyamatokat, a 2015. évi költségvetés várható 
alakulását a 2015 első félévére rendelkezésre álló költségvetési adatok, a makrogazdasági folyamatokra vonat-
kozó prognózisunk és a folyó évi költségvetést érintő új intézkedések alapján, valamint áttekintést adjon a 2015 
júniusában elfogadott 2016. évi költségvetés várható teljesüléséről. Mindezek figyelembevételével értékeljük 
az adósságszabály 2014. évi tényleges, valamint a 2015. évi és 2016. évi várható teljesülését. 

2014-ben az államháztartás ESA-hiánya a GDP 2,6 százalékát tette ki az előzetes adatok alapján, ami 0,3 
százalékponttal alacsonyabb a 2014. évi költségvetési törvényben szereplő kormányzati hiánycélnál. A vártnál 
kedvezőbb ESA-egyenleg elsősorban az adóbevételeknek a kedvező makrogazdasági folyamatokból származó 
jelentős túlteljesülésével magyarázható. A szociális hozzájárulási adó- és járulékbevételek a foglalkoztatás és 
a keresetek vártnál magasabb növekedésének hatására számottevően meghaladták az előirányzatot, emellett 
az áfabevételek az adóbeszedés hatékonyságának emelkedése miatt, a társasági adóbevételek pedig a válla-
lati szektor magasabb profitabilitásának hatására az előirányzat felett alakultak. A kamategyenleg a GDP 0,2 
százalékával kedvezőbben alakult a törvényi előirányzatnál, mert a hozamok a jegybanki kamatcsökkentési 
ciklussal, az ország kockázati megítélésének javulásával és az alacsony inflációval párhuzamosan folyamatosan 
csökkentek. Mindezek mellett azonban a költségvetés pénzforgalmi kiadásai is az eredetileg tervezett szint 
felett alakultak, jelentős részben az évközben megvalósult állami részesedésvásárlások miatt. Ezeket a tétele-
ket az eredeti előirányzat nem tartalmazta, de többségük az ESA-hiányt nem növelte. Ezen felül a tervezettnél 
magasabb összegben alakultak a közfoglalkoztatási kiadások, a költségvetési szervek és fejezetek saját kiadásai, 
valamint az uniós támogatások nagyarányú igénybevétele miatt a hozzájuk kapcsolódó kormányzati kiadások 
(önrész). A többletkiadásokra részben fedezetet nyújtottak a költségvetés tervezésekor elkülönített központi 
tartalékok, valamint az, hogy a társadalmi juttatásokra fordított kiadások elmaradtak a tervezettől.

2015-ben előrejelzésünk szerint teljesülhet a költségvetési törvényben kitűzött 2,4 százalékos GDP-arányos 
ESA-hiánycél, amelyhez azonban a GDP 0,1 százalékát kitevő Országvédelmi Alap törlése szükséges. Az adó- és 
járulékbevételek esetében jelentős, a GDP 0,3 százalékát meghaladó bevételi többletre számítunk, elsősorban 
a fogyasztáshoz kapcsolódó bevételek (áfa, jövedéki adó) kedvező alakulása miatt. Ezt azonban több mint 
ellensúlyozza, hogy nyilvános tervek és intézkedések hiányában nem számolunk az előirányzatban szereplő 
értékesítési és hasznosítási bevételek teljesülésével, ami a GDP 0,5 százalékát kitevő eltérést okoz bevételi 
prognózisunk és az előirányzat között. A pénzforgalmi kiadások várhatóan alacsonyabban alakulnak, mint 
az előirányzat, de ezt az eredményszemléletű korrekciók ellensúlyozzák, tehát az ESA-egyenlegre nézve csekély 
az eltérés. A kormányzati tervnél mérsékeltebb igénybevételt tételezünk fel az uniós támogatásokat illetően, 
aminek következtében előrejelzésünkben alacsonyabb a költségvetés által fizetendő önrész összege is.

A 2016. évi költségvetés a GDP 2 százalékában határozza meg az eredményszemléletű hiánycélt, amelynél 
előrejelzésünk szerint kissé magasabb, de az idei évhez képest csökkenő, 2,2 százalékos deficit alakulhat ki 
(a szabad tartalékok teljes törlését feltételezve). Prognózisunk szerint a költségvetés központi alrendszerének 
elsődleges bevételei a GDP 0,4 százalékával elmaradhatnak a törvényi előirányzatoktól. Az eltérés döntő részét 
az okozza, hogy - a 2015-ös várakozáshoz hasonlóan - publikus tervek hiányában jövőre nézve sem számolunk 
az állami vagyonnal kapcsolatos egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek soron tervezett bevétellel. Emellett 
a munkát terhelő adókból és a fogyasztási adókból származó bevételre vonatkozó előrejelzésünk is kismér-
tékben elmarad a tervezettől, valamint a nyugdíjkiadásokra vonatkozó prognózisunk a magasabb inflációs 
előrejelzés miatt kissé meghaladja az előirányzatot. Ezek hatását részben ellensúlyozza , hogy prognózisunk 
szerint az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési ciklusában elérhető támogatások felhasználása inkább 
az időszak második felére koncentrálódik, így 2016-ban még elmaradhat a költségvetés által feltételezettől, és 
ebből fakadóan az uniós önrész megtakarítás megközelítheti a GDP 0,2 százalékát. 
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A GDP-arányos bruttó államadósság 2014. év végére 76,9 százalékra mérséklődött az egy évvel korábbi 
77,3 százalékos szintről. Az Alaptörvény előírásai szerinti, az árfolyamváltozás hatása nélkül számított adós-
ságráta 75,3 százalékra csökkent a tavalyi év végére, így 2014-ben teljesült az Alaptörvényben meghatáro-
zott adósságszabály. Prognózisunk szerint a teljes előrejelzési horizonton, tehát 2015-ben és 2016-ban is 
teljesülni fog az Alaptörvény adósságszabálya. 2015. év végére 75,6 százalékra csökkenhet a GDP-arányos 
bruttó államadósság a 2014. év végi, változatlan forint/euró árfolyammal kalkulált prognózisunk szerint, amit 
a dinamikus gazdasági növekedés fennmaradása és az államháztartás mérsékelt nettó finanszírozási igénye 
egyaránt támogat. Előrejelzésünk szerint 2016 végére 73,9 százalékra csökkenhet a GDP-arányos bruttó ál-
lamadósság. Az adósságképlet módosulásának következtében az államadósság 2016-os alakulása várhatóan 
teljesíti a stabilitási törvény idén életbe lépett előírásait is. Az adósságpályára nézve az alapprognózishoz képest 
pozitív kockázatot jelenthetnek a tovább csökkenő hozamok, negatívat pedig a dollár erősödése az euróhoz 
képest és az uniós támogatások esetleges előfinanszírozási igénye.

A 2014. évi költségvetési folyamatok értékeléséhez az előzetes pénzforgalmi adatokat és a 2015. áprilisi EDP-
jelentés adatait használtuk fel. A 2015. évi és a 2016. évi költségvetési folyamatok elemzésénél az elfogadott 
költségvetési törvények mellett a 2015. június 25-én megjelent Inflációs jelentés című kiadványban bemutatott 
makrogazdasági és államháztartási előrejelzést vettük alapul, és 2015-re vonatkozóan a feldolgozott informá-
ciók körét kibővítettük a központi alrendszer első hat havi pénzforgalmi adataival. Az elemzés elkészítésekor 
a 2015. július 2-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.
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2. A 2014. évi államháztartási 
folyamatok elemzése

2.1. A kormányzAti szektor 2014. évi eredményszemléletű egyenlege

AkormányzatiszektorESA-módszertanszerintihiánya2014-benaGDP2,6százalékáttettekiaKözpontiSta-
tisztikaiHivatal2015áprilisábanközzétettEDP-jelentésealapján(1.táblázat).AGDP-arányoseredményszem-
léletűdeficitazelmúltévekhezhasonlóan2014-benisa3százalékoshiánykritériumalattmaradt,ésa2014.
éviköltségvetésitörvénybenszereplő2,9százalékoskormányzatihiánycélnálisalacsonyabblett.

A2014.éviESA-egyenlegazeredetiköltségvetésitörvénybenelfogadotthiánycélnál0,3százalékponttallett
kedvezőbb,amitdöntőrészbenatervezettnélaGDP0,6százalékávalalacsonyabbpénzforgalmideficitokozott.
AközpontialrendszerhiányátaGDP3,2százalékábanhatároztamega2013decemberébenelfogadottkölt-
ségvetésitörvény,deennéljelentősenalacsonyabb,aGDP2,6százalékátkitevőpénzforgalmideficitalakult
ki2014-ben.

1. táblázat
A kormányzati szektor 2014. évi egyenlegére vonatkozó előrejelzések 
(a GDP százalékában)

2013.december 2014.július
Tény

(előzetes
adat)5

Tény–
előirányzat

Törvényi
előirányzat
(eredeti)

MNB-
előrejelzés3

MNB-
előrejelzés4

1.Központialrendszeregyenlege –3,2 –2,8 –3,5 –2,6 0,6

2.Önkormányzatokegyenlege 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2

3. államháztartás pénzforgalmi (gFs) 
egyenlege (1+2)

–3,1 –2,6 –3,1 –2,3 0,8

4.GFS-ESAkülönbözet 0,2 0,2 0,4 –0,3 –0,5

5. Kormányzati szektor ESA-egyenlege 
(3+4)

–2,9 –2,5 –2,7 –2,6 0,3

Megjegyzés: 1. Az MNB előrejelzései azzal a feltevéssel készültek, hogy az Országvédelmi Alapban elkülönített 100 milliárd forintnyi tartalék 
elköltésére nem kerül sor. 2. A költségvetési törvényjavaslatban az EDP-jelentés módszertana szerinti egyenlegcélt szerepeltette a Kormány, 2014 
szeptemberétől az EDP- és az ESA-elszámolások közötti módszertani különbség megszűnt. A tényadatokban és az MNB 2014. júliusi előrejelzésé-
ben már az ESA2010-módszertan szerinti egyenleg szerepel. 3. A 2013. decemberi MNB-előrejelzés a 2013 decemberében publikált Inflációs 
jelentésben szereplő adatokkal egyezik meg. 4. A 2014. júliusi előrejelzés a Költségvetési Tanács számára készített 2014. évi féléves értékelés 
adatait tartalmazza. 5. Az előzetes tényadatok a KSH 2015. áprilisi EDP-jelentéséből, valamint a Magyar Államkincstár adataiból származnak. 6. 
A táblázatban a kerekítések miatt eltérések adódhatnak egyes tételek között.

Atervezettnélkedvezőbbpénzforgalmiegyenlegmögöttelsősorbanazadóbevételeknekakedvezőmakrogazda-
ságifolyamatokbólésazadóbeszedéshatékonyságánakjavulásábóleredőjelentőstúlteljesüléseáll:aszociális
hozzájárulásiadó-ésjárulékbevételekamagasabbbértömeg-növekedéshatásáraszámottevőenmeghaladták
azelőirányzatot,emellettazáfabevételekésatársaságiadóbevételekisazelőirányzatfelettalakultak.Aköltség-
vetésbentervezettnél0,6százalékponttalkedvezőbbpénzforgalmiegyenleghezaGDPmintegy1,1százalékát
kitevőbevételitöbbletmelletthozzájárultazis,hogyakamategyenlegaGDP0,2százalékávalkedvezőbben
alakultatörvényielőirányzatnál.Ezekhatásátugyanakkorrészbenellentételezte,hogyaköltségvetéskiadásai
aGDP0,7százalékávalmeghaladtákazeredetielőirányzatot.Ezutóbbieltéréstszinteteljesegészébenazév-
közbenmegvalósultállamirészesedésvásárlásokmagyarázzák,amelyeketazeredetiköltségvetésitörvénynem
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tartalmazott.Akiadásioldalonazelőirányzathozképestjelentkezőtöbbieltéréslényegébenkioltottaegymás
hatását.Atervezettnélmagasabbösszegbenalakultakaközfoglalkoztatásikiadások,azuniósforráslehíváshoz
kapcsolódókiadások,valamintaköltségvetésiszervekésfejezeteksajátkiadásaiis.Atöbbletkiadásokrarészben
fedezetetnyújtottakugyanakkoraköltségvetéstervezésekorelkülönítettközpontitartalékok1,emelletttöbb
előirányzatnálkiadás-megtakarításiskeletkezett,mivelazegyestársadalmijuttatásokrafordítottkiadások(pél-
dáulnyugdíjkiadások,lakástámogatások)összesenaGDP0,3százalékávalelmaradtakatörvényielőirányzattól.

2014decemberébenmódosítottákazeredetiköltségvetésitörvényt–többekközöttazévközbenmegvalósult
államirészesedésszerzésekmiatt–,amelynekkövetkeztébenapénzforgalmihiánycélaGDP3,6százalékára
módosult.2Azállamitulajdonirészesedéseknövekedéséteredményezőkiadásokelőirányzata187milliárd
forinttalemelkedett.Amódosítójavaslatemelletttovábbikiadásnövelőtételeketistartalmazottösszesen48
milliárdforintösszegben,amelyekreazOrszágvédelmiAlaprészlegeselköltésejelentettfedezetet.Azeredeti
előirányzatonfelülirészesedésvásárlásokjelentősrészecsakapénzforgalmihiánytnövelte,azeredményszem-
léletűegyenlegetnemérintette,mivelpiaciárontörténőrészesedésvásárlásokrakerültsor(részletesebben
a2.3fejezetfoglalkozikarészesedésvásárlásokkal).

AtervezettnélkedvezőbbESA-egyenleghezemelletthozzájárultazis,hogyazönkormányzatiszektorGDP-
arányospénzforgalmiegyenlegeazelőzetesadatokszerintaköltségvetésbentervezettnél0,2százalékponttal
kedvezőbbenalakult.Ebbenjelentősszerepelehetettannak,hogyaközpontiköltségvetésévközbentovábbi
adósságállománytvállaltátazönkormányzatoktól,amiazönkormányzatokkamatterhénekcsökkenésétésígy
gazdálkodásihelyzetükjavulásáteredményezte.

Végülazeredményszemléletűésapénzforgalmihiányközöttistatisztikaikorrekciók(ESA-híd)összesenaGDP
0,5százalékávalkedvezőtlenebbülalakultakaköltségvetésbentervezettértéknél,amirészbenellentételezte
azalacsonyabbpénzforgalmihiányésazönkormányzatialrendszernélmegfigyelttöbblethatását.Ennekegy
részeapénzforgalmiegyenlegváltozásátkövette,ésazESA-egyenlegreösszességébensemlegesenhatott
(részesedésvásárlásokésazEU-támogatásokpénzforgalmihatásánakeredményszemléletűkorrekciója),más
részeazonbanténylegesenhiánynövelővoltazeredetivárakozásokhozképest(kamatkiadásokkorrekciója).

AzMNB2013decemberébenkészített,aGDP0,3százalékátkitevőszabadtartalékteljestörlését3feltételező
prognózisa2,5százalékosESA-hiánnyalszámolt,amiközelmegegyezika2,6százalékoselőzetestényadattal.
Aközpontialrendszerpénzforgalmihiányakismértékben,aGDP0,2százalékávalelmaradtelőrejelzésünktől.
Aköltségvetésibevételekamagasabbáfabevételekésabérekhezkapcsolódóbevételekkedvezőbbalakulása
miatthaladtákmegprognózisunkat.AkiadásioldalonanagyobbEU-sforráslehívás,aköltségvetésiszervek
ésfejezetekmagasabbsajátkiadásai,illetveazOrszágvédelmiAlaprészlegesfelhasználásaisnagyobbkiadási
szinteteredményezettprognózisunkhozképest.Azévfolyamánmegvalósultállamirészesedésvásárlásokleg-
nagyobbrészenemérintetteazESA-egyenleget,tehátnembefolyásoltaaténylegesfolyamatokésaprognó-
zisunkközöttieltéréseket.

1  Aközponti tartalékokösszesen289milliárd forintot tettekkiaköltségvetés tervezésekor,ésazOrszágvédelmiAlapegyrészénekkivételével
teljes egészében felhasználásra kerültek. A 100 milliárd forintnyi Országvédelmi Alapból a 2014. decemberi törvénymódosításban szereplő 
48milliárdforinthelyettvégül45milliárdforintotköltöttekelévvégén,afennmaradó55milliárdforintaköltségvetésihiánycélteljesülését
támogatta.

2Amódosításokata2014.éviLXXXIV.törvénytartalmazta.
3Aszabadtartaléktörléseaztjelenti,hogyabbólújkiadásokatvagybevételcsökkentőintézkedéseketnemfinanszíroznak,hanemamárismert
bevételiéskiadásoldalikockázatokkezelésérehasználják.Haabevételekelmaradnakatervezettől,akkorabevételkiesésselarányosanatarta-
lékoktörlésénkeresztülcsökkenthetőakiadásioldalannakérdekében,hogyazegyenlegneváltozzon.Haakiadásokhaladjákmegatervezettet,
akkoratöbbletkiadássalarányosantörölhetőazelkölthetőtartalékannakérdekében,hogyazegyenlegneváltozzon.
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2.2. A központi Alrendszer pénzForgAlmi bevételei

Aközponti alrendszer bevételei 2014-ben összesen579milliárdforinttal,azazaGDP1,8százalékávalmeg-
haladtáka2013decemberébenelfogadottköltségvetésitörvényrészlegesenkonszolidáltbevételifőösszegét
(2.táblázat).Ezenbelülazadó-ésjárulékbevételek268milliárdforinttalmagasabbösszegbenalakultakater-
vezettnél,amitnagyobbrésztabérekhezkapcsolódóbevételekokoztak.Akamatbevételekazelmúltévekben
megfigyelthozamcsökkenéshatásárajelentősmértékben,243milliárdforinttalmeghaladtákazeredetielő-
irányzatot.Azegyébbevételek68milliárdforinttalfelülmúltákatervezettetazállamivagyonnalkapcsolatos
vártnálmagasabbbevételekmiatt.

Agazdálkodó szervezetek befizetései47milliárdforinttalelmaradtakaköltségvetésitörvényelőirányzatától.
Eztelsősorbanakisvállalatiadónemekből(KATAésKIVA)ésazenergiaellátókjövedelemadójábólszármazó
bevételekalacsonyabbteljesüléseokozta.AKATAésKIVAeseténazelmaradásazadónemeketválasztókvártnál
kisebblétszámávalmagyarázható.Atervezettnélkevesebbátlépőugyanakkortöbbletbevételtokozottmás
bevételisorokon(egyszerűsítettvállalkozásiadó,szociálishozzájárulásiadóésjárulékok,szakképzésihozzájá-
rulás,személyijövedelemadó),ígyösszességébenjavítottaaköltségvetésegyenlegét.Azenergiaellátókjöve-
delemadójábólszármazóbevételelmaradásaarravezethetővissza,hogy2014-benjelentősebbvisszaigénylés
történta2013-asadóelőleg-kiegészítésselkapcsolatban.Jelentősenmeghaladtaugyanakkorazelőirányzatot
atársaságiadóbólszármazóbevétel,amelytöbbletazévvégitársaságiadóelőlegkiegészítéssoránjelentkezett.
Atársaságiadóbefizetésekjelentősrészerendszerintdecemberbenteljesül,ésnagyságátérdembenbefolyá-
soljaavállalatieredményektárgyévialakulása,valamintazigénybevettadókedvezményekmértéke.A2014.
évitársaságiadóbevételjelentősmértékben,22százalékkalmeghaladtaa2013.évitényadatot.Akedvező
adatotazmagyarázhatja,hogyavállalatoknyereségeavártnálnagyobbütembennövekedhetett2014-ben,
dehozzájárulhatottazigénybevettadókedvezményekmértékénekváltozásais.

Afogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek19milliárdforinttalmeghaladtákatörvényielőirányzatot.Ezenbelül
az áfabevételekből21milliárdforinttaltöbbbevételtrealizáltaköltségvetésatörvényielőirányzathozképest.
Amakrogazdaságipályaalakulása2014-benösszességébenatervezettnélalacsonyabbbevételiösszegirányá-
bamutat:azáfabevételekmeghatározóadóalapja,aháztartásokvásároltfogyasztásaugyaniskismértékben
elmaradtabenyújtotttörvényjavaslatbanszereplőértéktől,emellettafogyasztóiárindex2,6százalékponttal
alacsonyabblettatervezettnél.Amakrogazdaságifolyamatokhatásaitellentételezteazonlinepénztárgépek
bevezetésemiattifehéredésihatás,amivelmáraköltségvetésielőirányzattervezésekorisszámoltak.AzNGM
2014júniusihelyzetjelentésében153milliárdforintrabecsülteazintézkedésbevételnövelőhatását.Bárapénz-
tárgépeküzembehelyezésénektervezetthatáridejéttöbbszörismódosították,2014.augusztusvégénazösszes
onlinekasszaműködött,amijelentősenmegnövelteamásodikféléviáfabevételeket(1.ábra).Azintézkedés
költségvetésihatására–mikroadatokismeretenélkül–egyelőrecsakhozzávetőlegesbecsléseketlehettenni:
azebbőleredőtöbbletbevételazMNBelőzetesszámításaiszerintiselérhetia150milliárdforintot.4 

4részletesebbenlásdazMNB2015.májusiKöltségvetésiJelentésének8.2fejezetében.
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2.  táblázat
A központi alrendszer 2014. évi részlegesen konszolidált pénzforgalmi bevételei 
(milliárd forint)

2013.december 2014.július
Tény 

(előzetes
adat)3

Tény–
előirányzat

Törvényi
előirányzat
(eredeti)

MNB-
előrejelzés1

MNB-
előrejelzés2

KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓ-  ÉS 
JárUlékbevételei

11 448 11 424 11 450 11 716 268

gazdálkodó szervezetek befizetései 1 352 1 287 1 251 1 305 –47
Társaságiadó 359 360 355 395 36
Pénzügyiszervezetekkülönadója 144 138 144 149 5
Egyeságazatokatterhelőkülönadó 0 0 0 –1 –1
Egyszerűsítettvállalkozásiadó 67 70 90 97 30
Bányajáradék 65 53 57 63 –2
Játékadó 33 33 33 35 2
Energiaellátókjövedelemadója 61 52 49 35 –26
Kisadózóktételesadója 78 52 44 42 –36
Kisválllatiadó 45 36 13 13 –33
Elektronikusútdíj 134 134 121 127 –7
Közműadó 53 53 54 55 2
Egyébadókésbefizetések 313 306 291 297 –16
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 317 4 198 4 187 4 336 19
általánosforgalmiadó 3014 2908 2915 3036 21
Jövedékiadó 932 926 910 919 –13
regisztrációsadó 16 16 16 19 3
Távközlésiadó 57 56 56 56 –1
Pénzügyitranzakciósilleték 269 264 260 278 9
Biztosításiadó 28 28 29 29 1
Lakosság befizetései 1 700 1 701 1 709 1 754 54
Személyijövedelemadó 1 550 1549 1 555 1589 39
Illetékbefizetések,egyébadók 111 111 111 122 11
Gépjárműadó 39 41 43 42 3
elkülönített alapok adó és járulékbevételei 248 262 267 277 30
társadalombiztosítási alapok adó és 
járulékbevételei

3 832 3 977 4 036 4 044 212

Szociálishozzájárulásiadóésjárulékok 3571 3724 3780 3788 217
Egyébjárulékokésadók 261 252 255 256 –4

egyéb bevételek 398 397 403 465 68

Központi ktv. egyéb bevételei 281 281 286 357 76

társadalombiztosítási alapok egyéb 
bevételei

44 44 44 37 –7

Elkülönített alapok egyéb bevételei 73 73 73 71 –1

kAmAtbevételek 92 105 154 334 243

bevételi tételek összesen 11 937 11 926 12 006 12 516 579

Megjegyzés: 1. A 2013. decemberi MNB-előrejelzés a 2013 decemberében publikált Inflációs jelentésben szereplő költségvetési előrejelzést mutat-
ja. 2. A júliusi előrejelzés a Költségvetési Tanács számára készített 2014. évi féléves értékelés prognózisát tartalmazza. 3. Az előzetes tényadatok 
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár adataiból származnak. 4. A táblázatban bemutatott bevételi főösszegek eltérnek 
a költségvetési törvényben szereplő főszámoktól amiatt, hogy a központi alrendszeren belüli pénzeszköz-átadások hatását kiszűrjük a rendelke-
zésre álló adatok alapján, és egyes kiadási tételeket nettó értelemben, a kapcsolódó közvetlen bevételekkel csökkentve számolunk el.
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Ajövedéki adóbevételekösszesen13milliárdforinttalmaradtakelazelőirányzattól,deezenbelülazegyes
tételeknéljelentősebbeltérésekhúzódnakmeg.Azüzemanyagokjövedékiadója32milliárdforinttalmegha-
ladtaaköltségvetésitörvénybenszereplőirányszámot,mivelazolajárcsökkenéseazüzemanyagirántikereslet
növekedéséteredményezte,azüzemanyagokrakivetettjövedékiadóugyanisnemazokforgalmiértéke,hanem
mennyiségeutánfizetendő.Adohánytermékekutánfizetendőjövedékiadóugyanakkorjelentősen,mintegy
50milliárdforinttalalacsonyabblettazelőirányzatnál,amitalapvetőenazértékesítésirendszerátalakításaés
afogyasztáscsökkenéseokozhatott.

Apénzügyi tranzakciós illetékbőlszármazóbevétel9milliárdforinttalhaladtamegazelőirányzatot,amitel-
sősorbanaKincstáráltalfizetetttranzakciósilletékbevételekvártnálmagasabbalakulásaokozott.

Alakosság befizetései54milliárdforinttalnagyobbösszegbenalakultakazelőirányzatnál.Azeltérésjelentős
részeaszemélyijövedelemadóbevételnéljelentkezett,amely39milliárdforinttal,azaz2,5százalékkalmeg-
haladtaazévközbennemmódosítotttörvényielőirányzatot.Atöbbletbevételtelsősorbanazokozta,hogy
abruttókeresettömegnövekedéseérdembenmeghaladtaaköltségvetésitörvénybenvárt4,8százalékosmér-
téket.Jelenlegiténybecslésünkalapján9,3százaléklehetettabővülés,amiatervezettnélmintegy60milliárd
forinttalnagyobbadóbevételteredményezhetett.Másfelőlazún.kifizetőiadók12milliárdforinttalelmaradtak
aköltségvetésitörvénybenszereplőtervtől,amitazokozhatott,hogyazittelszámoltkamatadóahozamok
folyamatoscsökkenésemiattalacsonyabbösszegbenalakult.Emellettazilletékbefizetések11milliárdforinttal
meghaladtákaköltségvetésitörvényelőirányzatát,amitalakáspiaciforgalomélénküléseokozhatott.

Atársadalombiztosítás és az elkülönített alapok adó- és járulékbevételeiösszesen242milliárdforinttal,azaz
5,9százalékkalmeghaladtákazelőirányzatot.Atöbbletbevételbőlmintegy170milliárdforintotmagyarázhat
abruttóbértömegtervezettnélnagyobbnövekedése.Azújvállalatiadóknál(KIVA,KATA)atervezettnélki-
sebbmértékűkihasználtságmiatttapasztaltbevétel-elmaradásatervezetthezképestnagyjából40-45milliárd
forintszociálishozzájárulásiadóbevételtokozott.Aszociálishozzájárulásiadótöbbletbevételeihezhozzájá-
rultaMunkahelyvédelmiAkciótervcélzottkedvezményeinekavárttólmintegy10milliárdforinttalelmaradó
igénybevételeis.Azérvényesítettcsaládijárulékkedvezményisalacsonyabblettaköltségvetésitörvényben
vártnálnagyjából5-10milliárdforinttal.Afontosabbbevételitételekközülcsakazegészségügyihozzájárulásból
érkezettazelőirányzatnálalacsonyabbbevétel,azelmaradás5milliárdforintvolt.

1. ábra
A pénzforgalmi nettó áfabevételek éves kumulált változása 2014-ben 2013-hoz képest 
(milliárd forint)
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Azegyéb bevételek68milliárdforintostöbbleténekjelentősrészeazállamivagyonnalkapcsolatosbevételek
soronrealizálódott.Azeredetiköltségvetésbennemszerepelt,ígytervenfelülibevételtjelentett,hogyaMagyar
NemzetiVagyonkezelőzrt.októberben42milliárdforintértértékesítetteaFőgázzrt.államitulajdonúrészese-
désétazMFBzrt.részére.5Afrekvenciahasználatijogértékesítésébőlszármazóbevételekaköltségvetésben
tervezett120milliárdforinthelyett131milliárdforintotértekel,és800MHz-es,900MHz-es,1800MHz-es,
2100MHz-es,valamint2600MHz-esfrekvenciasávokértékesítésébőlrealizálódtak.

Akamatbevételektöbbmint240milliárdforinttalvoltakmagasabbakazelőirányzatnál.Amagasbevételekoka
azvolt,hogyahozamokjelentőscsökkenésemiattazállampapíroktólelvárthozamokalacsonyabbaklettek,
mintakibocsátottállampapírokkuponjai,ígyazaukciókonazadósságkezelőfelárralértékesítetteapapírokat,
ésafelárapénzforgalmikamatbevételekközöttjelenikmeg.Erősítetteeztahatást,hogyszámottevőennőtt
acsereaukciókösszege,amelyeksoránegyszerretörténikvisszavásárláséskibocsátás,ésezekenakibocsátá-
sokoniskeletkezettkamatbevétel.6 

2.3. A központi Alrendszer pénzForgAlmi kiAdásAi

Aközponti alrendszer kiadásai összesenmintegy420milliárdforinttal,azazaGDP1,3százalékávalmeghaladták
atervezettszintet(3.táblázat).Azelsődlegeskiadásokonbelülaköltségvetésiszervekésfejezeteknettókiadá-
sai363milliárdforinttalmeghaladtákazelőirányzatot,amirerészbenaközpontitartalékokátcsoportosítása
nyújtottfedezetet.Akamatkiadásokisavártnálmagasabbösszegbenalakultak,a181milliárdforintoseltérés
jelentősrészeavisszavásárlásoksoránelkönyveltkamatkiadásokbólszármazik.Atársadalmitranszferek(például
nyugdíjkiadások,családitámogatások)ugyanakkormintegy100milliárdforinttalelmaradtakazelőirányzattól.

Azelsődlegeskiadásokonbelüllakásépítési támogatásokra31milliárdforinttalkevesebbetkellettfordítani
azelőirányzatbanszereplőösszeghezképest,amitazárfolyamgátrendszerénekvártnálalacsonyabbigénybevé-
teleokozott.Acsaládi támogatásokésszociális juttatásokösszesen29milliárdforinttalelmaradtakazelőirány-
zattól,azeltérésdöntőrészeacsaládipótléknálésagyermeknevelésisegélynéljelentkezett,ésatervezettnél
alacsonyabbigénybevevőilétszámmagyarázhatja.

Aközponti tartalékoksoronösszesen289milliárdforintotkülönítettekelaköltségvetéstervezésekor.Acél-
tartalékok(76milliárdforint)ésarendkívülikormányzatiintézkedések(113milliárdforint)évközbenelköltésre
kerültek–aköltségvetésiszerveksajátkiadásaimellettaMagyarNemzetiVagyonkezelőkapottjelentősebb
forrástkiadásaifedezésére.A100milliárdforintotkitevőOrszágvédelmiAlapból48milliárdforintfelhaszná-
lásróldöntöttekaköltségvetésitörvény2014.decemberimódosításaalapján,ebbőlvégül45milliárdforint
növelteaköltségvetésiszervekésfejezetkiadásait.Afennmaradó55milliárdforintpedigaköltségvetési
hiánycélteljesüléséttámogatta.

5Atranzakciónövelteapénzforgalmibevételeket,deazESA-módszertanszerintihiánytnemjavította.
6Apénzforgalmikamatbevételekalakulásávalrészletesebbenisfoglalkozikaz5.2.alfejezet.
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3.  táblázat
A központi alrendszer 2014. évi részlegesen konszolidált pénzforgalmi kiadásai 
(milliárd forint)

2013.december 2014.július
Tény 

(előzetes
adat)3

Tény–
előirányzat

Törvényi
előirányzat
(eredeti)

MNB-
előrejelzés1

MNB-
előrejelzés2

elsŐdleges kiAdási tételek 11 756 11 598 11 840 11 992 236

egyedi, normatív és közmédiának nyújtott 
támogatások

353 353 353 354 1

szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 104 104 103 -1

Lakásépítési támogatások 159 159 159 128 -31

Családi támogatások, szociális juttatások 539 538 522 510 -29

Korhatár alatti ellátások 176 181 179 173 -2

központi költségvetési szervek és fejezetek nettó 
kiadásai

3 475 3 362 3 475 3 838 363

Nettósajátkiadások 3037 2947 3045 3288 251

EU-támogatásokkalkapcsolatosnettókiadások 438 416 430 550 112

Helyi önkormányzatok támogatása 716 716 741 724 8

Hozzájárulás az eU költségvetéséhez 289 304 304 291 2

Központi tartalékok 289 189 115 0 -289

Adósságátvállalás 64 64 68 69 5

állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 181 181 355 399 218

egyéb kiadások 169 169 169 169 0

elkülönített alapok kiadásai 451 477 509 453 2

NFA-Passzívkiadások 56 49 42 50 -7

NFA-Aktívkiadások 184 213 252 226 42

Egyébkiadások 211 214 214 178 -33

társadalombiztosítási alapok kiadásai 4 793 4 802 4 788 4 783 -10

NyA-Nyugellátások 2948 2947 2936 2915 -33

EA-rokkantsági,rehabilitációsellátások 345 346 340 336 -9

EA-Pénzbeliellátások 217 218 221 224 7

EA-Gyógyító-megelőzőellátások 932 932 932 946 14

EA-Gyógyszerkasszanettókiadásai 238 242 239 245 7

Egyébkiadások 113 117 120 118 5

KAMATKIADÁSOK 1 165 1 190 1 223 1 346 181

KIADÁSI TÉTELEK ÖSSZESEN 12 921 12 788 13 063 13 338 417

Megjegyzés: 1. A 2013. decemberi MNB-előrejelzés a 2013 decemberében publikált Inflációs jelentésben szereplő költségvetési előrejelzést 
mutatja. 2. A júliusi előrejelzés a Költségvetési Tanács számára készített 2014. évi féléves értékelés prognózisát tartalmazza. 3. Az előzetes tény-
adatok a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár adataiból származnak. 4. Az MNB előrejelzései azzal a feltételezéssel készül-
tek, hogy a 100 milliárd forintot kitevő Országvédelmi Alap teljes egészében törlésre kerül a hiánycél elérése érdekében. 5. A táblázatban bemu-
tatott kiadási főösszegek eltérnek a költségvetési törvényben szereplő főszámoktól amiatt, hogy a központi alrendszeren belüli pénzeszköz-átadá-
sok hatását kiszűrjük a rendelkezésre álló adatok alapján, és egyes kiadási tételeket nettó értelemben, a kapcsolódó közvetlen bevételekkel 
csökkentve számolunk el.
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Aközponti költségvetési szervek és fejezetek nettó kiadásaiösszesen363milliárd forinttalmeghaladták
aköltségvetéstervezésekormeghatározotttörvényielőirányzatot.

•Ezenbelüla nettó saját kiadások251milliárdforinttalnagyobbösszegbenteljesültek.Azeltérésjelentős
részétazokozta,hogyaköltségvetéstervezésekoraközpontitartalékoksorokonszereplőkiadásoktényleges
elköltéséreelsősorbanennélazösszevontkiadásitételnélkerültsor.Aköltségvetésitörvény2014.decem-
berimódosításaalapjánazOrszágvédelmiAlapbólmintegy40milliárdforintotaköltségvetésiszervekés
fejezeteksajátkiadásaihozcsoportosítottakát:20milliárdforintostőkeemeléstkapottazEximbankzrt.,
aközútfenntartásikiadásokat10milliárdforinttalmegemelték,valamintazegyetemespostaiszolgáltató
méltánytalantöbbletterhénekmegtérítésére9milliárdforintotkapott.A76milliárdforintoscéltartalékok
jelentősrészétazeredetiterveknekmegfelelőenaközszférábandolgozókbérkompenzációjárahasználtákfel.
Arendkívülikormányzatiintézkedésektartalékanagyobbrészeakorábbiévekhezhasonlóanaköltségvetési
intézményekközöttkerültfelosztásra,elsősorbandologiésbérjellegűkiadásokra.Emellettaközoktatási
célúhumánszolgáltatáséskiegészítőtámogatásmintegy30milliárdforinttalmeghaladtaazelőirányzatot,
elsősorbanaközoktatásikiadásokalultervezettségemiatt.

•  Az EU-támogatásokkal kapcsolatos nettó kiadások112milliárdforinttalnagyobbösszegbenalakultakater-
vezettnél.Ennekegyikokaaz,hogyabevételioldalonazunióstámogatásokmintegy60milliárdforinttal
elmaradtakazelőirányzattól,aminekfeleavártnálkismértékbenalacsonyabbforráslehíváshozkapcsolódott,
másikfelétazunióstámogatásokidőbelielcsúszásaokozta.2014folyamánazuniósprojektekhezkapcso-
lódóelmaradtEUtámogatásokataköltségvetéssajátforrásbólmegelőlegezte.Amegelőlegezésmértéke
egyeshónapokbana200milliárdforintotismegközelítette,deévvégénazEUjelentősösszegűtámogatást
utaltátazuniósprogramokutólagosfinanszírozására,ígyamegelőlegezésdecembervégérekörülbelül30
milliárdforintracsökkent(2.ábra).Avártnálmagasabbunióskiadásokhozmindemellettazishozzájárult,
hogyaforrásokfelhasználásáhozszükségesönrész55milliárdforinttalatervezettkiadásiszintfelettalakult.

Azállami vagyonnal kapcsolatos kiadásokjelentősmértékben,összesen218milliárdforinttalmeghaladták
aköltségvetéstervezésekorelfogadotttörvényielőirányzatot.

•Ebből200milliárdforintnyieltéréstazállami tulajdonú részesedésszerzésekhezkapcsolódókiadásokvárt-
nálmagasabbösszegeokozta(4.táblázat).2014-benkétlépésbenváltozottmegaFőgázzrt.tulajdonosi
szerkezete:áprilisbanazMVMzrt.41milliárd forintotfizetettkiazrWErészérea fővárosigáztársaság 

2. ábra
Az uniós támogatások költségvetési megelőlegezésének alakulása 2014-ben 
(milliárd forint)
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Forrás: Magyar Államkincstár, MNB becslés
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49,83százalékosrészvénycsomagjáért,atöbbségirészvénycsomagotpedigoktóberbenvásároltamegazMVM
zrt.afővárosiönkormányzattól.MindehhezaközpontiköltségvetésnyújtottforrástazMVMzrt.részére.
MájusvégénaNemzetiInfokommunikációsSzolgáltatózrt.tulajdonábakerültazAntennaHungáriazrt.,
arészvénytranzakció56milliárdforintottettki.AGazdaságiVersenyhivataljúniusbanmegjelentjóváhagyá-
sátkövetőenaNemzetiHulladékgazdálkodásiésSzolgáltatóKft.14milliárdforintértmegvásároltaazAVE
MagyarországKft.-t.2014szeptemberébenállamitulajdonbakerültazMKBBankzrt. is,ami17milliárd
forintkiadástjelentettaköltségvetésnek,ésfinanszírozásaakormányzatirendkívülitartalékokbóltörtént.
OktóberbenhoztakdöntéstazMVMPaksII.AtomerőműFejlesztőzrt.részvényeinekaMagyarállamrészére
történőátruházásáról,ami10milliárdforinttalnövelteakiadásokat.AfentiekentúlazMNVzrt.kiadásai34
milliárdforinttalmeghaladtákazeredetitörvényielőirányzatotegyedikormánydöntésekmiatt.

•Azeredetielőirányzatokbanmégnemszereplőállamirészesedés-vásárlásokátvezetéséreaköltségvetési
törvény2014.decemberimódosításábankerültsor.Afentfelsorolttranzakciókazeredetielőirányzathoz
képestnöveltékapénzforgalmikiadásokat2014-ben,detöbbségük–azMNVzrt.kiadás-növelésétkivéve
–nemérintetteazeredményszemléletűegyenleget.AzESA-módszertanszerintugyanisezekatranzakciók
nemszámítanakköltségvetésikiadásnak,mertebbenazesetbenazállamivagyonmindösszeformátvált,
betéthelyettrészesedéslesz.

•Azállamivagyonnalkapcsolatoskiadásoknáljelentkezőmintegy18milliárdforinttöbbletkiadástreáleszköz-
vásárlásáraésazállamitulajdonútársaságoktöbblettámogatásárafordították.

4.  táblázat
állami tulajdoni részesedésszerzésekhez kapcsolódó kiadások 
(milliárd forint)

2014. évi 
eredeti 

előirányzat

2014. évi 
módosított 
előirányzat

2014. évi 
teljesítés

teljesítés – 
eredeti 

előirányzat

AzMNVzrt.tulajdonosijoggyakorlásávalkapcsolatoskifizetések 20 56 54 34

AzMFBzrt.tulajdonosijoggyakorlásávalkapcsolatoskifizetések 13 3 3 -11

AFőgázzrt.részesedésénekmegvásárlásávalkapcsolatoskiadások 79 79 79

AzAntennaHungáriazrt.részesedésénekmegvásárlása 56 56 56

AzAVEMagyarországKft.részesedésénekmegvásárlása 14 14 14

AzMVMPaksII.AtomerőműFejlesztőzrt.megvásárlása 10 10 10

AzMKBBankzrtrészesedésénekmegvásárlása 17 17 17

állami tulajdoni részesedésszerzésekhez kapcsolódó kiadások 
összesen

34 236 233 199

Forrás: Magyar Államkincstár

Azelkülönített alapok kiadásaiösszességébencsakkismértékbenhaladtákmegatörvényielőirányzatot,ugyan-
akkorezenbelülegyestételeknéljelentősebbeltérésekmutatkoztak.Aközfoglalkoztatásikiadások(Start-mun-
kaprogram)42milliárdforinttalmeghaladtákazelőirányzatotatéliközmunkaprogramfelfutásamiatt,ami
aközfoglalkoztatottakszámánakeredetitervenfelülinövekedésétokozta.2014elsőhónapjaibanazátlagos
létszáma200ezerfőtismeghaladtaésjelentősenfelülmúltaa2013.éviértéketis(3.ábra).Amagánszféra
munkaerő-keresleténekemelkedésévelésaközfoglalkoztatottaklétszámánaknövekedésévelpárhuzamosan
avártnálalacsonyabbvoltamunkanélküliekszáma,ígyazáltalukigénybevehetőálláskeresésiellátásokra
azelőirányzatnál7milliárdforinttalkevesebbetfordítottakaköltségvetésből.Azelkülönítettalapokegyéb
kiadásainbelülaKutatásiésTechnológiaiInnovációsAlapbólahazaiinnovációtámogatásárafordítottkiadá-
soktechnikaiokokból15milliárdforintoselmaradástmutattak,emellettaNemzetiFoglalkoztatásiAlapból
uniósfinanszírozássalmegvalósulóTáMOP-programokhozkapcsolódókiadásokisavártnálkisebbmértékben 
teljesültek.
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Anyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kiadásai2014-benösszesen44milliárdforinttalelmaradtakatörvényi
előirányzattól.ANyugdíjbiztosításiAlapbólfolyósítottöregséginyugdíjakvártnálalacsonyabbteljesüléséhez–
többmástényezőmellett–hozzájárulhatott,hogyazöregséginyugdíjkorhatár2014januárjában62évről62,5
évreemelkedett:ennekhatásáraazelsőfélévbenazöregséginyugdíjkiadásokfokozatosenyhecsökkenésevolt
megfigyelhetőhónaprólhónapra,azújmegállapításokpedigamásodikfélévrekoncentrálódtak.Ahozzátartozói
nyugdíjakésarokkantsági,rehabilitációsellátásokavártnálalacsonyabbellátottilétszámmiattmaradhattak
elazelőirányzattól.Anyugdíjakésnyugdíjszerűellátásokkiadásaitazévelejéna2014.éviköltségvetési
törvénybentervezettinflációmértékével,2,4százalékkalnövelték,mivelazonban2014-benafogyasztóiár-
index-0,2százaléklett,ígyanyugdíjakreálértékeszámottevőenemelkedett.AGDP-arányosnyugdíjkiadások
–areálnyugdíj-emelésmellettis–aGDP0,7százalékávalcsökkentek2014-ben2013-hozképestanominális
GDPnövekedésiütemétőlelmaradóindexálásésazellátottilétszámotérintőintézkedésekhatására(4.ábra).

Azegészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiösszesen7milliárdforinttalmeghaladtákatörvényielőirányzatot.
Azeltérésből5milliárdforintatervezettnélmagasabbtáppénzkiadásokhozkapcsolódik,amitazőszi-télihóna-
pokbanmegemelkedett,aszokásosszezonalitásnálismagasabbigénybevevőilétszámokozhatott.Aterhességi
gyermekágyisegély4milliárdforinttalmeghaladtaazelőirányzatot,ugyanakkoragyermekgondozásidíj(gyed)
kismértékbenelmaradtavárttól.Agyedesetében2014-benjelentősennövekedettazigénybevevőilétszám
akorábbiévekhezképest,amihezagyedextra2014.januáribevezetéseishozzájárult.

Agyógyító-megelőző ellátások kiadásai14milliárdforinttalmeghaladtákaköltségvetéstervezésekormeg-
határozotttörvényielőirányzatot.Azeltéréstazokozta,hogyakormányévvégénakasszaelőirányzatának10
milliárdforintosmegemelésérőldöntött,atöbbletforrástazegészségügyiintézményekatételesfinanszírozású

3. ábra
A kumulált havi közfoglalkoztatási kiadások (bal panel) és a közfoglalkoztatottak létszámának (jobb panel) alakulása 
2013-ban és 2014-ben
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Forrás: KSH, Magyar Államkincstár
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készítmények(példáulnagyértékűonkológiaigyógyszerek)éseszközökbeszerzésérefordíthatták.Agyógyító-
megelőzőkasszábólfinanszírozottegészségügyiintézményekazelőirányzatterhéreévközbenkétszeriskaptak
többletforrástfennállótartozásállományukcsökkentésére:előszörjúliusban10milliárdforintotacéltartalék
átcsoportosításával,decemberbenpedig10,5milliárdforintotakasszamaradványévvégifelosztásával.7 

Agyógyszerkassza nettó kiadásai7milliárdforinttalmagasabbanalakultakaköltségvetéstervezésekormeg-
határozotttörvényielőirányzatnál.Ezenbelülagyógyszergyártókésforgalmazókbefizetéseiazelőirányzattal
összhangbanvoltak,azeltéréstavártnálmagasabbgyógyszertámogatásikiadásokokozták.Agyógyszertámo-
gatásokesetébena2014.évieredetielőirányzatlényegébenmegegyezetta2013.évitényadattal,ugyanakkor
agyógyszertámogatásikiadásokszinteazévegészében,defőkéntamásodikfélévbenmeghaladtákabázisév
haviadatait.2014novemberébenegykormányhatározatalapján13milliárdforinttalmegemeltékazelőirányza-
totfőkénttechnikaiokokból,atöbbletforrásugyanisfedezetetjelentettakiadásokraadecemberbenesedékes
gyártóibefizetésekteljesüléseelőtt,deazelőirányzatmegemelésétazéveskiadás-túlfutásisszükségessétette.

Akamatkiadások181milliárdforinttalhaladtákmegazelőirányzatot,mertnagyösszegűekvoltakazévfo-
lyamánvégrehajtottvisszavásárlásokéscsereaukciók,amelyeksoránavisszavásárolt,magasabbkuponúköt-
vényekutánkamatkiadástszámolelastatisztika.Amagasabbkiadásokhozhozzájárultazönkormányzatoktól
átvállaltadósságis,deezcsakaközpontiköltségvetéskamatkiadásaitnöveltemeg,mígazönkormányzatokét
csökkentette,ígyateljesállamháztartásszintjénegyenlegsemlegeshatásúvolt.

Összességébenapénzforgalmikamategyenlegmintegy60milliárdforinttalkedvezőbbenalakultazelőirányzat-
nál,mertakamatkiadásoktöbbletekisebbvolt,mintakamatbevételekjavulása.Mindeztalapvetőenavártnál
gyorsabbancsökkenőhozamkörnyezetokozta,amelypedigajegybankikamatcsökkentésiciklusból,azország
kockázatimegítélésénekjavulásábólésazalacsonyinflációbóleredt.

7Azegészségügyiintézményektartozásállományánakalakulásáróláttekintéstadaz5.3.alfejezet.

4. ábra
nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kiadásainak alakulása 2001 és 2014 között magyarországon 
(a GDP arányában)
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Megjegyzés: A 2001 és 2011 közötti adatok a költségvetési zárszámadások alapján mutatják be a nyugdíjszerű ellátások kiadásait, amelyek nem 
feleltethetőek meg a 2012 januárjától bevezetett elszámolási rend kategóriáinak. 2012-től az „öregségi ellátások” kategóriája a korhatár feletti 
öregségi jellegű, a korhatár feletti rokkantsági, a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők által igénybe vehető szolgálatfüggő nyugellátásokat és 
a hozzátartozói ellátásokat tartalmazza. A 2012. évi és a 2013. évi adatok a zárszámadások adatait mutatják be. A 2014. évi értékek az előzetes 
pénzforgalmi adatokat mutatják. A nominális GDP idősor az ESA2010 módszertant követi.
Forrás: KSH, Magyar Államkincstár, MNB, zárszámadások
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2.4. A Helyi önkormányzAtok 2014. évi egyenlege

Azönkormányzatiszektorazeredetilegtervezett30milliárdforintoshiányhelyett445milliárdforintosered-
ményszemléletűtöbblettelzártaa2014-esévet.Ajelentőseltéréstazadósság-átvállaláselszámolásaokozta.
Aközpontialrendszer2014-benösszességében470milliárdforintnyiönkormányzatiadósságotvállaltát.Ha
etényezőegyenlegjavítóhatásátóleltekintünk,akkor25milliárdforintosdeficittelzártvolna2014-benazal-
rendszer.Aköltségvetésitörvénybenszereplőelőirányzat–eltekintveazadósságátvállalásegyenlegregyakorolt
technikaihatásától–lényegébenazelőzetesterveknekmegfelelőenalakult,ugyanakkorabevételiésakiadási
oldalánegyarántszerkezetiváltozásoktörténtekabázisévhezképest.

Ahelyi adóknálakorábbiévekbentapasztaltmagasnövekedésidinamika2014-benlassult,ésazadóbevételek
növekedésiütememintegyegyszázalékponttalelmaradtanominálisGDPbővülésénekütemétől.

Azönkormányzati szektor kiadásaiazelőzetesenvárttóleltérőszerkezetbenalakultak.Abérköltség75milliárd
forinttal,azaz11,1százalékkalmagasabblettatervezéskorvártnál.Azeltérésarendszeresbérkiadásokhoz
kötődik:egyrésztavártnálmagasabbközfoglalkoztatásikiadásokokozták,másrésztalulbecsültvoltakormány-
zatibérintézkedésekkiadásnövelőhatása,harmadrésztazadósságterhekcsökkenéseazönkormányzatokegy
részénélfedezetetteremtettbérkorrekciókra.Adologikiadásokviszont37milliárdforinttal,azaz5,1százalékkal
elmaradtakazelőzetesenvártkiadásiszinttől.Asajátforrásútőkejellegűkiadásokavártnálmagasabbösszeg-
benalakultak,a34milliárdforintnyitöbbletkiadásrészbenahhozköthető,hogyazuniósforrásokbevonásais
magasabblettazelőzetesentervezettnél68milliárdforinttal,továbbáazuniósforrásokhozszükségesönrészis
magasabbvoltazeredetilegbecsültnél.Aközfoglalkoztatásiprogramokfelfutásávalösszhangban,atársadalmi
ésszociálpolitikaijuttatásokbázisévhezésatervezettkiadásiszinthezképestismintegy25milliárdforinttal
alacsonyabbaklettek.

2.5. A stAtisztikAi korrekCiók (esA-Híd)

AfentbemutatottpénzforgalmibevételekéskiadásokegyenlegekéntadódóGFS-egyenlegésazeurópaiuniós
kötelezettségeinkszempontjábólkiemeltenfontosESA-egyenlegközöttiátvezetéstastatisztikai korrekciók 
(ESA-híd)biztosítják.Erreazértvanszükség,mertatranzakciókegyrészétazunióselszámolásateljesítésidő-
pontjában(eredményszemléletűelszámolás),mígamagyargyakorlatapénzmozgásidőpontjában(pénzforgalmi
elszámolás)rögzíti.EmellettaGFS-statisztikáhozképestazESA-módszertanáltalmeghatározottkormányzati
szektorszélesebbkörű(tartalmazpéldáulegyeskvázifiskálistevékenységeketis),továbbáegyespénzügyiügy-
leteket,ígypéldáulapiaciárontörténőrészesedésvásárlásokatnemveszifigyelembeaköltségvetésiegyenleg
meghatározásakor.

A2014.éviköltségvetésitörvényelfogadásakorazeredményszemléletűstatisztikaikorrekciók(ESA-híd)be-
csültmértékeaGDP0,2százalékáttetteki,amelyazonbanazelőzetestényekalapján-0,3százaléklett,tehát
azESA-egyenlegaGDP0,3százalékávalkedvezőtlenebbapénzforgalmiegyenleghezképest2014-ben.

Aköltségvetésitörvényhezképestjelentkező,aGDP0,5százalékátmegközelítőeltérésmögötttöbbténye-
zőellentéteselőjelűalakulásaáll.AzeredetilegbecsültnélaGDP0,3százalékávalcsökkentetteazESA-hidat
azállamadósságkezeléséhezkapcsolódóswapokbóleredőkamatokelszámolása.8SzinténanegatívESA-híd
irányábahatott,hogyazuniósprogramokhozkapcsolódóankisebbmértékbenkerültsoraprojektekköltsé-
geinekhazaimegelőlegezésére.Afentieketrészbenellentételeztékugyanakkorazállamivagyonnövelésére
fordítottpénzforgalmikiadásokhoztartozópozitívstatisztikaikorrekciók.

8AköltségvetésitörvénybennempontosanazESA-statisztika,hanemazEUfiskálisszabályaiszerintrelevánsEDP-jelentésmódszertanaszerinti
egyenlegetszerepeltetteaKormány,amelynélazállamadósságkezelésesoránkötöttswapokesetébenazadotttartozásswaputánikamatterhét
kellettfigyelembevenni,amiazelmúltévekbenkiadáscsökkentőhatásúvolt.2014szeptemberétőlazonbanazEDP-egyenlegszámításimódszer-
tanamegváltozott(azonossáváltazESA-egyenlegével),ésmárazeredetiadósságelemkamatterheamérvadó,tehátmegszűntezahiánycsök-
kentőkorrekció.
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2.6. Az állAmAdósság AlAkUlásA 2014-ben

A gdp-arányos bruttó államadósság a 2013. év végi 77,3 százalékról 76,9 százalékra mérséklődött 2014. 
év végére. Azadósságtavalyicsökkenésemögötttöbbtényezőegyütteshatásahúzódikmeg.Azadósságráta
mérséklődéséttámogattaareálgazdaságtavalyidinamikusnövekedése,amelynekütememeghaladtamind
apiaci,mindakormányzativárakozásokat.EmellettatervezettnélalacsonyabbGDP-arányosállamháztartási
hiányisazadósságrátacsökkenéseirányábahatott.Etényezőkadósságrátáragyakoroltpozitívhatásaitazon-
banrészbenellensúlyoztaaforinteuróvalszembenbekövetkezettgyengülése(296,9forint/euróról314,9
forint/euróra).Azállamadósságárfolyam-érzékenységétazokozza,hogya2011ótabekövetkezettszignifikáns
(többmint12százalékpontos)részarány-csökkenésellenéremégmindigmagas,közel40százalékosazadósság
devizaaránya,ezértazeuró-forintárfolyamminden1forintosváltozásamintegy0,1százalékponttalmódo-
sítjaaGDP-arányosállamadósságot.Adollárerősödéseazeuróhozképestszinténadósságnövelőhatásúvolt
azeredetilegdollárbankibocsátottadósságonkeresztül.

A központi költségvetés 2013 után tavaly folytatta az önkormányzati alrendszer adósságkonszolidációját, 
ami azonban nem érintette a teljes államháztartás konszolidált bruttó adósságát.Akonszolidációkeretében
aköltségvetésösszesen470milliárdforintnyi,túlnyomórésztdevizábandenomináltadósságállománytvállalt
átazönkormányzatoktól.Ebből69milliárdforintnyiadósság2014-benjártle,amelymégtavalytörlesztésre
iskerültésaközpontialrendszerpénzforgalmikiadásaiközöttismegjelent.

Az Alaptörvény adósságszabálya teljesült 2014-ben.AzAlaptörvényadósságszabályaazárfolyamváltozásha-
tásaitólszűrtGDP-arányosbruttóállamadósságévenkénticsökkenésétírjaelőmindaddig,amígannakértéke
50százalékfölöttvan.2014-benazátértékelődésaGDPtöbbmint1,6százalékávalnövelteazadósságrátát.E
hatástkiszűrve75,3százalékkörülalakultvolnaabruttóadósságráta.Mivelez2százalékponttalalacsonyabb
aGDP-arányosállamadósság2013.évvégiértékénél,azadósságtavalyialakulásamegfeleltazadósságszabály
előírásának.
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3. A 2015. évi államháztartási 
folyamatok várható alakulása

3.1. A kormányzAti szektor 2015. évi várHAtó eredményszemléletű 
egyenlege

Előrejelzésünkszerint2015-benteljesülhetakormányzatiszektorESA-egyenlegérevonatkozó2,4százalékos
kormányzatihiánycél.PrognózisunkalapjánazállamháztartásESA-hiányaaGDP2,4százalékalehetaGDP0,1
százalékátkitevőszabadtartalékokteljestörléseesetén,amelyekaköltségvetésitörvényalapjánmindaddig
nemhasználhatóakfel,amígnemlátszikbiztosítottnakahiánycélelérése.AtervezettESA-deficitéseredmény-
szemléletűhiány-prognózisunkösszegeugyanmegegyezik,deszerkezetükbentöbbpontoniseltéréstmutat-
nak.AzállamháztartáspénzforgalmihiányáravonatkozóelőrejelzésünkaGDP0,35százalékávalalacsonyabb
amódosítotttörvényielőirányzatnál,ugyanakkoreztellentételeziazeredményszemléletűésapénzforgalmi
hiányközöttistatisztikaikorrekciókravonatkozóeltérőbecslésünk(5.táblázat).

5.  táblázat
A kormányzati szektor 2015. évi egyenlege 
(GDP százalékában) 

2014 2015

előzetes 
tény

Törvényi 
előirányzat

mnb- 
előrejelzés2 Eltérés

1.Központialrendszerpénzforgalmiegyenlege1 –2,6 –2,7 –2,2 0,4

2.Önkormányzatokpénzforgalmiegyenlege 0,3 –0,1 –0,1 0,0

3. államháztartás pénzforgalmi (gFs) egyenlege  (1+2) –2,3 –2,7 –2,3 0,4

4.GFS-ESAkülönbözet –0,3 0,3 –0,1 –0,4

5. kormányzati szektor esA-egyenlege (3+4) –2,6 –2,4 –2,4 0,0

Megjegyzés: 1. A pénzforgalmi egyenleg a módosított törvényi előirányzatot mutatja be. 2. Az MNB előrejelzése azzal a feltevéssel készült, hogy 
az Országvédelmi Alapban elkülönített 30 milliárd forintnyi tartalék elköltésére nem kerül sor. 

A2014decemberébenelfogadottköltségvetésitörvényazállamháztartásközpontialrendszerének2015.évi
pénzforgalmihiányát877milliárdforintbanhatároztameg.Aköltségvetésitörvény2015.júniusimódosítása9 
alapjánapénzforgalmihiánycél892milliárdforintraemelkedett.AzMNBprognózisaazaktuálispénzforgalmi
hiánycélnál146milliárdforinttal,azazaGDP0,4százalékávalalacsonyabbdeficittelszámol.Ezenbelülapénz-
forgalmikamategyenleg63milliárdforinttalkedvezőbbenalakulhatamódosítotttörvényielőirányzatnálakölt-
ségvetésitörvényelfogadásaótaazállampapír-piaconbekövetkezetthozamcsökkenésmiatt,aköltségvetés
elsődlegestöbbletepedig83milliárdforinttalnagyobblehetaköltségvetésitörvénybenszereplőértéknél.
Ebből30milliárdforinttalalacsonyabbhiánytazeredményez,hogyelőrejelzésünkaköltségvetésbeszabadon
felhasználhatótartalékkéntbeépítettOrszágvédelmiAlapteljestörlésétfeltételezi.

Aközpontialrendszeregyenlegérevonatkozóelőrejelzésünkésamódosítotttörvényielőirányzatközöttieltérés
azalábbiakszerintalakul(6.táblázat):

9A2015.éviköltségvetésmódosításáta2015.éviLXXIII.törvénytartalmazza,amelyetaz5.1.alfejezetbenrészletesebbenisbemutatunk.
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•Aközponti költségvetésegyenlegérekészítettelőrejelzésünk114milliárdforinttalmagasabbamódosított
törvényielőirányzatnál.AzOrszágvédelmiAlapbanelkülönítettszabadtartalékelnemköltéseeseténapénz-
forgalmiegyenlegennéliskedvezőbbenalakulhat,144milliárdforinttalmaradhatelamódosítottköltség-
vetésitörvénybenszereplőhiánycéltól.Abevételioldalonafogyasztáshozkapcsolódóbevételekmintegy90
milliárdforinttalmeghaladhatjákazelőirányzatot:azáfabevételekelsősorbanbázishatásmiatt,ajövedéki
adóbevételekazolajár-csökkenésmiattiüzemanyag-fogyasztásnövekedéshatásáraalakulhatnakatervezett
értékfelett.Aszemélyijövedelemadóbevételekmintegy20milliárdforinttalmeghaladhatjákazelőirányzatot
aköltségvetésitörvénymakrogazdaságipályájábantervezettnélmagasabbbértömeg-növekedéshatására.
Akiadásioldalonazelőirányzatnálalacsonyabbhiányirányábamutat,hogyaköltségvetésitörvényhezké-
pestalacsonyabbeurópaiuniósforráslehívástfeltételezünk,amihezkisebbönrész-igényhezkapcsolódik.
Atervezettnélvárhatóan63milliárdforinttalkedvezőbbkamategyenleghatásaisaközpontiköltségvetésben
jelenikmeg.Afentikedvezőhatásokatrészbenellentételezi,hogyaköltségvetésitörvénnyelellentétbennem
számolunkazegyébértékesítésiéshasznosításibevételeksorontervezett169milliárdforintteljesülésével,
mivelannakrészleteitnemtartalmazzaaköltségvetésitörvény.

•  Az elkülönített állami pénzalapok egyenlegére vonatkozó prognózisunk 14milliárd forinttal kedvezőbb
atörvényielőirányzatnál.Abevételioldalonegyestételek(példáulinnovációsjárulék,játékadó)esetében
mintegy10milliárdforinttalmagasabbbevételiprognózissalszámolunkaköltségvetésitörvényhezképest.
Aközfoglalkoztatásikiadásokelőrejelzésünkszerintkismértékbenelmaradhatnakatervezettszinttőlazelső
negyedéveslétszámadatokalapján.

•Atársadalombiztosítási alapoknál a„nullszaldósra”tervezettegyenleghezképest12milliárdforintoshiányt
prognosztizálunk.ANyugdíjbiztosítási Alapbevételei2015-benvárhatóan31milliárdforinttalmeghaladhatják
azAlapkiadásait.Egyrésztajárulékbevételekaköltségvetésbenszereplőnélmagasabbbértömeg-növekedés
hatásárafelülmúlhatjákatörvényielőirányzatot,mígakiadásioldalonanyugdíjaknálkisebbmértékűkiadás-
megtakarításraszámítunkatörvényielőirányzathozképest.Tekintve,hogyaköltségvetésitörvényalapján
aNyugdíjbiztosításiAlaptöbbletétazévvégénteljesegészébenbekellfizetniaközpontiköltségvetésbe,azt
feltétezzük,hogyazévközbenfelhalmozotttöbbletatavalyiévhezhasonlóanlenullázódik(ezazállamház-
tartásszintjénegyenlegsemlegeshatású).AzEgészségbiztosítási Alapban12milliárdforintosdeficitkelet-
kezhet2015-ben:agyógyszerkasszanettókiadásaiésagyógyászatisegédeszköztámogatáselőrejelzésünk
szerintösszesenmintegy16milliárdforinttalmeghaladhatjákatörvényielőirányzatot,amitazelsőféléves
tényadatokismegerősítenek.

6.  táblázat
A központi alrendszer 2015. évi pénzforgalmi egyenlege 
(milliárd forint)

2014 2015

előzetes 
tény1

módosított
törvényi 

előirányzat

mnb- 
előrejelzés2 Eltérés

1.Központiköltségvetésegyenlege –834 –841 –728 114
2.Elkülönítettállamipénzalapokegyenlege 6 –51 –37 14
3.Társadalombiztosításialapokegyenlege 6 0 –12 –12
i. központi alrendszer egyenlege összesen (1+2+3) –822 –892 –777 116
ebből:
a.Kamategyenleg –1011 –987 –925 63
b.Elsődlegesegyenleg 189 95 148 53
ii. Az országvédelmi Alap törlésének egyenleghatása 0 0 30 30
iii. mnb egyenleg az országvédelmi Alap felhasználása nélkül (i.+ ii.) –892 –747 146

Megjegyzés: 1. A 2014. évi előzetes tényadatok a KSH 2015. áprilisi EDP-jelentéséből, valamint a Magyar Államkincstár adataiból származnak.  
2. Az MNB előrejelzése a 2015. júniusi Inflációs jelentés költségvetési előrejelzését mutatja be.
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Az állami költségvetés – önkormányzatok nélkül számított – első félévi pénzforgalmi hiánya823milliárdforint
volt,amiamódosítotttörvényielőirányzat92százalékáttesziki,ésaszabadtartalékoktörlésétfeltételező
éveshiányprognózisunk106százalékátjelenti.Azelsőhathavideficitmértékelényegébenmegegyezikata-
valyiévazonosidőszakaalattkeletkezetthiánnyal(5.ábra),ésazelőirányzatszázalékábankifejezett2015.évi
kumulálthiányközelesika2014.évipénzforgalmitényadatarányábankifejezetttavalyielsőféléviértékhez.
Számostényezőmagyarázza,hogyazelsőfélévbenalakulkiazévesdeficittúlnyomórésze.Többbevételitétel
amásodikfélévbenkerülbefizetésre(példáulatársaságiadóbevételekjelentősrészedecemberbenérkezik
megaköltségvetésbe),akiadásioldalonpedigtöbbtétel,példáulakamatkiadásoknagyobbrészeazelsőfél-
évrekoncentrálódik.Másrészt2015elsőfélévébenazuniósprojektekhezkapcsolódóbevételekelmaradtak
akifizetésektől,ígyaköltségvetésjelentősösszegetelőlegezettmeg.Amegelőlegezésvárhatóannemérinti
a2015.évieredményszemléletűegyenleget.Egyrésztvárakozásunkszerintazelmaradtunióstámogatások
nagyobbrészeazévvégéigbeérkezhet,másrészthaaszabályoskifizetésekhezkapcsolódótámogatások2016-
racsúsznakát,akkorazeredményszemléletűstatisztikaikorrekciókonkeresztülvisszakorrigálódnaka2015.évi
eredményszemléletűegyenlegben.10 

10AmegelőlegezésakkornövelhetiazESA-hiányt,haolyanprojektekhezistámogatástnyújtazállam,amelyeketvégülnemvagycsakavártnál
kisebbrészbentámogatnakazEUalapok.

5. ábra
Az állami költségvetés éven belüli kumulált pénzforgalmi hiánya 
(milliárd forint)
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3.2. A központi Alrendszer pénzForgAlmi bevételei

Aközponti alrendszer elsődleges bevételeielőrejelzésünkszerintaGDP0,1százalékávalelmaradhatnakakölt-
ségvetésitörvényelőirányzatától.Azadó-ésjárulékbevételekesetébenjelentős,aGDP0,3százalékátmegha-
ladóbevételitöbbletreszámítunk,elsősorbanafogyasztáshozkapcsolódóbevételek(áfabevételek,jövedéki
adóbevételek)kedvezőalakulásamiatt.Ugyanakkorazegyébbevételeksoronaköltségvetésitörvénnyelellen-
tétbennemszámolunkazegyébértékesítésiéshasznosításibevételekteljesülésévelintézkedésekhiányában,
amiaGDP0,5százalékátkitevőeltéréstokozbevételiprognózisunkésazelőirányzatközött.

Agazdálkodó szervezetek befizetéseiösszesen14milliárdforinttalmaradhatnakelazelőirányzattólelőrejel-
zésünkalapján.Azelmaradásjelentősrészekéttételnéljelentkezik.Abányajáradékbólszármazóbevétel11
milliárdforinttallehetalacsonyabbazelőirányzatnál,amelyetaköltségvetéstervezésekorfigyelembevettnél
alacsonyabbolajár-pályaindokol.Amegtettúttalarányosútdíj(e-útdíj)pedigazelsőfélévesadatokalapján12
milliárdforinttalmaradhatelaköltségvetésáltalvárttól.Afentieketellensúlyozzaugyanakkor,hogyabejövő
adatokalapjánazidőarányosútdíjbólszármazóbevétel10milliárdforinttalmagasabblehetazelőirányzatnál.

A2015.éviköltségvetési törvény a bevételeket illetően többújintézkedésttartalmaz,amelyekazonbanösszességük-
bennemjelentőseksemazegyenlegre,semaköltségvetésszerkezetéregyakorolthatásukatilletően.Abevételiolda-
lonabevételeketnövelőéscsökkentőintézkedésekistalálhatóak.Ateherautókszámárakötelezőe-útdíjrendszerben
5százalékkalmagasabbdíjakatkellfizetni2015januárjától,ami7milliárdforinttalnövelheti2015-benazelektronikus
útdíjból származó bevételeket. A 2015. évi költségvetési törvényben szerepelt először a dohányipari vállalkozások
egészségügyihozzájárulásikötelezettsége,amibőlévesszinten13milliárdforintbevételérkezhetaköltségvetésbe.
Akörnyezetvédelmi termékdíjból származóbevételekesetében2015-tőlbővül azadótárgyakköre,ésemelkednek
adíjtételekis,ezekbevételnövelőhatásaegyüttesen13milliárdforintlehet.Atársaságiadóbevételekesetébenkét
újintézkedésisalacsonyabbbevételiösszegirányábamutat.Egyrészt25-30milliárdforintosadóbevétel-kieséstokoz-
hatnak2015-benadevizahitelekkelkapcsolatosdöntéseknyománakorábbanbevallottadóbólérvényesíthetőtársa-
ságiadókedvezmények.Emelletttovábbi11milliárdforintoshatásalehetannak,hogyatársaságiadóalapbóllevon-
hatóvá válik a felsőoktatás támogatására fordított támogatásokegy része, ésmódosul a filmalkotásokkal, előadó-
művészettelésalátványsportokkalkapcsolatostámogatásokutánigénybevehetőadókedvezményszabályozása.

Akiadási oldalt érintő intézkedésekközülkiemelendőekazegészségügyiellátórendszerműködésétsegítőintézkedé-
sek.A2015.éviköltségvetésitörvényben60milliárdforintotkülönítettekelazegészségügyiintézményektartozásál-
lományánakrendezéséreaMiniszterelnökségcéltartalékaisoron.Arendelkezésreállóelőirányzategy2015.áprilisi
kormányhatározatértelmébenátkerültazEmberiErőforrásokMinisztériumánakköltségvetésébe,ésmájusbankezde-
tétvettealejárttartozásokkifizetése.Ezenfelülagyógyító-megelőzőkasszábanaháziorvosiellátórendszermegújí-
tásáhozkapcsolódóan10milliárdforinttöbbletforrástkapottazalapellátás,amelynekfolyósítása2015februárjában
kezdődött el, és havi 130 ezer forint pluszforrást jelent praxisonként. A fegyveres és rendvédelmi dolgozók 2015.
július1-jétőlátlagosan30százalékos illetményalap-emeléstkapnak,amivárhatóan44milliárd forintkiadást jelent
aköltségvetésszámára.Aközfoglalkoztatottilétszámtovábbibővítésemiattaközfoglalkoztatásikiadásokmintegy40
milliárd forinttalemelkedhetnek2015-ben2014-hezképest.Aközszférábanmegvalósulóéletpálya-modellekkiter-
jesztésemiattnövekvőbérekhatásáraabérkompenzációrafordítottköltségvetésikiadások25milliárdforinttalcsök-
kenhetnek2015-benazelőzőévhezképest.

1. keretes írás
A 2015. évi költségvetési törvény fontosabb intézkedései
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7.  táblázat
A központi alrendszer 2015. évi részlegesen konszolidált pénzforgalmi bevételei 
(milliárd forint) 

2014 2015

előzetes 
tény

Törvényi 
előirányzat 

(módosított)

I-VI. hó 
teljesülés

előirányzat 
százaléka

mnb- 
előrejelzés

Eltérés: 
mnb- 

előirányzat
KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓ-     
és JárUlékbevételei 11 716 12 056 5 854 49% 12 169 113

gazdálkodó szervezetek 
befizetései 1 305 1 306 601 46% 1 292 –14

Társaságiadó 395 341 162 47% 341 0
Pénzügyiszervezetekkülönadója 149 144 73 51% 144 –1
Egyszerűsítettvállalkozásiadó 97 84 23 28% 83 –1
Bányajáradék 63 49 20 40% 38 –11
Játékadó 35 40 19 49% 37 –3
Energiaellátókjövedelemadója 35 45 20 46% 42 –3
Kisadózóktételesadója 42 56 26 46% 52 –4
Kisvállalatiadó 13 16 6 35% 13 –3
Elektronikusútdíj 125 788 653 83% 742 –46
Közműadó 55 54 28 51% 57 3
Egyébadókésbefizetések 297 –312 –430 138% –257 55
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 336 4 397 2 091 48% 4 486 89
általánosforgalmiadó 3036 3172 1487 47% 3202 30
Jövedékiadó 919 914 443 49% 961 48
regisztrációsadó 19 20 10 53% 20 0
Távközlésiadó 56 56 27 49% 58 2
Pénzügyitranzakciósilleték 278 206 108 52% 215 9
Biztosításiadó 29 29 16 54% 30 2
Lakosság befizetései 1 754 1 807 913 51% 1 823 17
Személyijövedelemadó 1589 1640 824 50% 1659 19
Illetékbefizetések,egyébadók 122 121 66 54% 120 –1
Gépjárműadó 42 46 23 51% 44 –1
elkülönített alapok adó és 
járulékbevételei 277 283 130 46% 292 9

társadalombiztosítási alapok adó 
és járulékbevételei 4 044 4 264 2 119 50% 4 276 12

Szociálishozzájárulásiadóés
járulékok 3788 3983 1970 49% 3995 12

Egyébjárulékokésadók 256 281 149 53% 281 0
egyéb bevételek 465 424 181 43% 270 –155
Központi ktv. egyéb bevételei 357 317 100 32% 163 –155
társadalombiztosítási alapok 
egyéb bevételei 37 37 37 101% 37 0

Elkülönített alapok egyéb 
bevételei 71 70 44 63% 70 0

kAmAtbevételek 334 125 155 124% 247 122
bevételi tételek összesen 12 516 12 605 6 190 49% 12 685 81

Megjegyzés: 1. A 2014. évi előzetes tényadatok a KSH 2015. áprilisi EDP-jelentéséből, valamint a Magyar Államkincstár adataiból származnak, 
a 2015. első féléves tényadatok a Magyar Államkincstár adatait mutatják. 2. Az MNB előrejelzése a 2015. júniusi Inflációs jelentés költségvetési 
előrejelzését mutatja be. 3. A táblázatban bemutatott bevételi főösszegek eltérnek a költségvetési törvényben szereplő főszámoktól amiatt, hogy 
a központi alrendszeren belüli pénzeszköz-átadások hatását kiszűrjük a rendelkezésre álló adatok alapján, és egyes kiadási tételeket nettó érte-
lemben, a kapcsolódó közvetlen bevételekkel csökkentve számolunk el.
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Atársasági adóbólszármazóbevételekrevonatkozóelőrejelzésünkmegegyezikaköltségvetésitörvényben
szereplő341milliárdforintoselőirányzattal.Egyrészrőlabevezetettnövekedésiadóhitelprogrammiattazidei
évreközel20milliárdforinttársaságiadókiesésselszámolunk,mivelarészletfizetésilehetőségmára2015.
decemberiadóelőlegfeltöltésnéligényelhető.Aprogramkeretébenazokacégek,amelyekötszörösévelnö-
veltékazadózáselőttieredményüket,lehetőségetkapnakarra,hogyakövetkezőkétadóévsoránegyenlő
részletekbenfizessékmeganövekedésmiattkeletkezőtöbblettársaságiadót.Másrészrőleztellensúlyozza
atavalyimeglepetésszerűenmagasabbadóelőlegfeltöltés,ami20milliárdforinttalnövelielőrejelzésünket.

Az általános forgalmi adóbólvárhatóévesbevétel3202milliárdforintlehetbecslésünkszerint,ami1százalék-
kalhaladjamegaköltségvetésitörvénybenszereplőösszeget.Azeltérésjórésztabázishatássalmagyarázható,
mivela2014.évieredményszemléletűáfabevételmeghaladtaa2015.éviköltségvetéstavalyévvégitervezé-
sekorvártösszeget.Aköltségvetésitervezéshezfelhasználtmakrogazdaságielőrejelzésbenszereplőinflációtól
ugyanvárhatóanelmaradhatazezévifogyasztóiárindexazMNBprognózisaalapján,ámennekbevételcsökken-
tőhatásáttompítja,hogyazMNBlegfrissebbelőrejelzéseszerintidénavártnálnagyobbütembennövekedhet
aháztartásokfogyasztásaésaközösségifogyasztásis.Azonlinepénztárgépekteljeskörűbevezetésére2014.
augusztustólkerültsor,ezértazzalszámolunk,hogy2015évmásodikfelébenmárbeépülabázisbaabeve-
zetéshatása,ígyazelőzőévhezképestazelsőfélévbentapasztalt8százalékosbevétel-növekedésamásodik
félévben3százalékramérséklődhet.

Ajövedéki adóbólszármazóbevételprognózisunkszerintidén961milliárdforintlehet,ami48milliárdforint-
talnagyobb,mintaköltségvetésitörvénybenszereplőelőirányzat.Aközelötszázalékoseltérésszinteteljes
mértékbenazüzemanyagokutánfizetendőjövedékiadóhozkapcsolódik.Arészbenazolajárcsökkenésével
magyarázhatófogyasztásnövekedéshatásáraazelsőnegyedévben16százalékkalemelkedettazüzemanyagok
utánbefizetettjövedékiadóazelőzőévhezképest,mígezazindex2014-benátlagosan8százalékvolt(6.ábra).

Apénzügyi tranzakciós illetékrevonatkozóelőrejelzésünk215milliárdforintotteszki,ami9milliárdforinttal
meghaladjaaköltségvetésitörvényelőirányzatát.Akülönbségetvélhetőenazadóalapotképezőpénzforgalom
alakulásánakeltérőmegítéléseokozza.

6. ábra
Az üzemanyagok után befizetett jövedéki adóbevételek alakulása 
(12 havi kumulált érték)

Befizetett jövedéki adóbevételek alakulása
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Forrás: Magyar Államkincstár
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Aszemélyi jövedelemadóesetébenazelmúltéveklefutásaivalösszevetveidénazelsőfélévbenazelőirányzat-
hozviszonyítvanagyobbvoltazadóbevétel.Amakrogazdaságiprognózisunkésafélévesadatokalapjánazzal
számolunk,hogy2015-benmintegy20milliárdforintbevételitöbbletjelentkezhetaszemélyijövedelemadó
soronazelőirányzathozképest.Ezelsősorbanamunkapiacifolyamatokkalmagyarázható,ugyanisaköltség-
vetésitörvényhezképestmagasabbkeresettömegnövekedésselszámolunk.

Azelkülönített alapok bevételeinélösszesen9milliárdforintbevételitöbbletetvárunkévesszintenakölt-
ségvetésielőirányzathozképestazinnovációsjárulékésajátékadósoron.Azinnovációsjárulékbólakorábbi
évekhezhasonlóanjúniusvégéigazéveselőirányzatmintegy30százalékarealizálódott,deezazévestelje-
süléstvárhatóannemérinti,mivelabefizetésekegyjelentősebbrészerendszerintdecemberbenérkezikmeg
aköltségvetésbe.Ajátékadóbevételeknélazelsőfélévnyeremény-halmozódásaimiattvárunkazelőirányzatnál
magasabbbevételiösszeget.

Atársadalombiztosítási alapok adó- és járulékbevételeiazelsőfélévbenazidőarányosanvárhatóelőirányzat-
nakmegfelelőenalakultak.Prognózisunkalapjánévesszintenkismértékű,12milliárdforintnyitöbbletbevétellel
számolunkazelőirányzathozképestaszociálishozzájárulásiadókesetében.Amagasabbbevételiprognózi-
sunkatazokozza,hogyazMNBaköltségvetésitörvénymakrogazdaságipályájábantervezettnélmagasabb
bértömeg-növekedéstjelezelőre2015-re.Ajárulékbevételekazelsőfélévbenösszesen5,7százalékkallettek
magasabbak,mintatavalyiévazonosidőszakábanabérekésafoglalkoztatottságemelkedésénekhatására.

Egyéb bevételekbőlösszesen270milliárdforintbevételtvárunk,ami155milliárdforinttalelmaradaköltség-
vetésitörvénybenszereplőelőirányzattólaközpontiköltségvetésegyébbevételeirevonatkozóalacsonyabb
prognózisunkmiatt.Ennekokaaz,hogyaköltségvetésitörvénnyelellentétbennemszámolunkazállami va-
gyonnal kapcsolatos bevételeknélazegyébértékesítésiéshasznosításibevételeksoronelőirányzott169mil-
liárdforintteljesülésével,miveleddignemváltismerttéabevételitervekteljesítésétmegalapozóintézkedés.
Emellettugyanakkorazegyébbevételeknélegyeskisebbtételek(példáulbírságbevételek)azelsőfélévben
összesen14milliárdforinttalmeghaladtákazelőirányzatot.

3.3. A központi Alrendszer pénzForgAlmi kiAdásAi

Azelsődleges kiadási tételekrevonatkozóprognózisunkaGDPmintegy0,4százalékávalalacsonyabbkiadási
szinttelszámolaköltségvetésitörvényhezképest.Aköltségvetésiszervekésfejezeteknettósajátkiadásait
GDP-arányosan0,3százalékponttalmagasabbrabecsüljükazelőirányzatnál,elsősorbanazért,mertfigyelem-
bevettük,hogyaköltségvetéstervezésekoraközpontitartalékoksorokonszereplőkiadásokegyrészemár
felosztásrakerültennélazösszevontkiadásitételnél.Aközpontitartalékoknáljelentkezőeltéréshezemellett
azishozzájárul,hogyelőrejelzésünkbenaGDP0,1százalékátkitevőOrszágvédelmiAlapzárolásátfeltételez-
zükahiánycéleléréseérdekében.Azunióstámogatásokkalkapcsolatosnettókiadásokelőrejelzésünkalapján
aGDP0,15százalékávalelmaradhatnakazelőirányzattólatervezettnélalacsonyabbforráslehívásmiattikisebb
önrész-igénymiatt.Apénzforgalmikamategyenlegahozamokfolytatódócsökkenésébőlfakadóan2015-ben
aGDP0,2százalékávalkedvezőbbenalakulhatatervezettnél.

Azegyedi, normatív és közmédiának nyújtott támogatásokhozkapcsolódókifizetésekazelsőfélévbenazéves
előirányzat60százalékátértékelatavalyiszezonalitássalmegegyezően.Azidőarányosnálmagasabbkiadási
szintazegyediésnormatívtámogatásokhozkapcsolódott,azonbanmivelatételévközilefutásajellemzően
nemegyenletes,ígyakifizetésekvárhatóannemfogjákmeghaladniazéveselőirányzatot.

Alakástámogatásokesetébenazelsőfélévesteljesítéselmaradtazelmúltévekrejellemzőértéktől.Ennek
ellenérenemszámolunkazzal,hogyjelentősenalulteljesülneezakiadásitételazelőirányzathozképest,mivel
egyelőrebizonytalan,hogyajúlius1-jévelindulócsaládiotthonteremtésikedvezményigénybevételemiként
fogalakulniamásodikfélévben.
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8.  táblázat
A központi alrendszer 2015. évi részlegesen konszolidált pénzforgalmi kiadásai 
(milliárd forint)

2014 2015

előzetes 
tény

Törvényi 
előirányzat 

(módosított)

I-VI. hó 
teljesülés

előirányzat 
százaléka

mnb- 
előrejelzés

Eltérés: 
mnb- 

előirányzat

elsŐdleges kiAdási tételek 11 992 12 385 6 325 51% 12 290 –95

egyedi, normatív és közmédiának 
nyújtott támogatások 354 372 221 60% 372 0

szociálpolitikai menetdíj támogatás 103 104 52 50% 104 0

Lakásépítési támogatások 128 129 53 41% 124 –5

Családi támogatások, szociális 
juttatások 510 574 287 50% 565 –8

Korhatár alatti ellátások 173 134 72 54% 135 1

Központi költségvetési szervek és 
fejezetek nettó kiadásai 3 838 4 109 2 375 58% 4 161 52

Nettósajátkiadásai 3288 3321 1 722 52% 3418 97

EU-támogatásokkalkapcsolatos
nettókiadásai 550 788 653 83% 743 –45

Helyi önkormányzatok támogatása 724 658 304 46% 668 11

Hozzájárulás az eU költségvetéséhez 291 296 180 61% 296 0

Központi tartalékok 0 286 0 0% 147 –139

Adósságátvállalás 69 0 0 0% 0 0

Állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások 42 129 53 41% 124 –5

egyéb kiadások 525 191 91 48% 200 9

elkülönített alapok kiadásai 453 528 208 39% 523 –4

NFA-Passzívkiadások 50 50 23 47% 48 –2

NFA-Aktívkiadások 226 270 124 46% 263 –7

Egyébkiadások 178 208 61 29% 212 4

társadalombiztosítási alapok kiadásai 4 783 4 877 2 428 50% 4 871 –7

NyA-Nyugellátások 2915 3007 1493 50% 2993 –14

EA-rokkantsági,rehabilitációs
ellátások 336 336 162 48% 322 –14

EA-Pénzbeliellátások 224 229 119 52% 235 6

EA-Gyógyító-megelőzőellátások 946 949 469 49% 949 0

EA-Gyógyszerkasszanettókiadásai 245 240 126 52% 250 10

Egyébkiadások 118 116 59 50% 122 6

KAMATKIADÁSOK 1 346 1 112 688 62% 1 172 60

KIADÁSI TÉTELEK ÖSSZESEN 13 338 13 497 7 013 52% 13 461 –36

Megjegyzés: 1. A 2014. évi előzetes tényadatok a KSH 2015. áprilisi EDP-jelentéséből, valamint a Magyar Államkincstár adataiból származnak, 
a 2015. első féléves tényadatok a Magyar Államkincstár adatait mutatják. 2. Az MNB előrejelzése a 2015. júniusi Inflációs jelentés költségvetési 
előrejelzését mutatja be. 3. A táblázatban bemutatott kiadási főösszegek eltérnek a költségvetési törvényben szereplő főszámoktól amiatt, hogy 
a központi alrendszeren belüli pénzeszköz-átadások hatását kiszűrjük a rendelkezésre álló adatok alapján, és egyes kiadási tételeket nettó érte-
lemben, a kapcsolódó közvetlen bevételekkel csökkentve számolunk el.
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Acsaládi támogatások és a jövedelempótló szociális támogatásokeseténazelsőfélévfolyamataibólkiindulva
nemvárunklényegeseltéréstazelőirányzatokhozképest.

Aközponti költségvetési szervek és fejezetek nettó kiadásainál11azelsőféléviteljesítésazelőirányzat58
százalékáttesziki.Ezlátszólagarrautal,hogyévesszintenjelentősebbelőirányzattúllépéskövetkezhetbe,
dekéttényezőtkellfigyelembevenniatényadatokértékelésekor.Egyrésztazuniósforrásokhozkötődőki-
adásoknálatavalyiévnélismagasabbakiadás-megelőlegezésösszege,másrésztatartalékelőirányzatokból
(céltartalékok,kormányzatirendkívüliintézkedésektartalék)mármintegy100milliárdforintnyikiadásezen
asoronkerültelköltésre.

•Aközponti költségvetési szervek és fejezetek nettó saját kiadásairavonatkozóprognózisunk98milliárd
forinttalnagyobbaköltségvetésielőirányzatnál.Eztazonbanteljesegészébenatartalékokbóltörténőát-
csoportosításfedezi,ígyateljesegyenlegrenézvesemlegeshatású.Atartalékokelőirányzatátisfigyelembe
véveazéveselőirányzattarthatólehetabeérkezettadatokalapján.

•  Az uniós támogatásokkal kapcsolatos nettó kiadásokazelsőhathónapbanelértékazéveselőirányzat83
százalékát,ésjelentősenmeghaladjákatavalyimértéket,mivelazEU-forrásokbeáramlásanemtartottlépést
adinamikusanemelkedőkifizetésekkel.Amegelőlegezésekösszegekétrészrebontható.Egyikrészerövid
távú,ésvárhatóanévenbelülmegtérül,hasonlóanatavalyiévhez,amikorazelőlegekösszegeévközben
a250milliárdforintotismeghaladta,majdazévvégére30milliárdforintracsökkent.Másrésztazonban
2015-remintegy200milliárdforintolyanmegelőlegezésisvárható,amitcsakévekmúlvatérítmegazEU.Ez
aprogramokköltségeinekutolsó5százalékáhozkapcsolódik,amitazuniósszabályozásszerintcsakalezárt
programokteljesutólagosellenőrzéseutánutalátatagállamoknakazEU.általánosságbanelmondható,hogy
amegelőlegezésekegyikformájasemérintiazESA-hiányt,mertamegelőlegezettkiadásokellentételezése
megjelenikazeredményszemléletűkorrekciókban,ugyanakkorafinanszírozásiigénynövekedésénkeresztül
átmenetilegmagasabbállamadósságoteredményezhetnek.

Ahelyi önkormányzatok támogatásasoron11milliárdforinttöbbletkiadássalszámolunkazelőirányzathoz
képest,elsősorbanaközpontitartalékokbólazönkormányzatoknakátcsoportosítottforrásokmiatt.

11Anettókiadásokszámításánálaköltségvetésiszervekésfejezeteksajátésuniósbevételeitlevontukakiadásokból.

7. ábra
Az eU-támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előfinanszírozás kumulált mértéke 2014-ben és 2015-ben 
(becslés, önrész-igény nélkül)
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Forrás: Magyar Államkincstár, MNB becslés
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Azuniós költségvetéshez való hozzájárulásazelsőfélévbenmeghaladtaatörvényielőirányzat60százalékát,
ígyakorábbiévekhezhasonlószezonalitástapasztalható2015-benis,amivárhatóannemérintiazéveselő-
irányzatteljesülését.

Azállami vagyonnal kapcsolatos kiadásokazelsőhathónapbanazidőarányosanvárhatóösszegalattala-
kultak(példáulazállamitulajdonúvállalatoktámogatásánakkifizetésesoron),azelmaradásugyanakkornem
befolyásoljaazéveselőirányzatteljesülését.

Azelkülönített állami pénzalapokkiadásainbelülazaktívkiadásoksoronláthatóidőarányoselmaradásaköz-
foglalkoztatásikiadásokhozkapcsolódik.Arendelkezésreállóadatokalapjánaközfoglalkoztatottaklétszáma
azévelsőnégyhónapjábanelmaradtvárakozásunktól,aharmadiknegyedévelejénugyanakkoralétszám
felfutásavárható.

Atársadalombiztosítási alapok kiadásaiazelsőfélévesfolyamatokalapján2015-benvárhatóanazelőirányzat
közelébenalakulhatnak,deezenbelülanyugdíjkiadásokösszesenaGDPmintegy0,1százalékávalelmaradhat-
nakatervezettszinttől,amitrészbenellentételezhetnekagyógyszertámogatásoknál,agyógyászatisegédeszköz
támogatásnálésapénzbeliellátásoknálvárhatótöbbletkiadások.

Anyugdíj és nyugdíjszerű ellátásoknálajúniusiInflációsjelentéshezkészítettprognózisunkalapjánösszesen
27milliárdforintmegtakarításraszámítunkévesszintenatörvényielőirányzathozképest.

•Akorhatár alatti ellátásokesetébenazidőarányoskiadásiszintnélkismértékbenmagasabbértékvárhatóan
nemérintiazelőirányzatésazévesprognózisunkteljesülését.Ennekokaaz,hogyakiadásokévenbelüli
lefutásanemegyenletes:azelsőfélévbenfokozatosanenyhéncsökkenőkiadásiszintvoltmegfigyelhető,
amiamásodikfélévbenstagnálhatazöregséginyugdíjkorhatár-emeléshatására(utóbbimiattamásodik
félévbennincsátáramlásakorhatárfelettiekcsoportjába).

•Arokkantsági és rehabilitációs ellátásokhozkapcsolódókiadásokkismértékbenelmaradtakazelsőfélévben
azidőarányosanvárhatóelőirányzattól,prognózisunkalapjánévesszinten14milliárdforinttalalacsonyabb
kiadásiszintjelentkezhet2015-ben.

•Azöregségi nyugdíjaknálehhezhasonlómértékű,14milliárdforintnyikiadás-megtakarítástvalószínűsítet-
tünkajúniusiinflációsjelentéshezkészítettelőrejelzésünkben.Anyugdíjkiadásokévenbelülihavilefutása
nemegyenletesazöregséginyugdíjkorhatár-emelésmiatt(9.táblázat).Az1952-benszületettévjárat62,5
évbetöltésétkövetően,tehát2014másodikfélévébenés2015elsőfélévébentöltibeanyugdíjkorhatárt,
az1953-benszületettekpedig2016-banmehetneknyugdíjba.Ezekalapján2015másodikfélévébenjelentő-
senlecsökkenhetnekazújmegállapításokazelsőfélévhezképest,amihaviszintenenyhéncsökkenőkiadási
szinteteredményezhetamásodikfélévben.

9.  táblázat
Az öregségi nyugdíjkorhatár alakulása magyarországon

Születési év nyugdíjkorhatár nyugdíjkorhatár betöltésének ideje

1951 62év 2013

1952 62,5év 2014.másodikfélév–2015.elsőfélév

1953 63év 2016

1954 63,5év 2017.másodikfélév–2018.elsőfélév

1955 64év 2019

1956 64,5év 2020.másodikfélév–2021.elsőfélév

1957 65év 2022

Forrás: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
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Azegészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiazelsőfélévesadatokalapjánkismértékbenmeghaladtákazéveselő-
irányzatidőarányosanvárhatóösszegét,azeltérésdöntőrészeatáppénzkiadásoknáljelentkezett,ésavártnál
magasabbigénybevevőilétszámhozkapcsolódhatott.

Agyógyító-megelőző ellátásokkiadásairavonatkozóprognózisunkmegegyezikatörvényielőirányzattal.Azelső
hathavipénzforgalmiadatokkismértékűelmaradástmutatnakazidőarányosanvárhatóteljesüléshezképest,
feltételezésünkszerintazonbanazelőirányzatotévvégéigteljesegészébenelköltik.Akorábbiévekköltség-
vetésifolyamataitáttekintveaztláthatjuk,hogyagyógyító-megelőzőellátásoknál,hakorábbanazévsorán
megtakarításkeletkezettazelőirányzathozképest,akkorazévutolsóhónapjábanrendszerintmagasabbkiadási
szintjelentkezettatöbbihónaphozképestazévvégi„kasszasöprés”következtében.

Agyógyszerkassza nettó kiadásaiazelsőfélévbenkismértékbenmeghaladtákazidőarányoselőirányzatot,
ésabeérkezetttényadatokarrautalnak,hogyagyógyszerkasszaegyenlegeprognózisunkkalösszhangban
körülbelül10milliárdforinttalkedvezőtlenebbülalakulhatazelőirányzathozképestatervezettnélmagasabb
gyógyszertámogatásikiadásokmiatt.Emellettagyógyászati segédeszközök támogatásaszinténkismértékben,
6milliárdforinttalmeghaladhatjaatörvényielőirányzatot,azeltérésazegyébkiadásoksoronjelenikmeg.

Azideiévelsőfélévébenapénzforgalmi kamatkiadásokmagasabbakvoltakamódosítottelőirányzatidőarányos
részénél,akamatbevételekpedigmárazelsőfélévbenmeghaladtákamódosítottéveselőirányzatot.Emiatt
azévsoránakamatbevételekjelentősen,mígakamatkiadásokkismértékbenfelülmúlhatjákaköltségvetés-
bentervezettértéket.Amagaselsőfélévespénzforgalmikamatbevételekoka,hogyaköltségvetésitörvény
elfogadásaótaazállampapír-piaconhozamcsökkenéskövetkezettbe,ígyazaukciókonésacsereaukciókon
nagyobbkibocsátáskoriárfolyamnyereségetrealizálaköltségvetés.12Abruttókamatkiadásokidőarányostúl-
teljesülésétazokozza,hogyakamatkiadásokazévelsőfelére,főkéntfebruárraésjúniusrakoncentrálódnak,
mígazévmásodikfélévébenvárhatóancsaknovemberbenjelentkezikazátlagosnáljóvalmagasabbkiadás.

Azeredményszemléletű kamatkiadások2015-benprognózisunkszerint26milliárdforinttalalacsonyabbak
lehetnekaköltségvetésbenszereplőmódosítottelőirányzatnál.Akülönbségetazelőirányzatmódosításaóta
bekövetkezetthozamcsökkenésésakamatbevételekrevonatkozóbeérkezőtényadatokmagyarázzák.Aho-
zamcsökkenéshezhozzájárultazMNB2015-benújraelindítottkamatcsökkentésiciklusaésazönfinanszírozási
programfolytatásaazeszköztárátalakításával.Aköltségvetésbenszereplőpénzforgalmikamatbevételekazelő-
irányzatmódosításakövetkeztében42milliárdforinttalnövekedtek.AzESAkamatkorrekciókváltozatlanságát
feltételezveazeredményszemléletűnettókamatkiadásokugyanennyivellehetnekalacsonyabbak2015-ben
azeredetielőirányzathozképest.

3.4. A Helyi önkormányzAtok 2015. évi egyenlege

Ahelyi önkormányzatok egyenlege–ajelenlegrendelkezésreállóelsőnegyedévespénzforgalmiadatokalap-
ján–2015elsőnegyedévénekvégénmeghaladtaa91milliárdforintot.Ezatöbbletugyanalacsonyabbannál,
amitazelmúltkétévbenelértazalrendszer,deazegyenlegnegyedévenkéntialakulásáramagasvolatilitás
jellemző,ezértebbőlazévesegyenlegrevonatkozóanmégnemlehetkövetkeztetéstlevonni.Különösenazért
sem,mivelaközpontiköltségvetéstőlkapottforrásokidőarányosanalacsonyabbanalakultakaszokásosnál,
emiattazelsőnegyedévpénzügyiteljesítményenehezenvethetőösszeakorábbiévekazonosidőszakainak
egyenlegeivel.Azalrendszeramérséklődőközpontiforrásokraasajátbevételeknövelésévelreagált.Kiadási
oldalonazadósságterhektőltörténőmegszabadulásazalrendszeregyrészénélteretnyitottabérköltségekés
folyó(dologi)kiadásoknövelésére.ElőrejelzésünkszerintidénazönkormányzatokaGDP0,1százalékátkitevő
deficitetérhetnekel,pozitívkockázatokmellett.

12Ennekokaitrészletesebbenaz5.2.fejezetismerteti.



A2015.éVIáLLAMHázTArTáSIFOLyAMATOKVárHATóALAKULáSA

Költségvetési jelentés • 2015. augusztus 33

3.5. A stAtisztikAi korrekCiók (esA-Híd) 

A2015.éviköltségvetési törvény82milliárdforintnakmegfelelőeredményszemléletűkorrekcióvalkerült
elfogadásra.AjúniusiInflációsjelentésbenazMNBprognózisa19milliárdforintnyieredményszemléletűkor-
rekcióttartalmazott.Akülönbségkéttényezőrevezethetővissza,egyrésztakamatokeredményszemléletű
korrekciójára,másrésztazunióstámogatásokkorrekciójára.

Aköltségvetésitörvényalapjánapénzforgalmikamatelszámolásokeredményszemléletűkorrekciója-72milliárd
forintlehet,mígazMNBbecsléseszerint-100milliárdforintkörülalakulhat.Akülönbségnagyrészttechnikai
tétel;azESAszerintinettókamategyenlegrevonatkozóelőrejelzésünkmindössze4milliárdforinttaltérel
aköltségvetésitörvényhezképest.

Azunióstámogatásokeredményszemléletűkorrekciója211milliárdforintlehetakormányzativárakozások
szerint,azMNBprognózisaennél35milliárdforinttalkisebb,mertalacsonyabbrabecsüljükazunióstámoga-
tásokutolsó5százalékánaksajátforrásbóltörténőmegelőlegezésénekvárhatómértékét.

3.6. A 2015. évi egyenleg AlAkUlását övezŐ FŐbb koCkázAtok

Előrejelzésünkaköltségvetésitörvénytőltöbbpontoneltér,mertkülönbözhetnekamakrogazdaságipályára,
a2014-esbázisfolyamatokravagyazintézkedésekhatásairavonatkozóelőrejelzéseinkaköltségvetésfeltevé-
seitől.Ezeketnemkockázatnaktekintjük,hanemazeltéréseketérvényesítettükasajátprognózisunkban,így
ebbenazalfejezetbenazelőrejelzésünkalappályájáhozképestvárhatókockázatokatmutatjukbe.

Azelsőfélévbenmegismertköltségvetési alapfolyamatokalapjánévesegyenleg-prognózisunkatösszességé-
benkétirányúkockázatokövezik.

•Anyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kiadásaiazelsőfélévbenkismértékbenelmaradtakaprognózisunk
alapjánvárhatóidőarányosértéktől.évesszintenazeddigmegismerttényadatokésamásodikfélévben
folytatódóöregséginyugdíjkorhatár-emeléshatásáraalappályánkhozképestakár15milliárdforintkörüli
kiadás-megtakarításiskeletkezhet.

•Azuniós forrásokigénybevételéhezkapcsolódóantöbbkockázatisjelentkezhet.Egyrésztamennyibenakor-
mányzatiprognózisbanszereplő,előrejelzésünknélmagasabbforráslehívásmegvalósul,akkormagasabb
eredményszemléletűkiadásjelentkezhetanagyobbönrész-igénymiatt.Eztahatásttompítanáugyanakkor,
hogyegyúttalagazdaságinövekedésisgyorsulna,amelybőlaköltségvetésnektöbbletbevételeszármazna.
Másrésztazönrész-aránymeghaladhatjaaköltségvetésbentervezettmértéket,amibizonytalanmértékű
negatívkockázatotjelenthet.

•AmennyibenazEurópaiBizottságésMagyarországközöttivitás kérdések rendezésében(„aszfaltügy”)Ma-
gyarországszámárahátrányosdöntésszületne,azehhezkapcsolódókiadásnövelhetiahiányt.

Aköltségvetésitörvénybenszerepelőintézkedésekhezkétokbólkapcsolódhatnakkockázatok:egyrésztakellő
részletezettséggelhiányamiatt,másrésztarészleteibenismert,debizonytalanhatásúintézkedéseketiskoc-
kázatokövezik.Azelőrejelzésünkhözképestpozitíviránybantéríthetielazegyenlegetazalábbikéttényező:

•Azállamivagyonnalkapcsolatosbevételeknélaz egyéb értékesítési és hasznosítási bevételekteljesülése
alap-előrejelzésünkhözképestaGDP0,4százalékátkitevőpozitívkockázatotjelentfigyelembevéveaztis,
hogyebbenazesetbennemleszszükségaBeruházásiAlaprészlegeszárolására.

•Azáfabevételekesetébenazún.ekáer rendszerhatékonyműködéseprognózisunkhozképestakáraGDP
0,2százalékátkitevőtöbbletbevételtiseredményezhet.
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3.7. Az állAmAdósság 2015-ben várHAtó AlAkUlásA 

Az mnb által 2015. június végén publikált pénzügyi számla adatok szerint 2015 első negyedévének végén 
a gdp-arányos bruttó államadósság 77,6 százalék volt. Azideielsőnegyedévesadósságráta4,7százalékponttal
alacsonyabbanalakultatavalyiévazonosidőszakánakértékénél,ugyanakkor0,7százalékponttalmeghaladja
a2014.évvégiszintet.Abruttóadósságrátaévelejiemelkedéseazonbanjellemző,szezonálisjelenség,ami
főkéntannaktudhatóbe,hogyaköltségvetéspénzforgalmihiányánaknagyrészeazévelsőfelébenalakulki,
ígyaforrásbevonásiigényilyenkornagyobb.Azadósságátmenetiemelkedéséttehátadeficitszezonalitása,
valamintakormányzatlikvidtartalékánakemelkedésemagyarázza.Azadósságrátaideielsőnegyedévesnö-
vekedéseugyanakkorérdembenelmaradamegelőzőkétévazonosidőszakának3,9százalékpontosátlagától.
Amérsékeltemelkedéstareálgazdaságvártfelettidinamikája,afegyelmezettköltségvetésésaforinteuróval
szembenielsőnegyedévi,5százalékoserősödéseistámogatta.Ezutóbbi440milliárdforinttalcsökkentetteano-
minálisadósságot.Ateljesadósságdeviza-részaránya37,9százalékracsökkenta2014.évvégi39,8százalékról.

2014. év végi, változatlan forint/euró árfolyammal kalkulált prognózisunk szerint 2015. év végére 75,6 szá-
zalékra csökkenhet a gdp-arányos bruttó államadósság, vagyis az Alaptörvény adósságszabálya várhatóan 
idén is teljesülni fog. Azadósságrátamérséklődését adinamikusgazdaságinövekedésfennmaradásaésazál-
lamháztartásmérsékeltnettófinanszírozásiigényeistámogatja.Avárhatóannegatívnettódeviza-kibocsátás
következtébentovábbcsökkenhetadevizaadósság,aminekateljesadóssághozviszonyítottaránya36száza-
lékigmérséklődhet.Azadósságranézveazalapprognózishozképestpozitívkockázatotjelenthetnekatovább
csökkenőhozamok,negatívatpedigadollárerősödéseazeuróhozképestésazunióstámogatásokesetleges
előfinanszírozásiigénye.
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4. A 2016. évi államháztartási 
folyamatok várható alakulása

AzMNBaKöltségvetésiJelentéssorozatban2015májusábanközzétetteelemzésétabenyújtott2016.évikölt-
ségvetésitörvényjavaslatról.13AJelentésfőbbmegállapításaimaisérvényesek,deaköltségvetéstárgyalása
soránazOrszággyűléskismértékbenmódosítottaatörvényjavaslatot,valamintazMNBisfelülvizsgáltaamak-
rogazdaságielőrejelzésétajúniusiInflációsjelentéskészítésekor,ezértazalábbiakbanbemutatjukazelfogadott
törvényjavaslatotésazMNBaktualizáltelőrejelzését.14 

4.1. A kormányzAti szektor 2016. évi várHAtó eredményszemléletű 
egyenlege

A költségvetési törvény szerint 2016-ban az esA-szemléletű költségvetési hiányra vonatkozó célkitűzés a gdp 
2,0 százaléka, amely 0,4 százalékos javulást jelent a 2015-re tervezett deficithez képest.Előrejelzésünksze-
rintegyesbevételekelmaradhatnakazelőirányzattól,ígyazOrszágvédelmiAlapteljestörléseeseténlehet
megközelíteniakitűzötthiánycélt–ezesetbenelőrejelzésünkszerint2,2százalékoshiányérhetőel2016-ban
(10.táblázat).

10.  táblázat
A kormányzati szektor 2016. évi egyenlege 
(a GDP százalékában)

2016

Törvényielőirányzat MNB-előrejelzés Eltérés

1.Központialrendszeregyenlege –2,2 –2,4 –0,2

2.Önkormányzatokegyenlege –0,1 –0,1 0,0

3. államháztartás pénzforgalmi (gFs) egyenlege  (1+2) –2,2 –2,5 –0,3

4.GFS-ESAkülönbözet 0,2 0,1 –0,2

5.KormányzatiszektorESA-egyenlege(3+4) –2,0 –2,4 –0,4

6. esA-egyenleg központi szabad tartalék törlésével –2,0 –2,2 –0,2

Megjegyzés: 1. A 2015. évi pénzforgalmi egyenleg a módosított előirányzatot mutatja. 2. Az MNB előrejelzése a 2015. júniusi Inflációs jelentés 
költségvetési prognózisát tartalmazza. 3. A táblázatban kerekítések miatt eltérések adódhatnak.

Az államháztartás esA-hiánya előrejelzésünk szerint a gdp 0,2 százalékával lehet magasabb a költségvetésben 
kitűzött hiánycélnál aszabadtartalékokteljestörléseesetén. Előrejelzésünkszerintaköltségvetésközponti
alrendszerénekelsődlegesbevételeiaGDP0,4százalékávalelmaradhatnakazelfogadottköltségvetésitör-
vénybenszereplőelőirányzatoktól.Azeltérésdöntőrészétazokozza,hogynemszámolunkazállamivagyon-
nalkapcsolatosegyébértékesítésiéshasznosításibevételeksoronelőirányzott133milliárdforintbevétellel.
Emellettamunkátterhelőadókbólésafogyasztásiadókbólszármazóbevételrevonatkozóelőrejelzésünkis
kismértékbenelmaradaköltségvetésitörvénybenszereplőelőirányzatoktól.Azelőirányzattólelmaradóbe-
vételeketésamagasabbrabecsültinflációbóleredőnagyobbnyugdíjkiadásokatrészbenellensúlyozza,hogy
előrejelzésünkszerintazEurópaiUnió2014-2020közöttiköltségvetésiciklusábanelérhetőtámogatásokfel-
használásainkábbazidőszakmásodikfelérekoncentrálódik,így2016-banmégelmaradhataköltségvetés

13 http://www.mnb.hu/letoltes/koltsegvetesi-jelentes-20150527.pdf
14AmájusbanmegjelentKöltségvetésiJelentéshezképestbekövetkezettváltozásokata2.keretesírásmutatjabe.

http://www.mnb.hu/letoltes/koltsegvetesi-jelentes-20150527.pdf
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általfeltételezettől,aminekkövetkeztébenazuniósönrészmegtakarításmegközelítiaGDP0,2százalékát.
EmellettfeltételezzükazOrszágvédelmiAlapteljestörlését,amiönmagábanaGDP0,2százalékávalkedvezőbb
egyenlegeteredményez.

A költségvetési egyenleg 2016-ra várt javulását teljes egészében a kamatkiadások becsült csökkenése okozza,
mígazelsődlegesegyenlegrevonatkozóelőrejelzésünkazonosekétévre(8.ábra).Aváltozatlanelsődleges
ESA-egyenlegmögöttkismértékbencsökkenőGDP-arányosbevételekéskiadásokállnak. Abevételioldalon
leginkábbcsökkenőtételekaforgalmiadók,avállalatiéslakosságijövedelemadók,valamintazEU-támogatá-
sok,akiadásioldalonpedigalakosságitranszferek,adologikiadásokésakormányzatiberuházások.Apénz-
ügyitranszferekGDP-arányosancsökkenőmértékételsősorbananominálisanrögzített,vagyanominálisGDP
bővülésétőljelenlegjelentősenelmaradódinamikájúinflációvalindexáltkiadások(elsősorbananyugdíjak)
okozzák.Többkormányzatiintézkedésisacsökkenésirányábahat,idetartozikanyugdíjkorhatárfokozatos
emelkedése,arokkantságiésrehabilitációsellátásokszigorítása,akorhatáralattiellátásokkifutásaésaköz-
munkaprogramkiterjesztésévelcsökkenőmunkanélküliségiésszociálisjuttatások.Azállamibérek,személyi
kiadásokGDP-arányosösszege2016-banazelőzőéviszintenmaradhat,amitöbbtényezőeredője.A2016-os
költségvetésitörvényaközmunkaprogramkiterjesztésétésáltalánosbérbefagyasztásttartalmaz,utóbbialól
kivételtjelentenekazéletpályaprogramokbéremelései.A2016.évidologikiadásokatésakormányzatiberu-
házásokategyarántmérsékliazidőbencsökkenőunióstámogatásfelhasználás,amitazújuniósköltségvetési
cikluselejénbeáramlóforrásokalacsonyabbmértékeokoz.Ugyanakkoranövekvősajátforrásúállamiberu-
házásokaközútfejlesztésekterületéntompítjákazelőbbihatást.

8. ábra
A költségvetési egyenleg és az állami kamatkiadások alakulása
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Megjegyzés: 2012-től az ESA2010 módszertan előírásai következtében a kamatkiadások a nyugdíjrendszer átalakítása miatt jelentkező imputált 
kamatkiadásokat is tartalmazzák. 
Forrás: MNB
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A2015.májusbanmegjelentKöltségvetésiJelentésazOrszággyűlésnekmájus13-ánbenyújtott2016.éviköltségveté-
si törvényjavaslat elemzését tartalmazza. Az elfogadott törvényjavaslat azonban többpontonmódosult az eredeti
javaslathozképest.Amódosítástkövetőenazállamháztartásegyenlegeamájusbanelemzettjavaslathozképest5,5
milliárd forinttalmagasabb hiánnyal került elfogadásra. Amódosítások alapján az Országvédelmi Alap 30milliárd
forinttal csökkent, az egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek előirányzata 17,9 milliárd forinttal emelkedett,
egyébvegyeskiadásokegyüttesen19,0milliárdforinttalcsökkentek.Mindezekalapjánazegyenlegetjavítómódosí-
tásokegyüttesen67milliárd forintot tettekki.Ugyanakkor többhiánynövelő intézkedésátvezetésére is sorkerült:
apénzügyiszervezetekkülönadójárólmegkötöttmegállapodásátvezetése10milliárdforinttalcsökkentetteahitelin-
tézetektőlvártbevételt,aberuházásicélúkiadásokra30milliárdforinttalnagyobbösszegetfordíthataköltségvetés
a tervezethezképest,azegyébvegyescélúkiadásoknövelésepedig32,4milliárd forinttalnöveltemegazérintett
előirányzatokat.

Amódosításokaköltségvetésitörvénybenelőirányzottegyenlegetcsakminimálisanváltoztattákmeg,aGDP-arányos
eredményszemléletűkormányzatihiánycélazeredetilegtervezett2,0százalakosértékenmaradt,amájusiKöltségve-
tési Jelentésben jelzetthiánypályánkatviszontmódosította.Egyrésztazért,mertelemzésünkbenazOrszágvédelmi
Alapteljestörlésévelszámoltunk,amiamódosításoksorán30milliárdforinttalcsökkent,miközbeneztakiadás-csök-
kentéstmáskiadásielőirányzatoknöveléseellentételezte,másrésztazért,mertazegyébértékesítésiéshasznosítási
bevételből–azintézkedésekismereténekhiányában–alappályánknemszámolbevétellel.Ígyösszességébenatör-
vényjavaslaton átvezetettmódosítások amájusi Költségvetési Jelentésben szereplő költségvetési pályához képest
aGDP0,15százalékávalnöveltékazeredményszemléletűhiányt.

Ajövőéviegyenlegrevonatkozóvárakozásunkmégsemváltozottérdemben,mivela júniusi Inflációs jelentéssorán
az időközbenbeérkezőmakrogazdaságiadatokhatására,anövekedésrevonatkozó jegybankielőrejelzésszerkezete
kedvezőiránybaváltozottamárciusipályáhozképest,ígyakorábbielemzésünkhözképestmegnöveltadó-ésjárulék
bevételiprognózisunkamódosítottelőirányzatokelőrejelzésünkregyakorolthiánynövelőhatásátsemlegesítette.

2. keretes írás
A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat benyújtása és elfogadása közötti módosítások

Aköltségvetésfőbbintézkedéseiközülkiemelendőaszemélyijövedelemadókulcsának1százalékpontoscsökkentése,
akétgyermekesekcsaládiadókedvezményénekkiterjesztése,asertéshúsáfájának5százalékramérséklése,abankadó
csökkentése, az életpálya-modellek folytatása és bővítése (pedagógus, rendvédelmi, kormánytisztviselő), a nagy
összegűközútfejlesztésiberuházásokelindítása.

2016-tólaszemélyi jövedelemadóegységesadókulcsa16-ról15százalékracsökken,akétgyermekutánjáróösszes
családiadókedvezmény(beleértveajárulékokbólérvényesíthetőrésztis)pediggyermekenkéntajelenlegihavi10ezer
forintrólhavi12,5ezerforintraemelkedik.Előrejelzésünkszerintazszja-bevétel2016-banösszesen122milliárdforint-
tal leszalacsonyabbakét intézkedésegyütteshatására.Acsaládikedvezménykiterjesztéseönmagában14milliárd
forinttalcsökkentiabevételeket,akulcscsökkentéspedigtovábbi112milliárdforintadókiengedéstjelent.Azutóbbi
ugyanakkor 4 milliárd forinttal mérsékli a családi adókedvezmény igénybevételének mértékét. Az adócsökkentés
következtébenmegnövekvőfogyasztásutánmintegy15milliárdforintnyitöbbletáfa-bevételkeletkezhet,ígya2016-
osköltségvetésregyakoroltnettóhiánynövelőhatásmintegy100milliárdforint,vagyisaGDP0,3százalékalehet.

3. keretes írás
A 2016. évi költségvetési törvény fontosabb intézkedései
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4.2. A központi Alrendszer pénzForgAlmi bevételei

Aközponti alrendszer elsődleges bevételeimintegy150milliárdforinttallehetnekalacsonyabbakatörvényi
előirányzatoknál.Előrejelzésünk–abevételtmegalapozóintézkedésekhiányában–nemszámolazállami
vagyonhozkapcsolódóegyébértékesítésiéshasznosításibevétellel,ezenajogcímenatörvény133milliárd
forintnyibevételttartalmaz.Prognózisunkszerintazadó- és járulékbevételekösszesenmintegy20milliárd
forinttallehetnekalacsonyabbakatörvényielőirányzatnál,amiateljesösszeghezképestigenkismértékűeltérés.

Agazdálkodó szervezetek befizetéseirevonatkozóelőrejelzésünkösszességében6milliárdforinttalmarad
elazelőirányzattól.Ezenbelülatársaságiadóbólszármazóbevételekrevonatkozóelőrejelzésünk23milliárd
forinttalalacsonyabbazelőirányzatnál,amelyetatavalyiadóelőlegfeltöltéselőrejelzésregyakorolthatásának
eltérőmegítéléseindokolhat,másrésztazelőirányzatfeltehetőlegnemszámolanövekedésiadóhitelhatásával.

Akisadózók tételes adója (KATA)adónemmelkapcsolatosátlépésihajlandóságotaKormánymagasabbra
becsülifeltételezésünknél,ennekkövetkeztébenatörvényjavaslat15milliárdforinttalmagasabbadóbevételt
várennélazadónemnél(ugyanakkoraKATAalacsonyabbvárhatóigénybevételenöveliamásadónemekből
származóbevételeket,ígyösszességébenpozitívhatásúaköltségvetésrenézve).

Atársasági adózásbananövekedésiadóhitelprogramkeretébenazokacégek,melyekötszörösévelnöveltékazadó-
záselőttieredményüket, lehetőségetkapnakarra,hogyakövetkezőkétadóévsoránegyenlőrészletekbenfizessék
meganövekedésmiattkeletkezőtöbblettársaságiadót.Azelőrejelzésünkszerintazintézkedésközelítőleg18ezer
cégetérinthetés9milliárdforintadókiengedéstjelenthet2016-ban.

Azáltalános forgalmi adóval kapcsolatban a legjelentősebb változás, hogy a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra
csökkenjövőreasertéshúsutánfizetendőáfa.Becslésünkszerintezazintézkedés29milliárdforintosbevételkiesést
jelent.

Apénzügyi szervezetek különadóját többintézkedésisérinti,amelyekkövetkeztébenjelentősencsökkena2016-ban
várhatóbevételazelőirányzatésazelőrejelzésünkszerintis.Ahitelintézetekesetébenazadófelsőkulcsaajelenlegi
0,53százalékról0,31százalékramérséklődik.Továbbiváltozástjelent,hogyazadóalapjáta2009.évihelyetta2014-es
mérlegfőösszegalapjánkellmajdmeghatározni.Ekét intézkedés (elsősorbanakulcscsökkentés,kisebbmértékben
azadóalapváltozása)önmagában62milliárdforinttalmérsékli2016-banapénzügyiszervezetekkülönadójábólszár-
mazóbevételt.

Akiadás oldali intézkedésekközülkiemelendő,hogyaPaksII.AtomerőműFejlesztésizrt.tőkeemelésére113milliárd
forintotfordítaköltségvetés,azatomerőműfejlesztéshezkapcsolódóköltségvetésikiadásokígyabázisévhezviszo-
nyítvaaGDP0,3százalékávalnövekednek.Azunióstámogatásokvárhatóvisszaesésekövetkeztébenakormányzati
beruházásikiadásokaGDParányábanjelentősencsökkennének.Ennekgazdaságinövekedéstfékezőhatásáthívatott
tompítania160milliárdforintnyikiadásttartalmazókiemeltközútfejlesztésielőirányzat.
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11.  táblázat
A központi alrendszer 2015-2016. évi részlegesen konszolidált pénzforgalmi bevételei 
(milliárd forint)

2015 2016

Törvényi 
előirányzat

mnb- 
előrejelzés Eltérés Törvényi 

előirányzat
mnb- 

előrejelzés Eltérés

KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓ- ÉS 
JárUlékbevételei 12 056 12 169 113 12 514 12 495 –19

gazdálkodó szervezetek befizetései 1 306 1 292 –14 1 267 1 262 –5
Társaságiadó 341 341 0 401 377 –23
Pénzügyiszervezetekkülönadója 144 144 –1 79 77 –3
Egyeságazatokatterhelőkülönadó 0 0 0 0 0 0
Egyszerűsítettvállalkozásiadó 84 83 –1 75 76 1
Bányajáradék 49 38 –11 32 43 11
Játékadó 40 37 –3 41 38 –3
Energiaellátókjövedelemadója 45 42 –3 41 45 4
Kisadózóktételesadója 56 52 –4 70 55 –15
Kisvállalatiadó 16 13 –3 14 14 0
Elektronikusútdíj 0 0 0 0 0 0
Közműadó 54 57 3 52 52 0
Egyébadókésbefizetések 476 486 9 462 485 22
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 397 4 486 89 4 612 4 598 –14
általánosforgalmiadó 3172 3202 30 3352 3298 –54
Jövedékiadó 914 961 48 952 970 17
regisztrációsadó 20 20 0 21 21 0
Távközlésiadó 56 58 2 56 60 4
Pénzügyitranzakciósilleték 206 215 9 201 218 17
Biztosításiadó 29 30 2 30 32 2
Lakosság befizetései 1 807 1 823 17 1 829 1 805 –23
Személyijövedelemadó 1640 1659 19 1658 1636 –22
Illetékbefizetések,egyébadók 121 120 –1 125 124 –1
Gépjárműadó 46 44 –1 46 45 0
elkülönített alapok adó és járulékbevételei 283 292 9 287 298 11
társadalombiztosítási alapok adó és 
járulékbevételei 4 264 4 276 12 4 519 4 532 13

Szociálishozzájárulásiadóésjárulékok 3983 3995 12 4230 4238 9
Egyébjárulékokésadók 281 281 0 289 294 4
egyéb bevételek 424 270 –155 379 244 –135
Központi ktv. egyéb bevételei 317 163 –155 263 130 –133
társadalombiztosítási alapok egyéb bevételei 37 37 0 36 36 0
Elkülönített alapok egyéb bevételei 70 70 0 79 77 –2
kAmAtbevételek 125 247 122 74 190 116
bevételi tételek összesen 12 605 12 685 81 12 967 12 929 –38

1. A 2015. évi törvényi előirányzat a módosított pénzforgalmi egyenleget mutatja. 2. Az MNB előrejelzése a 2015. júniusi Inflációs jelentés költ-
ségvetési prognózisát tartalmazza. 3. A táblázatban bemutatott bevételi főösszegek eltérnek a költségvetési törvényben szereplő főszámoktól 
amiatt, hogy a központi alrendszeren belüli pénzeszköz-átadások hatását kiszűrjük a rendelkezésre álló adatok alapján, és egyes kiadási tételeket 
nettó értelemben, a kapcsolódó közvetlen bevételekkel csökkentve számolunk el.
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Atörvényszerint2016-banérdembencsökkenhetabányajáradék,amitazolajárstabilizálódásamellett–beje-
lentettintézkedéshiányában–nemtartunkindokoltnak,ezértazelőirányzatnál11milliárdforinttalmagasabb
aprognózisunk.Azún.egyébközpontosítottbevételekjogcímenmintegy20milliárdforinttalmagasabbbevételt
várunkatörvényielőirányzatnál,azeltérésmeghatározórészétabírságbevételekrevonatkozóprognózisok
különbségeokozza,mégpediga2015.éviadatokalapján.

Azáltalános forgalmi adót illetőenelőrejelzésünkben54milliárdforinttalalacsonyabbbevétellelszámolunk,
mintaköltségvetésbenszereplőelőirányzat,amielsősorbanazzalmagyarázható,hogyazEKáErbevezetésével
kapcsolatban–azóvatoselőrejelzéselvealapján–nemtartalmaztöbbletbevételtaprognózisunk,mígatör-
vényielőirányzat60milliárdaddicionálisbevételreszámítazintézkedésből.Azonlinepénztárgépekbecsült
hatásaabázishatásonkeresztülszerepelazelőrejelzésünkben.

A jövedéki adóra vonatkozóelőrejelzésünkjelentősebben,17 milliárdforinttalmeghaladjaaköltségvetési
előirányzatot,amivélhetőenajelenlegikedvezőfolyamatoktartósságánakeltérőmegítélésbőlfakad.A2015.
elsőfélévifolyamatokalapjánadohánytermékekjövedékiadóbevételénélfeltételezünkmagasabbbevételt.
Magasabbbevételtvárunkapénzügyi tranzakciós illetékesetébenis,amelybőlprognózisunkszerintazelő-
irányzatnál17 milliárdforinttaltöbbisbefolyhatjövőreaköltségvetésbe.Atörvénybenszereplőelőirányzat
szerintatranzakciósilletékbevételcsökkenhet2016-banazideiévhezképest,amitnemlátunkindokoltnak.

Aköltségvetésitörvényazegyéb értékesítési és hasznosítási bevételekcímen133milliárdforintbevételt
tervez2016-ra,azonbanatörvénybennincsalátámasztvaazelőirányzatintézkedésekkel.Előrejelzésünkben
ezértegyelőrenemszámolunkezzelabevétellel.

Atársadalombiztosítási alapok adó- és járulékbevételeinekelőirányzataitalapvetőenmegalapozottnaktart-
juk,azelőirányzatokmintegy13milliárdforinttalalacsonyabbakazelőrejelzésünknél.AMunkahelyvédelmi
Akciótervcélzottszociálishozzájárulásiadókedvezményéneka25és55évközöttimezőgazdaságbanfoglal-
koztatottakravalókiterjesztésebecslésünkszerint10milliárdforintnyiadókieséstjelenthet.Azösszesilyen
kedvezményt147 milliárdforintrabecsüljük.Aszakképzésirendszerátalakításávalkapcsolatosújszabályok
becslésünkszerint11milliárdforinttalcsökkentikajövőéviszakképzésihozzájárulásbólérkezőbevételeket.
Egyesdohányipariszereplők2015-ösegyszeriegészségügyihozzájárulásikötelezettségénektartóssátétele13
milliárdforinttöbbletbevételtokozhat,amikonzisztensatörvényielőirányzattal.Azösszescsaládijárulékked-
vezményakormányelőrejelzéseszerintjövőre37milliárdforintlesz,aminemtérelérdembenazáltalunk
vártösszegtől.

4.3. A központi Alrendszer pénzForgAlmi kiAdásAi

Aköltségvetés elsődleges kiadásaiprognózisunkszerint–részbenkonszolidáltadatokatfigyelembevéve
-aGDP0,3százalékával,összesen107milliárdforinttallehetnekalacsonyabbakaköltségvetésitörvényelő-
irányzatainál(12.táblázat).Azeltérésjelentősrészeatartalékoksoronjelentkezik,mivelelőrejelzésünka70
milliárdforintösszegűOrszágvédelmiAlaptörlésévelszámol,amelyaközpontitartalékokatmérsékli.Szintén
alacsonyabbkiadásteredményezhetelőrejelzésünkszerint,haa2016-ratervezettuniósforrásbevonásegyrésze
későbbvalósulmeg,mertazmérsékliahazaiönrészhozzájárulásösszegétisjövőre.Ugyanakkoranyugdíj-és
nyugdíjszerűkiadásokesetébenprognózisunkamagasabbinflációselőrejelzéskövetkeztébenaköltségvetésnél
magasabbkiadásiszinttelszámol,valamintazegészségbiztosítástermészetbeniellátásainális(gyógyszertá-
mogatások,gyógyászatisegédeszköztámogatás)magasabbkiadásokraszámítunkazelőirányzatokhozképest.

Aközponti költségvetés intézményi és fejezeti nettó kiadásainálapénzforgalmiegyenlegrevonatkozóelőrejel-
zésünk57milliárdforinttalalacsonyabb,mintatörvényelőirányzataibólszámítottegyenleg.Azeltéréstazuniós
forrásokbevonásáravonatkozóprognózisokeltéréseokozza.AzMNBelőrejelzéseszerintapénzforgalomban
megjelenőuniósforrásbevonás234milliárdforinttalleszalacsonyabbazelőirányzatnál,mígazehheztartozó
önrészmegtakarítástmintegy57 milliárdforintrabecsüljük.Azeltéréstelsősorbanazokozza,hogya2014-2020-



A2016.éVIáLLAMHázTArTáSIFOLyAMATOKVárHATóALAKULáSA

Költségvetési jelentés • 2015. augusztus 41

asköltségvetésiciklusbanrendelkezésreállóforrásokközelegyenletesfelhasználásávalszámolókormányzati
elképzelésselszembenelőrejelzésünkaciklusvégérejobbankoncentrálódótámogatásokattételezfel.

Azuniósforrásokhoztartozóbruttóbevételekéskiadásokeltérésemiattakormányzatiszektorberuházási
kiadásairavonatkozóprognózisunk isvalamelyestalacsonyabb2016-ra,mintamitaköltségvetésitörvény
tartalmaz.Azintézményi,fejezetisajátbevételeknéléskiadásoknálatörvényielőirányzatokattartalmazza
előrejelzésünk,mertazokatmegalapozottnaklátjuk.

12.  táblázat
A központi alrendszer 2015-2016. évi részlegesen konszolidált pénzforgalmi kiadásai 
(milliárd forint)

2015 2016

Törvényi 
előirányzat

mnb- 
előrejelzés Eltérés Törvényi 

előirányzat
mnb- 

előrejelzés Eltérés

elsŐdleges kiAdási tételek 12 385 12 260 –125 12 680 12 573 –107
egyedi, normatív és közmédiának nyújtott 
támogatások 372 372 0 374 374 0

szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 104 0 104 104 0
Lakásépítési támogatások 129 124 –5 104 119 15
Családi támogatások, szociális juttatások 574 565 –8 571 570 –1
Korhatár alatti ellátások 134 135 1 113 106 –7
központi költségvetési szervek és fejezetek 
nettó kiadásai 4 109 4 161 52 4 147 4 090 –57

Nettósajátkiadásai 3321 3418 98 3605 3605 0
EU-támogatásokkalkapcsolatosnettó

kiadásai 788 742 –46 542 485 –57

Helyi önkormányzatok támogatása 658 668 11 662 662 0
Hozzájárulás az eU költségvetéséhez 296 296 0 315 315 0
Központi tartalékok 286 117 –169 331 261 –70
Adósságátvállalás 0 0 0 0 0 0
egyéb kiadások 320 324 4 412 412 0
elkülönített alapok kiadásai 528 523 –4 581 561 –20
NFA-Passzívkiadások 50 48 –2 52 47 –5
NFA-Aktívkiadások 270 263 –7 340 330 –10
Egyébkiadások 208 212 4 189 184 –5
társadalombiztosítási alapok kiadásai 4 877 4 871 –7 4 965 4 998 33
NyA-Nyugellátások 3007 2993 –14 3042 3062 20
EA-rokkantsági,rehabilitációsellátások 336 322 –14 323 325 2
EA-Pénzbeliellátások 229 235 6 249 245 –4
EA-Gyógyító-megelőzőellátások 949 949 0 982 982 0
EA-Gyógyszerkasszanettókiadásai 240 250 10 247 257 10
Egyébkiadások 116 122 6 122 127 5
KAMATKIADÁSOK 1 112 1 172 60 1 048 1 132 84
KIADÁSI TÉTELEK ÖSSZESEN 13 497 13 431 –66 13 728 13 706 –22

1. A 2015. évi törvényi előirányzat a módosított pénzforgalmi egyenleget mutatja. 2. Az MNB előrejelzése a 2015. júniusi Inflációs jelentés költ-
ségvetési prognózisát tartalmazza és a 30 milliárd forintnyi Országvédelmi Alap teljes törlését feltételezi. 3. A 2016. évi MNB-előrejelzés a 70 
milliárd forintnyi Országvédelmi Alap el nem költését feltételezi. 4. A táblázatban bemutatott kiadási főösszegek eltérnek a költségvetési törvény-
ben szereplő főszámoktól amiatt, hogy a központi alrendszeren belüli pénzeszköz-átadások hatását kiszűrjük a rendelkezésre álló adatok alapján, 
és egyes kiadási tételeket nettó értelemben, a kapcsolódó közvetlen bevételekkel csökkentve számolunk el.
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Acsaládi támogatások és szociális juttatások többségenominálisanváltozatlanszintenmaradhatajövőévben,
mertakorábbiévekhezhasonlóanazegyestámogatásokösszegenemváltozik.Ugyanakkoragyesrefordított
kiadásoknövekedhetnek,mertagyedextrabevezetésévelújgyermekszületésekorvagyazédesanyákmunkába
állásávalmárnemveszikelagyes-revalójogosultság,ezértnövekvőelőirányzattalszámolaköltségvetésés
prognózisunkis2015-hözképest.

Anyugdíjak és nyugdíjszerű ellátásokelőrejelzésünkszerintösszesen20milliárdforinttalmeghaladhatják
atörvényielőirányzatot.Akülönbségmeghatározórészétazinflációravonatkozóelőrejelzésekközöttielté-
résokozhatja:aköltségvetésitörvényelőirányzata1,6százalékosfogyasztóiárindexfeltevésalapjánkészült,
mígazMNBlegutóbbi,júniusiInflációsjelentése2,4százalékosinflációvalszámol2016-ra.Összességében
aGDP-arányosnyugdíjkiadásokazideiévhezhasonlóanjövőreiscsökkenhetnek.AGDP-arányoscsökkenést
anominálisGDPütemétőlelmaradóindexálásmellettazelmúltévekbenmeghozott,ellátottilétszámotérintő
intézkedésekmagyarázzák.

Agyógyító-megelőző ellátásokesetébenátvesszükaköltségvetésitörvénybenszereplőelőirányzatot.A2016.
évielőirányzat34milliárdforinttalnagyobb2015.évielőrejelzésünknél,ami3,6százalékoskiadás-növekedésnek
felelmeg.Atöbbletnagyobbrészeújintézkedésekhezkapcsolódik.Azegészségügyidolgozókbérkifizetése16
milliárdforinttalnövekedhet2016-banegyrésztamiatt,hogya2012-2013.éviegészségügyiágazatibéreme-
lésösszegebeépülazalapilletménybe,amiapótlékok(mozgóbérek)számításánakalapjátképezi,másrészt
arezidensprogrambólkikerülőszakorvosokbérrendezésemiatt.Továbbfolytatódikazegészségügyialapellátás
2015-benelindítottmegújítása:azelsőütemsorán,2015-ben10milliárdforinttalemelkedikaháziorvosipra-
xisokfinanszírozása,amásodikütemsorán,2016-banugyanennyiaddicionálisforrásérkezikazalapellátásba.
Emellett2016-ban5milliárdforintkiadás-növekedéstokozhatavárólistákcsökkentésétcélzótöbbletkapaci-
tásokbefogadása.Mindezekalapjánagyógyító-megelőzőkasszadologikiadásainominálisanközelváltozatlan
szintenmaradhatnak2016-ban2015-hözképest,amistrukturálisátalakításokhiányábankiadásifeszültségeket
eredményezhet.

Azegészségbiztosítástermészetbeniellátásaihozkapcsolódókiadásokonbelülelőrejelzésünkszerintagyógy-
szerkassza nettó egyenlegeésagyógyászati segédeszközök támogatásaösszesen15milliárdforinttalmegha-
ladhatjákatörvénybenszereplőelőirányzatot.A2016.évitörvényielőirányzatmindkéttételesetébenelmarad

9. ábra
A kormányzati szektor beruházási kiadásainak összetétele 
(a GDP százalékában)
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a2015.évivárhatókiadásiszinttől,amitújintézkedésekhiányábannemlátunkindokoltnak.Agyógyszerkassza
nettókiadásairavonatkozóelőrejelzésünk–atörvényielőirányzatoknálnagyobbbevételiéskiadásiszintmellett
–10milliárdforinttalhaladjamegazelőirányzatot.Agyógyászatisegédeszköztámogatásesetébenváltozatlan
szolgáltatásiszínvonalatfeltételezveésademográfiaielöregedéshatásátfigyelembevéve5milliárdforinttal
magasabbkiadásiszinttelszámolunkatörvényielőirányzathozképest.

Amunkapiaci aktív és passzív kiadásokat illetőennincsszignifikánseltéréselőrejelzésünkésazelőirány-
zatközött.AStart-munkaprogramrajövőre–azidei263milliárdforintután–330milliárdforintotfordíthat
aköltségvetésvárakozásainkszerint,aminemsokkalmaradelazelőirányzatbanszereplő340milliárdfo-
rinttól.Tekintettelarra,hogyaközmunka-programbanrésztvevők2015.évelejilétszámaelmaradtavárttól,
előrejelzésünkbenaztfeltételeztük,hogyjövőreanövekvőkeretkisrészét(közel3százalékát)nemleszképes
felhasználniaMunkaerő-piaciAlap.

4.4. A 2016. évi egyenleg AlAkUlását övezŐ FŐbb koCkázAtok

Amakrogazdaságipályáhoztartozókockázatokmellettazalábbifőbbkockázatokjelentkezhetnekazelőrejel-
zésünkalappályájáhozképest.

Pozitívkockázatok:

•Alegjelentősebbpozitívhatásabbóleredhet,hogyazállamivagyonnalkapcsolatosbevételekenbelülazegyes 
értékesítési és hasznosítási bevételek soron 133milliárdforintbevételttervezaköltségvetés.Eztabevételt
alap-előrejelzésünkbennemvesszükfigyelembe,mivelnemismert,hogymikéntérhetőelezabevételiösszeg,
megvalósulásatehátjelentősenjavítanáaköltségvetésipozíciótjelenlegibecslésünkhözképest.

•AlappályánkazáfabevételeknélazEKáErrendszerüzemeltetéséhezkapcsolódótöbblet-bevétellelnem
számol,tehátazebbőlbefolyóesetlegestöbbletbevételaddicionálisnaktekintendőazaktuálisprognózi-
sunkhozképest.

Negatívkockázatok:

•Azegészségügyi intézmények újratermelődő tartozásállományaaGDP0,1-0,2százalékávalnövelhetiát-
húzódóhatáskéntajövőéviköltségvetésihiányt,amennyibenazintézményeknél2015-bennemkerülsor
teljesadósságkonszolidációra.

•Azeurópai uniós forrásokesetébenatörvénybenszereplő,sajátelőrejelzésünknélmagasabbtámogatás
lehívásmegvalósulásaeseténanagyobbönrész-igénymiattnagyobbköltségvetésihiányalakulhatki,abe-
csültkockázatokmértékeaGDP0,2százalékakörülalakulhat.Hateljesülazuniósforrásoknagyobbmér-
tékűigénybevételérevonatkozókormányzatiterv,akkorazáltalunkvártalappályánálmagasabbhiányt,de
egybennagyobbállamiberuházásiaktivitástjelenthet.Ahiányragyakorolthatástrészbenellentételezheti,
hogyagazdaságinövekedésregyakoroltkedvezőhatásonkeresztülazadóbevételekismagasabbösszegben
realizálódhatnak.

Kétirányúkockázat:

•Aköltségvetésitörvényben85milliárdforintszerepela2007-2013-asidőszakhozkapcsolódóEUáltaltámo-
gatottprojektekpénzügyizárásakoresetlegfelmerülővitásügyekfedezésére.Előrejelzésünkbenelfogadtuk
azNGMfeltételezését,amelytőlmindkétiránybavalóeltéréselképzelhető.
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4.5. Az állAmAdósság 2016-bAn várHAtó AlAkUlásA

legfrissebb – a 2015. júniusi inflációs Jelentéssel konzisztens – előrejelzésünk szerint az edp-módszertan 
alapján számított gdp-arányos bruttó államadósság 2016-ban 73,9 százalékra süllyedhet, ami az Alaptör-
vényben rögzített államadósság-szabály teljesülését vetíti előre jövőre is. Azadósságrátatartóscsökkenését
avárhatóanközéptávonisdinamikusannövekvőnominálisGDP,atovábbraisfeszesköltségvetésigazdálkodás
ésamérsékeltfinanszírozásiköltségekbiztosíthatják.EzutóbbitazMNBnövekedésösztönzőkamatpolitikája
ésönfinanszírozásiprogramjaisnagymértékbentámogatja,amelyneksegítségével2016végéreazadósság
devizaaránya32százalékigcsökkenhet.Azállamadósságdevizakitettségénekszignifikánsmérséklődésenagyban
hozzájárulhathazánkkülsősérülékenységénekcsökkenéséhez.

Prognózisunkbannemszámolunkakormányzatlikvidbetétállományánakésazárfolyamnakaváltozásávalsem.
Amennyibenazelőrejelzésihorizontona2014.évvégi(314,9forint/euró)árfolyamnálerősebbforintárfolyam
valósulnameg,aktuálisprognózisunknálkedvezőbbGDP-arányosmaastrichtiállamadósságisbekövetkezhet.

Az adósságképlet módosulásának köszönhetően az államadósság 2016-os alakulása várhatóan teljesíti a sta-
bilitási törvény előírásait is. Astabilitásitörvénybefoglaltállamadósság-képletidénmájusbanúgyváltozott,
hogyazeredetiképlet15csakakkorlépneéletbe,haatárgyévretervezettinflációésareál-GDPnövekedésis
magasabb3százaléknál.Mindenmásesetbenelegendőlegalább0,1százalékpontosadósságráta-csökkenést
teljesíteni.Azúj,módosultadósságképletértelmébena2016.éviköltségvetésmegfelelastabilitásitörvény
előírásainakis.

15Azidénhatálybalépő,elsőkénta2016.éviköltségvetésreérvényeseredetiadósságképletaztírtaelő,hogyúgykellmegalkotniaköltségvetést,
hogyaforintbankifejezettbruttóállamadósságvárhatónövekedésiütemenemhaladhatjamegazadottévreprognosztizáltinflációésreálnö-
vekedésfelénekkülönbségét.
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5. Kiemelt témák

5.1. A 2015. évi költségvetési törvény módosításA

Az országgyűlés június 9-én fogadta el a 2015. évi költségvetési törvény módosítását(2015.éviLXXIII.tör-
vény),amelyszerintaközpontiköltségvetéspénzforgalmikiadásai62milliárdforinttal,abevételek47milliárd
forinttal,összességébenapénzforgalmihiány15milliárdforinttalemelkednek.Akövetkezőfontosabbmódo-
sításokattartalmaztaatörvénymódosítás:

•15százalékosállamitulajdonszerzésazErsteBankban15milliárdforintértékben;

•Többkisebbkiadás:azadósságkonszolidációbanrésztnemvetttelepülésektámogatása,aMagyarHonvéd-
ségrészvételeazIszlámállamellenifellépésben,LigetBudapestProjekt,megváltozottmunkaképességű
személyekmunkáhozsegítése,kiemeltközútiberuházások,gyermekétkeztetéstámogatása,összesen42,2
milliárdforintértékben;

•aSzövetkezetiHitelintézetekIntegrációsAlapjabevételeinekéskiadásainakemelése4,7milliárdforinttal;

•apénzforgalmikamatbevételekelőirányzatánakemelése42,2milliárdforinttal;

•apénzforgalmiegyenlegetnemérintőmódonaBKVadósságánakátvállalása52milliárdforintértékben.

A törvénymódosítás az esA-hiányt 52 milliárd forinttal emeli, szemben a pénzforgalmi hiány 15 milliárd 
forintos növekedésével.Akétegyenlegköztieltéréskéttételrevezethetővissza:egyrésztaBKV-tóltörténő
adósságátvállalásra,másrésztazErste-bankbantörténőrészesedésvásárlásra.ABKVadósságánakátvállalása
pénzáramlássalnemjár,ezértapénzforgalmihiánybannemjelenikmeg.EzzelszembenazESA-módszertan
szerintihiánytnöveli,mertaBKVastatisztikaiértelembenvettkormányzatiszektoronkívülállóvállalat.AzErste-
bentörténőrészesedésvásárlássalkapcsolatbanfordítottahelyzet.Azügyletpénzforgalmikiadássaljár,de
azESAstatisztikábancsakpénzügyiművelet,ezértnembefolyásoljaazállamháztartásESAhiányát.

Az új kiadások és az adósságátvállalás a gdp 0,2 százalékával növelik az államadósságot.Apénzforgalmi
egyenleg15milliárdforintosnövekedéséntúlazállamadósságrészétképeziaBKVadósságkonszolidációja
is,aminekeredményekéntösszesen67milliárdforinttalnőhetmindastabilitásitörvényszerinti,változatlan
árfolyamonszámított,mindazuniósmódszertanszerintiállamadósságamódosításkövetkeztében.

5.2. A pénzForgAlmi kAmAtbevételek AlAkUlásA

A pénzforgalmi kamatbevételek az állampapír-piaci hozamok csökkenése miatt az elmúlt években jelentő-
sen magasabbak voltak a korábban megszokott szintjüknél, és előrejelzésünk szerint a következő években 
is folytatódhat ez a tendencia.Amegemelkedettkamatbevételekazállamháztartásnettópénzforgalmika-
matkiadásainakcsökkenésétokozzák,amelyazállamháztartáspénzforgalmihiányánakcsökkenéséhez,illetve
azállamadósságmérséklődéséhezvezet.Azeredményszemléletűegyenlegetugyanakkorcsakkisebbmér-
tékbenérinti,mertazESA-módszertanszerintakibocsátáskoriprémiumbólszármazókamatbevételeketnem
kibocsátáskor,hanemazegyesállampapírokhátralévőfutamidejealattegyenletesenelosztvakellelszámolni.

A pénzforgalmi kamatbevételek az elmúlt években rendre magasabbak voltak a költségvetési előirányzat-
nál (10. ábra). A magas kamatbevételek fő oka, hogy a hozamok jelentősen csökkentek 2012 óta. Azország
kockázatimegítélésénekcsökkenése,azalacsonyinfláció,ajegybankikamatcsökkentésiciklusésazönfinan-
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szírozásiprogramhatásáraahozamokátlagosanmintegy460bázisponttalmérséklődtek.Ahozamcsökkenés
következményekéntazelvárthozamnálmagasabbkuponnalkibocsátottállampapírokpiaciárfolyamajelentősen
megemelkedett,ígyazokaukciókonvagycsereaukciókontörténőújrakibocsátásaanévértékfeletttörténhet
(árfolyamprémiummal).Azárfolyamprémiumazonnalipénzforgalmikamatbevételtjelentaköltségvetésszámá-
ra.Pénzforgalmiszemléletbenakamatbevételekkedvezőhatásátajövőbenrészbenellensúlyozzaamagasabb
kuponúállampapírokrafizetettkamatkiadás,illetveavisszavásárlási-éscsereaukciókonvisszavettmagasabb
kuponúkötvényekutánkamatkiadáskéntrealizáltárfolyamveszteség.

10. ábra
A pénzforgalmi kamatbevételek alakulása 
(milliárd forint)
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Megjegyzés: A 2015-re és 2016-ra vonatkozó adat MNB-előrejelzés.
Forrás: Költségvetési törvények, Magyar Államkincstár, MNB

11. ábra
Az aukciókon kibocsátott mennyiségek, illetve az átlagos 3 éves állampapír kuponok és benchmark hozam alakulása
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Forrás: ÁKK
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Az elmúlt évben és 2015 első felében a kibocsátások mellett a csereaukciókon is jelentős pénzforgalmi 
kamatbevétel jelentkezett.Anormálállamkötvény-aukciókonésazutóbbiévekbenegyrenagyobbforgalmú
csereaukciókon(12.ábra)ahozamcsökkenésmiattrealizáltkamatbevételekmárakibocsátáskorjavítjákazál-
lamháztartáspénzforgalmiegyenlegét,ezáltalhozzájárulnakazállamadósságcsökkenéséhez.Mivelakibocsátott
ésvisszavásároltállamkötvényekpiaciárfolyamaacsereaukciókonmegegyezik,ezértahosszabbfutamidővel
ésmagaskuponnalrábocsátott,magaspiaciárfolyamúpapíroknévértékealacsonyabbleszakorábbanpiacon
lévőállampapíroknévértékénél.Aköltségvetésekkorazonnalikamatbevételtrealizálésezzelpárhuzamosan
anévértékenszámítottállamadósságkismértékbencsökken.Azelmúltkéthónapban jelentkezőtenden-
ciaugyanakkor,hogyazadósságkezelőrészbenanévértékhezközeliárfolyamú,újsorozatúpapírokracseréli
apiaconlévőmagaskuponúlejáróállamkötvényeket.Enneképpenfordítottahatásaakamatkiadásokraés
azadósságra,így2015-realacsonyabbkamatbevételeketprognosztizálunk2014-hezképest.

Az esA kamategyenlegben másképpen jelenik meg az a hatás, ami a pénzforgalmi kamatbevételeket növeli. 
AzESA-módszertanbanugyanisakibocsátáskoriárfolyamnyereségnemazonnalikamatbevételként,hanem
akibocsátottállampapírteljesfutamidejealattelosztvakerülelszámolásra.Apénzforgalmikamategyenlegben
mármegfigyeltkedvezőhatástehátazESA-egyenlegbentartósan,deéventekisebbmértékbenjelentkezik.
AzESAésGFStípusúkamategyenlegekutóbbikétévbenbekövetkezettszámottevőkülönbségétfőkéntez
afolyamatokozta,ami2015-benés2016-banelőrejelzésünkszerinttovábbfolytatódhat.

5.3. Az egészségügyi intézmények tArtozásállományánAk 
ALAKuLÁSA

Az egészségügyi intézmények tartozásállománya az elmúlt években fokozatosan növekedett, 2015 áprilisában 
elérve a 85 milliárd forintos értéket.Azegészségügyiszolgáltatókadósságállományaaköltségvetésiszervek
tartozásainbelülegyrenövekvőrészaránytképvisel:míg2010-2011-benaköltségvetésiszervektartozásának
felét,addig2015elsőöthónapjábanmárátlagosanmintegyháromnegyedéttetteki(13.ábra).Alejáratszerinti
bontásalapjánazegészségügyiellátórendszerbenfelhalmozódótartozásállományonbelüla30naponbelül
lejártadósságrészarányaa2014.januári40százalékról30százalékramérséklődött2015elejére,miközben
a60napontúllejártszállítóitartozásarányanövekvőtendenciátmutat(14.ábra).

12. ábra
A csereaukciók forgalma 
(milliárd forint)
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A tartozásállomány növekedéséhez több tényező is hozzájárulhatott.Egyrésztakorábbanmegyeiésfővárosi
fenntartású,illetvenonprofitformábanműködőintézmények2012-2013.éviközpontiköltségvetésikörbe
valóátvételeötszörösérenövelteastatisztikábanfigyelembevettintézményekszámát.Másrésztatartozás-
állománynövekedésébenmegjelenikazintézményekhavibevételeiéskiadásaiközöttifinanszírozásihiányis.
Ennekkialakulásábanszerepetjátszhatnakaténylegesköltségeketnemmindenesetbenfedezőfinanszírozási 
díjtételek.

Az újratermelődő adósságállomány miatt az elmúlt években többször is sor került részleges adósságkon-
szolidációra,rendszerintazévvégénegyszerikonszolidációstámogatásformájábanvagy–azegészségügyi
közintézményekfinanszírozásátjelentő–gyógyító-megelőzőellátásokelőirányzatévvégimaradványánakfel-
osztásával.Atartozásállományrendezésérea2015.éviköltségvetéstervezésekor60milliárdforintotkülöní-
tettekelazEgészségbiztosításiAlapköltségvetésénkívül,aMiniszterelnökségcéltartalékaisoron.Májusban
kezdetétvettea lejárttartozásokkifizetésea legnagyobbbeszállítókfelé, ígyáprilishozképest13milliárd
forinttalmérséklődöttazadósságállomány(13.ábra).Figyelembevéve,hogyazegészségügyiintézmények
tartozása2015elsőnegyedévénekvégén85milliárdforintottettki,ateljeskörűadósságrendezésheza60
milliárdforintonfelültovábbi25milliárdforintbevonásaválhatszükségessé.Ezenfelülnegatívkockázatot
jelenthetatartozásállományfokozatosújratermelődése(azelmúlthónapokbanátlagosan2-3milliárdforint-
talemelkedetthavonta),ígyatartozásállományévvégéigmégnövekedhet.Mindezekmiattatartozásállo-
mányhosszútávúrendezéseérdekébentovábbiintézkedések(strukturálisreformok)isszükségesséválhatnak 
azegészségügyben.

13. ábra
A költségvetési szervek és ezen belül az egészségügyi intézmények tartozásállományának alakulása 2010. január és 
2015. május között
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Egészségügyi intézmények tartozásállománya
Költségvetési szervek tartozásállománya, egészségügyi intézmények nélkül
Költségvetési szervek tartozásállománya, összesen

Megjegyzés: Az egészségügyi intézmények idősora tartalmazza a járó- és fekvőbeteg ellátás intézményeit, az egészségügyi ágazati háttérintézmé-
nyeket, valamint a klinikai központtal rendelkező felsőoktatási intézményeket is.
Forrás: Magyar Államkincstár
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5.4. A szoCiális segélyezés rendszerének átAlAkításA

2015 márciusától jelentős változások történtek a szociális segélyezés rendszerében.Egyrésztafeladatokat
alacsonyabbszintredelegálták,amelynekfőokaaköltségvetésitörvényindoklásaszerintaz,hogyazesetle-
gesvisszaéléseknehezenkövethetőkcentralizáltan,ezértajárásokésazönkormányzatokszintjemegfelelőbb
asegélyekodaítélésérőlvalódöntésekhez.Másrésztazállamazonaktívkorúakat,akikkorábbansegélyben
részesültek,aközmunkaprogramokfelékívánjafordítani.Azátalakításakövetkezőelemekbőláll:

•Márciustólmárnemállapítanakmegújjuttatásokatarendszeres szociális segély,az adósságkezelési támo-
gatásésalakásfenntartási támogatáskereteinbelül.Arégebbiekamegállapítottidőtartamvégigjárnak.
Azóvodáztatási támogatásszeptemberrelszűnikmeghasonlókifutással.

•Amegszüntetettrendszeresszociálissegélyhelyettazeddigjogosultakmástámogatásokrapályázhatnak,
atöbbijuttatásvéglegesenmegszűnik.

•Azátalakításáltalnemérintett,fennmaradókülönféleszociálissegélyekátkerülnekajárásokhoz.Azönkor-
mányzatoktólajárásokhozátkerülttámogatásokösszege2015-ben62,2016-ban71milliárdforintotteszki
(anövekedésmögöttnembővítésáll,hanem2016-banmárteljesévrejárafinanszírozás),amitaközponti
költségvetésfinanszírozszámukra.

•Azönkormányzatokategyújjuttatásbiztosítására,atelepülési támogatásrakötelezik.Atelepülésitámo-
gatástváratlan,egyszerikiadásokralehetfordítani,felsőhatára28.500forint.Arészletekmeghatározását
azönkormányzatokrabízzák.

•Azönkormányzatokatelepülésitámogatásonfelülmagukszabhatjákmeg,milyenjuttatásokatadnak.Afi-
nanszírozásoldalárólszinténnagyobbmozgásteretkapnak.

14. ábra
Az egészségügyi intézmények tartozásállománya lejárat szerinti bontásban 2014-ben és 2015-ben
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Forrás: Magyar Államkincstár
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Anégymegszüntetendősegély2013-ban34milliárdforintkiadástjelentett.Ebbőllevonvaarendszeresszoci-
álissegélyt–hiszenajogosultakmástámogatásokrapályázhatnakajárásoknál–23milliárdforintottesznek
kiavéglegesenmegszüntetendőtámogatások.Mégnemismert,hogyatelepülésitámogatásésazegyébön-
kormányzatihatáskörbenmegállapítottjuttatásokfedezik-eakiesőtámogatásokat.Valószínűsíthetőazonban,
hogyajuttatásokcsökkennek,hiszenkormányzaticélatámogatásokcsökkentéseaközmunkaprogramokra
fordítottkiadásoknövelésemellett.A2015.éviköltségvetésitörvényfejezetiköteteibőlkiolvashatóaszándék,
hogyakövetkezőéveksoránafoglalkoztatásthelyettesítőtámogatásbanrészesülőkfokozatosanátkerüljenek
aközfoglalkoztatásba.

5.5. Az eUrópAi Unió átmeneti AdósságszAbályA (mlsA)

AzEurópaiUniófiskálisszabályaiszerinta2011novemberébenEDPeljárásalattlévőországokraaz edp eljárás 
megszűnése után 3 éven keresztül egy átmeneti adósságszabály16 vonatkozik,ésazáltalánosadósságcsökken-
tésiszabálycsakeztkövetőenlépérvénybe.Magyarország2013-bankerültkiatúlzott-deficiteljárásalól,tehát
hazánkra2013-2015közöttazátmenetiadósságszabályérvényes.Írásunkbanrövidenismertetjükazátmeneti
szabálytésazannakalapjátképezőáltalánosadósságszabályt,valamintbemutatjukMagyarországátmeneti
adósságszabálynakvalómegfelelését2013és2015között.

5.5.1. Az európai Unió adósságszabálya

Az mlsA szabály az európai Unió általános adósságszabályából vezethető le,ugyanisazátmenetiadósságsza-
bálylényegeaz,hogyolyanköltségvetésipályátírjonelőatagországokszámára,amellyelazátmenetiidőszak
végénteljesítikazáltalánosadósságszabályt.17 

AzEurópaiUnióadósságszabályánakértelmébenazállamadósságnakabruttóhazaitermékhez(GDP)viszonyí-
tottarányanemhaladhatjamega60százalékot,illetveamennyibenmégismeghaladjaeztareferenciaértéket,
akkoraztírjaelő,hogyazállamadósság„elegendőmértékben”csökkenjen,és„kielégítőütemben”közelítsen
areferenciaértékhez.A„kielégítőütemű”csökkenésakkorteljesül,haazalábbiháromfeltételközüllegalább
azegyiknekmegfelelazadottországadósságpályája:

•visszatekintőfeltétel(backward-looking):atagországakkorteljesítiakritériumot,haatárgyévetmegelőző
háromévbenaGDParányosállamadósságátlagosanéventea60százalékfelettirészegyhuszadávalcsökkent.

•előretekintőfeltétel(forward-looking):avisszatekintőfeltételhezhasonlóan,ennekafeltételnekisazalénye-
ge,hogyháromévátlagábanmegfelelőmértékbencsökkenjenazadósság.Azelőretekintőmódszerazonban
atárgyévelőtti,atárgyéviésatárgyévetkövetőadósságotveszifigyelembe.

•ciklikusanigazítottfeltétel(cyclicallyadjusted):aciklikusanigazítottfeltétellényege,hogyfigyelembevegye
agazdaságciklikuspozíciójánakhatásátazállamadósságrátára,ésfelmentseazadottországotazelőbbfel-
soroltkétfeltételnekvalómegfelelésalólazokbanazesetekben,amikoranemteljesítéstagazdaságciklikus
pozíciójánakközvetlennegatívhatásaokozza.

Aháromfeltételrugalmasságotbiztosítaszabálynak,hiszenavisszatekintőésazelőretekintőmódszeral-
kalmazásávaltöbbévetátfogvavizsgáljaazadósságalakulását,aharmadikfeltételpedigagazdaságciklikus
ingadozásainakhatásaitismegpróbáljafigyelembevenni.

16Eztaszabálytnevezik„minimumlinearstructuraladjustment”-nek(MLSA).
17Az EurópaiUnió adósságszabályát az EurópaiUnióműködéséről szóló szerződés (EUMSz.) és a Tanács1997. július7-i 1467/97/EK rendelete
definiálja.
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5.5.2. Az európai Unió átmeneti adósságszabálya (mlsA)

AStabilitásiésNövekedésiEgyezménykiegészítéseként2011.november8-ánazEurópaiParlamentelfogadta
azúgynevezetthatoscsomagot(SixPack),melymódosítottaazEurópaiUniófiskálisszabályait.Ahatoscsomag
elfogadásakorugyanakkortöbbországisEDPeljárásalattállt,melynekkeretébenazEurópaiUnióvalegyeztetett
költségvetésikonszolidációspályátkövettek.EzértezenországokesetébenaszabályozásbevezetettazEDP
eljáráslezárásautánegyháromévesátmenetiperiódust,amelyalattatagországoknakegyátmenetiadós-
ságszabálynakkellmegfelelniük,ésazáltalánosadósságcsökkentésiszabálycsakeztkövetőenlépérvénybe.

Aszabályazadósságrátaelvártcsökkenésébőlvezetile,hogyahhozmikéntkellalakulniaa–gazdaságiciklus
hatásaitólésegyszeritételektőltisztított–strukturálisegyenlegnek. Aszabályazthatározzameg,hogymekkora
strukturálisegyenlegjavulásravanszükség(vagybizonyosesetekbenmekkorastrukturálisegyenlegromlásen-
gedhetőmeg)annakérdekében,hogyazáltalánosadósságszabályteljesüljönazátmenetiidőszakvégén.Ezért
azáltalánosadósságszabálynálbemutatottmindháromkritériumesetébenmegkellhatároznieztaszükséges
(vagymegengedett)egyenlegváltozást,ésalegenyhébbetkellfigyelembevenni.Ezzelazáltalánosadósság-
szabályáltalbiztosítottrugalmasságazátmenetiszabálybanismegjelenik.

AzMLSAkritériumértékénekmeghatározásasoránviszonylagsokinputadatotkellfelhasználni,amelynekegy
részecsakbecsülhető,illetveaBizottságelőrejelzésénalapul.Aszabályezértnemcsaknehezenkiszámítható,
hanemaBizottságelőrejelzésénekmódosulásávalegyütt,évközbenisfolyamatosanváltozik.Abecsültinput
adatokközötttöbbmódszertanibizonytalansággalövezettmutatóismegtalálható,mintpéldáulapotenciális
GDP,aciklikuskomponensvagyastrukturálisegyenleg.

AzátmenetiadósságszabálymegsértéseazáltalánosadósságszabályhozhasonlóanEDPeljárásmegindításához
vezethet.érdemesazonbanmegjegyezni,hogyönmagábanazátmenetiszabályalapjánmégnemkerültsor
EDP-eljárásindításáraazEurópaiUnióban.

5.5.3. Az európai Unió átmeneti adósságszabályának való megfelelés

Az európai bizottság folyamatosan ellenőrzi, hogy a tagországok megfelelnek-e a fiskális előírásoknak, melyet 
az előrejelzéseivel párhuzamosan rendszeresen értékel. A bizottság 2015 májusában közzétett előrejelzése 
alapján magyarország 2013 után 2014-ben is teljesítette az átmeneti adósságszabály előírásait és várhatóan 
2015-ben is teljesíti azokat.AzMLSAszabály1,1százalékpontosGDParányosstrukturálisegyenlegromlást
engedettmeg2014-ben.ABizottságszámításaiszerintennélnagyobb-1,3százalékosváltozásvoltmegfigyel-
hetőastrukturálisegyenlegben,aszabályazonbanazegyesmutatókbizonytalanságáratekintettelmegenged
akritériumértéktől0,25százalékponteltérést,ígyennekatoleranciasávnakköszönhetőenMagyarországmeg-
feleltazátmenetiadósságszabálynak2014-ben.

érdemesugyanakkorkiemelni,hogy2014folyamán(sőtmég2015elejénis)aBizottságaztjelezteelőre,hogy
Magyarországnemfogjateljesíteni2014-benazátmenetiadósságszabályt,ésezért jelentősköltségvetési
kiigazításttartottszükségesnek.A13.táblázatbemutatja,hogyazEurópaiBizottságáltal2014-remeghatá-
rozottMLSAértékek,ésazennekfüggvényébenateljesítéshezszükségesköltségvetésikiigazításmértéke
mikéntváltozott.2014folyamánaBizottságmégaGDP0,7és1százaléka(220–320milliárdforint)közötti
költségvetésikiigazításttartottvégrehajtandónakannakérdekében,hogyMagyarországmegfeleljenazátme-
netiadósságszabálynak.
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13.  táblázat
Az mlsA kritérium alapján 2014-ben megengedett strukturális hiány értékének változása magyarországra 
vonatkozóan a bizottság előrejelzései alapján
(a GDP százalékában)

MLSA kritérium  
alapján megengedett 

strukturális hiány

A bizottság által  
előrejelzett strukturális 

hiány

További elvárt 
hiánycsökkentési igény 

2014-ben

2013. május –2,4 –1,9 –0,5

2013. november –1,6 –2,1 0,5

2014. február –1,5 –2,5 1,0

2014. június –1,7 –2,6 0,9

2014. november –2,0 –2,6 0,7

2015. február –1,7 –2,4 0,7

2015. május –2,3 –2,5 0,2

Forrás: Európai Bizottság, MNB

2014folyamánazelvártkorrekciómértékenémilegváltozóvolt,azévelejénmégaGDP1százalékánakmeg-
felelőstrukturáliskiigazítástvártelMagyarországtólaBizottság,ezazonbanazévvégérelecsökkentaGDP
0,7százalékára,anélkül,hogykomolyabbfiskálisbeavatkozástörténtvolna.AváltozástelsősorbanaBizottság
makrogazdaságiésfiskáliselőrejelzéseinekfolyamatosrevideálásaokozta.

2015februárjábanaBizottságmégtovábbraisaztjelezte,hogyMagyarországmegsértette2014-benazát-
menetiadósságszabályt,ésastrukturálisegyenlegamegengedettnélaGDP0,7százalékávalalacsonyabblett.
2015májusábanazonbanabeérkezőtényadatokésajavulóelőrejelzésekjelentősenmegváltoztattákazMLSA
kritériumértékét,amelyalapjánbeigazolódott,hogyMagyarországmegfeleltaszabálynak2014-ben.

2015-benazMLSAszabály0,8százalékpontosstrukturálisegyenlegromlástengedélyezne,mígaBizottság
változatlanstrukturálisegyenlegetjelezelőrea2015.májusiprognózisában.Ígyvárhatóan2015-benisteljesíti
Magyarországazátmenetiadósságszabályt.

5.6. A mAgyAr brUttó állAmAdósságrátA éves változásánAk FŐbb 
OKAI 2014 ÉS 2016 KÖZÖTT

Azalábbiakbanaztvizsgáljuk,hogymelyfőbbtényezőkokozzák2014-2016közöttaGDP-arányosbruttóállam-
adósságcsökkenését.Továbbáaztisbemutatjuk,hogyprognózisunkalapjánetényezőkhatásaimennyiben
módosulnak,függőenattól,hogyazinflációt(15.ábra,baloldalipanel)vagyaGDPdeflátort(15.ábra,jobb
oldalipanel)vesszükfigyelembeareálindexekkiszámításánál.

A gdp-arányos bruttó államadósság tavalyi mérséklődését elsősorban a magas reálnövekedés és a szufficites 
elsődleges államháztartási egyenleg támogatta, amit a reálkamatfizetés és a reálárfolyam-változás adós-
ságnövelő hatásai – módszertani megközelítéstől függően eltérő mértékben – nagyban ellensúlyoztak. 
A2014.éviadósságráta0,4százalékpontoscsökkenésétlegnagyobbmértékbenareálgazdaságdinamikus
(3,6százalékos)növekedésetámogatta2,7százalékponttal.Emellettafeszesköltségvetésigazdálkodásmiatt
szufficiteselsődlegesegyenleg1,1százalékponttaljárultaGDP-arányosbruttóállamadósságtavalyimérsék-
lődéséhez.Ezekpozitívhatásaitlegnagyobbmértékbenareálkamat-fizetésadósságotnövelőhatásaellen-
súlyozta,ámakétféleszámítástólfüggőeneltérőmértékben.Hainflációvalszámolunk,akkor3,8százalék-
pontos,míghadeflátorralkalkulálunkcsak2,4százalékpontosazadósságrátanövelőhatás.Aszignifikáns
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diszkrepanciaoka,hogy2014-benigenalacsony,-0,2százalékosévesalapúfogyasztóiárindexalakultkiMa-
gyarországon,mígaGDPdeflátor3,1százalékvolt,ígyazonosnomináliskamatokbólkiindulvaegészenmás
reálkamatokadódnakakétárváltozóthasználva.A15.ábrabaloldalipaneljénaz„egyébhatások”2014-es
értékealapvetőeneztragadjameg.Akétmegközelítésbőladódó1,4százalékpontoskülönbségelegendő
ahhoz,hogyellenkezőelőjelűún.„hólabda-effektus”(areálkamatésareálnövekedéskülönbségénekadós-
sághatása)érvényesüljön.Inflációalapúbecslésesetébenahólabdahatás1,1százalékponttalnöveltetavaly
azadósságrátát,mígadeflátoralapúmegközelítésesetén0,3százalékponttalcsökkentetteazt.Azeltérő
megközelítéstovábbáareálárfolyam-változásadóssághatásátisbefolyásolja.Inflációvalkalkulálva2,1szá-
zalékponttal,deflátorralszámolvacsupán1,1százalékponttalnöveltetavalyazadósságrátátareálárfolyam 
elmozdulása.

A reálnövekedés és az elsődleges többlet középtávon is támogathatja az adósságráta csökkenését, de 
hasonlóan fontos a reálkamatfizetés és a reálárfolyam-változás adósságnövelő hatásainak várható mér-
séklődése.Előretekintve–2014.évvégi,314,9forint/eurósnominálisárfolyamotrögzítve–azadósságráta
várhatócsökkenésénekalapjáttovábbraisareálgazdaságnövekedéseésazelsődlegesállamháztartásitöbb-
letadhatja.Mígazonbanutóbbikomponensadósságcsökkentőhatásaatavalyiszintenmaradhat,előbbié
érezhetőenmérséklődhet2016végéig.Etendenciátugyanakkorkompenzálhatja,hogyareálkamat-fizetés
adósságráta-növelőhatása–anomináliskamatokcsökkenésénekésazárszínvonal-változásemelkedésének
következtében–fokozatosanmérséklődhet.Areálárfolyam-változásadósságnövelőhatásaelőrevetítvemind-
kétszcenárióesetébenjelentősenlecsökkenhet,sőtjövőremárközvetlenülishozzájárulhatazadósságráta 
csökkenéséhez.

15. ábra
A gdp-arányos bruttó államadósság éves változásának dekomponálása 2014 és 2016 között inflációval (baloldali 
panel) és gdp-deflátorral számítva a reálértékeket (jobb oldali panel)
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5.7. A kAmAtkiAdások Csökkenése A költségvetések tükrében

A 2012 augusztusa óta eltelt közel három évben a kedvező nemzetközi és hazai környezetben, a jegyban-
ki programok hatására jelentős állampapír-piaci hozamcsökkenés ment végbe.Akamatcsökkentésiciklus
azállampapír-piacihozamokraköltségvetésiszempontbóligenkedvezőenhatott.Miközbenazalapkamat565
bázisponttalmérséklődött,azátlagosmásodpiacihozamcsökkenésmintegy480bázispontvolt.Ahozamok
csökkenéséttovábberősítetteajegybankáltalmeghirdetettönfinanszírozásiprogram,amelynekhatására
arövidhozamokérdembenazalapkamatszintjealásüllyedtek,éspéldáula3éveshozammegközelítette
ajegybankiirányadórátaszintjét.

A csökkenő hozamok nyomán a nettó kamatkiadásokra vonatkozó éves költségvetési előirányzatok is jelen-
tősen mérséklődtek, de a kiadások tényleges csökkenése mindhárom évben meghaladta a várakozást. Az idei 
várható kiadások már több mint 200 milliárd forinttal alacsonyabbak, mint a 2013-as tények.Atranzakciós
illetékéstechnikaielszámolásoknélkülielőirányzat2013-ra1146milliárdforintvolt,amelynélazévvégi
ténykismértékbenkedvezőbblett.2014-remárlényegesenalacsonyabbérték,1076milliárdforintszerepelt
aköltségvetésitörvényben,mígatényadatennéliskedvezőbbenalakultés1012milliárdforintvolt.Azidei
évrevonatkozómódosítottelőirányzat990milliárdforint,előrejelzésünkszerintazonbananettópénzforgalmi
kamatkiadásokcsökkenésemégennélis60milliárdforinttalnagyobblehet.

AzESA-módszertanelszámolásisajátosságaimiattazeredményszemléletűkamatkiadásokcsökkenésecsak
lassabbanjelentkezik.2013-ról2014-reugyanakkorazállamháztartáseredményszemléletűkamategyenlege
isaGDP0,4százalékávalmérséklődött,és2015-bentovábbi0,4százalékpontnyicsökkenésvárható.

16. ábra
A nettó pénzforgalmi kamatkiadások alakulása
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Károly Róbert
(1308 – 1342)

I. Károly magyar király egyike volt hazánk legjelentősebb uralkodóinak. Nevéhez köthető az Árpád-kor végére kialakuló anar-
chia felszámolása, a királyi hatalom tiszteletének és valós befolyásának helyreállítása, valamint az ország gazdasági talpra 
állítása. Nevezhetnénk akár újabb honalapítónak is, hiszen a feudális széttagoltság állapotában levő országból egységes 
gazdasági nagyhatalommá tette Magyarországot. Francia gyökerekkel rendelkező magyar királyként, a Capeting-ház leszár-
mazottjaként, a nagy európai befolyással bíró Anjou család sarjaként külső támogatással, de komoly harcok árán foglalhatta 
el a magyar trónt. 

Károly új alapokra helyezte a királyi hatalmat és mélyreható reformokat vezetett be. A régi, lázadó főnemesség helyére hozzá 
hűséges embereket állított és közöttük osztotta fel az elkobzott birtokokat, akik csupán szolgálati birtokokként, tisztségük 
viselése idejére kapták meg azokat. A király erejét növelte egy új hadseregforma kialakítása is, amelyben megjelent a királyi 
bandérium, a megyei bandérium és a kun könnyűlovasság is. 

Alapvetően békés külpolitikát folytatott, dinasztikus kapcsolatokat épített ki a szomszédos államokkal, amelynek eredménye-
ként fia, Lajos örökölte a lengyel trónt. A jelen szomszédsági politikánk alapját adó 1335-ös visegrádi királytalálkozón, amely 
a lengyel és a cseh király részvételével zajlott, egyebek mellett megállapodtak egy új kereskedelmi útvonalról.

A pénzügyek terén is megerősítette a királyi hatalmat és feltöltötte a kincstárat. Mivel Magyarország ekkoriban Európa első 
számú arany és ezüst lelőhelye volt, elsőként a nemesfém bányászatot és kereskedelmet vette szoros királyi felügyelet alá. 
Károly a nemesérc bányászatából származó bányabér egy jelentős hányadát megosztotta a földesurakkal, hogy elősegítse az 
új bányák feltárását. Megtiltotta, hogy a nemesércet külföldre szállítsák; az aranyat és ezüstöt az uralkodó által megszabott 
áron be kellett szolgáltatni a frissen létrehozott pénzverő kamaráknak.

A sokféle forgalomban lévő pénz helyett megkezdték az állandó értékű ezüstdénár, majd firenzei mintára az aranyforint 
verését, amelynek váltópénze az ezüst garas lett. A korábbi uralkodók által kedvelt pénzrontást, – amely a pénzérmék időn-
kénti alacsonyabb nemesfémtartalmú pénzekre történő beváltását jelentette – beszüntette.

A királyi bevételeket új adó bevezetésével is növelte. Minden olyan telek után kapuadót szedtek, amelynek a kapuján egy 
megrakott szénásszekér be tudott menni. Bevezették a harmincadot is, amely a nyugatra és északra, valamint a huszadot, 
mely a délre kivitt vagy behozott árukat vámolta meg. E szilárd gazdasági alapokra támaszkodva uralkodásának második 
felében jelentős – a török dúlás miatt csak nyomaiban fennmaradt – gótikus építkezések folytak, mint például a visegrádi 
királyi palota, vagy a diósgyőri vár.

E kimagaslóan gazdag életutat végigjáró királyunk közel negyven éves uralma végén egy erős és gazdag államot hagyva fiára 
távozott az élők sorából. A magyar Anjou-ház politikai törekvései a királyi hatalom régi fényét újra visszaállító Nagy Lajos, 
Zsigmond és Mátyás személyében testesültek meg, de e törekvések útját, irányát I. Károly királyunk jelölte ki.
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