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Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek 

munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett Költségvetési Tanács Titkárságán 

kidolgozott módszertanok alapján, mindössze annyi megszorítással, hogy a KTT által alkalmazott 

módszertanok közül módosultak azok, amelyek alkalmazása titkos információk felhasználását 

igényelte volna. 
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1 Összefoglaló  

 
Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a gazdasági folyamatok és a 2011. március 8-ig kihirdetett 

jogszabályok alapján kirajzolódó középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát. 

Akkor jelenik meg ez az elemzés, amikor a Kormány már bejelentéseket tett intézkedési terveit 

illetően1, továbbá elküldte az Európai Bizottságnak mind a költségvetési egyenlegek 2010-11. évi 

alakulásáról szóló ún. EDP-jelentést2, mind a középtávú terveire vonatkozó konvergencia-jelentést.3 A 

költségvetési helyzet alakulására vonatkozóan mindhárom információ-forrás olyan forgatókönyveket 

mutat be, amelyek már tartalmazzák bizonyos, a jövőben megteendő intézkedéseknek a kormány 

szerint várható költségvetési hatását. E feltételezett hatások következetes számszerűsítéséhez is 

elengedhetetlen viszonyítási alap az itt bemutatott költségvetési pálya. Az intézkedések nélküli 

alappálya hiánya mellett rendkívül rontja a költségvetési politika átláthatóságát a Nyugdíjreform és 

adósságcsökkentő alap, mint prezentációs technika is. 

 

Számításaink szerint a következő főbb megállapítások tehetők: 

1. 2011-ben a költségvetési egyenleg néhány tízmilliárd forinttal jobban alakulhat, mint ami a 

kormányzati előrejelzésekben szerepel; 

2. a nyilvánosan rendelkezésre álló adatok alapján nem megalapozható a 2011 februárjában 

kihirdetett zárolási kormányhatározat teljes, 230 Mrd forintos összege; 

3. a költségvetési egyenlegre vonatkozó kormányzati tervekhez képest az alappálya már 2012-

ben 1000 milliárd forint nagyságrendű rést mutat; 

4. intézkedések nélkül középtávon a GDP-arányos államadósság ismét növekedésnek indul, ami 

laza költségvetési politikával és szigorú monetáris politikával jellemezhető gazdaságpolitikai 

keverékhez vezet; 

5. a konvergencia programban vállalt pálya 2012 után erőteljesebb hiány- és 

adósságcsökkentést jelöl ki, mint ami a reáladósság-szabály alapján adódik. Az alappálya és a 

konvergencia program pályája közti rés 2013-ra meghaladja a GDP 4 százalékát.  

 

1. táblázat: Makrogazdasági pálya (éves változás, százalék*) 

 

                                                           
1
 Letöltés: 

http://www.kormany.hu/download/3/a1/30000/Hungary%27s%20National%20Reform%20Programme.pdf  
2
 letöltés: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,867707&_dad=portal&_schema=PORTAL  

3
 Letöltés: 

http://www.kormany.hu/download/0/42/30000/Konvergencia%20program_2011%20%C3%A1prilis.pdf  

http://www.kormany.hu/download/3/a1/30000/Hungary%27s%20National%20Reform%20Programme.pdf
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,867707&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.kormany.hu/download/0/42/30000/Konvergencia%20program_2011%20%C3%A1prilis.pdf
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2 Makrogazdasági folyamatok elemzése 
 

Kivetítésünkben a gazdaság hosszabb távú folyamataiból indulunk ki, a 2011. március elejéig 

kihirdetett jogszabályok változatlanságát feltételezve. Azt mutatjuk be, hogy milyen alappályára 

számíthatunk akkor, ha nem következik be változás a gazdaságpolitikában.  

Makrogazdasági alappályánkban (ld. 1. melléklet) javuló külső kereslettel, partnerországaink 

súlyozott importjának évente kb. 6%-os bővülésével számolunk. Az alappálya nem tartalmaz egy 

újabb külső keresleti megtorpanást, bár ennek negatív kockázata, főként az európai 

adósságproblémák miatt, jelentős lehet. 

Makropályánk nemcsak a már kihirdetett adószabályokat veszi figyelembe, hanem a 2011. évi 

költségvetési törvényt is, annak indoklásával együtt. Ezért tehát a pénzügyi szervezetek különadója és 

az ágazati különadók egyik oldalról – részletes törvényi szabályozás hiányában – 2012-től 

költségvetési bevételként nem jelennek meg, de a makrogazdasági pályára hatással vannak, mivel a 

költségvetési törvényjavaslat indoklása alapján a gazdasági szereplők várakozásaiba már beépültek. 

A kormányzattól származó pénzbeli társadalmi juttatások (döntően nyugdíj- és családtámogatások) 

esetében a jelenleg hatályos jogszabályok változatlanságát tételezzük fel (tehát azok egy része 

nominálisan fixált, míg másik része a nyugdíjindexálástól függ). A közösségi fogyasztás, közösségi 

beruházás és a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások esetében 2011-re saját 

előrejelzést készítünk, és már figyelembe vesszük az évközi zárolások (bruttó 230 Mrd forint), 

valamint a 2010-ről áthozott kifizetések (90 Mrd forint) hatását, míg 2012-től ezeket a 

makrogazdasági aggregátumokat a költségvetési törvényben 2011. évre tervezett reálértéken 

rögzítjük. 

Az alapfolyamatok szerint a magyar gazdaság hosszú távú növekedési üteme, a válságból történő 

kilábalás során, fokozatosan éri el újra a 3% körüli szintet. A 2009 óta megtörtént adóváltozások a 

munkát kevésbé adóztató irányba mozdultak el, ez hosszabb távon növelheti a gazdaság 

kibocsátását. A társasági adó – részben megvalósult, részben kihirdetett – több lépcsőben történő 

csökkentése is növeli a potenciális GDP-t. Bár átmenetileg, de ezen folyamatok ellenében hatnak az 

ágazati különadók és a pénzügyi szervezetek különadója. Ez utóbbiak negatív hatást gyakorolnak a 

beruházásokra és a fogyasztásra, hiszen azok egy része megjelenik az árakban (részlegesen 

áthárítódnak) és/vagy beruházások késleltetését okozzák. A hazai bankrendszer pedig az 

alappályában csak igen visszafogottan bővíti hitelezési aktivitását. Az SZJA változások érezhetően 

emelik a fogyasztást (és kis mértékben a foglalkoztatottságot), de mivel döntő mértékben a 

magasabb jövedelmű csoportoknak kedveznek, ezért annak egy része (közel fele) a megtakarítások 

emelkedésében mutatkozik meg. 

Összességében mindez egy olyan makropályához vezet, amelyben a GDP növekedése fokozatosan 

gyorsul, a 2011-es 2,4%-ról 2012-ben 3,6%-ra. Ennek a gyorsulásnak elsősorban az SZJA csökkentése 

ad lendületet, amely egyre kisebb mértékben érezteti hatását 2012 után. A beruházások esetében a 

banki hitelszűke és az építési szektor kedvezőtlen fejleményei miatt 4-6 százalék közötti bővülésre 

számítunk, amely 2013-ban, egyes nagy feldolgozóipari beruházások beérésével és a társasági adó 

csökkentésének hatása miatt átmenetileg 8,1 százalékra gyorsul. Rövidebb távon azonban a 

beruházási aktivitás még meglehetősen nyomott marad, 2011-ben főként a rendkívül kedvezőtlen 

2010-es bázis miatt látszik élénkülés.  

Az inflációs folyamatokat rövidtávon, 2011-ben még mindig a magas élelmiszerárak és olajárak 

alakítják, így idén is a jegybanki cél fölött lesz az infláció. A sokkok lecsengésével, további monetáris 

szigorítás esetén 2012-től a jegybank elérheti célját, amelynek hatására kisebb monetáris lazítás is 
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lehetővé válik. Hosszabb távon ugyanakkor a jegybanki kamatok hosszú távú átlagértékükhöz 

tartanak technikai kivetítésünkben. Az alappályában a foglalkoztatottság – a közszféra 

létszámleépítése miatt – csak 2012-től emelkedik.  A 2010-ben mért 11 százalékos munkanélküliség 

2014-re 8 százalékra csökken, miközben a foglalkoztatottak összlétszáma 1,6 százalékkal emelkedik. 

 

2. táblázat: Makrogazdasági pálya (éves változás, százalék*) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 Előrejelzés 

GDP 1,2 2,4 3,6 3,3 3,1 

Háztartások fogyasztási kiadása -2,2 2,3 4,1 3,1 2,3 

Természetbeni társadalmi juttatások -1,8 -1,3 0,0 0,0 0,0 

Közösségi fogyasztás -0,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás -5,6 4,2 6,1 8,1 5,8 

Export 14,1 9,6 10,0 10,5 10,3 

Import 12,0 9,6 10,5 11,2 10,2 

Fogyasztói árindex 4,9 3,9 2,9 3,1 3,2 

Versenyszféra bér 3,3 4,0 4,9 4,3 4,8 

Versenyszféra létszám -0,9 0,4 0,8 0,9 0,8 

Nemzetgazdasági létszám 0,0 -0,4 0,6 0,8 0,7 

Munkanélküliségi ráta (%) 11,1 10,6 9,7 8,8 8,0 

Forint/euró árfolyam 279,0 270,9 272,3 271,5 272,3 

Három hónapos kamat 5,4 6,6 6,0 7,2 8,0 

* Kivéve a munkanélküliségi ráta, a forint/euró árfolyam, a három hónapos kamat esetében, ahol a táblázat 

éves átlagos szintet közöl. 

 

3 Költségvetési tételek alakulásának aggregált elemzése (2011-

2014) 
 

A közgazdasági logika és az államháztartási törvény alapján a költségvetési tételek három fő 

kategóriába sorolhatók. A szaktörvények, valamint a magángazdasági és demográfiai folyamatok által 

egyértelműen meghatározott bevételeket és kiadásokat a magyar terminológia külső tételeknek 

nevezi, mivel a költségvetési törvényjavaslat vitája szempontjából külső adottságként kezelendők. A 

belső tételek adott évi összege ezzel szemben a költségvetési vita során határozódik meg. A 

kamatbevételek- és kiadások a parlament döntéseivel közvetlenül nem befolyásolhatók sem a 

szaktörvényeken, sem a költségvetési törvényeken keresztül. Ez a megkülönböztetés, amelyet a 

reáladósságon alapuló költségvetési szabályrendszer is kihasznál annak érdekében, hogy a 

költségvetési politika a közép- és hosszú távú fenntarthatóság veszélyeztetése nélkül legyen képes 

csillapítani a gazdasági ingadozások hatásait, pusztán az átláthatóság elősegítésében is fontos 

szerepet játszik.  

3.1 Külső tételek 

A külső tételek (adó- és járulékbevételek, illetve jóléti kiadások) alakulását a gazdasági növekedés 

összetevői, valamint a vizsgált időszakban hatályba lépő jogszabályváltozások határozzák meg.  
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2010-11 

A külső bevételek a nominális GDP-nél, sőt az inflációnál is alacsonyabb mértékben, mintegy 2,2%-kal 

(kb. 210 Mrd forinttal) emelkednek összességében. A gazdasági növekedés miatti „automatikus” 

bevétel-növekedést mérsékli ugyanis az adóváltozások nettó egyenlegrontó hatása. A személyi 

jövedelemadó-rendszer változásai közvetlenül 450-500 Mrd forinttal, a 10%-os társasági adókulcs 

múlt év júliusában történt kiterjesztése pedig 60 Mrd forinttal4 rontja 2011-ben az adóbevételeket 

2010-hez képest, és ezeket csak részben ellensúlyozza a magán-nyugdíjpénztári befizetések 

költségvetésbe irányítása (áthúzódást figyelembe véve kb. 320 Mrd forint5 a növekmény), a 

biztosítotti nyugdíjjárulék 10%-ra történő emelése (35 Mrd forint) és egyéb kisebb tételek hatása 

(például a jövedéki adó növelése).  

A külső kiadások az inflációnál nagyobb mértékben, 4,2%-kal (167 Mrd forinttal) növekednek. Az EU-

befizetések 10 százalékos és a nyugdíjkiadások 5 százalékos emelkedését részben ellensúlyozza a 

jóléti kiadások (családtámogatások és munkanélküli ellátások) reálértékének enyhe csökkenése. A 

családtámogatásokra (GYES, GYET, anyasági támogatás, családi pótlék) fordított összeg  idén 

várhatóan 11 Mrd forinttal lesz kevesebb, mint tavaly, ami a családi pótlék szigorításának (korhatár 

csökkentés) és a csökkenő gyerekszámnak köszönhető. A munkaerő-piaci passzív ellátások 

névértéken is csökkenek a munkanélküliség mérséklődésének hatására. A nyugdíjkiadások 

reálértéken is növekednek (kb. 1,2 százalékkal), ami részben az ellátottak létszámnövekedésének, 

részben a 2010. év végi szabályváltozásoknak köszönhető. A negyven év szolgálati idővel rendelkező 

nők korengedményes nyugdíjazása az MKKT becslései szerint6 2011-ben 11 Mrd forinttal növeli a 

korengedményes nyugdíj kiadásait. 

A külső egyenleg összességében 58,3 Mrd forinttal lehet rosszabb, mint a költségvetési törvényben 

meghatározott tervszámok. A külső bevételekre vonatkozó 2011-es előrejelzés mintegy 90 Mrd 

forinttal marad el a költségvetésben szereplő összegtől, amit a külső kiadások 31 Mrd forintos 

elmaradása részben ellensúlyoz. 

Középtáv (2012-14)  

A külső bevételek csak 2014-ben kezdenek ismét emelkedni. 2012-ben és 2013-ban még összesen 

több mint 1%-kal csökkennek az adó- és járulékbevételek. A gazdasági növekedés önmagában 

jelentős bevétel-emelkedést eredményezne, de az adószabályok változásai ebben a két évben is 

jelentős bevételkiesést okoznak. A két év során ugyanis – a 2011. március elején érvényes törvényi 

szabályozás szerint – fokozatosan megszűnik a szuperbruttósítás az szja-rendszerben, és megszűnnek 

a válságadók is. A pénzügyi szervezetek különadójával részletes törvényi szabályozás hiányában már 

2012-ben sem számolunk,7 2013-tól pedig az ágazati különadók és az energiaellátók jövedelemadója 

is megszűnik. 2014-ben azonban nincsenek már jelentős változások az adórendszerben, ezért az 

utolsó vizsgált évben már 5%-kal emelkednek a külső bevételek. 

A külső kiadások együttes összege reálértéken nem változik. Ezt a nyugdíjkiadások emelkedésének 

lassulása (2014-ben csak 2,6%), az EU-s kiadások lassabb növekedése (2014-ben csak 6%, az idei 10%-

hoz képest), illetve a munkanélküli ellátások folyamatos csökkenése (reálértéken 37 Mrd forint) 

okozza. A családtámogatások csökkenése az idei év visszaesése után már nem lesz jelentős (évente 

mintegy 2,5%), melyet a gyermekszám csökkenése okoz. 

                                                           
4
 A társaságiadó-csökkentés hatása kb. 120 Mrd Ft, de ennek fele már 2010-ben jelentkezett. 

5
 A magánnyugdíjpénztári befizetések átirányításának hatása 2011-ben kb. 380 Mrd Ft, de két hónapos (kb. 60 

Mrd Ft-nyi) hatás már tavaly is jelentkezett. 
6
 Letöltés: http://www.parlament.hu/irom39/01745/01745-0006.pdf  

7
 A költségvetési törvényjavaslat középtávú kitekintésében szereplő információkat figyelmen kívül hagytuk. 

http://www.parlament.hu/irom39/01745/01745-0006.pdf
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A 2012-14 évekre vonatkozóan nem rendelkezünk a kormányzat frissített tervszámaival ezért nem 

tudunk részletes összehasonlítást tenni a két kivetítés között. 

3.2 Belső tételek 

Elemzésünk kiindulópontja az MKKT-nak a 2011. évi költségvetési törvényhez kapcsolódó 

véleményében8 és középtávú kitekintésében9 meghatározott belső egyenleg.10 Az MKKT jelentésében 

a felülről nyitott belső tételekre vonatkozóan saját becslést készített, melyek sok esetben egybeestek 

a kormányzat előirányzataival, míg a zárt tételekre vonatkozóan változatlan formában átvette a 

kormányzati tervszámokat. Alkalmazzuk továbbá az MKKT azon feltételezését, hogy a tartalékokat a 

kormány teljes egészében elkölti az év folyamán.  

A 2011. évre vonatkozó költségvetés elfogadása óta két, belső tételeket érintő szabályváltozás 

történt. Az egyik a februárban kihirdetett 1025/2011. számú kormányhatározat11, amely mintegy 230 

Mrd forint zárolását írja elő, melyből 187 Mrd forintot a központi költségvetési szerveknek kell 

megspórolniuk.12 Hivatkozva az MKKT 2010 augusztusában közölt technikai kivetítésében alkalmazott 

módszertanára,13 feltételezzük, hogy a zárolás teljes egészében megvalósul, melynek eredményeként 

a belső egyenleg a zárolt összeggel javul.  

A másik intézkedés a márciusban kihirdetett 1033/2011 számú kormányhatározat14, amely a 

céltartalék terhére 16 Mrd forintot csoportosított át a helyi önkormányzatok támogatásai és 

átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe. Az átcsoportosítás célja, hogy kompenzálja azon helyi 

költségvetési szervek dolgozóit, akiknek az új jövedelemadó szabályok következtében csökkent a 

bére. Az átcsoportosítás azonban semleges a belső egyenlegre nézve, mert az egyenleg 

meghatározása során eleve a céltartalék teljes elköltésével kalkuláltunk.  

A 2011. évi belső egyenleg alakulására a zárolások érvényesítésén túl hatást gyakorol a 2010. év 

végén 2011-re halasztott kifizetések teljesítése. Mivel a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 

                                                           
8
 MKKT *2010+: Vélemény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról. 2010. 

november 8., 61-69. old. 

Letöltés: http://www.parlament.hu/irom39/01498/01498-0002.pdf 
9
 MKKT *2010+: Középtávú kitekintés (2010-2014) és a költségvetési szabályok számszerűsítése. 2010. december 

15., 7-9. old. 

Letöltés: http://www.parlament.hu/irom39/01498/01498-0002.pdf 
10

 Az MKKT zárószavazás előtt benyújtott véleménye és a zárószavazás között már nem történt a belső 

tételeket érintő számszaki változás. 
11

 Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. 

határozat. Részletes intézkedéseit ld. a 4. mellékletben. 
12

 3 Mrd Ft befizetési kötelezettség előírásából ered, 0,5 Mrd forintot kell megspórolnia a Magyar Energia 

Hivatalnak és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, 16 Mrd egyenlegjavulást várnak el a Munkaerőpiaci 

Alaptól, továbbá 10-10 Mrd forint megtakarítás várható a fogyasztói árkiegészítésből és az állami vagyonnal 

kapcsolatos kiadásokból.  
13

 MKKT *2010+: Költségvetési alappálya 2010-2014 (Technikai kivetítés). 2010. augusztus 18. 

Letöltés: http://www.freepress.nuzoka.com/download/000/271/Kivetites_20100817_teljes_v2.pdf  
14

 A 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett 

személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1033/2011. (III. 2.) Korm. 

határozat 

http://www.parlament.hu/irom39/01498/01498-0002.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/01498/01498-0002.pdf
http://www.freepress.nuzoka.com/download/000/271/Kivetites_20100817_teljes_v2.pdf
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előirányzatok nettó kiadásai 2011 januárjában több mint 90 Mrd forinttal meghaladták a korábbi 

évek tapasztalatai és az éves előirányzat alapján várható értéket, ezért úgy tekintjük, hogy ez a 

kifizetés az előző évről áthozott egyszeri összeg.  

A 2011. évi költségvetési törvényben elfogadott belső egyenlegből (-5772,7 Mrd) kiindulva tehát 

először érvényesítjük a felülről nyitott tételeken az MKKT által már 2010. december 15-én 

megbecsült túllépést (18,3 Mrd), majd elfogadjuk a zárolások teljes hatását (230 Mrd), végül rontjuk 

az egyenleget a 2010-ről áthozott egyszeri tétellel (90 Mrd). Összességében a 2011. évi belső 

egyenleg várható értéke -5651 Mrd forint. A 2012-14 évekre technikai feltételezésként a 2011. évi 

előirányzat reálértékét visszük tovább. Ennek indoka, hogy a zárolások csak 2011-re vonatkoznak, a 

későbbi évekre további döntés nélkül nem hatnak, csakúgy, mint a 2010-ről áthozott egyszeri kiadási 

tétel. 

3.3 Kamatok és MNB-veszteségtérítés 

Mivel feltételeztük, hogy a jegybank mindenképpen el kívánja érni inflációs célját, ezért az 

intézkedések nélkül kirajzolódó, erőteljes költségvetési egyenlegromlást mutató pályán a jegybanki 

kamatláb lényegesen magasabbra – 8 százalék körüli szintre – emelkedik annál, mint ami a jelenleg 

megfigyelhető piaci hozamgörbéből adódna. Ebből az eltérésből két következtetés vonható le. Az 

egyik, hogy a piac jelenleg nem számít a költségvetési hiány jelentős növekedésére, a másik viszont, 

hogy ha nem sikerül az elsődleges egyenleget fenntartható pályán tartani, akkor a teljes egyenleg 

romlását jelentősen fokozza mind a kamatkiadások növekedése, mind az MNB kamategyenleg miatti 

veszteségének megtérítése. Ez egyfajta megismétlődése az elmúlt évtizedben egyszer már 

megfigyelhető rossz gazdaságpolitikai keveréknek: laza költségvetési politika szigorú monetáris 

politikával. 

4 Részletes elemzés 

4.1 A főbb adóbevételek alakulásának részletes elemzése 

A társasági adóbevételek 2011-ben lényegében szinten maradnak 2010-hez képest. Ugyan a 10%-os 

társasági adókulcs kiterjesztése kb. 60 Mrd forint bevételrontást jelent, de ezt ellensúlyozza, hogy a 

2009-es bevallási összesítés alapján 2010-ben visszaigényelt rekordnagyságú (kb. 140 Mrd forint) 

összeg idén a jóval alacsonyabb decemberi feltöltés miatt lényegesen csökkenni fog. Az 

előrejelzésben ugyanakkor nem számolunk a társasági adó sporttal összefüggő módosításának akár 

20 Mrd forint nagyságrendű bevételcsökkentő hatásával, mivel hatályba lépéséhez még az Európai 

Bizottság hozzájárulása szükséges. A későbbi években a társasági adóalap nominális GDP-nél 

gyorsabb növekedésével számolunk. A 2011. március elejéig kihirdetett törvények szerint a társasági 

adókulcs 2013-tól egységesen 10% lesz, az alappályán tehát számolunk ennek mintegy 120 Mrd 

forintos bevételcsökkentő hatásával.  

Az egyéb vállalati adók közül kiemelendő a bányajáradék, ami a magas olajár miatt idén várhatóan 

meghaladja a tavalyi bevételt még a tavalyi magas sapkagáz-kitermelést figyelembe véve is.  

A fogyasztáshoz kapcsolt adók közül az áfa a vizsgált időszakban egyenletesen, a vásárolt fogyasztás 

növekedésével jórészt összhangban nő, a jövedéki adóbevételek idén ugyanakkor az adómértékek 

emelése ellenére várhatóan elmaradnak a tavalyitól, egyrészt az üzemanyag-fogyasztás magas olajár 

miatti csökkenése, másrészt a tavalyinál kisebb adójegy-betárazás miatt.  
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A lakosság befizetései közül az szja-bevételek egészen 2013-ig csökkennek: az adóbevételeknek a 

bérek és a foglalkozatás növekedése miatt bekövetkező emelkedése nem tudja ellensúlyozni az idei 

adócsökkentésnek, illetve a szuperbruttósítás 2012-2013-as kivezetésének hatását. A 2011-es 

előrejelzés kialakításakor figyelembe vettük, hogy idén januárban az alacsony prémium-kifizetések 

miatt a szokásosnál kevesebb szja-bevétel folyt be.  

A különböző alapokba (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci) befolyó 

járulékbevételek 2011-ben a magán-nyugdíjpénztári befizetések átirányítása miatt jelentősen 

megugranak, utána viszont közelítően a bér- és keresettömeggel arányosan nőnek. A biztosítotti 

nyugdíjjárulék előrejelzésekor figyelembe vesszük, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszerben 

maradók 2012-től kezdve a 10%-os nyugdíjjárulékot nem a költségvetésbe fogják befizetni, mintegy 

30 Mrd forinttal csökkentve a bevételeket.15 A 2011-es előrejelzés tartalmazza a korábbi évek 

tapasztalatai alapján vártnál gyengébb év eleji járulékbevétel hatását.  

4.2 Főbb jóléti kiadások alakulásának részletes elemzése  

A családtámogatások 2010-ben terv szerint teljesültek. Ehhez képest 7 Mrd forinttal kevesebb lehet 

a 2011-es kiadás, amit elsősorban a 2010-es szabályváltozások okoznak. A tanulók esetében a családi 

pótlék 2010 augusztusától csak a 20. életévig jár a korábbi 23. életév helyett. A családtámogatás 

címen kifizetett összeg ezen intézkedés miatti csökkenését az sem ellensúlyozza teljesen, hogy a 

TGYÁS és a GYED szabályai szigorodtak, ezért a GYED-re vonatkozó jogosultságukat elvesztők ezek 

helyett az ellátások helyett is GYES-t vesznek majd igénybe.  

Az EU-hozzájárulás 2010-re tervezett összege 221 Mrd forint volt, amit a tényadat 9 Mrd forinttal 

halad meg. 2011-re a költségvetésben 258 Mrd forint az előirányzat, aminél csak kis mértékben 

várunk kevesebbet (254 Mrd forint). Az EU-hozzájárulások értékére adott becslésünk emelkedését 

2014-ig a makropálya változása (GNI, árfolyam) határozza meg. 

A passzív ellátásokra 2010-ben 144 Mrd forintot tervezett a költségvetési törvény, amelyből 

138 Mrd Ft teljesült. 2011-re a tervezett kiadások összege 136 Mrd forint, ami számításaink szerint 

(138 Mrd) megközelítőleg elegendő. 2014-ig a passzív ellátások szintjét nem befolyásolják már 

kihirdetett, de még hatályba nem lépett szabályváltozások, így szintjét csak a munkanélküliség 

csökkenése befolyásolja. 

A nyugdíjkiadások 2010-ben pontosan teljesültek. 2011-ben a nyugdíjkiadások 19 Mrd forinttal 

alacsonyabban teljesülhetnek, mint a költségvetési törvényben szereplő előirányzat. Bár a kormány 

részletes tervezési számai nem ismertek, az eltérés fő területe valószínűleg a korengedményes 

nyugdíjak (pl. a 40 év szolgálati idővel rendelkező nők jogosultsága) hatása. 2011 után a következő 

kihirdetett – de még nem ható – szabályváltozások befolyásolják a nyugdíjak alakulását: (1) a 2013-

tól alkalmazott lineáris helyettesítési ráta, (2) bruttó nyugdíjszámítási alap, (3) a 2013. után 

megállapított nyugdíjak esetében a visszatekintő svájci indexálás és (4) a 2014-ben alkalmazandó 

korhatáremelés. 

A táppénz-kiadások 2010-es előirányzata (97 Mrd) alulteljesült 18 Mrd Ft-tal. Ezt a táppénzes napok 

számának csökkenése okozta, ami egyrészt a foglalkoztatottság visszaesésének (aktív táppénz 

esetében), másrészt a 2009-es mértékváltozásból eredő viselkedési hatás okozhatta (nagyobb 

                                                           
15

 Bár a magán-nyugdíjpénztári tagok csupán 3%-a maradt a magánrendszerben, a számítás során azt 

feltételezzük, hogy a járulékbevétel 5-6%-a esik ki az állami rendszerből, hiszen a maradók az átlagnál 

magasabb jövedelemmel rendelkeznek. A pénztáraknál maradó tagok járulékára vonatkozó pontos információ 

egyelőre nem áll rendelkezésre. 
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jövedelem-kiesést jelentett táppénzre menni). A 2011-es előirányzat 86 Mrd Ft, ami számításaink 

szerint (82 Mrd) teljesíthető. 2014-ig a táppénzkiadásokat nem befolyásolják már kihirdetett, de még 

hatályba nem lépett szabályváltozások, így – a bérszint változása mellett – az aktív táppénz-

kiadásokat a foglalkoztatottak számának nettó változása, míg a passzív táppénz-kiadásokat a 

munkájukat elvesztők számának változása határozza meg. E három hatás eredőjeként 2014-ig a 

táppénzkiadások folyamatosan emelkedni fognak. 

A GYED-kifizetések 2010-ben kevéssel (3 Mrd) túlteljesültek. 2011-re 94 Mrd forint az előirányzat, 

ami számításaink szerint teljesíthető, becslésünk 92,6 Mrd forint. Nominálisan változatlan ellátási 

plafont feltételező alappályánk szerint a 2012-es enyhe csökkenést 2013-tól enyhe növekedés követi. 

A tétel alakulására az átlagbérek emelkedése, a gyermekszám és az igénybevevők létszámának – a 

2010-es szabályváltozás miatti16 – csökkenése hat. 

Az E-Alap egyéb pénzbeli ellátásainak 2010-es előirányzata (51 Mrd) a szabályváltozások17 miatt 

alulteljesült (47 Mrd), és ez a visszaesés 2011-ben is folytatódni fog, majd 2012-től várható az 

inflációt enyhén meghaladó emelkedés.  

5 A költségvetési szabályrendszer teljesülésének értékelése 
 

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy milyen mértékű intézkedésekre van szükség a reáladósságon 

alapuló költségvetési szabályrendszer betartása, és ez által a fenntarthatóság középtávú biztosítása 

érdekében. A szabályrendszer rendeltetésszerű működésének feltétele, hogy minden költségvetési 

vita során legalább három évre előre tervezzen a kormányzat. 

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvényben 

meghatározott reáladósság szabály előírja, hogy az éves költségvetési törvényben meg kell határozni 

a belső tételeknek a tárgyévet követő évben megkövetelt egyenlegét, valamint az elsődleges 

egyenlegnek a tárgyévet követő második évben megcélzott értékét. Az ún. belső tételek azok a 

költségvetési bevételek és kiadások, amelyek adott évi értékét nem határozzák meg egyértelműen 

szaktörvények és magángazdasági-demográfiai folyamatok. Ezek azok, amelyekről tehát egy-egy 

költségvetési törvény vitája során érdemben dönteni lehet, és amelyek végrehajtása a kormányon 

rövid távon érdemben számon kérhető. 

Az elmúlt két év költségvetési vitái során a parlament meghatározta a szükséges középtávú célokat 

(lásd 3. táblázat). 

 

                                                           
16

 2010. május 1-től gyermekgondozási díj annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül legalább (a 

korábbi 180 helyett) 365 napon át biztosított volt, és a biztosítotti jogviszonyba beszámítható időszakok köre is 

szűkült. A folyósítás időtartama megegyezik az előző két évben szerzett biztosítotti jogviszony hosszával. Mivel 

a korábbinál hosszabb jogosultsági idő szükséges, várhatóan sokan kiesnek az ellátásból.  
17

 2010. május 1-től terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül legalább 

(a korábbi 180 helyett) 365 napon át biztosított volt, és a biztosítotti jogviszonyba beszámítható időszakok köre 

is szűkült. 
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3. táblázat: a költségvetési szabályrendszer alapján már kitűzött egyenlegek 

 2010 2011 2012 2013 

2009. évi  

CXXX. 

törvény 

Belső egyenleg 

felosztása 

  

Belső egyenleg 

kitűzése 

-18,8 % 

Elsődleges egyenleg 

kitűzése 

1,6% 

 

2010. évi  

CLXIX. 

törvény 

  

  

Belső egyenleg 

felosztása 

  

Belső egyenleg 

kitűzése 

-5 356  Mrd forint 

Elsődleges 

egyenleg kitűzése 

246  Mrd forint 

 

A reáladósság-szabály ez alapján a következő kereteket szabja a következő négy év költségvetési 

törvényeire vonatkozóan: 

1. 2011-ben teljesíteni kell a belső egyenleg követelményt, amit a 2009 őszén elfogadott 2010. 

évi költségvetési törvény határozott meg (-5346 Mrd forint)18. Amint látható, a kitűzött cél 

csak akkor teljesül, ha figyelembe vesszük a magánnyugdíj-pénztári vagyon államhoz 

csoportosításából származó bevételt. 

2. 2012-ben teljesíteni kell azt belső egyenleg követelményt, amit 2010 őszén a 2011-es 

költségvetési törvény határozott meg (-5356 Mrd forint). A törvényben kitűzött cél 

jelentősen, mintegy 200 Mrd forinttal lazább, mint ami a költségvetési szabályrendszer 

alapján adódna. Ebben az értelemben a parlament nem tartotta be a hatályos költségvetési 

szabályrendszert.19 Amennyiben a 2012. évi költségvetési törvény valóban csak a törvényben 

kitűzött egyenlegkövetelmény teljesülését biztosítja, akkor ez az államadósság reálértékének 

jelentős növekedését vonja majd maga után. Még ez a lényegesen lazább követelmény sem 

teljesül azonban önmagától. Technikai kivetítésünk szerint a 2011-re várható belső egyenleg 

(a 2012-ben nyilvánvalóan nem megismétlődő nyugdíjvagyon-bevétel nélkül számítva) -5650 

Mrd forint. Ehhez képest 300 Mrd forint nagyságrendű nominális megszorításra van szükség 

2012-re a belső tételek egyenlegében. Amennyiben úgy tekintjük, hogy intézkedések 

hiányában a belső tételek reálszinten maradása várható, akkor a szükséges megszorítás 

mértéke megközelíti a 600 Mrd forintot. Ezeken a mértékeken – a szabályrendszer 

értelmében – már az sem változtat, ha akár konjunkturális okokból, akár intézkedések 

következtében javul a külső tételek egyenlege. 

3. A 2013-ra már törvényben kitűzött 246 Mrd forint összegű elsődleges többlet – figyelemmel 

a technikai kivetítésünk szerint intézkedések nélkül várható 877 Mrd forintos elsődleges 

hiányra – csak akkor teljesíthető, ha a két fenti érték közti különbségnek megfelelő 1100 Mrd 

forint nagyságrendű intézkedés születik akár a külső, akár a belső tételek területén. 

Természetesen, ha korábban születnek meg az intézkedések, akkor hatásuk a kamatkiadások 

és az MNB-veszteségtérítés csökkenésén keresztül fokozódik. Az 1100 Mrd forintos 

nagyságrend arra az esetre vonatkozik, ha 2011 őszéig (a 2013. évi belső egyenleg-

követelmény kitűzésének időpontjáig) nem történik semmilyen intézkedés. 

4. A reáladósság szabály kimondja, hogy a 2014. évi elsődleges egyenleget úgy kell 

meghatározni, hogy a 2014. év végi adósság reálértéken ne haladja meg sem a 2010. évi, sem 

a 2013. évi államadósságot. Ez alapján a pénzforgalmi egyenleg nem lehet rosszabb 248 Mrd 

                                                           
18

 A 2009 őszén elfogadott 2010. évi költségvetési törvény – a hatályos törvénnyel ellentétben – még nem Mrd 
forintban, hanem a GDP százalékában tűzte ki a célt. Az itt számított érték a 2011. évi GDP jelenlegi becslését 
veszi figyelembe. A követelménynek a Költségvetési Tanács 2011-re vonatkozó 2009 őszi előrejelzései alapján -
5217 Mrd forintnak kellett volna lennie, ami mintegy 140 Mrd forinttal szigorúbb elvárás. 
19

 Erre a tényre a Költségvetési Tanács 2010 decemberében felhívta a figyelmet. 
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forintnál, amiből – a kamategyenlegre vonatkozó technikai kivetítést (-1300 Mrd forint) 

figyelembe véve – következik, hogy az elsődleges egyenleg nem lehet rosszabb, mint 1548 

Mrd forint. Természetesen ez a nagyságrend is csak arra az esetre vonatkozik, ha 2011 őszéig 

(a 2014. évi elsődleges egyenlegcél kitűzésének időpontjáig) nem történik semmilyen 

intézkedés. 

 

4. táblázat: A költségvetési szabályrendszerből következő egyenlegek teljesülése (Mrd forint) 

 2011 2012 2013 2014 

Törvényben kitűzött belső egyenleg -5 346 -5 356   

Technikai kivetítés szerinti belső 

egyenleg 

-3 068 

(MNyP vagyon 

nélkül -5 650) 

-5 939   

Törvényben kitűzött elsődleges 

egyenleg 
  +246  

Technikai kivetítés szerinti elsődleges 

egyenleg 
  -877 -646 

Reáladósság- szabályból levezetett 

elsődleges egyenleg 
   +1 548 

 

5. táblázat: a 2014. évi elsődleges egyenlegcél várható értékének levezetése (Mrd forint) 

 Nominális 

értéke 

2014. évi 

reálértéke 

2010. év végi bruttó államadósság 19 515 22 204  

2013. év végi bruttó államadósság 21 956 22 654 

2014. évi pénzforgalmi egyenleg   248 

2014. évi kamategyenleg  -1300 

2014. évi elsődleges egyenlegcél  1548 

 

6 A költségvetési politika átláthatóságával kapcsolatos aktuális 

kérdések 
 

Több területen is romlott a költségvetési politika átláthatósága az elmúlt időszakban.  

 

1. Általánosan elmondható, hogy a Kormány nem közöl elégséges információt a költségvetési 

helyzet várható alakulásáról, döntéseinek és terveinek ezzel kapcsolatos indítékairól. Néhány 

példa: 

- A költségvetési törvény kihirdetése után kevesebb, mint két hónappal a Kormány (majd a 

parlament) anélkül döntött a GDP közel 1 százalékát elérő zárolásról, illetve befizetési 

kötelezettség előírásáról, hogy nyilvánosságra hozta volna becslését a 2011. évi költségvetési 

tételek várható alakulásáról.  

- A középtávú folyamatok intézkedések nélkül várható alakulására vonatkozóan a Széll 

Kálmánról elnevezett intézkedési szándékcsomagnak csak az angol változata közöl számszaki 

becslést, de az is csak aggregált szintű, az egyenleg alakulására vonatkozik, nem terjed ki még 

a legfontosabb bevételekre  és kiadásokra sem. Márpedig intézkedési alappálya felvázolása 
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nélkül nem értelmezhető a javasolt intézkedések hatásának mérése sem. Példaként 

említhető a családi pótlék befagyasztása, amelynek a kormány bejelentett terveiben már 

2012-ben 18 milliárd forint egyenlegjavító hatást tulajdonít. Felmerül azonban a kérdés, hogy 

mi történt volna a családi pótlék – törvényben nominálisan meghatározott – összegével ún. 

intézkedés nélkül. Ugyanez a bizonytalanság a többi olyan tétellel (pl. jövedéki adók, 

minimálbér, minimál nyugdíj, stb.) kapcsolatban is felmerül, amelyek összegét szintén 

nominális szinten rögzítik a jogszabályok. 

- A kormányzati intézkedési elképzelésekről szóló anyagnak még az angol változata sem 

magyarázza meg, hogy a 2010 őszén – a költségvetési törvényjavaslat alapjául szolgáló 

középtávú kitekintés szerint – 2012-től feltételezett 4-6 százalékos trendnövekedési 

előrejelzés miért csökkent 3 hónap elteltével 3 százalékra, miközben a költségvetési 

egyenleget csak a terv szerinti szintre hozzák vissza a kormány intézkedései, tehát fiskális 

szigorításról nem beszélhetünk. 

- Mivel a kormány nem hozta nyilvánosságra várakozásait az elkülönített állami pénzalapok 

2011. évi pénzforgalmi egyenlegére vonatkozóan, ezért nem ismert a központi alrendszer 

egészére a magánnyugdíj pénztári vagyon átvétele nélkül számított egyenleg várható értéke 

sem (ld. 5/a és 5/b melléklet). 

- Bár a döntés után néhány héttel a költségvetésért felelős minisztérium publikált negyedéves 

bontású egyenleg-előrejelzést, megfelelő részletezettségű információt ehhez sem mellékelt. 

- Független szakértői vélemények és statisztikai adatokon alapuló becslések szerint a 2011. évi 

egyenleg terven felüli romlását részben a központi költségvetési szervek 2010. évi 

kifizetéseinek részleges 2011-re halasztása okozta. A Magyar Államkincstár sajnos csak a 

költségvetési szervek lejárt tartozásait publikálja, a már benyújtott, de még nem esedékes 

számlák állománya a nyilvánosság számára nem elérhető. Tekintettel arra, hogy a szállítók – 

esetenként a költségvetési szervek kérésére – nem ritkán 180-270 napos fizetési határidővel 

nyújtják be számláikat, az állam valós pénzügyi helyzetének megítéléséhez feltétlenül 

szükséges a már benyújtott számlák állományváltozásának ismerete.  

2. A költségvetési folyamatok átláthatóságának súlyos sérülését okozza a Nyugdíjreform és 

adósságcsökkentő alap megjelenése a költségvetési kommunikációban. Az elnevezés először 

a 2011. évi költségvetési törvényben jelent meg, érdemi meghatározás és szabályozás nélkül. 

Első „funkciója” a magánnyugdíj-pénztárakból az állami nyugdíjrendszerbe visszalépők 

vagyonából 2011-ben el nem költött rész átkeresztelése volt. Következő alkalommal a Széll 

Kálmánról elnevezett intézkedési szándékcsomag kapcsán került elő a kifejezés. A hivatalos 

kormányzati anyagban az alábbi szövegrészlet olvasható: „Az államadósság előbbi, hosszabb 

távú, az adósságállomány folyamatos csökkentését lehetővé tevő intézkedéseken túl 

léteznek olyan egyszeri bevételek is, amelyek az államadósság csökkentése érdekében 

kerülnek a jövőben felhasználásra és addig az Államadósság‐csökkentő Alapban halmozódnak 

fel.” Ez a megfogalmazás megtévesztő, hiszen keveredik benne a költségvetési hiány és 

annak finanszírozása. Azt sugallja, mintha az állam létre tudott volna hozni egy alapot az 

államon kívül, ahova az aktuális egyenlegcél tartása szempontjából éppen felesleges 

bevételeit, ill. kiadási megtakarításait fel tudná halmozni, és ahonnan a későbbi években a 

majd akkor aktuális egyenlegcéljainak megvalósításához szükséges összeget be tudná emelni 

a költségvetésbe. Egy adott év költségvetési egyenlege a költségvetési bevételek (adók, 

járulékok, stb.) és a költségvetési kiadások (nyugdíjak, állam működési költségei, stb.) 

különbsége. Ha a költségvetési kiadások meghaladják a költségvetési bevételeket, akkor 
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hiányról beszélünk még akkor is, ha akár új hitelek felvételéből, kötvények kibocsátásából 

(tágabb értelemben ún. finanszírozási bevételekből), akár korábban felhalmozott pénzügyi 

eszközök (pl. a jegybanknál vezetett számla) formájában rendelkezésre áll a fedezet, 

amelyből az adott évi bevételek szintjét meghaladó kiadások kifizethetők.  

Egy ilyen mesterséges alap létrehozása ellentétes mind az államháztartási törvénnyel, mind a 

maastrichti egyenlegmutató számítási módszertanával. Hasonló megoldások már korábban is 

megjelentek (letéti számla nyitása 2000 végén, vagy az egészségbiztosítási alap 2007-2008-as 

többletéből látszólag finanszírozott 2010-es többletkiadások), de ezek sem javítottak a 

maastrichti egyenlegen. Az átláthatóság sérülésének egyik jele a 2011-re megcélzott 2,94%-

os egyenlegmutató értelmezése is. A vonatkozó kormányzati anyag szerint „a Kormány az 

egyszeri hatásoktól megszűrt hiánycélt kívánja betartani, ezt az elkötelezettségét jelzi a már 

elfogadott 250 Mrd-os stabilitási alapképzés is”, miközben a 2,94%-os egyenleg is tartalmaz 

528,8 Mrd forint, tehát GDP-arányosan több mint 1,8% magánnyugdíj-pénztári vagyont (nem 

beszélve a pénztáraknál maradó tagok 30 Mrd forint nagyságrendű TB-járulékáról). Rendkívül 

sajnálatos, hogy a mesterséges alap megalkotásának hatására ismét jelentősen növekedni 

fog az eltérés a hazai és az ESA’95 módszertan szerint számított egyenlegmutatók között, ami 

ellentétes az átláthatóság növelésének céljával. Természetesen ez a probléma pusztán az 

évközi adatokat érintené akkor, ha a mesterséges alap egyenlegét minden év végén a 

költségvetés bevételként elszámolná, akkor viszont az alap léte válik kérdésessé. 

Amellett, hogy a magyar költségvetési politika által kontrollálni kívánt maastrichti 

egyenlegmutatóra nincs hatása mesterséges alapok létrehozásának, az ötlet közgazdasági 

szempontból is értelmetlen. Vannak országok (pl. Oroszország, Norvégia vagy Chile), ahol – 

jellemzően nyersanyag-kitermelésből – az államnak jelentős átmeneti bevételei keletkeznek, 

amelyet későbbi költségvetési problémák (pl. öregedés) megoldásának finanszírozására 

kívánnak felhalmozni. Ilyen esetekben a kitermelés fázisában a költségvetés többletet mutat, 

ezt a többletet egy állami alapban felhalmozzák, majd miután a többletbevétel megszűnik (pl. 

elfogy a nyersanyag) a keletkező költségvetési hiányok az alap leépítéséből finanszírozhatók. 

Jelenleg Magyarországon azonban szó sincs rendszeres költségvetési többletről. Mindössze 

egyetlen olyan év van, 2011., amikor a kimutatott egyenleg többletet mutat a nyugdíjvagyon 

államhoz csoportosításának egyszeri bevétele miatt. Például a társasági adó 2013-ra már 

törvénybe iktatott csökkentéséből eredő bevételkiesésnek az intézkedés tervezett 

visszavonása miatti elmaradását a mesterséges alap befizetéseként prezentálni 

közgazdaságilag értelmezhetetlen.  

7 Módszertani leírások 

7.1 Külső bevételek és kiadások 

A külső tételek előrejelzésekor az MKKT 2010. december 15-én publikált középtávú kitekintéséből 

indulunk ki mind a kiadások mind a bevételek esetében. A kitekintésben 2011-2014-re szereplő 

minden tételt korrigálunk a 2010-re megvalósult és decemberben előrejelzett bevétel arányával. 

Ezenkívül ahol szükséges, figyelembe vesszük a 2011. január és február hónapok pénzforgalmi 

tényadatait, valamint a makrogazdasági változók előrejelzésében időközben bekövetkezett 

változásokat. Részletesebben a következő korrekciókat végezzük el: 
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Bevételek: 

- Gazdálkodó szervezetek befizetései: 
o Társasági adó, eva és energiaellátók jövedelemadója: korrekció a GDP 

előrejelzésében bekövetkezett változással 
o Pénzügyi szervezetek különadója: korrekció azzal a 3 Mrd forinttal, amit 

decemberben egyéb befizetésként fizettek be, és januárban vezettek át a különadó-
számlára 

o Egyes ágazatokat terhelő különadó: korrekció a GDP és a vásárolt fogyasztás 
előrejelzésében bekövetkezett változással (az egyes ágazatok különadón belüli 
súlyának megfelelően) 

o Egyéb befizetések: korrekció a pénzügyi szervezetek különadójával kapcsolatos 3 
Mrd forinttal 

- Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
o Áfa: korrekció a vásárolt fogyasztás, mint adóalap előrejelzésében bekövetkezett 

változással 
o Jövedéki adó: korrekció az olajár változással és az emiatt bekövetkező fogyasztás-

csökkenéssel 
- Lakossági befizetések és különböző járulékok 

o Szja: korrekció a bérek és a foglalkoztatás előrejelzésében bekövetkezett változással 
o Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok, szakképzési hozzájárulás, 

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék MPA-t megillető hányada: korrekció a 
bér- és keresettömeg előrejelzésében bekövetkezett változással 

Kiadások: 
 

- Családtámogatások 
o GYES: 2010 évvégén jelentősen emelkedett az ellátottak létszáma a referencia 

korcsoport (0-3 évesek) létszámához képest. Az emelkedés részben annak 
köszönhető, hogy a szigorúbb szabályozás miatt a GYED és TGYÁS ellátások helyett 
többen GYES-t vettek igénybe (ezzel a december 15-i MKKT módszertannak 
megfelelően számolunk). A létszámnövekedést azonban ez nem magyarázza teljesen, 
mert az meghaladja a TGYÁS és GYES ellátottak létszámcsökkenését. Ennek egyik 
lehetséges oka, hogy a válság miatt nehezebb visszalépni a munkaerőpiacra, így a 
korábbinál többen maradnak GYES-en. Számításainkban az ellátottak aránya (a 
referencia korcsoporthoz képest) rövid távon a 2010-es szinten marad, középtávon 
pedig a foglalkoztatás növekedésével együtt visszaáll a korábbi szintre.  

- Hozzájárulás az EU költségvetéséhez: figyelembe vettük az árfolyam-előrejelzés változásának 
hatását 

- Munkaerőpiaci ellátások 
o Passzív ellátások: a munkanélküliség változását és a bérindex változását vettük 

figyelembe 
- Egészségügyi kiadások 

o Táppénz: 2010 év végén jelentősen visszaesett a táppénzkiadás a táppénzes napok 
jelentős csökkenése miatt. Ennek egyik oka lehet, hogy a 2010-ben már érvényben 
lévő új táppénzmértékek mellett kevesebben vettek igénybe táppénzt. A kivetítés 
során a táppénzes napok csökkenését ennek a hatásnak tulajdonítjuk, és a 2010-es 
szintváltozás hatását megtartjuk a teljes időtávon. 

7.2 Belső tételek 

A belső egyenleg technikai kivetítése során az MKKT által alkalmazott belső tétel listából és elemzési 

módszertanból indulunk ki. Először meghatározzuk a belső tételek 2011. évi várható egyenlegét, 

figyelembe véve a költségvetési törvény elfogadása óta történt változásokat. Ezt követően 
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alkalmazzuk az MKKT azon feltételezését,20 mely szerint az Országgyűlés a jövőben olyan 

költségvetési törvényeket fogad el, amelyek szerint a belső tételek egyenlege az általunk most 

meghatározott 2011. évi reálszinten marad a vizsgált időhorizonton. 

7.3 Kamatok és MNB-veszteségtérítés 

A módszertan megegyezik az MKKT által használt módszertannal, kivéve azokat a tételeket, 

amelyekhez nyilvánosan nem elérhető információkat kellett volna felhasználni. Ezek elsősorban a 

származékos piaci ügyletekhez (repó, swap) kapcsolódnak, hatásukról változatlanságot tételeztünk 

fel. A 2008-ban nemzetközi hitelből az MNB-nél elhelyezett állami devizabetétről feltételeztük, hogy 

– a forrásául szolgáló hitel lejárata ellenére – az időszak végéig fennmarad. 

7.4 A magánnyugdíj-pénztári vagyon államhoz csoportosításának 

hatásai 

A 2010. évi C. törvény alapján 2011. január 31-ig állt módjukban nyilatkozni a magánnyugdíj pénztári 

tagoknak, hogy kívánnak-e továbbra is pénztártagok maradni, vagy tudomásul veszik a törvény 

rendelkezését, melynek értelmében 2011 végén a pénztárban felhalmozott vagyonukkal együtt 

visszakerülnek az állami nyugdíjrendszerbe. Egyelőre nem állnak rendelkezésre végleges adatok arról, 

hogy összesen mekkora vagyont halmoztak fel a maradást választók, de a becslések nagyságrendileg 

a teljes portfolió 10 százaléka körül mozognak. Ez a rész tehát csökkenti az államhoz kerülő portfolió 

értékét. 

A visszalépők jogszabály alapján jogosultak pénzben megkapni az eddigi befizetéseik reálhozamát, 

tehát a teljes hozamot, csökkentve az inflációt kompenzáló résszel. Elfogadjuk az MNB 2011. márciusi 

inflációs jelentésében megjelent becslést, amely szerint a visszalépőket megillető reálhozam 220 Mrd 

forint volt 2010 végén. 

Az állam csak akkor fog hozzájutni a pénztári vagyonhoz, ha a szükséges kimutatások egyéni szinten is 

elkészülnek. A jelenlegi információk szerint ez legkorábban az év közepén várható. Ennek 

megfelelően feltételezzük, hogy a teljes pénztári portfolió (melynek 2010 végi értékére elfogadjuk a 

Költségvetési Tanács 2010. decemberi jelentésében adott becslést) az első félévben még a 

pénztáraknál termel hozamot. Feltételezzük, hogy 2011. június 30-án, egyetlen pillanatban a 

pénztárak kifizetik a visszalépők vagyona utáni reálhozamot (addigra már 250 Mrd forint), majd a 

visszalépők így megmaradó vagyonát megkapja az állam. A reálhozamot készpénzben kell kifizetni, 

ezért feltételezzük, hogy a pénztárak portfoliójában lévő teljes készpénzállomány ezt a célt fogja 

szolgálni, a hiányzó részt pedig forint állampapírok értékesítése fedezi. Az államhoz kerülő portfolió 

tehát készpénzt egyáltalán nem, állampapírt pedig csökkentett mértékben fog tartalmazni. 

Makrogazdasági szempontból lényeges hatás, hogy feltételezésünk szerint a kifizetett reálhozam 

mintegy 20 százalékát a háztartások fogyasztásra költik. Bár elméleti szempontból ez nem jelent 

számukra jövedelmet, mindössze a vagyonuk formája változik (pénztári megtakarítás helyett 

bankbetét), de a tapasztalattal összhangban az alkalmazott makromodell is azzal számol, hogy a 

háztartások egy része likviditáskorlátos, ezért a likviddé váló vagyonát elkölti. 

A fenti törvény értelmében a Pénztárak Garancia Alapjának (PGA) vagyona teljes egészében 

visszaszáll az államra, a pénztáraknál maradó tagok tulajdonjoga a PGA-ban lévő vagyon arányos 

részére nem terjed ki. 

                                                           
20

 MKKT *2010+: Költségvetési alappálya 2010-2014 (Technikai kivetítés). 2010. augusztus 18., 5. old. 

Letöltés: http://www.freepress.nuzoka.com/download/000/271/Kivetites_20100817_teljes_v2.pdf  

http://www.freepress.nuzoka.com/download/000/271/Kivetites_20100817_teljes_v2.pdf
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Részben az átláthatóság érdekében, részben mivel egyelőre nem ismert az államhoz kerülő portfolió 

összetétele és felhasználási módja, számításainkban elkülönítve mutatjuk a hatásokat mind a 

költségvetési egyenleg, mind az adósságállomány vonatkozásában. A főbb hatások a következők: 

 

1. a reálhozamok kifizetése részben fogyasztás-emelkedésben csapódik le 

2. az átadás után az államnak a portfolióban lévő kötvények után kamatjellegű, míg a 

részvények és befektetési jegyek után vagyoni jellegű bevétele keletkezik, amelyet 

folyamatosan felhasznál, tehát a kezelt portfolió nominális értéke és összetétele nem változik 

(a vagyoni jellegű bevétel az elsődleges egyenlegben, míg a kamatjellegű bevétel a 

kamategyenlegben számolandó el) 

3. az államadósság kimutatott értéke az átvett portfolió állampapír-komponensével 

csökkenthető 

Bár a nyugdíjpénztári vagyonnal kapcsolatos kormányzati döntés első bejelentésekor még a 

kinyilvánított kormányzati szándék az volt, hogy 528,8 Mrd forint a 2011. évi költségvetés 

finanszírozását szolgálja, a fennmaradó résszel viszont teljes egészében az államadósság fog 

csökkenni (miután az átvett értékpapírokat sikerül készpénzre váltani), azóta folyamatosan jelennek 

meg az újabb és újabb javaslatok és elképzelések az állami kézbe kerülő likvid eszközök 

felhasználására vonatkozóan. Ilyenek pl. a MÁV, a BKV és más állami vállalatok adósságának 

átvállalása, a devizahitelesek megsegítése, a korábban megkötött PPP-szerződések felmondása és az 

eszközök állami tulajdonba vétele, állami tulajdonú pénzügyi szervezetek feltőkésítése, stratégiainak 

minősített vállalatok (OTP, MOL, Richter stb.) részvényeinek állami kézben tartása és önálló 

portfolióként kezelése. Ezeknek az esetleges intézkedéseknek a hatásával itt nem foglalkozunk, de 

jelezzük, hogy főszabályként azt okozzák, hogy az államadósság nem csökken annyira, mint 

csökkenhetne, aminek nyilván kamatkiadási következményei is vannak. 
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1. melléklet: a főbb makrogazdasági mutatók alakulása az alappályán 

 

 

2009 2010 (f) 2011 (f) 2012 (f) 2013 (f) 2014 (f)

NEMZETI SZÁMLÁK (folyó áron, Mrd forint)
Nominális GDP 26054 27120 28434 30154 31952 33828

Reál GDP (éves % növekedés) -6,7 1,2 2,4 3,6 3,3 3,1

Háztartások fogyasztási kiadása 13488 13880 14771 15826 16832 17778

Vásárolt fogyasztás 13270 13631 14500 15568 16578 17536

        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) -4,2 2,7 6,4 7,4 6,5 5,8

        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés) -8,0 -2,1 2,3 4,3 3,3 2,5

Kormányzati kollektív fogyasztás 2653 2640 2656 2721 2793 2867

Kormányzati természetbeni transzfer 3140 3190 3221 3303 3395 3489

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 5793 5830 5877 6024 6188 6356

Kormányzati beruházás NSZ szerint 709 729 743 757 771 786

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak 4234 4188 4300 4410 4505 4697

Import 18817 21462 23340 25887 28766 31749

Lakossági beruházás 1265 1024 1127 1262 1382 1484

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme 14367 14679 15465 16376 17268 18107

ÁRAK  (éves %)

Infációs ráta (CPI) 4,2 4,9 3,9 2,9 3,1 3,2

GDP deflátor 4,4 2,8 2,4 2,4 2,5 2,6

Fogyasztási kiadás deflátora 4,1 5,1 4,1 3,0 3,2 3,3

Kormányzati fogyasztás delátora -1,6 0,1 1,7 2,5 2,7 2,6

Kormányzati természetbeni transzferek deflátora 2,4 3,8 2,3 2,6 2,8 2,8

Beruházások deflátora 3,3 -2,0 2,0 1,9 1,8 2,0

Export deflátor 2,2 1,9 -1,3 0,3 -0,1 0,2

Import deflátor 1,5 1,8 -0,8 0,4 -0,1 0,2

MUNKAPIAC (ezer fő)

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag) 3 781,9 3 781,7 3 767,9 3 791,1 3 819,6 3 844,6

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 3 034,0 3 008,2 3 021,4 3 044,7 3 073,2 3 098,2

                  Költségvetési szektor (intézményi, technikai feltevés) 747,9 773,5 746,4 746,4 746,4 746,4

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) -2,5 0,0 -0,4 0,6 0,8 0,7

                 Versenyszféra foglalkoztatottság (éves változás %) -3,9 -0,9 0,4 0,8 0,9 0,8

                 Állami foglalkoztatottság (éves változás %) 3,6 3,4 -3,5 0,0 0,0 0,0

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (éves átlag) 420,7 474,3 447,0 408,8 367,5 334,7

Munkanélküliségi ráta (LFS) 10,0 11,1 10,6 9,7 8,8 8,0

Versenyszféra bruttó nominál átlagbér (éves növekedés, %) 4,3 3,3 4,0 4,9 4,3 4,8

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 201 632 195 833 202 152 208 004 214 455 221 277

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, millió HUF) 9 392 9 570 9 879 10 370 10 864 11 411

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg (éves növekedés, %) -1,1 1,9 3,2 5,0 4,8 5,0

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 0,5 2,0 3,8 4,3 4,2 4,6

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 1,7 7,2 5,5 7,6 7,4 4,2

Nyugdíj indexálás mértéke törvényi formula alapján (éves növekedés,%) 4,7 3,7 3,8 4,0 3,4

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) 280,6 279,0 270,9 272,3 271,5 272,3

Hozam, 3 hónapos benchmark 8,2 5,4 6,6 6,0 7,2 8,0

Olajár, HUF/hordó 12405,9 16481,0 21215,2 21661,5 21810,2 21882,8
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2. melléklet: a külső tételek alakulása az alappályán 

 

Költségvetési tétel
2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

Gazdálkodó szervezetek befizetései

Társasági adó 323,4 334,0 375,8 333,2 320,7

Hitelintézeti járadék 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Pénzügyi szervezetek különadója 182,3 188,6 0,0 0,0 0,0

Egyes ágazatokat terhelő különadó 151,7 159,8 171,5 7,4 0,0

Cégautóadó 25,9 26,7 27,6 28,5 29,4

Energiaellátók jövedelemadója 17,0 21,1 23,3 1,2 0,0

Társas vállalkozások különadója -32,4 -6,0 0,0 0,0 0,0

Egyszerűsített vállalkozói adó 181,9 189,6 199,0 207,9 216,2

Ökoadók 23,5 24,1 24,9 25,7 26,5

Bányajáradék 108,9 118,4 118,1 116,1 123,4

Játékadó 53,4 48,9 47,9 46,8 45,7

Egyéb befizetések 36,3 31,7 37,0 42,1 46,9

Rehabilitációs hozzájárulás 54,2 68,5 67,3 67,3 67,3

Egyéb külső központosított bevételek 20,3 20,8 21,7 22,5 23,1

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

Általános forgalmi adó 2 313,6 2 457,1 2 661,8 2 845,8 3 014,7

Jövedéki adó 856,5 841,5 864,3 887,1 908,5

Regisztrációs adó 30,0 34,6 44,0 55,9 71,0

Lakosság befizetései

Személyi jövedelemadó 1 767,9 1 411,4 1 269,2 1 166,0 1 244,2

Magánszemélyek különadója 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Adóbefizetések 3,0 0,6 0,6 0,6 0,6

Illeték befizetések 83,5 74,0 82,2 92,9 107,1

Egyes vagyontárgyak adója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jöv. különadója 8,6 9,5 10,4 11,6 12,7

Munkaerőpiaci Alap

Szakképzési hozzájárulás 47,1 47,4 50,1 52,8 55,7

Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 185,4 183,9 194,1 202,4 213,5

Bérgarancia támogatások törlesztése 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0

Nemzeti Kulturális Alap

Játékadó bevétel 5-ös lottóból 10,9 11,1 11,8 12,4 13,0

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Innovációs járulék 23,4 24,6 25,8 27,0 28,1

Nyugdíjbiztosítási Alap

Munkáltatói és biztosítotti járulék 2225,575 2 587,9 2 684,0 2 811,8 2 957,9

Egyéb járulékok és hozzájárulások (csak külső tételek) * 16,1 23,6 23,9 25,0 26,2

Egészségbiztosítási Alap

Munkáltatói és biztosítotti járulék * 592,9 591,7 620,3 651,2 685,3

Egyéb járulékok és hozzájárulások  (csak külső tételek) * 39,0 40,9 43,0 45,0 46,4

Egészségügyi hozzájárulás 41,2 41,2 43,5 46,1 48,7

Külső bevételek összesen 9 408,4 9 619,1 9 754,1 9 843,3 10 343,9

Költségvetési tétel 2010 2011 2012 2013 2014

Családi támogatások, szociális juttatások

Családi támogatások (külsőnek minősülő) * 447,0 443,7 441,6 438,6 434,5

Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások (külsőnek minősülő) * 31,1 31,1 31,3 31,3 31,4

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 230,2 253,6 278,0 289,9 307,2

MNB veszteségtérítés 0 0,0 218,7 186,7 168,7

MPA

Passzív ellátások 138,3 138,1 133,5 122,6 114,1

Bérgarancia kifizetések 6,8 4,9 4,8 4,8 4,9

Nyugellátások 2 888,4 3 034,9 3 165,5 3 283,2 3 363,2

Egészségbiztosítási Alap

Táppénz 79,4 82,4 89,2 96,5 101,2

GYED 92,8 92,6 91,6 92,1 93,7

E Alap egyéb pénzbeli ellátásai (külsőnek minősülő, pl. TGYÁS) * 47,3 46,9 48,4 50,3 52,2

Külső kiadások összesen 3 961,4 4 128,1 4 502,5 4 596,0 4 671,1

* Nyilvános adat hiányában 2010-re vonatkozóan saját becslés (a Kincstár mérlegei alapján)

BEVÉTELI OLDAL

KIADÁSI OLDAL
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3/a. melléklet: különféle egyenlegmutatók alakulása az alappályán 

 
 

 

 

3/b. melléklet: az államadósság alakulása az alappályán 
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4. melléklet: a 1025/ 2011. (II.11) kormányhatározat intézkedései (millió forint) 

 
 



24 

 

5/a melléklet: A 2011. március végén benyújtott EDP-jelentés egy visszafejtése (millió forint) 

 

 
Színmagyarázat: 

EDP-jelentésből közvetlenül kiolvasható 

Költségvetési törvény tartalmazza 

A fentiekből következik egy lépésben 

A fentiekből következik egy lépésben 

A fentiekből következik egy lépésben 

A költségvetési törvény és a zárolási 
kormányhatározat alapján 

A fentiekből következik egy lépésben 

A fentiekből következik egy lépésben 

A fentiekből következik egy lépésben 

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Központi költségvetés -835 728 -1 347 093 -153 782 -136 048 -989 510 -1 483 141

Társadalombiztosítás -95 672 -517 846 131 356 80 908 35 684 -436 938

Elkülönített állami pénzalapok 61 600 32 501 2 742 7 504 64 342 40 005

Központi alrendszer összesen -869 800 -1 832 438 -19 684 -47 636 -889 484 -1 880 074

Önkormányzatok -247 336 -150 000 4 792 11 948 -242 545 -138 052

Államháztartás összesen -1 117 136 -1 982 438 -14 892 -35 688 -1 132 029 -2 018 127

Központi költségvetés 0 94 540 0 2 070 873 0 2 165 413

Társadalombiztosítás 0 434 282 0 0 0 434 282

Elkülönített állami pénzalapok 0 0 0 0 0 0

Központi alrendszer összesen 0 528 822 0 2 070 873 0 2 599 695

Önkormányzatok 0 0 0 0 0 0

Államháztartás összesen 0 528 822 0 2 070 873 0 2 599 695

Központi költségvetés -835 728 -1 252 553 -153 782 1 934 825 -989 510 682 272

Társadalombiztosítás -95 672 -83 565 131 356 80 908 35 684 -2 656

Elkülönített állami pénzalapok 61 600 32 501 2 742 7 504 64 342 40 005

Központi alrendszer összesen -869 800 -1 303 616 -19 684 2 023 237 -889 484 719 621

Önkormányzatok -247 336 -150 000 4 792 11 948 -242 545 -138 052

Államháztartás összesen -1 117 136 -1 453 616 -14 892 2 035 185 -1 132 029 581 569

Nominális GDP 27 119 836 28 785 000 27 119 836 28 785 000
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5/b melléklet: Mit gondolhat a Kormány a központi alrendszer 2011. évi várható pénzforgalmi 

egyenlegéről? 

 

Milliárd forint 2011

Maastrichti egyenleg 581,6

- ESA‐híd MNyP nélkül -35,7

Államháztartás pénzforgalmi egyenlege 617,3

- MÁV, BKV, PPP -575,7

ÁH pénzforgalmi egyenlege alappályán 1193,0

- Önkormányzatok pénzforgalmi egyenlege -150,0

Központ pénzforgalmi egyenlege alappályán 1343,0

- MNyP vagyonbevétel 2599,7

Központ tiszta pénzforgalmi várhatója -1256,7

+ Központbaan elszámolt MNyP‐vagyon 528,8

Központi alrendszer pénzforgalmi egyenlege -727,9

- Törvényi egyenleg -687,4

Várható eltérés a törvényi egyenlegtől -40,5


