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BEVEZETÉS 

 

 

A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési 

felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény 7. § (2) bekezdésének d) pontja alapján 

becslést készít mind a benyújtást követően, mind a zárószavazást megelőzően a 

költségvetési és pótköltségvetési törvényjavaslatok, valamint minden olyan, az 

Országgyűlés által tárgyalt törvényjavaslat költségvetési hatására vonatkozóan, 

amely külső tételek alakulására befolyással lehet. Ugyanezen szakasz a) pontja 

szerint makrogazdasági előrejelzéseket készít, a g) pont alapján tájékoztathatja az 

Országgyűlés költségvetési ügyekben feladatkörrel rendelkező bizottságát a 

költségvetési fegyelem megtartását és az államháztartás átláthatóságát célzó 

jogszabály-alkotási javaslatairól. 

A Költségvetési Tanácsnak a költségvetési törvényjavaslat véleményezését 2010. 

július 1-jétől kell ellátnia, azonban a KT 4/2009 (VIII.13.) határozatával és több 

nyilatkozatában jelezte, hogy már a 2010. évi költségvetési törvény tárgyalási 

folyamatában is szeretne állást foglalni. 

A költségvetés elfogadásának folyamatát szabályozó hatályos1 jogforrásoknak a 

Költségvetési Tanácsnak a folyamatban való részvételére vonatkozó 

rendelkezéseinek hiányában a Házbizottság a Házszabály 23. §-ának n) pontjában 

foglalt jogköre alapján javasolta az Országgyűlésnek, hogy a Magyar Köztársaság 

2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslat tárgyalása során 

úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a Költségvetési Tanács elnöke (a köztársasági 

elnök által jelölt tagja) a törvény - javaslat általános vitája során részt vehessen és 

felszólalhasson az Országgyűlés ülésén. Az Országgyűlés 10554/2/2009. (IX.21.) 

OGY határozatával elfogadta a Házbizottság javaslatát. 

Jelen költségvetési tanácsi vélemény – a törvény felhatalmazásával összhangban – 

a Költségvetési Tanács 2009. augusztus 18-én közzétett kiadványában („Elemzés a 

makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról”) foglaltakra is 

tekintettel 

- makrogazdasági előrejelzést ad és értékeli a 2010. költségvetési 

törvényjavaslat makropályáját 

- számszakilag és kockázati szempontból értékeli a 2010. költségvetési 

törvényjavaslatot  

- vizsgálja a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről 

szóló 2008. évi LXXV. törvény rendelkezéseinek hatályosulását a 

törvényjavaslatban. 

                                              
1 2008. évi LXXV. törvény 22.§ (8) bekezdése szerint 2010. január 1-től Áht. 29. § (1) bekezdésének 

szövege: „A költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlés az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács 

véleményével együtt tárgyalja meg.” 
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A jelentés függelékében a makrogazdasági számítások, a költségvetési tervezéssel, 

előrejelzéssel és a törvényjavaslat költségvetési hatására vonatkozó számítások 

módszertanának részletes bemutatása található. 

 

 

Budapest, 2009. szeptember 25. 
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1. Összefoglaló  
 
A Költségvetési Tanács (MKKT) feladata, hogy független elemzést készítsen a 
kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatról. A központi kormányzat 

költségvetési tételei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(továbbiakban Áht.) meghatározásának megfelelően három kategóriába sorolhatók: 
külső tételek, belső tételek illetve kamatbevételek és -kiadások. E jelentés azon 

költségvetési tételekre vonatkozóan mutat be számítási eredményeket, amelyek – az 
Áht. egyértelmű felsorolásának hiányában, de szellemének megfelelően – az MKKT 
megítélése szerint külső tételnek tekinthetők. 
 

A költségvetési politika hitelességét jelentősen növelné a kormány költségvetési 
törvényjavaslatának alapjául szolgáló makrogazdasági pálya, adatbázis és a 
költségvetési előrejelzési módszertan kellő részletezettségű publikálása.  

 
Mivel a külső tételek tárgyévi értékét – ahogyan az Áht. is kimondja – a 
szaktörvények és a makrogazdasági-demográfiai folyamatok határozzák meg, ezért 

az elemzésnek ki kell terjednie a legfontosabb makrogazdasági mutatók alakulására 
is. Első lépésként készült egy olyan technikai kivetítés, amely a 2009. szeptember 

18-ig nyilvánosságra került tényinformációk alapján mutatja be a további 

gazdaságpolitikai döntések hiányában várható makrogazdasági pályát. Második 
lépésként készült egy makrogazdasági előrejelzés – ezt a következőkben ismertetjük 

–, amely figyelembe veszi az Országgyűlés (továbbiakban: OGY) által jelenleg 

tárgyalt költségvetési törvényjavaslat elfogadásának várható makrogazdasági 
hatásait is. Az MKKT-nak a külső tételek várható alakulására vonatkozó becslései 
ezen az előrejelzésen alapulnak. 

 
A külső tételek előrejelzéséhez használt módszertant a Módszertani függelék 
ismerteti. Mivel a belső tételek a költségvetési törvény vitájában határozódnak meg, 

ezért ezek tárgyévi alakulására vonatkozó előrejelzés nem készül.2 A nettó 
kamatkiadások alakulására vonatkozó becslést az MKKT a következő, középtávú 
kitekintéséhez fog készíteni.  

 
Az MKKT a kormány költségvetési törvényjavaslatában foglaltakkal kapcsolatban 
négy szempontból tesz megállapításokat. 

 
1. Makrogazdasági környezet 
 

Az MKKT – a szeptember közepén rendelkezésre álló információk alapján – úgy 
látja, hogy a reálgazdaság rövid távú kilátásai valamelyest kedvezőbbek a kormány 
által feltételezettnél, a középtávú kilátásokat illetően azonban kevésbé derűlátó. 

Előreláthatóan 2010-ben az adóbevételek alakulását meghatározó árindexek és a 
nominális adóalapok is magasabbak lehetnek a kormány által előrejelzettnél. A 2010 
utáni kilátásokat azonban beárnyékolja, hogy a hazai kilábalási folyamat nemzetközi 

környezete rendkívül bizonytalan; a fejlett országok fellendülése törékenynek 
ígérkezik. A fejlett térségben jelentősen megemelkedett átlagos államadósság-szint 
ugyanis vagy költségvetési, vagy monetáris politikai szigorításhoz vezethet, ami a 

                                              
2
 Természetesen az állami feladatellátás színvonalának változatlanságát feltételező technikai 

kivetítéseket a későbbiekben készítünk. 
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világgazdasági növekedést csökkentheti és exportpiacainkat beszűkítheti. E 
kockázatok realizálódása a hazai költségvetés mozgásterét is jelentős mértékben 
behatárolja az elkövetkezendő években. 

 
2. A külső tételekre vonatkozó tervek  
 

Becslésünk szerint 2010-ben a külső tételek egyenlege csupán kis mértékben 
(mintegy 10 milliárd Ft-tal) rosszabb, mint a törvényjavaslatból következő érték, ez 
azonban két jelentős, de ellentétes hatás eredőjeként adódik. Ha a kormány a saját  

makropályáját, de az MKKT számítási módszertanát használta volna, akkor az 
előterjesztésben szereplőnél mintegy 132 milliárd Ft-tal rosszabb költségvetési 
egyenleget kellett volna előrejeleznie. Ezt a negatív hatást az MKKT becslésében 

nagyrészt (122 milliárd Ft) ellentételezi az MKKT saját, kedvezőbb makropályájának 
hatása. 
 

3. Költségvetési kockázatok az államháztartás szintjén 
 
A tervezett költségvetési egyenleget többféle oldalról övezik komoly kockázatok az 

államháztartás szintjén. Ezeknek egy része a fentebb már említett makrogazdasági 
környezetből ered, a költségvetési politikától független, de központi költségvetési 
tartalékkal ellensúlyozható. Jelentős részük viszont éppen a központi kormányzat 

költségvetési döntéseinek következménye. Ezek ellen a központi tartalékok már nem 
feltétlenül nyújtanak védelmet. A belső tételek közül kiemelendő a többségi állami 
tulajdonú vállalatok meg nem térített nettó vesztesége (75 milliárd Ft). A központi 

kormányzaton kívülre tekintve, az önkormányzati szektor korábbi jelentésünkben is 
tárgyalt, immár nettó eladósodásának veszélye (amely akár 100 milliárd Ft 
nagyságrendű is lehet) a tervezettet meghaladó államháztartási hiányt okozhat. 

Időben előre tekintve pedig a személyi jövedelemadó sávhatárának 2011-től 
hatályos, továbbra is fedezetlen, mindössze az optimista makropályával elfedett 
megemelésének kockázatát kell kiemelni (170 milliárd Ft).  

 
4. Formai és átláthatósági kérdések 
 

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi 
LXXV. törvény (továbbiakban: KF tv.) értelmében a 2010. évi költségvetési törvény 
előkészítésénél és elfogadásánál az Áht. ide vonatkozó, de csak 2010. január 1-jétől 

hatályos előírásait már alkalmazni kellett volna. A Költségvetési Tanács véleménye 
szerint a T/10554 számon benyújtott költségvetési törvényjavaslat ennek az 
előírásnak számos ponton nem tesz eleget, amit részben maga a kormány is elismer 

a törvényjavaslat általános indokolásában. A Költségvetési Tanács – élve törvény 
adta jogával – javasolja, hogy az Országgyűlés, az átláthatóság növelése érdekében, 
megfelelő módosító javaslatok elfogadásával hajtsa végre a szükséges 

változtatásokat. 
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2. Makrogazdasági kilátások  
 

A Költségvetési Tanács két típusú makrogazdasági pályát is publikál. A két pálya 
között a különbségek a költségvetési politikára vonatkozó feltételezésekben rejlenek.  
 
Az ún. technikai kivetítés csak a már elfogadott intézkedésekkel számol, és az 

összes többi tétel esetén technikai feltevéseket alkalmaz. A technikai kivetítés a 
költségvetés összeállításához orientációs pontot jelenthet. Ebben – többek között – 
az áfa-emelést, a munkát terhelő adók csökkentését, illetve a szociális rendszert 

illető egyes változtatásokat vettük számításba. Az állami szektor magatartását leíró 
változók esetében pedig „semleges”, technikai jellegű feltételezésekkel éltünk. 
 
A másik makrogazdasági pálya egy előrejelzés, amely a benyújtott költségvetési 

javaslaton alapul és az aktuális költségvetés megítélését segíti. 
 

Az augusztusi és a szeptemberi technikai kivetítésünk közötti különbséget a 
beérkezett makrogazdasági és pénzpiaci információk figyelembe vétele okozza. A 
szeptemberi technikai kivetítés és a szeptemberi előrejelzés közti különbségek a 

benyújtott költségvetési törvényjavaslat hatásait tükrözik. Mindezt az I.1.sz. 
Módszertani függelék tárgyalja részletesen. 
 
1. táblázat: Az MKKT és a kormány makrogazdasági előrejelzése 

éves százalékos változás 
2008 MKKT előrejelzés Kormány előrejelzés 

tény 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

GDP 0,6 -6,2 -0,5 3,2 3,3 -6,7 -0,9 3,9 4,0 

Háztartások fogyasztási kiadása -0,5 -6,9 -1,9 1,4 2,1 -8,0 -2,4 3,4 2,8 

Kormányzati fogyasztás -1,9 -2,2 -2,0 0,3 0,2 -2,2 -2,0 0,3 0,2 

Természetbeni transzferek 2,3 -1,0 -1,1 0,3 0,2 -1,0 -1,1 0,3 0,2 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás -2,6 -7,1 -0,5 4,0 4,9 -9,3 0,6 6,7 7,5 

Export 4,8 -13,4 4,8 10,0 10,9 -15,1 3,0 9,2 9,5 

Import 4,7 -15,9 3,7 9,4 10,0 -17,2 2,0 9,1 9,3 

Fogyasztói árindex 6,1 4,5 4,4 3,2 3,0 4,5 4,1 2,2 2,6 

Nemzetgazdasági 
foglalkoztatottság 

-1,2 -3,1 0,3 0,6 0,6 -2,2 -1,3 0,9 0,9 

Versenyszektor bruttó nominálbér 8,5 3,8 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7 3,0 5,0 

Kamat (%)* 8,84 8,3 5,8 5,4 5,5 - - - - 

Árfolyam (Ft/euró)* 251,5 278,8 276,4 278,0 274,1 280,9 272,1 272,1 272,1 

* éves átlag 
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Előrejelzési módszerünkről 
 
Előrejelzéseinkben és technikai kivetítéseinkben a különböző gazdasági 

szereplők viselkedése közötti konzisztenciát egy ún. sztochasztikus, 
dinamikus, általános egyensúlyi (DSGE) modell írja le.3 
 

Megközelítésünk egyik legfontosabb előnye, hogy explicit módon kezelni 
tudjuk a gazdaság szereplőinek várakozásait. A költségvetési politika 
elemzésekor a szereplők várakozásai különös jelentőséggel bírnak, hiszen 
reakcióik meghatározó módon függnek attól, hogy az egyes intézkedéseket 

tartósnak vagy átmenetinek tekintik-e. Ha például egy adóemelést tartósnak 
gondolnak, akkor arra az előretekintő háztartások fogyasztásuk 
csökkentésével reagálnak. Ha viszont azt átmenetinek tekintik, akkor inkább a 

megtakarítások csökkennek. A gazdaságnak már a rövid távú reakciói is 
nagyon eltérőek lehetnek attól függően, hogy miként alakulnak a szereplők 
várakozásai. Hasonló kérdéseket vet fel az is, hogy egy költségvetési 

intézkedés nyomán mit várnak a szereplők a későbbi fiskális és monetáris 
politikai reakciókat illetően. 
 

A fiskális politika elemzésekor mindezek a hatások döntőek lehetnek, amit a 
hagyományos, visszatekintő várakozásokat tartalmazó módszerek nem 
képesek kezelni. 

 
Modellünk másik előnyös tulajdonsága, hogy általános egyensúlyi 
megközelítésen nyugszik. Ez ad lehetőséget arra, hogy a rövid, közép- és 

hosszú távú hatásokat egyszerre modellezzük, szemben az ún. parciális 
előrejelzési módszerekkel, amelyek ezen tényezők közül főként a gazdaság 
rövid távú mozgását képesek megragadni. 

 
Hangsúlyozandó, hogy mind a technikai kivetítés, mind az előrejelzés inflációs 
célt követő monetáris politikát feltételez. 

 
  

 

A magyar gazdaságot a finanszírozási nehézségek bekövetkezte előtt, már 2006-tól 
kezdve lassuló termelékenység-bővülés és a magánszektor gyors eladósodása 
jellemezte. A gazdaság „potenciális növekedése” lassult4, és azt a 2006-os 

stabilizáció intézkedései tovább fékezték. Ebben a helyzetben érték a magyar 
gazdaságot 2008-ban a világméretű gazdasági és pénzügyi válság hatásai és az 

annak kapcsán fellépő finanszírozási problémák. A gazdaság rövid távú 
alkalmazkodását nehezítette, hogy a kialakult helyzetben sem a monetáris, sem a 
fiskális politika nem válhatott anticiklikussá. A világgazdasági válság hatásait illetően 

azzal kell számolni, hogy a tőke költsége középtávon magasabb lesz, és a külföld 
                                              
3
 A modell leírását részletesebben ld. http://www.mkkt.hu/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3 

%A1s_F%C3%BCggel%C3%A9k.pdf címen elérhető kiadványunkban. Az I. 4. sz. Módszertani 
függelék pedig egy rövidített leírást ad a modellről. 
4
 A „potenciális növekedést” dinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE) modellünkben a 

természetes kibocsátás és az előrelátható hatások összegeként értelmezzük. Ez a kibocsátásnak azt 
a szintjét jelenti, amikor nem lép fel inflációs/dezinflációs nyomás, vagy kapacitásokon felüli 
többletfelhasználás. A „potenciális kibocsátás” általunk használt fogalma nem feltétlenül esik egybe a 
trendszámításokon alapuló – gyakran használt – mutatószámokkal. 

http://www.mkkt.hu/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3%20%A1s_F%C3%BCggel%C3%A9k.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3%20%A1s_F%C3%BCggel%C3%A9k.pdf
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csak alacsonyabb folyó fizetési mérleg hiányt tart fenntarthatónak. Mindez a 
beruházás és a fogyasztás jelentős csökkenését okozza mind rövid, mind 
középtávon.5 

 
A 2009 közepén elhatározott intézkedések véleményünk szerint rövid távon növekvő 

inflációt, hosszabb távon viszont 1-1,5 %-kal magasabb kibocsátási szintet 
eredményezhetnek. Az adók átcsoportosítása hosszú távon némileg kedvez a nettó 
exportnak, az áfa-emelés fogyasztást mérséklő hatását pedig meghaladja a munkát 
terhelő adók csökkentésének kereslet-élénkítő hatása.6 

 
Számításaink szerint a „potenciális kibocsátás” növekedési üteme zérus közeli 

szintre csökken 2009-ben, és 2010-11-ben csak fokozatosan emelkedik az évi 1-2 % 
körüli szintre. Hosszabb távon, ha a magyar gazdaság egyensúlytalansága 
mérséklődik, és a világgazdasági válság miatti feszültségek oldódnak, akkor a 

növekedési ütem (mind a „potenciális”, mind a tényleges) megközelítheti a 3 %-os 
hosszú távú szintet. 
 

Rövid távú ciklikus tényezőként – hasonlóan az augusztusi kivetítésünkhöz - a külső 
kereslet fokozatos helyreállásával, az alsó fordulópont körüli állapotból való lassú 
kilábalással számolunk. 

 
Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti feltevéssel kapcsolatban merülnek fel a 
prognózisunkat övező legfontosabb – külgazdasági eredetű – kockázatok. Kérdéses, 

hogy a fejlett országok monetáris és költségvetési lazítása meddig érezteti hatását. 
Nem zárható ki, hogy e térség megemelkedett államadósságának terheit későbbi 
adóemelésekkel vagy kiadáscsökkentésekkel kell finanszírozni, és ezáltal a külső 

kereslet újra fékeződhet, vagy akár vissza is eshet. Ugyanez mondható el a fejlett 
országokban bekövetkezett monetáris lazításról is. Amennyiben a jelenlegi laza 
monetáris kondíciók globálisan az inflációs veszélyeket emelik, akkor a fejlett 

országok jegybankjainak szigorítaniuk kell, ellenkező esetben globálisan magasabb 
inflációs környezet alakul ki. Azt is meg kell fontolni, hogy a felhalmozódott pénzügyi 
egyensúlytalanságok (lakossági eladósodás) felszámolása nem eredményez-e 

növekvő megtakarítást és ebből kifolyólag visszafogottabb keresletet ezekben az 
országokban. Az is kockázat, hogy a munkanélküliség emelkedése nem idézi-e elő 
az óvatossági megtakarítási motívumok erősödését.7 

 
Mindegyik tényező az általunk feltételezett fokozatos világgazdasági kilábalás 
törékeny voltára utal. Tehát nem zárható ki egy globálisan visszafogott kereslettel, 

vagy a korábbinál magasabb inflációval jellemezhető külső környezet kialakulása 
sem. 
 

                                              
5 

A beruházás-növekedés évek közti megoszlása függ a nagy volumenű beruházások (mint például a 
Mercedes-beruházás) ütemezésétől.  
6
 Amint azt az augusztus 18-ai kiadványunkban jeleztük, a fenti számítások egyszerre tekinthetők 

optimistának és pesszimistának. Pesszimista lehet abból a szempontból, hogy az intézkedéseknek a 
tőkepiaci bizalmat esetlegesen javító hatásával nem számolt. Optimista viszont abban a tekintetben, 
hogy feltételezése szerint a gazdaság szereplői az intézkedéseket tartósnak tekintik. 
7
 Lásd erről White (2009), Sibos Conference, Hong-Kong. 
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A rövid távú hazai folyamatok között jelentős szerepe van annak is, hogy a 
prociklikus (a recessziót mélyítő) fiskális intézkedések az aggregált kereslet 
csökkenését tovább fokozzák. 

 
A várható hazai hatások a vállalatok munkakeresletének jelentős csökkenésével 
párosulnak. Azzal számolunk, hogy a vállalatok viszonylag gyorsan építik le 

létszámukat. A munkanélküliség leginkább 2009-ben emelkedik. A laza munkapiaci 
kondíciók a bruttó nominálbérek alakulásában is éreztetik hatásukat. A gyenge 
aggregált kereslet hatására a béralku-folyamatban a munkavállalók alkupozíciója 

gyengül, és – figyelembe véve, hogy 2010-ben a munkát terhelő adók csökkennek – 
mindez visszafogott bruttó nominálbér emelkedéssel jár majd. Bérprognózisunk  
jelentős kockázata a cafeteria-rendszerre vonatkozó adószabályok szigorításának 

megjelenése a béralku-folyamatban. Felfelé mutató kockázatot jelenthet, hogy a 
cafeteria adóelőnyének csökkenése a rendszeres bérek emelkedésével járhat.  
 

Azzal számolunk, hogy az indirekt adók 2009-es megemelése, valamint az 
importárak jelentős inflációs többletet okoznak. A visszafogott aggregált keresleti 
viszonyok ezt a hatást valamelyest fékezik. Ennek ellenére, a jövőt illetően továbbra 

is kockázatot jelent, hogy az adóemelések mennyiben épülnek be az inflációs 
várakozásokba. Az újabb információk szerint ennek kockázata valamelyest enyhült, 
az áfa-emelés inflációs hatása elmaradt korábbi várakozásunktól. Kockázati tényezőt 

jelenthet ugyanakkor az, hogy amikor a vállalati szektor kedvezőbb helyzetbe kerül, 
akkor megpróbálja-e az áfa-emelés miatti veszteségeit utólag az árakban 
érvényesíteni. 

 
Alappályánkban a monetáris politika fokozatosan csökkenti a jegybanki alapkamatot, 
amely a jelenlegi árfolyamszinthez képest – változatlan kockázati prémiumot 

feltételezve – kismértékű leértékelődéssel is járhat, így az infláció az előrejelzési 
horizont nagy részében meghaladja az inflációs célt, és csak fokozatosan csökken 
annak szintjére. 

3. A költségvetéshez benyújtott makropálya értékelése  
 
A 2010. évi költségvetési törvényjavaslatról készült értékelésünk egyik meghatározó 

tényezője, hogy a kormány által feltételezett makropálya eltér-e, és ha igen, milyen 
mértékben az általunk vázolt pályától. A kormány és az MKKT makropályája közötti 
különbségek több forrásból adódnak. 

 
Fontos hangsúlyozni, hogy az MKKT előrejelzésében a monetáris politika az inflációs 
célkitűzésnek megfelelő viselkedési szabályt követ, míg a kormány változatlan 

monetáris kondíciókat tételez fel. Ez önmagában is eltéréseket okoz a két pálya 
között. 
 

A kormány számításai korábban készültek, ezért értelemszerűen nem veszik 
figyelembe a legfrissebb, szeptember hónap során nyilvánosságra került 
makrogazdasági adatokat (melyek közül kiemelt jelentősége van az augusztusi 

inflációs és a II. negyedévi részletes GDP-adatnak). 
 



13 
 

Eltérés tapasztalható a makrogazdasági folyamatokról alkotott középtávú képben is. 
Az MKKT jóval lassabb kibocsátás-növekedésre és magasabb inflációra számít. A 
rövid távú konjunkturális és inflációs helyzet megítélésében is vannak különbségek. 

Az MKKT valamivel optimistább a reálgazdasági folyamatok megítélésében, 
ugyanakkor kismértékben magasabb inflációt vetít előre. 
 

Végezetül, a kormány előrejelzését övező kockázatok és a feltételezések megítélését 
jelentősen megnehezíti az, hogy a számítások mögötti módszertan dokumentációja 
hiányzik. A költségvetés és az azt megalapozó makroszámítások átláthatóságán 

számottevően javítana az előrejelzési modellek, módszerek ismertetése. 
 
A hosszú távú, 2011-2012-es kilátások az MKKT előrejelzésében kevésbé 

derűlátóak, mint a költségvetési törvényhez benyújtott makropályában. 
Kockázatosnak látjuk a kormány által előrejelzett 4% körüli GDP bővülést, valamint 
az ezt megalapozó erőteljesebb fogyasztás- és beruházásbővülést. Ezt támasztják 

alá a 2. fejezetben megfogalmazottak: nevezetesen, hogy a világgazdasági válság 
középtávon alacsonyabb fenntartható folyó fizetési mérleg hiányt követel meg, illetve, 
hogy a vállalatok tőkeköltsége is várhatóan emelkedik. Ezáltal a gazdaság a jelenleg i 

zérus közeli „potenciális növekedésből” csak fokozatosan térhet vissza egy 
magasabb „potenciális növekedési” ütemre. Ezt erősíti az a kockázat is, hogy vajon a 
fejlett országokban a válságból való kilábalás során milyen mértékű lesz a fiskális és 

a monetáris szigorítás. 
 
A kormány 2011-2012-es növekedési előrejelzésének teljesülése viszonylag gyors 
privát kereslet élénkülést követel meg, valamint tartós profitmarzs-csökkenést.8 

 

Ami a középtávú inflációs kilátásokat illeti, a költségvetéshez benyújtott prognózis 
nem veszi figyelembe azt, hogy a monetáris politika egy viselkedési szabályt követ 
(endogén módon alakul). Ezzel szemben az MKKT előrejelzésében a jegybank a 

monetáris kondíciókat oly módon alakítja, hogy 2011-2012-ben az infláció 
fokozatosan a 3%-os cél közelébe kerüljön, így nem csökkenhet a hivatalosan 
kitűzött cél alatti értékekig. Ezen túlmenően, vizsgálataink arra is rámutatnak, hogy a 

kormány pályájában a múlthoz képest jelentős mértékű – a profitmarzsra negatívan 
ható – tényezőkre van szükség a 2011-2012-es inflációs előrejelzés 
megvalósulásához. Mindezek a kormány középtávú inflációs előrejelzése körüli 

felfelé mutató kockázatokat mutatják. 
 
A költségvetéshez benyújtott makropálya rövid távú alakulását illetően többirányú 
kockázatokat látunk. Egyfelől (amint azt az I.1.sz. Módszertani függelékben 

bemutatjuk) a beérkezett makrogazdasági adatok inkább a kedvezőbb hazai 
konjunkturális kilátásokat valószínűsítik. A szeptemberben publikált 2009. II. 
negyedévi GDP-statisztika szerint az aggregált kereslet tényezői közül a 

készletfelhalmozás kivételével minden felhasználási tétel az általunk augusztusban 
vártnál kedvezőbb lett. Bár már az augusztusi jelentésünk is optimistább aggregált 
keresletet feltételezett, mint amivel a kormány számolt, a legutóbbi adatok ezen 

megítélésünket alátámasztották. Ily módon rövid távon a költségvetéshez benyújtott 

                                              
8
 Ld. I. 2. sz. Módszertani függelék. 
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makropályát illetően a fogyasztás, a beruházás és a nettó export tekintetében pozitív 
kockázatokat látunk.9 

 
Ami az inflációt illeti, megítélésünk szerint a kedvező augusztusi adatok ellenére is 
fennáll annak a kockázata, hogy az áfa-emelés hatása csak fokozatosan tűnik el az 

inflációs várakozásokból, és az infláció 2010-ben meghaladhatja a kormány által 
vártat. Ráadásul a jegybank reakciója, előrejelzésünk szerinti várható 
kamatcsökkentései már 2010-ben is valamelyest magasabb infláció felé 
mutathatnak.10  

 
A munkapiaci folyamatokban a fő kockázat abban rejlik, hogy az MKKT erőteljes 

munkakeresleti alkalmazkodásra (elbocsátásokra) számít, azt feltételezve, hogy a 
vállalatok létszámbeli alkalmazkodása viszonylag gyorsan végbemegy. Eközben a 
költségvetéshez benyújtott makropályában a létszámalkalmazkodás elnyújtottabb 

pályát ír le. Rövid távon tehát a versenyszektor létszámát illetően negatív irányú 
kockázatokat látunk. Ami a nominálbéreket illeti, az MKKT prognózisában a 
magasabb inflációs előrejelzés valamivel magasabb bérinflációhoz is vezet.  

 
Összefoglalva, véleményünk szerint a középtávú (2011-2012-es) folyamatok 
tekintetében jelentős kockázatai vannak egy alacsonyabb növekedés és magasabb 

infláció kialakulásának. Ezt a külső konjunktúra és a globális inflációs folyamatok 
bizonytalansága is alátámasztja. Rendkívüli mértékű a bizonytalanság abban, hogy a 
fejlett országok jelenlegi laza fiskális és monetáris politikája mikor válik szigorúbbá, 

és az mennyiben veti majd újra vissza a globális keresletet. Ellenkező esetben pedig 
a globális inflációnak nőhet meg az esélye. Ehhez adódik még az, hogy a magyar 
gazdaság hosszú távú növekedési potenciálját illetően véleményünk szerint a 

költségvetéshez benyújtott makropályához komoly lefelé mutató kockázatok 
tartoznak. A rövid távú konjunktúrát illetően inkább pozitív irányú kockázatokról 
beszélhetünk, 2010-ben viszont nem zárható ki egy valamivel magasabb infláció 

lehetősége. 

  

                                              
9
 Amint azt a I.1. Módszertani függelékben részletesebben is kifejtjük, a vásárolt fogyasztásban 

jelentkező II. negyedéves, az augusztusi kivetítéshez képesti pozitív irányú meglepetésnek 

valószínűleg csak egy része tekinthető tartós folyamatnak, abban szerepe lehetett a fogyasztás áfa-

emelés miatti előrehozásának, amelyet a júliusi kiskereskedelmi statisztika is megerősíthet. 

Előrejelzésünkben tehát a meglepetést csak korlátozottan érvényesítettük. Bár a bruttó állóeszköz-

felhalmozást illetően 2010-ben az MKKT a kormánynál alacsonyabb növekedéssel számol, annak 

szintje 2009-2010-ben magasabb, mint a kormányé. 
10

 Ez utóbbit mutatja, hogy az I.2. sz. Módszertani függelékben szereplő modell-dekompozíciós 

vizsgálatunkban a monetáris politikai sokkok szerepe 2010-ben a kormány pályájában az alacsonyabb 

infláció felé mutatnak. 
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4. A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat számszaki értékelése  
 

4.1. Költségvetési előrejelzésünk összefoglalása 

 
Ebben a részben számszakilag foglaljuk össze a kormány által benyújtott 
költségvetési törvényjavaslatot, úgy, hogy külön mutatjuk be a belső és a külső 

tételek egyenlegének alakulását. A bevezetőben jelzettek szerint csak a külső 
tételekre van a Költségvetési Tanácsnak saját előrejelzése, a belső tételek esetében 
egységesen átvesszük a kormányzati előirányzatokat. Ezt azért is tesszük, mert a 

belső tételek esetében megvan a parlament diszkrecionális jogköre a költségvetési 
vita során, hogy a kiadási és bevételi szinteket megállapítsa, majd a költségvetés 
végrehajtása során kontrollt is tud gyakorolni a központi kormányzat az előirányzatok 

teljesítése fölött (a szaktörvények megváltoztatása nélkül). Ugyanakkor – az 
augusztusi elemzésünkben felállított lista újraértékeléseként – néhány indokolt 
esetben jelzünk a belső tételekhez kötődő potenciális kockázatokat is. Fontos felhívni 

a figyelmet, hogy a költségvetési tételek belső-külső szétválasztását a saját szakmai 
értékítéletünk alapján tárgyaljuk ebben az elemzésben, ami több ponton is eltér a 
jelenleg érvényes kormányzati állásponttól (erről a kérdésről lásd bővebben az 5. 

fejezetben a 3. számú problémát).  
 
2. táblázat: A központi kormányzat belső egyenlege 2010-ben (milliárd Ft) 

  
Bevételi 

előirányzat 

Kiadási 

előirányzat 

      

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 

előirányzatok bevételei 1296,9   

Befizetés az államháztartás alrendszereiből 40,7   

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 101,4   

Uniós támogatások utólagos megtérülése 3,5   

Egyéb belső bevételek 7,4   

Elkülönített állami pénzalapok 98,0   

Nyugdíjbiztosítási Alap 609,0   

Központi költségvetési támogatások, térítések 595,0   

TB költségvetési szervek bevételei 1,9   

Egyéb bevételek 12,0   

Egészségbiztosítási Alap 664,6   

Központi költségvetési támogatások, térítések 617,3   

TB költségvetési szervek bevételei 0,9   

Egyéb bevételek 46,4   

Bevételek összesen 2821,4   
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Kiadások (belső)     

Egyedi és normatív támogatás   160,6 

Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása   47,2 

Lakásépítési támogatások   147,3 

Fogyasztói árkiegészítés   108,5 

Költségvetési szervek kiadásai   1842,7 

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok   1640,6 

Az államháztartás alrendszereinek támogatása   2367,2 

Társadalmi önszerveződések támogatása   5,3 

Kormányzati rendkívüli kiadások   11,0 

Kezességérvényesítés   20,4 

Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások   81,4 

Egyéb kiadások   38,7 

Tartalékok (általános, cél, stabilitási)   261,5 

Kamat kockázati tartalék   50,0 

Elkülönített állami pénzalapok   244,4 

Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési szervek 

kiadásai   24,7 

Nyugdíjbiztosítási Alap egyéb kiadások   7,2 

Egészségbiztosítási Alap   1169,8 

Gyógyító megelőző ellátás   719,6 

Gyógyszertámogatás   345,4 

Gyógyászati segédeszköz támogatás   45,4 

EA egyéb természetbeni ellátásai   13,1 

Egészségbiztosítási Alap költségvetési szervek 

kiadásai   21,0 

Egészségbiztosítási Alap egyéb kiadások   25,4 

Kiadások összesen   8228,6 

      

Belső tételek egyenlege -5407,2   

 

A külső tételek esetén a költségvetési előirányzatok közvetlenül összevethetők a 

saját számításainkkal. A következő évre a GDP kevesebb mint 0,05%-ával rosszabb 
egyenleget jelzünk előre, ami a következőképpen áll össze: míg a kiadási oldalon 
egy több tételből összeadódó (közel 24 milliárd Ft) túllépést prognosztizálunk, addig 

a bevételi oldalon egy minimális (14 milliárd Ft) bevételi többlettel kalkulálunk. 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy számításainkat elvégeztük a kormány 
makrogazdasági előrejelzése alapján is, ami a főbb adóalapok vonatkozásában 

(bruttó nemzetgazdasági bértömeg, vásárolt fogyasztás, nominális GDP) rendre 
kedvezőtlenebb a saját, az előző fejezetekben részletesen ismertetett 
előrejelzésünknél. Ez utóbbi esetben mintegy 122 milliárd Ft-tal (a GDP közel 0,5 %-

ával) nagyobb hiányszámot kaptunk volna eredményül, aminek nagyjából fele a 
fogyasztási adóknál jelentkezik. A bemutatott eredmények úgy interpretálhatók, hogy 
a deficitcélt komoly kockázatok övezik az adóbevételek elmaradása miatt, 

amennyiben a gazdasági folyamatok 2009 hátralévő részében és 2010-ben a 
kormányzat pesszimistább makroprognózisa szerint alakulnak.  
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3. táblázat: A központi kormányzat külső egyenlege (milliárd Ft) 

Bevételek 
MKKT 

előrejelzés 
Költségvetési 

előirányzat 
Eltérés         

(milliárd Ft) 

Eltérés         
(költségvetési 

előirányzat %-a) 

Gazdálkodó szervezetek 
befizetései 1 062,3 1 063,9 -1,6 -0,2% 

Társasági adó 620,3 609,3 11,0 1,8% 

Hitelintézeti járadék 10,7 13,0 -2,3 -22,0% 

Cégautóadó 20,9 24,0 -3,1 -14,9% 

Energiaellátók jövedelemadója 15,2 20,0 -4,8 -31,6% 

Társas vállalkozások különadója 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Egyszerűsített vállalkozói adó 178,1 182,6 -4,5 -2,6% 

Ökoadók 25,0 25,9 -0,9 -3,6% 

Bányajáradék 48,2 47,0 1,2 2,5% 

Játékadó 64,3 63,1 1,2 1,9% 

Vám- és cukorágazati hozzájárulás  9,1 7,4 1,7 18,9% 

Egyéb befizetések 31,1 32,0 -0,9 -3,0% 

Egyéb központosított bevételek 48,6 47,0 1,5 3,2% 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 254,9 3 264,1 -9,2 -0,3% 

Általános forgalmi adó 2 335,4 2 331,9 3,5 0,2% 

Jövedéki adó 885,2 892,9 -7,7 -0,9% 

Regisztrációs adó 34,3 39,3 -5,0 -14,7% 

Lakosság befizetései 1 969,3 2 051,2 -81,9 -4,2% 

Személyi jövedelemadó és 
magánszemélyek különadója 1 817,4 1 885,4 -68,0 -3,7% 

Adóbefizetések 6,6 5,8 0,8 11,7% 

Illeték befizetések 112,4 110,0 2,4 2,2% 

Egyes vagyontárgyak adója 32,9 50,0 -17,2 -52,2% 

Munkaerőpiaci Alap 298,1 291,4 -6,2 -14,6% 

Szakképzési hozzájárulás 42,8 49,0 -6,2 -14,6% 

Rehabilitációs hozzájárulás 64,6 62,4 2,2 3,4% 

Egészségbiztosítási- és 
munkaerőpiaci járulék MPA-t 

megillető hányada 190,8 180,0 10,8 5,7% 

Nemzeti Kulturális Alap 9,4 10,0 -0,6 -6,5% 

Játékadó bevétel 5-ös lottóból 9,4 10,0 -0,6 -6,5% 

Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap 25,6 23,6 2,0 7,7% 

Innovációs járulék 25,6 23,6 2,0 7,7% 

Nyugdíjbiztosítási Alap 2 387,4 2 325,4 61,9 3,1% 

Munkáltatói és biztosítotti járulék 2 263,0 2 193,3 69,7 3,1% 

Egyéb járulékok és hozzájárulások 
(kedv. nyugd., GYED pénz) 112,7 120,1 -7,3 -6,5% 

Késedelmi pótlék és bírság 11,7 12,1 -0,5 -4,0% 

Egészségbiztosítási Alap 724,1 689,5 34,6 5,5% 

Munkáltatói és biztosítotti járulék 622,5 588,0 34,5 5,5% 

Egyéb járulékok és hozzájárulások 50,7 48,4 2,3 4,5% 

Egészségügyi hozzájárulás 45,8 49,1 -3,3 -7,1% 

Késedelmi pótlék és bírság 5,1 4,0 1,1 22,0% 

Bevételek összesen 9 740,1 9 726,6 13,6 0,1% 
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Kiadások 

MKKT 
előrejelzés 

Költségvetési 
előirányzat 

Eltérés         
(milliárd Ft) 

Eltérés         
(költségvetési 

előirányzat %-a) 

        

Családi támogatások, szociális 
juttatások 640,4 642,8 -2,4 -0,4% 

Családi támogatások 459,6 461,8 -2,2 -0,5% 

Jövedelempótló és kiegészítő 
szociális támogatások 154,0 152,9 1,1 0,7% 

Különféle jogcímen adott 
térítések 26,8 28,1 -1,2 -4,6% 

Hozzájárulás az EU 
költségvetéséhez 224,6 220,8 3,9 1,7% 

Passzív ellátások 140,7 143,5 -2,7 -1,9% 

Nyugellátások 2 917,8 2 902,5 15,3 0,5% 

Egészségbiztosítási Alap 247,4 237,7 9,7 3,9% 

Táppénz 100,3 96,5 3,8 3,8% 

GYED 95,1 90,0 5,1 5,3% 

EA egyéb pénzbeli ellátásai 52,0 51,1 0,9 1,7% 

Kiadások összesen 4 170,9 4 147,2 23,7 0,6% 

           

Külső tételek egyenlege 5 569,2 5 579,4 -10,2 -0,2% 

 
 
A következőkben néhány kiemelt külső tételről részletesen is szólunk, részben azok 

meghatározó nagyságrendje miatt, részben pedig azért, mert sajátos kockázatot 
érzékelünk a kormány előirányzata kapcsán. A bevételi oldalon a fogyasztási adók 
mindegyikére kiterjed az azzal kapcsolatos bizonytalanság, hogy a gazdasági válság 

milyen mértékben rendezte át a fogyasztási szerkezetet, illetve milyen szintre és 
milyen ütemben „áll helyre” a recesszió mélypontja után a háztartások fogyasztása. A 
lakosságot terhelő befizetéseknél a szabályozási változások költségvetési hatásának 

becslése (pl. közteher kivetése a jelenleg adómentes természetbeni juttatásokra), 
illetve a jövőre bevezetendő vagyonadó „beárazása” jelent speciális problémát. A 
kiadási tételek közül meghatározó jelentősége miatt a nyugdíjkiadásokat tekintjük át.  
 

Az általános forgalmi adóra és a jövedéki adóra adott számításunk nagyságrendileg 

megegyezik a kormányzati prognózisokkal, annak ellenére, hogy a mi előrejelzésünk 
egy optimistább vásárolt fogyasztási pályán alapul.11 Áfa-előrejelzésünkben három 

tényező hatásával számolunk: hogyan változik a lakossági fogyasztás nagysága, a 
fogyasztás összetétele, valamint az adókulcsok mértéke. Számításaink szerint 2009-

ben a nominális fogyasztás 2,8%-kal csökken, míg jövőre 2,5%-kal nő. Ez a 
visszaesés két csatornán keresztül is befolyásolja a beszedhető áfa mértékét: 
egyrészt csökkenti az adó alapját, másrészt átrendezi a fogyasztás szerkezetét az 

alacsonyabb kulccsal adózó termékek javára12. A második félévben az adóbevétel-

                                              
11

 A fogyasztási adókra vonatkozó előrejelzéseink részletes bemutatása megtalálható a Módszertani 
függelék II.3-as alfejezetében. 
12

 A személygépkocsi eladások augusztusig mért meredek zuhanása (-57%) mellett a KSH 

kiskereskedelmi gyorsjelentései is ilyen folyamatokról számolnak be 2009 első hét hónapjáról: például 

a bútor és háztartási cikk (-12%) eladások is jelentősen visszaestek a tavalyi hasonló időszakhoz 

képest. 
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csökkenést ellensúlyozhatja a normál kulcs 20-ról 25%-ra történő növelése. 
Ugyanakkor bizonyos termékek (pékáruk, tejtermékek, távfűtés, és belföldi 
szálláshely szolgáltatás) 18%-os kulcsba sorolása a fogyasztásban betöltött relatív 

súlyukat növelheti, ami viszont gyengíti az ÁFA-változás bevételnövelő hatását. 
Összefoglalva, a normál kulcs megemelése növeli a bevételeket, viszont a 
jövedelmek csökkenése, a fogyasztás átrendeződése és bizonyos termékcsoportok 

kedvezményes kulcsba történő átsorolása csökkenti a várható bevételt. Ezen 
hatások közel egyidejű, nagymértékű változása véleményünk szerint jelentős 
bizonytalanságot okoz mind a kormány, mind a saját előrejelzésünkben. 
 

A jövedéki adónál is bizonytalanságot okoz, hogy a csökkenő volumenek okozta 

bevételkiesést hogyan ellensúlyozza az elfogadott kulcsemelések hatása. 2009-ben 

megfigyelhető volt, hogy különösen a cigaretta és alkoholtermékek fogyasztása 
jelentősen visszaesett az előző év azonos időszakához képest. Nem egyértelmű, 
hogy 2010-ben tovább csökken-e az érintett termékkör vásárlása a reálfogyasztási 

dinamikával párhuzamosan, vagy esetleg a jelenlegi alacsonyabb szinten 
stabilizálódik. Ezen túlmenően a jövedéki termékeknél a magasabb adóteher 
megnöveli az adóelkerülés veszélyét, ami további bizonytalanságot visz az 

előrejelzésbe. 
 

A Költségvetési Tanács a kormányzat 39,3 milliárd Ft-os regisztrációs adóbevétel 

prognózisánál körülbelül 13%-kal alacsonyabb bevételre számít 2010-ben. Ennek 
hátterében több tényező eltérő megítélése állhat. Egyfelől a bevételeket 
meghatározó újautó-eladások elmúlt évekbeli szintjének kialakulásában fontos 

szerep jutott a kibővült finanszírozási lehetőségekre támaszkodó lakossági 
keresletnek. Ezek a lehetőségek tartósan beszűkültek, és középtávon nem várható, 
hogy az autóértékesítés a válság előtti szintre – ami még 2007-ben is a lakossági 

fogyasztás 5,6%-át tette ki – térjen vissza. A finanszírozás elmaradása miatti 
középtávú keresletcsökkenés konzervatív megközelítéssel is 25%-osra becsülhető. 
Ezen kívül a visszaesésben a recesszió miatt kieső autóvásárlások hatása is 

megjelenik. Itt az a lényegi kérdés, hogy ez milyen időtávon igazodik vissza az új 
„egyensúlyi” értékhez, más szóval a 2010-re tervezett vásárlások mekkora részét 
halasztják el a háztartások, és az elmaradt 2009-es autóbeszerzéseket mikor fogják 

majd pótolni. A prognózis során a lakossági kereslet fokozatos erősödésével 
számolunk a makrogazdasági előrejelzésünkkel összhangban oly módon, hogy az 
autóeladások öt év alatt érik el a finanszírozás részbeni kiesésével korrigált 

„egyensúlyi” értéket. Mivel jelentős a bizonytalanság annak a megítélésében, hogy a 
tartós fogyasztási cikkeknél a kilátások javulásával párhuzamosan milyen ütemben 
emelkednek a lakossági kiadások, ezért akár 10-15%-os lefelé mutató kockázatot 

tartalmaz még saját előrejelzésünk is. 
 

2010-től a korábban adó- és járulékmentes természetbeni és egyéb juttatások 

jelentős része után közterhet kell fizetni. A korábbi években mintegy 200 milliárd Ft 
értékben nyújtott juttatást 25%-os kifizetői adó terheli majd, például az üdülési csekk 
és a melegétkezési utalvány esetében. Ezeknél azt valószínűsítjük, hogy a 

munkáltatók bruttó értékben a korábbi évekhez hasonló összegben nyújtanak ilyen 
juttatásokat, de az adót gyakorlatilag áthárítják az alkalmazottakra (részletes  
számításainkat lásd a II.4.1-es pontban a Módszertani függelékben). Egy másik, 

mintegy 260 milliárd Ft-ot kitevő kört – például a hideg étkezési utalványt – 2010-től 
54%-os kifizetői adó, valamint az adóval növelt rész után 27%-os járulékfizetési 



20 
 

kötelezettség terheli. Itt azzal a feltételezéssel élünk, hogy a közterhet a 
munkavállalóra hárítják és a továbbiakban csak fele ekkora összegben adnak a 
munkáltatók ilyen juttatást. 2010-től az összevont adóalapba tartozó, de adóterhet 

nem viselő járandóságok – például lakáscélú munkáltatói támogatás – után nem 
számítunk érdemi adóbevételre, mivel feltételezésünk szerint ez kevés 
munkavállalónál okoz sávátlépést. A fentieken kívül a teljesen adókötelessé váló 

juttatások (mint pl. a napidíj) figyelembe vételével összességében a korábban adó- 
és járulékmentes juttatások esetében 130 milliárd Ft-os többletbevétel keletkezhet. 
 

Becslésünk nagymértékben függ attól, hogy milyen viselkedési hatást feltételezünk a 
munkáltatók részéről. Egy korábbi, a mostaninál szigorúbb adóztatási politika esetén 
a Kopint-Tárki felmérése szerint a vállalatoknak csupán harmada adott volna a 

jövőben is étkezési utalványokat, így egy kevésbé szigorú rendszer esetében az 
általunk várt 50%-os arány reálisnak értékelhető. Ugyanakkor egyedi vállalati adatok 
és a vállalatok viselkedésére vonatkozó információ hiányában nagymértékű 

bizonytalanság övezi a munkáltatók reakcióját, így az általunk prognosztizált 
többletbevétel esetében ezt mindenképpen szem előtt kell tartani.13 

 

A nagyértékű vagyontárgyakra – lakóingatlanokra, nagyteljesítményű gépkocsikra, 
vízi- és légijárművekre – 2010-től bevezetett adóból a kormány 50 milliárd Ft-os 

bevételt vár. Megítélésünk szerint e bevételi tétel teljesülése két ok miatt nagyon 
bizonytalan. Egyfelől a bevételi előirányzat 98%-át kitevő, lakóingatlanokra kivetett 
adó alapjának becsléséhez nem állnak rendelkezésre kellő részletezettségű adatok 

és az ezek pótlásaként felhasznált forgalmi érték adatok nem tekinthetők 
reprezentatívnak az ingatlanállomány egésze tekintetében (részletesen lásd a II.4.3-
es pontot a Módszertani függelékben). Ez a probléma az előirányzat becslésének 

mindkét irányú hibáját előidézheti. Ezen túlmenően azonban az MKKT úgy ítéli meg, 
hogy a kormánynak az ingatlanok érték szerinti megoszlására vonatkozó becslése 
indokolatlan mértékben tér el a Központi Statisztikai Hivatal birtokában lévő ingatlan-

érték adatoktól. Az előirányzat felülbecslésének további forrása, hogy az 
érvényesíthető adókedvezmény várt nagyságát és az adófelfüggesztés hatását a 
rendelkezésre álló információk alapján nem lehet megbízhatóan becsülni és ez 

ismereteink szerint nem is történt meg. A fenti okok miatt – továbbá fenntartva, hogy 
a hiányos információk az MKKT munkáját éppúgy nehezítették, mint a kormány 
szakértőiét – az MKKT reális veszélynek tartja, hogy ez a tétel az előirányzatnál jóval 

kisebb lesz, nem haladva meg a 32,9 milliárd Ft-ot. 
 

A kiadási oldal domináns tételére rátérve érdemes kiindulópontként rögzíteni, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Alap 2009. évi kiadásainak várható összege jelentős mértékben – 

hozzávetőleg 95 milliárd Ft-tal – el fog maradni az előirányzattól, aminek elsődleges 
oka a 13. havi nyugdíj évközi eltörlése. Ez a kiadáscsökkentő intézkedés valamint 
több korábbi jogszabály-módosítás – így az előrehozott öregségi nyugdíj és a 

rokkantsági nyugdíjra vonatkozó szabályok szigorítása – éreztetni fogja hatását 
2010-ben és az azt követő években is. A jövő évi ellátási kiadások teljes és ellátás-
típusonkénti összegére vonatkozó kormányzati előirányzat és az MKKT becslése 

egymással összhangban van. A kismértékű (összesen 0,5%-os) eltérést részben a 

                                              
13 Érdemes megemlíteni, hogy a jövő évtől kifizetői adóval terhelt juttatások általunk feltételezett 
50%-os mértékű csökkenésének továbbgyűrűző hatásai (pl. a vállalati munkaköltség csökkenése, a 
korábban erre fordított összeg egy részének bérként való kifizetése) enyhe pozitív kockázatot jelent a 
profittól és a bértől függő adóbevételek vonatkozásában. 
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makrogazdasági folyamatokra, ezen belül a fogyasztói árindexre, részben a korábbi 
intézkedések hatásainak időbeliségére vonatkozó feltételezések különbsége okozza  
(a részletes indokláshoz lásd a II.9-es alfejezetet a Módszertani függelékben). 

Összegszerűen kismértékű, azonban saját kiadási tételéhez képest jelentős 
bizonytalanságot tartalmaz a rokkantsági járadék, mint új és még felfutóban lévő 

ellátás. Az ebből fakadó eltérés nagyságát +/- 2 milliárd Ft-ra, a teljes ellátási 

kiadások +/- 0,25%-ára tesszük. Az ellátási kiadások becslését összességében 
megalapozottnak tartjuk.  
 

4.2. Az augusztusi kockázati lista 2010-es elemeinek nyomonkövetése 
 
2009. augusztus 18-i elemzésében a Költségvetési Tanács bemutatott nyolc olyan, 

döntően 2010-et és az azt követő éveket érintő költségvetési kockázatot, amelyek 
közös sajátossága, hogy felettük a költségvetési törvény elfogadása után már nincs 
érdemi kontrollja a központi kormányzatnak. Álláspontunk szerint ezeket a 

kockázatokat a költségvetés tervezése, illetve vitája során kell megnyugtatóan 
kezelni. Ebben az alfejezetben röviden visszatérünk a nyolcból hat olyan faktorra, 
amelyek már 2010-ben is éreztethetik potenciálisan a hatásukat. A maradék két 

tényező vizsgálatát akkor fogjuk elvégezni, amikor a kormány középtávú (2011-2012-
re is vonatkozó) költségvetési terveit (MNB veszteségtérítése, illetve a 2011-es 
fedezetlen szja csökkentés) értékeljük majd. 

 

A MÁV finanszírozása 

 
A vasúti közlekedés támogatása a költségvetés két fejezetében is megjelenik. Egyik 
rész a fogyasztói árkiegészítés, a másik az egyedi és normatív támogatások soron 

található. Közgazdasági értelemben a MÁV Zrt. éves vesztesége a vasút 
támogatásaként értelmezendő. A teljes támogatási igény összességében – vállalati 
vagy menetrendi átalakítások hiányában – nem változhat, a diszkrecionális 

költségvetési döntések mindössze a teljes támogatás szerkezetét és időbeli lefutását 
képesek módosítani. Ezek összege az utóbbi években már eléri a GDP 1 %-át, de 
ennek jelentős része gyakran nem jelenik meg explicit formában a költségvetési 

törvényekben. Az Áht. módosításának eredményeképpen 2010-től a többségi állami 
tulajdonú gazdasági társaságok eredményét el kell számolni a mérlegkészítés 
évében (lásd ehhez részletesen a 5. fejezet 4. számú pontját). Számításaink szerint 
a vasút működtetésének költségvetési vonzatai a következőképp alakulnak 2010-

ben: 
 
4. táblázat: A vasúti közlekedés 2010-es teljes finanszírozási igénye (milliárd Ft) 

1. Fogyasztói árkiegészítés (MÁV-Start) 19,2 

2. Egyedi és normatív támogatások (MÁV-Start) 157,6 

3. MÁV Zrt. előző évi vesztesége (Többségi áll-i tul. váll. kiadásai) 65,2 

Vasút teljes finanszírozási igénye 242 
 

A 2010-es költségvetési törvényjavaslat hatására a teljes helyközi közlekedés 
támogatási előirányzatai 40 milliárd Ft-tal csökkennek. A hosszú átfutási idő, illetve a 

reorganizáció egyszeri költségei miatt nem látjuk reálisnak hogy akár átfogó, 
szervezeti átalakítások érdemben módosíthatnák fenti számításainkat. 
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Következésképpen nem csak a 40 milliárd Ft-os bejelentett megtakarítás 
megvalósulása kapcsán látunk komoly kockázatokat, hanem még azon túlmenően is 
többlettámogatásra szorulhat a vasút, akár 25-30 milliárd Ft összegben. 

 

Állami kezességek és garanciavállalások 

 
A 2007 óta tapasztalható tendenciával összhangban 2009 első félévében az állami 
kezességvállalások állománya tovább emelkedett, s mintegy 250 milliárd Ft-tal 

haladta meg a 2008 végi 2300 milliárd Ft-os szintet. Az állománynövekedést jelentős 
részben a kiállítási garanciák állományának átmeneti megugrása magyarázza, de a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban: HG) állománya is 30 milliárd Ft-tal (390 

milliárd Ft-ra) bővült. 
 
A 2010-es garanciabeváltási kilátásokat a kezességvállalási keretek, a keret-

kihasználtság, valamint a várható beváltási arányok változásai határozzák meg. A 
költségvetési törvényjavaslat változatlanul hagyja a 2009-es kezességvállalási 
keretek többségét 2010-re. Emelésre a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. további 

forrásbevonása és -megújítása, a tervezett 2010-es kiállítások garanciaszükséglete 
és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. miatt került sor. A költségvetési kockázatokat 
csökkenti, hogy a HG korábbi 900 milliárd Ft-os keretét a törvény 550 milliárd Ft-ra 

tervezi mérsékelni. Ennek a lépésnek a kockázatmérséklő hatása még kevésbé érin ti 
a következő évet (mivel a HG garanciakerete egyelőre nem effektív korlátja a 
működésének), hanem inkább hosszabb távon fog jelentkezni.  

 
2009 első felében általában stagnáltak a keretkihasználtsági arányok, emiatt 
várhatóan a kezességbeváltások növekedésében nagyobb szerepet fog játszani a 

beváltási arányoknak a folytatódó válság nyomán bekövetkező növekedése. A 
kormány 2010-ben összességében 20,4 milliárd Ft kiadással számol ezen a soron, 
ami csak csekély mértékben magasabb a 2009-es prognózisnál. Az MKKT 

számításai szerint – a kezességvállalási keretekkel kapcsolatos rendelkezéseket is 
figyelembe véve – a költségvetés várható kiadásai 5-6 milliárd Ft-tal meghaladhatják 
a tervezett értéket. Összességében a korábban14 jelzett nagyságrendnél kisebb 

kockázatot érzékelünk a kezességvállalások kiadásai esetén.  
 

Kockázatok az önkormányzati egyenleg alakulásában 

 
Korábbi elemzésünk felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok egy részének 
jelentős mennyiségű likvid eszköz (kb. 550-600 milliárd Ft) áll rendelkezésére, 

amelyet saját belátása szerint használhat fel. Ez lehetőséget teremt arra, hogy egy-
két éves időtávon semlegesítsék a központi kormányzat kiadáscsökkentő lépéseinek 
hatását. A központi alrendszer költségvetési döntései csak azt tudják meghatározni, 

hogy milyen jogcímen csökken a korábbi központi támogatási szint, az 
önkormányzatok tényleges kiadási szintjére nincsenek közvetlen hatással. A 
benyújtott költségvetési törvényjavaslatban az önkormányzati szektor támogatása 
197 milliárd Ft-tal (a GDP 0,8%-ával) csökken a 2009-re várthoz képest, ami három 

tényezőből adódik össze: (1) 120 milliárd Ft-os bruttó támogatáscsökkentés, (2) a 
központi kormányzat nem engedi át az önkormányzatoknak a munkáltatói 

                                              
14

 Lásd 2009. augusztusi kiadványunkat. 
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járulékcsökkentés nyomán keletkező bérköltség-csökkenést, (3) demográfiai okokból, 
illetve a korábbi reformlépések miatt is csökkennek a különféle normatívák. A szektor 
egyenlegében a kormányzat várakozása szerint az idei évi 0,3%-os GDP arányos 

deficit 0,7%-ra nő 2010-ben, vagyis ceteris paribus a támogatáscsökkenésnek csak 
egy része csapódna le a deficit növekedésében. Ráadásul a korábbi tapasztalatok 
alapján a választási években rendre érvényesül egy hagyományosan a beruházási 

kiadások megugrásából fakadó hiánynövekedés az önkormányzati szektorban. 
Tekintettel arra, hogy sem a fejlesztési támogatások sem az egyéb kiadások 
csökkentése nem épül strukturális átalakulásra (pl. az önkormányzati 

intézményrendszer áramvonalasítása), így a jelzett kockázatra vonatkozó 
megállapításainkat továbbra is fenntartjuk.  
 

Munkanélküliséghez kapcsolódó passzív ellátások 
 
A jelenlegi gazdasági környezetben tovább emelkedő munkanélküliség költségvetési 

hatásai kapcsán korábbi elemzésünk több mint 50 milliárd Ft-os kiadástúllépést 
valószínűsített 2009-re a munkanélküliségi támogatásokban az eredeti, 100 milliárd 
Ft körüli előirányzathoz képest. Optimistább munkapiaci előrejelzésünk 

következtében 2 milliárd Ft-tal alacsonyabb kiadási szintet valószínűsítünk 2010-re, 
mint a kormányzat 142 milliárd Ft-os tervszáma. Összességében véleményünk 
szerint a passzív ellátások kiadásait a kormányzat megalapozott módon tervezte 

meg, a korábban jelzett kockázat eltűnt a tétel körül. 
 

Társasági nyereségadó 
 
Korábbi elemzésünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a társasági adóból származó 

bevételekre nem csak a recesszió elhúzódása jelenthet tartós kockázatot, hanem az 
a lehetőség is, hogy a veszteségek elhatárolásának lehetősége időbeli késleltetéssel 
még alacsony szinten tarthatja a vállalati befizetéseket a válság enyhülése után is. 

Ezt a kockázatot aláhúzza, hogy már a 2008. évben megfigyelhető volt a negatív 
adóalapok állományának megugrása (534 milliárd Ft-ról 1 370 milliárd Ft-ra), amely 
feltehetően a kedvezőtlen gazdasági környezet hatására 2009-ben tovább fog 

növekedni. Becsléseink szerint a 2010-ben ebből fakadó adóbevétel-kiesés a 35-40 
milliárd Ft-ot is elérheti. Mivel az MKKT prognózisa a társasági adóra még ennek a 
korrekciónak a figyelembe vételével is meghaladja a kormányzati előrejelzést 

(mintegy 10 milliárd Ft-tal), ezért úgy értékeljük, hogy a társasági adóbevételek 
tervezése konzervatívnak mondható. 
 

Visszalépési lehetőség az állami nyugdíjpillérbe 
 
Augusztus végi adatok szerint kevesebb, mint ezren kezdeményezték eddig a 

visszalépést az állami rendszerbe a potenciálisan erre jogosult, 1957 előtt született 
körülbelül 120 000 magánnyugdíjpénztári tagból. Az átlépés adminisztratív időigénye 
miatt a visszalépők pénztári számlaegyenlegének visszautalásából fakadó egyszeri 

többletbevétel érintheti a 2010. évi költségvetési számokat is. Fel szeretnénk 
azonban hívni a figyelmet, hogy a visszalépések következtében már a nem túl távoli 
jövőben, a visszalépő magánpénztári tagok számától, korábbi és várható 

járulékköteles jövedelmétől és koreloszlásától függően növekedni fog az öregségi 
nyugdíjkiadások szintje. A pótlólagos kiadások pontos mértéke 2010 januárja után – 
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amikor az átlépők létszáma és egyéb jellemzői ismertté válnak – jól becsülhetővé 
válik. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a beterjesztett törvényjavaslat nem számol a 
visszalépésekből fakadó többletbevételekkel (az MKKT sem), ami prudens 

tervezésként értékelhető.  
 

4.3. Az ESA-95 szerinti deficitmutató levezetése 
 

A költségvetési törvényjavaslat az Áht. előírásainak megfelelően bemutatja, hogy az 
ESA-95  módszertan (pontosabban az úgynevezett maastrichti mutatószámok) 

szerint hogyan alakul az államháztartás egyenlege. A kormány a középtávú 
terveiben15 a következő évre a GDP arányában 3.8%-os deficit elérését vállalta, 

amely célkitűzést rögzíti a nemzetközi hitelcsomag gazdaságpolitikai 
feltételrendszere is. A következő táblázat bemutatja sematikusan, hogyan jutunk el a 
költségvetés központi alrendszerének egyenlegeiből az ESA számig a benyújtott 

törvényjavaslat alapján.  
 
5. táblázat: Különböző fiskális egyenlegek 2010-ben a költségvetési törvényjavaslat 
alapján 

 milliárd forintban a GDP arányában  

Belső tételek egyenlege -5407,2 -20,56% 

Külső tételek egyenlege 5432,1 +21,21% 

Kamategyenleg -1042,5 -3,96% 

Központi alrendszer pénzforgalmi egyenlege -870,4 -3,31% 

Önkormányzati rendszer pénzforgalmi 

egyenlege 
-190,0 -0,72% 

Államháztartás pénzforgalmi egyenlege -1060,3 -4,03% 

ESA-híd (eredményszemléletű számbavétel, 

szervezeti kör, stb.) 
n.a. +0.20% 

Maastrichti egyenleg n.a. -3,8% 

n.a.: A költségvetési törvény csak GDP arányosan adja meg az értékét. 

 

A Költségvetési Tanács csak a külső tételekre és a kamatkiadásokra készít saját 

számításokat, így az ESA mutatóra vonatkozó becslésünk csak a külső egyenlegben, 
valamint az adósságszolgálati terhekben térhet el a kormányzati prognózisoktól. A 
külső tételekre vonatkozóan a fenti tábla bemutatta a számításainkból adódó enyhe 

eltérést, ami teljes egészében lecsapódik az ESA prognózisunkban is. A 
kamatkiadásokban a 10 milliárd Ft-tal kedvezőtlenebb külső egyenleg miatt ceteris 
paribus kevesebb mint 1 milliárd Ft-os többlet várható.  
 

A bemutatott összefüggésekből következően a Költségvetési Tanács úgy véli, hogy a 
szűkebben vett központi alrendszerre vonatkozó kormányzati tervekben nem 

látszanak az ESA-95 módszertan szerint számított 3.8%-os GDP-arányos deficitcél 
elérését közvetlenül megakadályozó tételek. Ugyanakkor a deficitcélt komoly 
mértékű kockázatok övezik a fentebb szereplő (ebben az elemzésben nem 

számszerűsített) faktorok miatt. Az esetleges deficit-túllövés csak bizonyos mértékig 

                                              
15

 A részletekért lásd például a legutóbb májusban aktualizált féléves konvergencia beszámolót. 
Letölthető: http://www.p-m.hu/web//home.nsf/portalarticles/01A143AE74E5B93AC12575C900230ECF 
?OpenDocument   

http://www.p-m.hu/web/home.nsf/portalarticles/01A143AE74E5B93AC12575C900230ECF%20?OpenDocument
http://www.p-m.hu/web/home.nsf/portalarticles/01A143AE74E5B93AC12575C900230ECF%20?OpenDocument
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ellentételezhető a központi alrendszerbe épített költségvetési tartalékokkal16. 
Ráadásul, a tartalék felhasználásának ütemezése nem szükségszerűen igazodik a 
terven felüli deficittel kapcsolatos információk ismertté válásához.      

 
Továbbá azt is meg kell jegyezni, hogy az állami vállalatok eredményének 
szabályszerű elszámolása nagyságrendileg 75 milliárd Ft-tal rontaná az 

államháztartás pénzforgalmi egyenlegét (a bővebb indoklást lásd az 5. fejezetben a 
4. számú problémánál). Ugyanakkor ez utóbbi deficitrontó hatás nem jelentkezik az 
ESA számokban a szűkebb szervezeti lefedés miatt.  

5. A 2008. évi LXXV. törvény előírásainak érvényesülése a 2010. évi 
költségvetési törvényjavaslatban 
 
A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi 

LXXV. törvény 20. §-a több ponton módosította az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvényt. A KF tv. 19.§ (6) bekezdés előírja, hogy „A 2010. évi költségvetési 
törvény előkészítésénél és elfogadásánál a 22.§-ban foglalt rendelkezéseket 

figyelembe kell venni.” A Költségvetési Tanács véleménye szerint a T/10554 számon 

benyújtott költségvetési törvényjavaslat ennek az előírásnak számos ponton nem 
tesz eleget, ezért a Költségvetési Tanács javasolja, hogy az Országgyűlés megfelelő 

módosító javaslatok elfogadásával a szükséges változtatásokat hajtsa végre.  
 
1. Az államháztartás központi alrendszere 

 
Probléma: 
A költségvetési törvényjavaslat nem valósítja meg az Áht. 2.§(1) 

bekezdésének rendelkezését, amely egységes központi alrendszert hoz létre 
az államháztartáson belül.  
 
Következmény: 

A költségvetési törvényjavaslat rosszul számolja ki a központi költségvetés 
kiadási főösszegét, és ezért az általános tartalék tervezett összege nem felel 
meg az Áht. vonatkozó előírásának. 

 
Magyarázat: 
A jelenleg hatályos Áht. szerint az államháztartás négy alrendszerből áll. Ezek 

közül három tekinthető központi alrendszernek, a központi kormányzat, az 
elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai. Az 
eddigi költségvetési prezentáció a három központi alrendszer költségvetését 

teljesen elkülönítve kezelte. A központi kormányzat költségvetésének neve 
volt központi költségvetés. A kormány elismeri, hogy a korábbi (1) központi 
költségvetés, (2) elkülönített állami pénzalapok költségvetése, (3) 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetése szétválasztásnak el 
kell tűnnie, hiszen a törvényjavaslat 1. számú mellékletében folytonosan 
követik egymást az egyes költségvetési fejezetek, beleértve a különféle alapok 

költségvetéseit is. Ugyanakkor a törvényjavaslat 2. számú mellékletéből – 
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 Erre a szerepre elsősorban a 79 milliárd Ft-ra tervezett stabilitási tartalék alkalmas. 



26 
 

helytelenül – úgy tűnik, mintha központi kormányzatnak három költségvetése 
lenne: „Központi költségvetés”, „Elkülönített állami pénzalapok” és 
„Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai”. A központi költségvetés a központi 

kormányzat teljes költségvetését kell, hogy jelentse. Az egységes központi 
alrendszer költségvetési tervében természetesen a fejezetek közötti 
pénzátadások konszolidálására lehetőség van, ami a törvényjavaslat adatait 

figyelembe véve mintegy 1250 milliárd forinttal csökkenti a központi 
költségvetés (vagyis a központi alrendszer költségvetésének) 13529,1 milliárd 
forintos konszolidálatlan kiadási főösszegét. Mivel az Áht. 26.§ (1) bekezdése 

szerint az általános tartalék összegének el kell érnie a központi költségvetés 
kiadási főösszegének legalább 0,5 százalékát, a minimális tartalékszint még a 
konszolidálás végrehajtása esetén is meghaladja a 61 milliárd forintot (anélkül 

a 67,6 milliárd forintot). Ezzel szemben a benyújtott törvényjavaslat jelenleg 
csak 57,3 milliárd forint általános tartalékkal tervez. 
 

A korábbi három alrendszer egységes - immáron "központi költségvetés"-ként 
történő bemutatásának célja, hogy azokat tartalmilag és formailag is 
átláthatóbbá tegye és megfeleljen azon helyzetnek, miszerint az alapszerűen 

finanszírozott állami feladatokkal kapcsolatban keletkező kötelezettségek 
ugyanazt a Magyar Államot terhelik, mint amely a központi költségvetésben 
megjelenő többi feladata mögött megjelenik. A költségvetés bemutatásának ez 

a módja önmagában nincs hatással a szaktörvényekben foglaltakra, így 
például a szakmai irányítással és igazgatással kapcsolatos hatáskörökre, 
felelősség- és munkamegosztásra. 

 
Egy lehetséges megoldás: 
A törvény 2. számú melléklete lecserélendő, és az általános tartalék – 

megfelelő ellentételezés mellett – legalább 61 407 millió forintra 
megemelendő. 

 

2. A külső tételek listájának jogszabályi helye  
 
Probléma: 

A külső tételek listáját, amelyet jelenleg a 10. melléklet tartalmaz, a 
költségvetési törvény helyett az Áht-nak kellene tartalmaznia.  
 

Következmény:  
A külső tételek listájáról évente, rendszerszerűen újranyílik a vita, ami 
nyilvánvalóan lehetetlenné teszi a költségvetési szabályok következetes 

alkalmazását, és nem egyeztethető össze a költségvetési politika és 
prezentáció átláthatóságának követelményével. 
 

Magyarázat: 
A KF tv. 22.§ (3) bekezdése nyomán az Áht. 2/A. § (2) bekezdés c) pontja 
szerint „külső tételek: költségvetési törvények által közvetlenül nem 

befolyásolható, a 3. § szerinti elsődleges bevételek és kiadások” Az új 3. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy „Külső tételnek csak olyan költségvetési tétel 
tekinthető, amelyről e törvény kifejezetten kimondja, hogy külső tétel.” 

Költségvetési törvény évente készül, a külső tételek listájának viszont hosszú 
időn keresztül stabilnak kell lennie, hiszen a külső és belső tételek 
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megkülönböztetése alapvető szerepet játszik a költségvetési szabályok 
alkalmazásában.  
 

Egy lehetséges megoldás: 
A törvényjavaslat 11. számú mellékletét – a tartalomra vonatkozó szakmai 
egyeztetést követően – át kell helyezni az Áht-ba, az 5.§ (4) bekezdése pedig 

törlendő. 
 
3. A külső tételek listájának tartalma  

 
Probléma: 
A külső tételek listája nem felel meg az Áht előírásainak, mivel a lista több 

eleme nem tesz eleget az Áht. 3.§ (2) bekezdésében megfogalmazott 
követelményeknek. 
 

Következmény: 
Az Áht. 12.§ (5) bekezdése 2010. január 1-től kimondja, hogy „A külső 
kiadások és a kamatkiadások a költségvetési törvény kifejezett rendelkezése 

nélkül is teljesíthetők”.  Amennyiben a törvény külső tételnek minősítené 

például a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap valamennyi kiadását, akkor 
például megszavazott költségvetési törvény hiányában korlátlanul lehetne 

költeni nukleáris hulladéktárolók építésére. 
 
Magyarázat: 

A KF tv. 22.§ (3) bekezdése módosítja az Áht. 3.§ -át, és kimondja, hogy  
„(2) Azok az elsődleges bevételek és kiadások minősíthetők külső tételnek, 
amelyek 

 
(a) egyedi jogosultságot vagy kötelezettséget létrehozó törvényi 
rendelkezés végrehajtását szolgálják, és 

(b) adott évre vonatkozó összegét az a) pontban meghatározott törvényi 
rendelkezés, valamint magángazdasági és demográfiai folyamatok 
egyértelműen meghatározzák 

 
(3) Külső tételnek minősülnek a törvényben kihirdetett nemzetközi 
szerződésben meghatározott kifejezett fizetési kötelezettségek teljesítését 

szolgáló elsődleges bevételek és kiadások”. 

 
A kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat ezzel szemben külső 

tételnek kívánja minősíttetni pl. az elkülönített állami pénzalapok valamennyi 
bevételét és kiadását, beleértve a Munkaerőpiaci Alap aktív támogatásait, 
vagy a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap valamennyi kiadását, amelyekről 

nyilvánvaló, hogy nem tesznek eleget az Áht. szerinti követelményeknek. 
 
Egy lehetséges megoldás: 

A külső tételek felsorolásáról szóló szakértői és politikai vitát az Áht. 
módosításának keretében le kell folytatni.  
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4. Az állami vállalatok eredményének elszámolása 
 
Probléma: 

A költségvetési törvényjavaslat bevételként számolja el az állami tulajdonú 
társaságoktól 2010-ben elvonni tervezett, mintegy 30 milliárd Ft értékű 
osztalékot, ugyanakkor nem számolja el a többségi állami tulajdonú 

társaságok 2009. évi eredményét, ami az MKKT becslése szerint 46 milliárd Ft 
nyereség és 91 milliárd Ft veszteség egyenlege. 
 

Következmény: 
A kormány által benyújtott törvényjavaslatban számított költségvetési 
egyenleg nem felel meg az államháztartási törvény előírásainak, a helyesen 

számított érték mintegy 75 milliárd Ft-tal rosszabb lenne. 
 
Magyarázat:  
A KF tv. 22.§ (4) bekezdése értelmében „A többségi állami tulajdonban lévő 
gazdasági társaságok számviteli eredményének az állami tulajdonra eső 
arányos részét a mérlegkészítés évében költségvetési tételként  el kell 

számolni. A veszteséget kiadásként, a nyereséget bevételként kell 
elszámolni.” Ezzel párhuzamosan a 22.§ (5) bekezdése nyomán az Áht. 8/A. § 

(3) bekezdése kimondja, hogy többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok 

osztalékának elvonása (ideértve az osztalék-előleget is), valamint tőkéjének 
emelése és csökkentése – a költségvetési egyenleget nem érintő – 
finanszírozási célú pénzügyi műveletnek minősül. 

 
Még a kormány költségvetési törvényjavaslata is kifejezetten elismeri az új 
elszámolási szabály alkalmazásának kötelezettségét a törvényjavaslat 

általános indoklásának 5. oldalán, de ennek ellenére valójában nem hajtja azt 
végre. 
 

Tartalmilag az állami tulajdonú társaságok eredményének fenti eljárás szerinti 
elszámolása párhuzamba állítható a fizetés mérleg statisztikai elszámolásával, 
amely a folyó fizetési mérleg hiányaként tünteti fel a Magyarországon működő, 

de külföldi tulajdonú cégek nyereségét függetlenül attól, hogy a külföldi 
tulajdonos a nyereséget osztalék vagy bármilyen más formában hazautalja-e. 
 

Egy lehetséges megoldás: 
A törvényjavaslat normaszövege (pl. 1.§, 9-10.§), valamint 1. és 2. számú 
melléklete módosítandó.  

 
5. Felülről nyitott előirányzatok 

 

Probléma: 
A benyújtott törvényjavaslat 10. számú melléklete felsorolja a központi 
alrendszer azon előirányzatait, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az 

előirányzattól. A felsorolás számos olyan tételt is tartalmaz, amely nem felel 
meg a KF tv. 22.§ (7) bekezdése előírásainak, és ezért nem lehetne 
túlléphető. A javaslat nincs összhangban a külső tételek felsorolásával sem.  
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Következmény: 
A belső tételek esetében a költségvetési törvényben előirányzott összeg 
túllépése csak akkor nem okozza a belső egyenleg azonos mértékű romlását 

a tervezett mértékhez képest, ha a túllépés forrása átcsoportosítás, vagy 
belső bevétel terven felüli teljesülése. Mivel a törvény nem köti ilyen jellegű 
feltételhez a túlteljesülést, az Áht. előírásain messze túlmenő túllépési 

lehetőség közvetlenül veszélyezteti a költségvetési egyenlegcél 
megvalósulását. 
 

Magyarázat: 
A KF tv. 22.§ (7) bekezdése módosítja az Áht. 12.§-át és előírja, hogy „(7) A 
költségvetési törvény csak a következő belső kiadások esetében adhat 

felhatalmazást a tervezett összeget meghaladó kiadás teljesítésére: 
 

a) a devizában teljesítendő kiadások esetében az árfolyamváltozás 

hatásának mértékéig, 
b) a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan 
kötelezettségvállalásokból eredő kiadások esetében.  

 
(8) A jogerős bírósági döntésen alapuló kifizetések a tervezett összeget 
meghaladóan is teljesíthetőek. 

(9) Amennyiben egy költségvetési szerv bevételei meghaladják a tervezett 
értéket, akkor költségvetési törvény által meghatározott esetekben és mértékig 
– de legfeljebb a bevételi többlet mértékéig – a költségvetési szerv kiadásai is 

meghaladhatják a törvényben tervezett mértéket.” 

 
A fenti előírásnak nyilvánvalóan nem tesz eleget például a „gyorsforgalmi 

úthálózat fejlesztése” előirányzat, vagy a „beruházás ösztönzési 
célelőirányzat”. 
 

Külön probléma a benyújtott költségvetési törvényjavaslat értelmezésében a 
külső tételek és a túlléphető tételek viszonya. A törvényjavaslat a 10. számú 
mellékletben a túlléphető előirányzatok között felsorol számos olyan tételt is, 

amelyet a 11. számú mellékletben úgyszintén felsorol külső kiadásként 
(például öregségi nyugdíj). Ebből úgy tűnik, mintha nem venne tudomást az 
Áht. 12. § (5) bekezdéséről, amely – mint fentebb idéztük – eleve nem köti a 

költségvetési törvény kifejezett rendelkezéséhez a külső kiadások teljesítését. 
Ugyanakkor számos olyan tételt (pl. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
kiadásai), amelyet a 11. számú mellékletben külső tételnek minősít, nem sorol 

fel a 10. számú mellékletben, mintha valójában ezeket nem kívánná 
túlléphetővé tenni. 
 

A KF tv. nyomán módosuló Áht. szerint a külső tételekről elégséges 
mértékben döntött már a parlament szaktörvények formájában, ezért – a 
törvények betartásának elve alapján – a végrehajtó hatalomnak nincs további 

érdemi döntési szabadsága, tehát  ezek esetében az Áht-ban általános 
érvénnyel mondja ki a túlléphetőséget. Az éves költségvetési törvényben csak 
a belső tételek közül kell meghatározni azokat, amelyeket – az Áht. 12.§ 

figyelembe vételével – a parlament túlléphetővé kíván tenni. 
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Egy lehetséges megoldás: 
A törvényjavaslat 10. számú melléklete javítandó:  

 eltávolítandók a külső tételek és a kamatkiadások, 

 eltávolítandók azok a belső tételek, amelyek nem tesznek eleget az Áht. 

vonatkozó előírásainak. 
 
Azon belső kiadások javára, amelyeket a törvényhozó – a költségvetési 

egyenleg veszélyeztetése nélkül, de az Áht. előírásain túlmenően – 
túlléphetővé kíván tenni, a költségvetési törvény adjon lehetőséget akár 
fejezetek közti átcsoportosításra is.  

  
6. A belső tételek 2011. évi egyenlegkövetelményének és az elsődleges 

egyenleg 2012. évi célértékének meghatározása 

 
Probléma: 
A benyújtott költségvetési törvényjavaslat a tárgyévet követő második évre 

érvényes belső egyenlegkövetelményt, valamint az azt követő évre vonatkozó 
elsődleges egyenleg-célt a GDP százalékában határozza meg, a KF tv. 
előírásának megfelelő nominális érték (milliárd forint) helyett.  

 
Következmény: 
Amennyiben az infláció – például monetáris politikai döntés hatására – 2010 

folyamán eltér a jelenlegi várakozásoktól, akkor 2011-ben a költségvetési 
politikának közgazdasági indok nélkül változik a mozgástere. Ez ellentmond a 
KF tv. betűjének és a felelős költségvetési gazdálkodás e törvényben 

lefektetett szellemének. További probléma, hogy a GDP végleges értéke csak 
jelentős késéssel válik ismertté, tehát nem megítélhető a cél betartása 
nemcsak év közben, hanem még a zárszámadás benyújtásának pillanatában 

sem. Mindezen túlmenően erős ösztönzést jelent a nominális GDP 
felültervezésére.  
 

Magyarázat: 
A költségvetési törvényjavaslat 5.§ (1) és (2) bekezdései a szóban forgó 
értékeket nem a KF tv. előírásának megfelelően, nominális összegben 

(milliárd forint), hanem a GDP százalékában határozzák meg. 
Első pillantásra úgy tűnik, mintha tervezési szempontból bölcsebb dolog lenne 
a GDP százalékában határozni meg a célokat és követelményeket, tekintettel 

a GDP előrejelzésében mindenképpen jelenlévő bizonytalanságokra. 
Valójában ez nem megfelelő válasz az előrejelzési bizonytalanság 
problémájára, mivel a GDP arányában meghatározott cél kikényszeríti, hogy a 

ma még pontosan előre nem látható, döntően konjunkturális ingadozásokra a 
költségvetési politika olyan költségvetési tételek esetében is reagáljon (a belső 
tételek mind ilyenek), amelyek elvileg nem függenek a gazdasági ciklusok 
alakulásától.  

 
Egy lehetséges megoldás: 
A költségvetési törvényjavaslat 5.§-a javítandó. 
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7. A költségvetési törvény rendelkezéseinek hatályvesztése 
 
Probléma: 

A költségvetési törvényjavaslat 87. §-a különbségtétel nélkül 2013. december 
31. napját jelöli meg a törvényben szereplő összes rendelkezés 
hatályvesztésének napjaként.  

 
Következmény: 
Növeli az államháztartási jogszabályok átláthatatlanságát. 

 
Magyarázat: 
Bár a kormány által benyújtott törvényjavaslat formálisan eleget tesz a KF tv. 

22.§ (15) előírásának, amelynek nyomán az Áht. új 53/B. §-a kimondja, hogy 
„A költségvetési törvényben meg kell jelölni a rendelkezések 
hatályvesztésének időpontját”, valójában csak látszatmegoldást jelent az 53/B. 

§ által rendezni kívánt problémára. Ennek lényege, hogy a költségvetési 
törvények rendelkezéseiről nem dönthető el egyértelműen, hogy a 
költségvetési év végével hatályukat vesztik-e, avagy érvényben maradnak. 

Nem érthető például, hogy miért pont 2013. december 31-én veszti hatályát a 
2010. évi költségvetési törvény 57-61. §-aiban szereplő – különféle garancia-
szervezetekre vonatkozó – szöveg, amely gyakorlatilag évek óta változatlan 

formában megjelenik minden év költségvetési törvényében. A most benyújtott 
törvényjavaslat elfogadásából az következne, hogy a következő négy (nem 
tudni pontosan, hogy miért éppen négy) év költségvetési törvényeiben a 

garanciaszervezetekre vonatkozó általános előírások nem fognak megjelenni,  
utána viszont ismét meg kell őket jeleníteni.  
 

Egy lehetséges megoldás: 
A törvényjavaslat 87.§-a módosítandó a hatályvesztés tekintetében 
differenciált előírások elfogadása érdekében. 

 
8. A költségvetési tételek 2009. évi várható teljesülésének bemutatása 

 

Probléma: 
A kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat fejezeti köteteinek 
elején található mérleg a 2008. évi előzetes tény és a 2010. évi terv oszlopai 

között nem a 2009. évi – a törvényjavaslat benyújtásakor – várható teljesülést, 
hanem csak a 2009. évi eredeti tervszámokat tünteti fel. 
 

Következmény: 
A parlamenti képviselőknek és a széles nyilvánosságnak nincs módja 
megismerni azon feltételezések egy jelentős részét, amelyekre a kormány 

saját költségvetési törvényjavaslatát alapozta, ami jelentősen rontja a 
költségvetési javaslat hitelességét. 
 

Magyarázat: 
Az Áht. – 1992. óta hatályban lévő, nem a KF tv-vel módosított – 115.§-a 
értelmében „Az államháztartás mérlegeinek e törvényben meghatározott 

kivétellel a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év és az előző év 
várható, valamint az azt megelőző év tényadatait kell tartalmaznia. A 
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mérlegeknek a zárszámadáskor a vonatkozó év terv- és tény-, illetve az előző 
év tényadatait kell tartalmazniuk.”  

Bár a Pénzügyminisztérium honlapján hivatalosan is megjelenik negyedévente 

a folyó évi várható teljesülésről részleges információ, az nem feleltethető meg 
a törvényjavaslat 2. számú mellékletének tételeivel és nem is feltétlenül 
szolgáltak alapul a költségvetési törvényjavaslat számításaihoz. 

 
Egy lehetséges megoldás: 
A kormány hozza nyilvánosságra a 2009. évi teljesülésekre vonatkozó 

várakozásait a 2. számú mellékletnek megfelelő részletezettségben.  
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6. Módszertani függelék 
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I. Makrogazdasági módszertani függelék 

I.1. Előrejelzésünk különbségei az augusztusi technikai kivetítéshez 
képest 
 

Augusztusi technikai kivetítésünk óta a fontosabb rövid és hosszú távú folyamatok 
megítélésében lényegesen nem változott megítélésünk. A költségvetési intézkedések 
(adóátcsoportosítás) hosszú távú makrogazdasági hatásait és a gazdaság hosszú  

távú növekedési pályáját illetően nem látunk olyan tényezőket, amelyek az 
augusztusi kiadványban szereplőtől lényegesen eltérő képet festenének. Két 
csoportba gyűjthetjük azokat a tényezőket, amelyek hatást fejtenek ki a két pálya 

eltérésére. Az első csoport az augusztus 18. óta beérkezett adatok és pénzügyi piaci 
folyamatok hatásait öleli fel. A második csoport a fiskális politika keresleti hatására 
vonatkozó feltevéseink változásait ragadja meg. Amint azt korábban említettük, az 

augusztusi kiadványunkban a keresletet érintő azon fiskális tételekre, amelyekre nem 
volt elfogadott törvény, azok esetében egy „semleges” szabályt használtunk. Mostani 
előrejelzésünkben azonban már a költségvetési törvénnyel konzisztens módon 

számolunk velük. Ezek a tételek a GDP-ben szereplő kormányzati fogyasztás és 
természetbeni transzfer idősorok, amelyek esetében átvettük a kormány számait. 
 

A fenti tényezők összességében nem indokoltak lényeges változást az 
előrejelzésünk alaptörténetében. Ugyanakkor a gazdaság rövid távú alkalmazkodása 
az augusztusi technikai kivetítésünkben szereplőtől némiképp eltér. 

 
A gazdaság 2009-es visszaesése a beérkezett II. negyedéves részletes GDP-adatok 
(különösen a fogyasztás pályáját illetően) alapján rövidebb távon valószínűsíthetően 

enyhébb lehet. A fiskális keresleti tényezők költségvetéssel konzisztens 
szerepeltetése azonban mérséklőleg hatott előrejelzésünkre. A forint erősödése az 
előrejelzési horizont nagy részében alacsonyabb GDP-növekedést eredményez. A 

vártnál kedvezőbb inflációs adatok ugyanakkor csak kis mértékben érintették a 
növekedési előrejelzésünket. Összességében a beérkező új adatok hatása 
túlszárnyalta a növekedés-csökkentő tényezőket, ami miatt rövid távon (2009-ben) 

6,2%-os visszaeséssel kalkulálunk. Hosszabb távon azonban ezek a hatások már 
eltűnnek, és enyhén csökkentik prognózisunkat. Jelenleg úgy látjuk, hogy a magyar 
gazdaság növekedése 2011-2012-ben a 3 %-nál csak kis mértékben lehet 

magasabb. 
 
Az inflációs előrejelzésünk rövid távon alacsonyabb, mint ami a technikai kivetítésben 

volt, ennek fő oka a vártnál alacsonyabb infláció és az erősebb árfolyam. Hosszabb 
távon azonban ezeknek a hatása jelentősen csökken, különösen amiatt, hogy 
frissített prognózisunkban valamivel alacsonyabb kamatpályával számolunk az egész 

előrejelzési horizonton. 
 
A részletes GDP statisztika szerint 2009. II. negyedévében az aggregált kereslet 

tényezői közül a készletfelhalmozás kivételével minden felhasználási tétel az általunk 
vártnál kedvezőbb lett. A viszonylag nagy készlet-leépülés összefüggésben lehet a 
konjunktúra állásával, hiszen a vállalatok a kedvezőtlen keresletre készleteik 

csökkenésével reagálnak kezdetben. Azzal számolunk, hogy ez a nagymértékű 
készlet-leépülés átmeneti, és egy idő után megfordul. A nettó export pozitív 
hozzájárulására korábban is számítottunk, a fogyasztási kiadások esetében is kisebb 
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lett a visszaesés. Ez utóbbiban azonban szerepet játszhatott az is, hogy az áfa-
emelést megelőzően a háztartások valamekkora arányban előrehozták vásárlásaikat. 
Ebből kifolyóan a meglepetésnek csak egy részét építettük be előrejelzésünkbe. A 

háztartások megtakarítási viselkedésében az óvatossági motívumoknak kisebb 
jelentőséget tulajdonítottunk, mint augusztusi technikai kivetítésünkben. Mindez 
magasabb fogyasztáshoz és kis mértékben magasabb inflációhoz vezetett.  

 
A beruházások esetében is tapasztalható volt pozitív meglepetés: ez különösen az 
állami beruházásokban jelentkezett, de a privát beruházások (becsült) visszaesése 

sem volt olyan mértékű, mint vártuk. Ez önmagában magasabb rövid távú 
beruházást-prognózist és szintén kis mértékben magasabb inflációt indokolna.  
 

A közösségi fogyasztás és a természetbeni transzferek II. negyedévben pozitív (éves 
alapon) növekedést mutattak, amivel szintén korrigálnunk kellett augusztusi 
kivetítésünket. 

 
A 2009. augusztusi infláció alacsonyabb lett, mint a várakozásunk, ami mögött két 
dolog játszhatott szerepet. Jelentős részt tett ki az élelmiszerárak esése, amiről úgy 

véljük, hogy egy átmeneti hatást képviselnek. A meglepetés másik része abból ered, 
hogy valószínűleg az áfa-emelésnek az általunk vártnál csak kisebb része 
jelentkezett az árakban. Ez azt jelenti, hogy a vállalati szektor a vártnál erősebb  

profitromlást kellett, hogy elviseljen. Az inflációs meglepetés mindkét tényezőjét 
érvényesítettük alappályánkban: egy negatív profitráta változást építettünk be 
prognózisunkba, amely 2009-2010-ben alacsonyabb inflációt és valamivel magasabb 

növekedést eredményezett. 
 
Kérdés, hogy az áfa-emelés korlátozott mértékű begyűrűzése miatti profitromlás 

mennyire lesz tartós. Nem zárható ki, hogy később, amikor a vállalati szektor már 
egy kedvezőbb kereslettel jellemző helyzetben találja magát, akkor az áfa-emelés 
miatti veszteségeit megpróbálja majd érvényesíteni. Ez tehát a jövőt illetően felvethet 

egy pozitív (magasabb infláció felé mutató) kockázatot. 
 
Az inflációban továbbra is azt gondoljuk, hogy az idei inflációs sokkok csak 

fokozatosan enyhülnek, és az inflációs várakozások továbbra is jelen vannak. Az 
augusztusi kivetítésünkhöz képest azonban most ezek hatását kisebbnek becsüljük. 
Az infláció hosszabb távú alakulását illetően nem változott lényegesen az 

előrejelzésünk. Ennek oka, hogy modellünkben a monetáris politika egy inflációs 
célkitűzéssel konzisztens szabályt követ, és mostani prognózisunkban valamelyest 
erőteljesebben lazít a monetáris kondíciókon. 

 
Lényeges fejleménynek tekinthető, hogy a forint árfolyama az utóbbi hónapokban – a 
világ pénzpiacán lévő feszültségek enyhülésével párhuzamosan – erősödött. Mivel a 

jegybank időközben kamatot csökkentett, ezért ezt csak a forinteszközöktől elvárt 
kockázati prémium csökkenésével lehet magyarázni. Előrejelzésünkben tehát egy 
kockázati prémium-mérséklődést is szerepeltettünk, amely szintén mérsékelte 

inflációs előrejelzésünket. A nominálbérek ragadóssága miatt ez átmenetileg növeli a 
fogyasztást, és a kockázati prémium változása miatti alacsonyabb jegybanki 
kamatpálya pedig élénkíti a beruházásokat. Az import emelkedése azonban a 
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fentieket túlkompenzálja, és a GDP-re gyakorolt hatás rövidebb távon (2009-ben) és 
hosszabb távon is (2011-2012-ben) valamelyest negatív.17  
 

Az augusztusi kivetítésünkben a költségvetési politika azon, keresletet befolyásoló 
tényezőit illetően (közösségi fogyasztás, kormányzati beruházás és természetbeni 
transzferek), amelyekre vonatkozóan nem állt rendelkezésünkre információ, egy 

technikai szabályt alkalmaztunk („semleges pályával” számoltunk).  
 
Két lépcsőben jutottunk el az augusztusi technikai kivetítésből a szeptemberi 

előrejelzésig. Első lépcsőben elkészítettünk egy újabb, a szeptemberi információkat 
felhasználó frissített technikai kivetítést. Második lépcsőként, a frissített kivetítést 
korrigáltuk a benyújtott költségvetési törvény makropályájában szereplő aggregált 

keresletet közvetlenül befolyásoló tényezőkkel. Ezen tényezők döntően a 
költségvetés ún. belső tételeitől függnek, amelyekre vonatkozóan idén még nem 
fogalmazunk meg önálló véleményt. 

  

                                              
17

 A 2010-re gyakorolt GDP pozitív növekedési hatás azzal magyarázható, hogy miközben a fogyasztás és a 

beruházás rövid távon élénkül, addig az import emelkedése ennél a legerősebb. Ebből kifolyólag 2010-ben az 

árfolyam erősödés növekedésre gyakorolt hatása pozitív. 
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6. táblázat: Előrejelzésünk és az augusztusi technikai kivetítés közötti különbségek 

(éves %-os változás) 

  

2008 

tény/becslés 

2009. augusztusi technikai 

kivetítés 

2009. szeptemberi technikai 

kivetítés 

2009. szeptemberi előrejelzés 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

GDP 0,6 -6,5 -0,5 3,3 3,4 -6,3 0,2 3,3 3,4 -6,2 -0,5 3,2 3,3 

Privát fogyasztás -0,5 -7,5 -2,1 1,5 2,1 -7,0 -1,9 1,4 2,3 -6,9 -1,9 1,4 2,1 

Kormányzati fogyasztás -1,9 -2,0 -1,6 -1,8 -0,1 -2,2 -1,3 -1,8 -0,1 -2,2 -2,0 0,3 0,2 

Természetbeni transzferek 2,3 -1,4 2,4 -1,3 0,8 -1,0 2,1 -1,3 0,8 -1,0 -1,1 0,3 0,2 

Bruttó állóeszköz-

felhalmozás -2,6 -8,7 -1,2 4,5 5,1 -7,0 -0,6 4,2 4,5 -7,1 -0,5 4,0 4,9 

Export 4,8 -14,7 4,8 9,9 10,7 -13,4 4,8 10,0 10,9 -13,4 4,8 10,0 10,9 

Import 4,7 -16,2 3,7 9,4 10,6 -15,8 3,6 9,2 9,9 -15,9 3,7 9,4 10,0 

Fogyasztói árindex 6,1 5,0 4,8 3,2 3,0 4,4 4,6 3,6 3,4 4,5 4,4 3,2 3,0 

Nemzetgazdasági 

foglalkoztatottság -1,2 -3,1 0,3 0,6 0,5 -3,1 0,5 0,7 0,6 -3,1 0,3 0,6 0,6 

Privát bruttó nominálbér 8,5 3,5 4,8 4,1 4,1 3,6 4,2 4,5 4,4 3,8 4,1 4,0 4,0 

Kamat (%)* 8,8 8,9 6,5 5,9 5,9 8,2 6,0 5,9 6,1 8,3 5,8 5,4 5,5 

Árfolyam (Ft/euró)* 251,5 290,1 281,5 281,2 277,5 278,9 275,8 277,8 274,6 278,8 276,4 278,0 274,1 
* éves átlag 
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1. ábra: Előrejelzésünk és az augusztusi technikai kivetítés közötti változás tényezői 

(az egyes tényezők hozzájárulása az éves átlagos %-os változáshoz, százalék) 
 

GDP növekedés 

 

Fogyasztói árindex 
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7. táblázat: Előrejelzésünk és az augusztusi technikai kivetítés közötti változás tényezői 

az egyes tényezők hozzájárulása az éves átlagos %-os változáshoz) 

  

Kormányzati fogyasztás és term. transzferek előrejelzése, 
pénzügyi transzferek átvezetése Inflációs meglepetés Erősebb árfolyam 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

GDP 0,2 -0,7 -0,2 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,6 -0,3 -0,1 

Privát fogyasztás 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 -0,1 

Privát beruházás -0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,5 -0,1 -0,2 

Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,3 0,1 

Import -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0 

Fogyasztói árindex 0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 0,1 0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,1 
Nemzetgazdasági 
foglalkoztatottság 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 
Privát bruttó 
nominálbér 0,2 -0,1 -0,5 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 

Kamat (%)* 0,1 -0,2 -0,5 -0,6 -0,5 -0,3 0,0 0,1 -0,4 -0,6 -0,1 0,0 

Árfolyam (Ft/euró)* 0,0 0,2 0,1 -0,2 0,1 -0,3 -0,4 -0,3 -3,8 -1,8 -1,2 -1,2 

  

Beérkezett részletes GDP adatok hatása, egyéb tényezők Összesen 
    2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 
    GDP 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,0 -0,1 -0,1 
    Privát fogyasztás 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 0,2 -0,1 0,0 
    Privát beruházás 1,7 0,0 -0,9 -0,3 1,8 0,8 -0,6 -0,3 
    Export 1,5 0,1 -0,2 0,1 1,3 0,0 0,1 0,2 
    Import 0,1 0,1 -0,2 -0,7 0,3 0,0 0,0 -0,6 
    Fogyasztói árindex -0,1 0,3 0,2 0,2 -0,5 -0,4 0,0 0,0 
    Nemzetgazdasági 

foglalkoztatottság 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
    Privát bruttó 

nominálbér 0,2 -0,3 0,5 0,3 0,3 -0,7 -0,1 -0,1 
    Kamat (%)* 0,2 0,4 0,1 0,1 -0,6 -0,7 -0,5 -0,4 
    Árfolyam (Ft/euró)* -0,2 0,0 0,3 0,5 -3,9 -1,8 -1,1 -1,2 
    * éves átlagos szintek %-os eltérése
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I. 2. Az MKKT és a kormány előrejelzésének modell általi összehasonlítása 
 
Az előrejelzések értékelésének egy lehetséges módszere, hogy azt vizsgáljuk, hogy a 
különböző makropályákat a modellünk milyen sokkok együttállása mellett állítja elő. A 

modellünkben számos sokk-tényező szerepel, amelyeket mi most öt csoportba 
soroltuk be: keresleti, kínálati, fiskális politikával összefüggő, monetáris politikai és ún. 
profitmarzs sokkok csoportját képeztük.  

 
A 2. és a 3. ábrán láthatjuk az MKKT és a kormány makroelőrejelzéseinek 
dekompozícióját. Számos ponton jelentkeznek különbségek. A főbb eltérések az 

alábbiakban foglalhatók össze: 
 

- Az MKKT prognózisában a monetáris politikai sokkok élénkítik a fogyasztást, 

beruházást és növelik az inflációt. Ezzel szemben a kormány előrejelzésében a 
monetáris politika jóval kevésbé lazító jellegű, hiszen abban erősebb árfolyam-
feltevés szerepel. A kormány előrejelzése változatlan monetáris politikára épül, 

amely a véleményünk szerint nem konzisztens a jegybanki viselkedéssel, így 
optimista az infláció, és némiképp pesszimista a reálváltozók tekintetében.  

- A kormány prognózisában a (privát) keresleti tényezők a GDP-re kezdetben 

(2009-2010-ben) erőteljesebb negatív hatást fejtenek, ki mint az MKKT 
előrejelzésében. Hosszabb távon (2011-2012-ben) viszont a GDP pályáját a 
kormány előrejelzésében jóval erőteljesebben élénkítik a pozitív keresleti 

tényezők. Az MKKT előrejelzésében a keresleti tényezők hatásának volatilitása 
jóval kisebb, így a véleményünk szerint a kormány növekedési prognózisát 
jelentős lefelé mutató kockázatok övezik 2011-2012-ben, miközben 2009-2010-

ben azok inkább felfelé mutatnak. A magasabb privát keresleti tényezők az 
MKKT előrejelzésében 2010-es magasabb inflációhoz vezetnek. 

- Az ún. kínálati tényezők (termelékenység, importárak hatása) főként a 2010-es 

inflációs előrejelzésekben okoznak különbséget. A kormány prognózisában, az 
MKKT-nél alacsonyabb importált inflációs feltevésnek köszönhetően, azok 
mérséklően hatnak az inflációra. 

- Az ún. fiskális politikai sokkok hatása a két előrejelzésben hasonlóan alakul. 
Ennek azonban az az oka, hogy ugyanazzal a modellel számítottuk a két 
pályát, és a modell struktúrája dominál a dekompozíció során. 

- Az ún. profitmarzs sokkok a vállalatok ár- és bérképzésében lévő nem-
modellezett elmozdulásokat ragadják meg. Ezeknek a sokkoknak a szerepe a 
kormány előrejelzésében az előrejelzési horizont második felében jóval 

erőteljesebb, mint az MKKT-jében. Az inflációnak a kormány pályája szerinti 
bekövetkezése 2011-2012-ben negatív profitmarzsot követel meg. 
Összességében úgy ítéljük meg, hogy a kormány inflációs prognózisát – főként 

2011-2012-ben – jelentős felfelé mutató kockázatok övezik. Ráadásul ez a 
GDP 2011-2012-es pályájára is emelőleg hat, amely a növekedési előrejelzés 
lefelé mutató kockázatait indokolja. 

 
A fentieket összefoglalva három fő következtetés adódik. A kormány monetáris 
politikára vonatkozó feltételezése (változatlan monetáris politika) pesszimistább 

reálgazdasági és optimistább inflációs előrejelzést eredményez. A privát keresleti 
tényezők véleményünk szerint jóval simább reálpályát indokolnának, rövid távon 
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valamelyest kisebb visszaesést (kissé magasabb inflációt), hosszabb távon viszont 
kevésbé optimista növekedési lehetőségeket. A kormány inflációs előrejelzését 

optimistának tekinthetjük amiatt is, mert teljesüléséhez szokatlan mértékű inflációt 
mérséklő profit-marzs sokkoknak kell bekövetkezniük 2011-2012-ben. Ez azt is jelenti, 
hogy a GDP hosszabb távon jelentkező felívelésének gyorsaságával kapcsolatban is 

jelentős kockázatokat látunk. 
 
 
2. ábra: Az MKKT és a kormány előrejelzések modell által dekompozíciója* 

GDP 

MKKT 

 
 

kormány 

 
 

Fogyasztói árindex 
(év/év) 

MKKT 

 

kormány 

 
 

* Az idősorok trendszűrtek. 
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3. ábra: Az MKKT és a kormány előrejelzések modell által dekompozíciója (folyt.)* 

Privát fogyasztás 

MKKT 

 
 

kormány 

 
 

Privát beruházás 

MKKT 

 
 

kormány 

 
 

* Az idősorok trendszűrtek. 
  



 

 

I. 3. A modell-dekompozíciós vizsgálat módszertana 
 
Az előrejelzések vizsgálata során az MKKT modelljét alapul véve megmutatjuk azt, 

hogy az egyes előrejelzések milyen külső sokkok mellett valósulhatnak meg, illetve a 
bekövetkező sokkokat hitelesnek gondoljuk-e. Ennek érdekében a kapott modellt 
invertálni kell, melyhez Kálmán-filtert alkalmazunk. Tételezzük fel, hogy yt vektor 

tartalmazza az általunk megfigyelt változók t-ik időszaki értékét. A modell t-ik időszaki 

változóit a t vektor tartalmazza. A DSGE-modellben több változót használtunk fel, 

mint a megfigyelt változók száma, ennek ellenére pontosan beazonosíthatóak a 
modellben a valóban megfigyelt változók köre.  

 
Szükségünk van egy szelekciós mátrixra, mely megmutatja, hogy a modellben 
használt változók közül melyek azok a változók, amelyekre konkrét megfigyeléseink 

vannak. 
 

yt = Hξt + wt , 
 

ahol H egy  szelekciós mátrix, wt pedig egy mérési hibavektor. A DSGE-modellünket 

az alábbi formában, úgy nevezett állapottér alakban (state-space form) írhatjuk fel: 
 

ξt = Fξt−1 + Bεt , 
 

ahol ξt  az állapottér t-ik időszaki vektora, F a korábbi időszaki és a jelen időszakok 

közötti átmenet mátrixa, εt jelenti az adott időszakban bekövetkező sokkokat, B 

mátrix pedig az adott időszaki sokkok és az adott időszaki állapottér közötti 
kapcsolatot tisztázza. εt és ξt  eltérő méretű vektorok.  

 

Módszertanunk fő eleme a Kálmán-filter alkalmazása, amelyet felhasználva képesek 
vagyunk megmondani azt, hogy az adott yt tényleges adatokhoz milyen ξt  értékek 

tartoznak.  
 

Az állapottér előrejelzésekor, a filter használata során, előbb a korábbi állapottér 
információs halmaza alapján adunk egy előrejelzést az aktuális állapottérre (ξt|t−1), 

majd az adott időszak többlet információját figyelembe véve mondunk egy új értéket 
az aktuális állapottérre (ξt|t).  A filter logikája nem más, minthogy kiindul az állapottér 

fent definiált egyenletéből és ezt használja fel a következő időszaki vektor 

becsléséhez, majd ezt a becslést korrigálja a megfigyelhető változók és az Hξt|t−1 

közötti eltéréssel. Utóbbi lépésben egy optimális súlyt rendel az eltérésekhez, ez az 
egyenlet az úgynevezett gain mátrix.  

 
A Kálmán-filter egyenletei sorrendben (Hamilton, 1994): 
 

1. lépésként adjunk becslést ξt|t−1-re, a rendelkezésre álló ξt−1|t−1 alapján. A 

filter első használatakor szükséges ismerni az indulóértéket, ez stacioner 
folyamat esetén 0, nem-stacionárius folyamatnál pedig magunk kell 

megválasztani ezt az értéket: 
 

𝜉𝑡|𝑡−1 = 𝐹𝜉𝑡−1|𝑡−1 
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2. lépésként az induló prior kovariancia mátrix feltételezése mellett adjuk meg a 
mérési hiba kovariancia-mátrixát: 
 

𝑆𝑡 = 𝐻𝑃𝑡 |𝑡−1𝐻
′ + 𝑅, 

 
ahol R = wtwt

′ , Pt|t−1 pedig a prior becslés hiba kovariancia-mátrixa, melynek induló 

értékét szintén tetszőlegesen választjuk meg. 
 

3. lépésként határozzuk meg a nyereség mátrixot: 

 
𝐾𝑡 = 𝑃𝑡 |𝑡−1𝐻′𝑆𝑡

−1 

 
4. lépésként határozzuk meg a ξ

t|t
-t: 

 

𝜉𝑡|𝑡 = 𝜉𝑡|𝑡−1 + 𝐾𝑡 𝑦𝑡 − 𝐻𝜉𝑡|𝑡−1  

 
5. lépésben végül meghatározzuk a következő időszakra a prior kovariancia 

mátrixot: 
 

𝑃𝑡+1|𝑡 =  𝐹 − 𝐾𝑡𝐻 𝑃𝑡 |𝑡−1 𝐹 − 𝐾𝑡𝐻 ′ + 𝐾𝑡𝑅𝐾𝑡
′ + 𝑄 

 
A fenti lépéseket természetesen annyiszor kell megismételni, amilyen hosszú 
időintervallumon vizsgálódunk. 

 
A filterrel végzett számításainkkal megkaptuk a modell összes látens változóját, de 
elsősorban a sokkokra vagyunk kíváncsiak, így a következő lépésben, a kapott 

állapotváltozókat felhasználva, a modellt ért sokkokat OLS becsléssel állítjuk elő:  
 

𝜀𝑡 =  𝐵′𝐵 −1 𝐵′𝜉𝑡|𝑡 − 𝐵′𝐹𝜉𝑡−1|𝑡−1  

 
A sokkok ismerete mellett szeretnénk tudni, hogy az egyes típusú sokkok hogyan 
járulnak hozzá az egyes változók időbeli pályájához. Elemzésünkben első lépésben 

az előrejelzésünk alapján a nem megfigyelhető, látens változókat határoztuk meg és 
képesek voltunk meghatározni a modellt érő sokkokat. Az előrejelzések 
konzisztenciájának elemzéséhez azt kell megnézni, hogy a kapott sokkok egyedileg 
milyen változásokat generálnak a modellben, így el tudjuk dönteni, hogy az egyes 

változásokat hihetőnek tartjuk-e vagy sem. Ehhez a lépéshez az állapottér alakot kell 
felhasználnunk. 
 

I.4. A Költségvetési Tanács makromodellje 
 
A Költségvetési Tanács elemzéseinek alapját egy becsült sztochasztikus, dinamikus, 
általános egyensúlyi (DSGE) modell adja. Ebben az alfejezetben a 2009. augusztus 
18-án publikált modell-leírás rövidített verzióját közöljük.18 

 

                                              
18 A modell-leírást ld. 
http://www.mkkt.hu/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3%A1sF%C3%BCggel%C3%A9k.pdf 

http://www.mkkt.hu/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3%A1sF%C3%BCggel%C3%A9k.pdf
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A modell kiindulópontja Jakab-Világi (2008)19 kétszektoros DSGE modellje. Ettől a 
modelltől három területen térünk el jelentősen. 
 

Az első változás a termelési technológiát és a szektorok viselkedését érinti. Míg 
Jakab-Világi (2008) modelljében két szektor (export és hazai) van, itt a két szektor 
termelési technológiájában nem, csak árazási viselkedésében különbözik (az export 

termék ára külföldi devizában, míg a hazaijé forintban ragadós). Továbbá, 
ellentétben a Jakab-Világi (2008) modellel, ahol a munka és az import együttes 
változtatásának volt alkalmazkodási költsége, most külön-külön költséges az 

alkalmazkodás. Ezek az egyszerűsítések megfelelnek Jakab-Kucsera-Szilágyi (2009) 
modelljében alkalmazott egyszerűsítéseknek.20 
 

A másik lényeges változtatás, hogy ebben a modellben explicit módon jelenik meg a 
fiskális politika. Jakab-Világi (2008) modelljében csak implicit módon szerepel a 
költségvetés, úgy, hogy az egyösszegű fejadók beszedésével, transzferekkel mindig 

megteremti az egyensúlyt. A modellt a fiskális politikával egyszerű módón bővítettük 
ki. 
 

A kapott, 1-szektoros, költségvetési politikával kibővített modellt az 1995-2008 közötti 
mintára becsültük meg. Figyelembe kellett vennünk, hogy 2001-ben történt egy 
rezsimváltás a monetáris politikában, ami általános egyensúlyi modellek esetében 

egy teljesen más modellhez vezet. A rezsimváltozás problémáját két különálló modell 
felállításával kezeltük és a bayesi technikával készült becslés során vettük azt Jakab-
Kónya (2009)21 módszerével vettük figyelembe. Először az első időszakra becsültük 

meg a modellt, majd a kapott poszterior átlagokat a második időszak becslésekor 
priorként használtuk. 
 

A DSGE modellek különösen hasznosak a fiskális hatásmechanizmusok 
feltárásában. Mivel általános egyensúlyt írnak le, ezért alkalmasak arra, hogy a 
kormányzati lépések hosszú távú, jóléti következményeit modellezzük. Ez a 

hagyományos makroökonometria modellekkel nem valósítható meg. Másik előny, 
hogy mivel vannak előretekintő szereplők, ezért a modell képes a várt és a váratlan 
események különválasztására. Teljesen máshogy viselkedik a modell, ha a szereplők 

várnak például egy jövőbeli adóemelést, vagy ha az meglepetésként éri őket. Ez az 
előnyös tulajdonság azonban hátrányokkal is jár, és ez különösképpen jellemző a 
fiskális politikai szimulációkra, hiszen a költségvetési lépések egy része várt, míg 

más része csak bizonytalan, ráadásul a politikai alkufolyamattól is függ. A hátrány, 
hogy a felhasználónak döntenie kell arról, hogy mit feltételezzen a jövőbeli lépések 
tartósságáról, hitelességéről. Fiskális politikai szimulációknál pedig ezek a döntések 

akár az eredmények előjelét is megváltoztathatják. 
 
A modellünk az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: a kiinduló alapmodell egy 

neoklasszikus (RBC) modell, és ezeket különböző piaci tökéletlenségekkel, 

                                              
19

 Jakab, M. Z. és Világi, B. (2008), „An Estimated DSGE Model of the Hungarian Economy”, MNB Füzetek, 

2008/9 
20

 Jakab, M. Z., Kucsera, H. és Szilágyi, K. (2009), „The 1-sector version of the Hungarian DSGE Model”, 

kézirat 
21

 Jakab, M. Z. és Kónya, I. (2009), „An open economy DSGE model with search-and-matching frictions: the 

case of Hungary”, kézirat. 
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súrlódásokkal módosítjuk. Az így kialakuló modell rövid távon keynesi, míg hosszú 
távon neoklasszikus tulajdonságokkal bír. Az alábbiak a főbb súrlódások: 
 

- A fogyasztók nem csak pillanatnyi hasznosságukra figyelnek, hanem szerepet 

játszik a megszokásuk is. Ez ahhoz vezet, hogy a fogyasztás alakulása az 
eredeti RBC-modellhez képest kevésbé volatilis, elnyújtottabb lesz. 

- A termelésben vannak fix költségek, a termelési tényezők 

kapacitáskihasználtsága változó. A termelés csak késleltetve tud 
alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. 

- A beruházásokat csak az alkalmazkodási költségek megfizetésével lehet 

kivitelezni. Ez azt eredményezi, hogy a beruházási döntéseknél figyelembe 
kell venni azok időzítését, a tőke pillanatnyi és várt árát és a mostani 
kamatkondíciókat. A tőkére vonatkozó döntéseknél tehát a jövőbeli 

profitabilitásnak kulcsszerepe lesz. 
- Az ár- és bérmeghatározók ún. nominális ragadósságokkal szembesülnek, 

nem képesek minden időpontban optimális árat és béret meghatározni. Ez 
azzal jár, hogy létezik Phillips-görbe: az árak merevek, és emiatt minden olyan 
sokk, amely az árak megváltozásával kellene, hogy járjon, az rövidebb távon 

mennyiségi reakciókhoz is vezet (pl. bizonyos szereplők „kiárazzák” magukat). 
Továbbá, az árazóknak és bérezőknek tekintetbe kell venniük a jövőbeli 
események várható alakulását: a Phillips-görbékben erőteljes szerepe lesz az 

inflációs várakozásoknak. Az árazási magatartás tehát a neoklasszikus 
modellel ellentétben előretekintő elemeket is tartalmaz. 

- A gazdaságban jelentős indexálási mechanizmusok vannak; azon szereplők, 

amelyek nem képesek árat változtatni optimálisan, azoknak is lehetőségük 
van „hüvelykujj-szabályok” alkalmazására, részlegesen képesek érvényesíteni 

áraikban, béreikben a múltbeli inflációt. Ennek az a következménye, hogy a 
monetáris politika dezinflációs erőfeszítései reálgazdasági költségekkel járnak 
még az árragadósságok által megkövetelteken felül is: tartósan alacsonyabb 

inflációs környezet elérése a termelés visszaesésével jár. 
- A szereplők az általuk „érzékelt” trendinfláció esetében a múlt eseményeiből 

tanulnak: az infláció trendje tehát csak fokozatosan éri el a jegybanki célt. A 
jegybank, legalábbis átmenetileg, hitelességi problémákkal küzd, amennyiben 

a jövőben egy új célt hirdetne meg. 
- A gazdaság kicsi és nyitott: az exportárak, a külföldi importárak és az export 

iránti kereslet exogén, viszont a külföldi befektetők büntetik az ország túlzott 
eladósodását: kamatprémiumot követelnek meg. 

- A monetáris hatóság inflációs célkövetést működtet: döntéseiben az infláció 

céltól vett eltérését és az árfolyam alakulását veszi figyelembe. 
 

A fentiek mellett számos súrlódást vezettünk be a fiskális politika lépéseivel 
kapcsolatban. 
 

- Az első és legfontosabb tökéletlenség, hogy bizonyos szereplőkről azt 

tételezzük fel, hogy teljes mértékben likviditás-korlátosok, pillanatnyi 
jövedelmüket teljes mértékben fogyasztásra költik. Ez azt vonja maga után, 
hogy a fiskális politika bármilyen megváltozásának rövid távon jelentős 

reálhatásai lesznek (ezen szereplők hiányában a teljesen racionális és 
előretekintő szereplők minden fiskális lépésről tudják, hogy az a jövőben 
adóemeléshez, adómérsékléshez vezet, és ezt a tudásukat már mostani 
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döntéseikben is érvényesítenék, – ricardói fogyasztók lennének – 
viselkedésük nem változna). 

- Három fajta adó van: munkavállalók által fizetett munkát terhelő adó, 

munkáltatók által fizetett munkát terhelő adó és fogyasztási adó. A tőke adókat 

nem szerepeltettük a modellben, mert azok empírikus modellezése 
meglehetősen bonyolult adatproblémákkal járt volna. Ezek az adók ún. torzító 
adók: a gazdaság hosszú távú jövedelmezőségét is befolyásolják. Az áfa-

kulcsok kezelésekor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az ármeghatározók 
nettó árai a ragadósak, az áfa-változtatásakor minden esetben újraáraznak. 

- A kormányzatnak két fajta diszkrecionális kiadása van: egyrészt pénzügyi 

transzfereket nyújt a likviditás korlátos nem-optimalizáló fogyasztóknak, 
másrészt az árupiacon beruházási jószágokat vásárol (amelyeknek a jelen 

DSGE modellben nincsenek technológiát-fejlesztő hatásai), árukat és 
szolgáltatásokat vásárol a magánszektortól. 

- A deficit finanszírozásának kérdései a modellben meglehetősen 

leegyszerűsítetteket; az előretekintő fogyasztók megléte miatt az 

államháztartás hiányának finanszírozási szerkezete döntően az adórendszer 
szerkezetétől függ. 

 
A modell becslési eredményei szerint jelentős árragadósságok vannak a hazai 

termékek piacán. A nominálbérek és az exportárak ennél jóval rugalmasabbak. A 
fogyasztói megszokás becsült mértéke alacsonyabb a Jakab-Világi (2008) modellben 
becsülthöz képest. Az inflációs célkitűzés rezsimben az indexálási mechnizmusok 

erősségét Jakab-Világi (2008) eredményeinél kis mértékben alacsonyabbnak 
becsültük. Az infláció ragadósságának jó része az „érzékelt infláció” lassú 
tanulásából fakad. 
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II. Költségvetési módszertani függelék 

II. 1. Gazdálkodó szervezetek befizetései 

II.1.1. Társasági nyereségadó és különadó 

 
A társasági nyereségadók (tánya és különadó) szabályai 2010-től jelentősen 
megváltoznak: 

 

 az adó alapja kiszélesedik, 

 a megfizetett helyi iparűzési adó a továbbiakban nem lesz levonható az 

adóalapból, 

 az adókulcs 16%-ról 19%-ra emelkedik, 

 a 4%-os különadó megszűnik. 

 

A tánya a különadóval együtt az elmúlt három évben GDP-arányosan átlagosan 
2,5%-ot tett ki. 
 

4. ábra: tánya és különadó a GDP %-ában (százalék) 

 

 
Forrás: APEH és KSH 

 

Felhasznált adatok 
 

 pénzforgalmi szemléletű (egyben eredményszemléletű) társasági adóbevétel 

(APEH, Pénzügyminisztérium) 

 APEH Gyorsjelentés (2001-2008)22 

 APEH TOP100 kiadvány (2006-2007-re vonatkozó információk) 

                                              
22

 Nem tartalmazza az eltérő adóévet választó társaságok bevallási adatait. 
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 tőzsdén szereplő vállalatok 2009-es első féléves tőzsdei gyorsjelentése 

 APEH adóstatisztikai elemzések és összefoglalók  

 

Technikai kivetítés módszertana 
 
A technikai kivetítés módszertana23 az alábbi lépéseket tartalmazza: 

 

Az aggregált profittömeget a magánszektor által előállított nominális GDP és a 
magánszektor bér- és járuléktömegének különbségével közelítjük. 
 

A nyers adóbevételi előrejelzést egy adórugalmasságokat tartalmazó 
egyenletrendszer24 segítségével számítjuk, amely már tartalmazza a kulcsváltozás 

hatását is. 25 

 
Ezt a nyers adóbevételi előrejelzést korrigáljuk a többi jogszabályváltozás becsült 
hatásával.26 

 

A 2010-ben hatályba lépő, jelentős mértékű adóalap-bővítés, azon belül is a helyi 
iparűzési adó (HIPA) adóalapból való leírhatóságának megszüntetése jelentős 

                                              
23

 OECD (2006). Cyclically-adjusted budget balances: a methodological note. 
www.oecd.org/dataoecd/0/61/36336878.pdf  

Sobel, Russel S. és Holcombe, Randall G. (1996). Measuring the Growth and Variability of Tax Bases over the 

Business Cycle. National Tax Journal, 49 (4), pp. 535-552. 

Wolswijk, Guido (2007). Short- and long-run tax elasticities: the case of the Netherlands. ECB Working Paper 

No. 763. http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp763.pdf  
24

 A rendelkezésre álló 14 évnyi megfigyelésre először a hosszú távú rugalmasságot becsüljük (Dinamikus OLS 

technikával), majd az egyensúlyi szint alatti és feletti rövid távú elaszticitásokat becsülünk. A módszer 

részletesebb leírása megtalálható pl. Wolswijk (2007) vagy Sobel és Holcombe (1996).  

A hosszú távú rugalmasság becslése (Dinamikus OLS): 

(1) ln(Tt)= -7.05+1.25*ln(πt)+ 0.74*Δln(πt-1)+ 0.15*Δln(πt+1)-0.31*Δln(πt)*c(4)+ 0.71*ln(τeffektív)+ε 

A rövid távú rugalmasságok becslése (OLS): 

(2) Δln(Tt)= 0.65*Δln(πt)+ 0.97*Δln(πt)*Decm-0.75*ecmt-1+ 0.62*Δln(τeffektív)+ ε, 

ahol T az adóbevétel, π a profit; ecm: az (1)-ből kapott reziduumok; Decm=1, ha ecm>0; τeffektív: effektív 

adókulcs; ε: hibatag 

A kapott együtthatók összességében egybevágnak más tanulmányok (pl. Magyarország esetében OECD 2006, 

vagy Hollandiára Wolswijk 2007) eredményeivel. A múltbeli adatokon az illeszkedés minősége megfelelőnek 

mondható. A regresszió koefficiensei megfelelő előjelűek, illetve szignifikánsak 5%-os szinten. A 

hibakorrekciós együttható megfelelő alkalmazkodási sebességet implikál. A rövid távú elaszticitások kellően 

robosztusak, szignifikánsan eltérnek egymástól. Igazoltnak tűnik az, hogy jó időkben a vállalatok hajlamosabbak 

több adót fizetni, illetve kevesebbet kevésbé jó időkben annál, amit a hosszú távú rugalmasság jelez. Azonban az 

idősor rövidségéből fakadó korlát óvatosságra inthet az eredmények interpretálásakor. 
25

 A társasági nyereségadót és a 2006 szeptemberében bevezetett különadót együttesen kezeljük, bár a különadó 

alapja a társasági adóénál bővebb, pl. nincs lehetőség veszteségelhatárolásra, valamint különböző 

adókedvezmények igénybe vételére.  
26

 Előzetes számítások alapján egy, az ismertetett modellbe beépített dummy-változó (2008-ra és 2009-ra 1-et, 

egyébként nullás értéket vesz fel) viszonylag jól megragadja az egyedi korrekciós tényezők (pénzügyi eredmény 

és veszteségleírás) nagyságrendjét. 

http://www.oecd.org/dataoecd/0/61/36336878.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp763.pdf
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hatással lesz a társasági adóbevételre. A többi tétel27 a HIPA-hoz képest 

elhanyagolható nagyságrendet képvisel. A HIPA, mint adózás előtti eredményt (AEE) 

csökkentő tétel megszüntetése, előzetes számításaink szerint – minden egyebet 
változatlannak feltételezve – a 2008-ban 40-45 milliárd Ft-tal is növelhette volna az 
adóbevételt. Ez a szabályváltozás 2010-ben hozzávetőlegesen 48 milliárd Ft többlet-

adóbevételt hozhat 2009-hez képest, feltételezve, hogy a HIPA fizetése 2008-hoz 
viszonyítva stagnál.28 

 

A 2010-re vonatkozó előrejelzés kiszámításához a technikai kivetítés korrigálása 
szükséges az egyéb egyedi tényezők becsült hatásával. 
 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  

 
A 2009-2010-re kapott eredményeket korrigálni kell29 a pénzügyi eredmény radikális 

csökkenésével. Az egyik talán legsúlyosabb, a válság által generált probléma, hogy 
jelentősen megemelkedett a pénzügyi kötelezettségek állománya30, ami a pénzügyi 

eredményen keresztül jelentősen rontotta már 2008-ban is az adózás előtti 

eredményeket. Az APEH gyorsjelentések alapján a nyereséges vállalkozások 
pénzügyi és működési eredménye általában együtt mozog, 2008-ban azonban az 
üzemi eredmények 34%-os növekedése a pénzügyi eredmények 72%-os 

csökkenésével párosult.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                              
27

 Ilyen kis tétel például a szabadalom, mintaoltalom költsége alapján kis- és középvállalkozásoknál 

érvényesíthető kedvezmény; képzőművészeti alkotás beszerzéséhez kapcsolódó kedvezmény; szabályozott 

piacon kötött ügylet nyeresége alapján történő adóalap-csökkentés. Vannak olyan tételek, amelyek várható 

hatását nagyfokú bizonytalanság övezi, illetve információk hiányában nehezen becsülhetők. Ilyenek az 

adóparadicsomokban tevékenykedő vállalkozásoknak fizetett kamatra, jogdíjra kivetett 30%-os mértékű 

forrásadó, amely indirekt módon emelheti a társasági adóbevételeket. Egy másik, 2010-től életbe lépő 

szabályozás szerint az szja törvényben meghatározott reprezentáció és üzleti ajándék nem számolható el 

költségként, hanem az adóalapot kell majd növelni az ilyen jogcímen. Egyik említett tétellel sem számolunk. 
28

 A nyereséges vállalkozások adóalapja hozzávetőlegesen 250 milliárd Ft-tal növekedett volna a HIPA 

korrekció hiányában 2008-ban.  A recesszió hatására ez a bevétel sem várható, hogy eléri a 2008-as szintet. 

Mégis az előző lábjegyzetben említett tételek a HIPA csökkenését kompenzálhatják. 
29

 Előzetes számítások alapján egy az ismertetett modellbe beépítethető dummy változóval (2008-ra és 2009-ra 

1, egyébként 0 értéket vesz fel) viszonylag jól megragadható az egyedi korrekciós tényezők (pénzügyi eredmény 

és veszteségleírás) nagyságrendje. 
30

 Lásd: Pénzügyi számla statisztikák (Magyar Nemzeti Bank). 
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5. ábra: A nyereséges vállalkozások adózás előtti eredménytömegének fő összetevői 
és adóalapja  

 

 
Forrás: APEH gyorsjelentések 

 
Feltételezzük, hogy a 2008-ra 600 milliárd Ft-ra csökkent pénzügyi eredmény 2010-ig 
– két lépésben – zérusra esik. Ennek oka, hogy a magas és nem csökkenő 

hitelállományok után a társaságok magasabb kamatot kénytelenek fizetni.  
 
2010-től a 2009-ben elhatárolt veszteségek leírása várható, ami a tényleges 

adóbefizetések drámai csökkenését okozhatja. A leírás éves mértéke 2010-ben a 
korábban elhatárolt veszteségek alapján az 500 milliárd Ft-ot is elérheti,31 így 

összességében 2010-től kezdődően az adókiesés várhatóan 38 milliárd Ft-ot érhet 
el.32 

 
Az igénybe vett adókedvezmények esetleges változásával nem számolunk.33 

 
8. táblázat: Társasági nyereségadó 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
468,7 510,8 487,5 

540,4 435,5 609,3 

MKKT - 427,1 620,3 

 
 

                                              
31

 Példaként szolgálhat a 2001-2002-es lassulás, amely után az elhatárolt veszteségek döntő részét 2004-ben írták 

le a társaságok.  
32

 A 2009. első féléves gyorsjelentést közreadó tőzsdei társaságok – különösen a legnagyobbak – adatai szerint a 

pénzügyi veszteségek 2008-hoz képest jelentősen csökkenhetnek, vagy akár nyereségbe is fordulhatnak 2010-től. 
33

 Összhangban a személyi jövedelemadó-előrejelzésről szóló II.4.1. fejezetben ismertetett feltételezéseinkkel, a 

természetbeni juttatások megnövekedett adóterhének indirekt hatásaként a vállalatok működési eredménye akár 

javulhat is, de ezt igen nagy bizonytalanság övezi. Ezt egyfajta pozitív kockázatnak tekintjük. 
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9. táblázat: Különadó 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
50,9 178,6 200,5 

193,5 n.a. - 

MKKT - 176,2 - 

 

 
10. táblázat: Az adóbevételi prognózisok levezetése 

 

milliárd Ft 

2009 2010 

Társasági 
nyereségadó 

Különadó Összesen 
Társasági 

nyereségadó 

MKKT modell 491,1 202,6 693,6 648,8 

MKKT modell (kormány 
makropálya) 

480,3 198,1 678,4 652,4 

adóalap-bővítés - - - 47,5 

egyedi korrekció: pénzügyi 
eredmény 

-64 -26,4 -90,4 -38 

egyedi korrekció: 
veszteségleírás 

- - - -38 

MKKT előrejelzés 427,1 176,2 603,2 620,3 

MKKT módszer (kormány 
makropálya) 

416,3 171,7 588 623,9 

 
 

A kormány és az MKKT előrejelzése közti különbség 11 milliárd Ft, amiből 13,6 
milliárdot magyaráz a makropályák eltérése. 
 

A kormány és az MKKT 2010-es előrejelzése közötti különbség vélhetően a 
nominális GDP-előrejelzések eltérésére, valamint az adóbázis bővítésének (döntően 
HIPA) és az adókulcsemelés hatásának eltérő értékelésére vezethető vissza. Ennek 

megfelelően a kormány indoklása szerint az adóváltoztatások hatása összesen 168 
milliárd Ft-ot tesz ki, amelyből az adóalap módosítás 71 milliárd Ft-tal, az adókulcs-
emelés pedig 97 milliárd Ft-tal növeli 2010-ben a társasági adóbevételt. Az MKKT 

által becsült mindkét hatás valamivel kisebb mértékű a kormány becslésénél, amit 
kompenzál a társasági adóalap kormány által becsült magasabb növekedési üteme 
2010-ben. 

 

II.1.2. Egyszerűsített vállalkozói adó 
 
Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alapja a bruttó realizált árbevétel, az 

adóalapot csökkentő és növelő tételek az adókötelezettségek alakításában 
elhanyagolható szerepet játszanak. Az evát a kormányzat egyszerűsítés és a 
gazdasági tevékenység fehérítése szándékával vezette be, egyszerre váltva ki a 

tánya-t, az áfát és az szja-t (magánszemélyeknél). Adminisztrációs költségekkel 
kapcsolatos előnye vélhetően létezik, de egyik fontos csatornája az adóarbitrázsnak. 
Az eva jellemzően a lakossági (ingatlanhoz kapcsolódó) szolgáltatásokat, 
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kereskedelmet célozza meg, amelyben a készpénz formájú tranzakciók aránya 
jelentős. Ennek hathatós, utólagos adóhatósági ellenőrzése jelenleg nem megoldott, 
mert 2009 elején a bankszámlás fizetés irányába történő terelést célzó jogi lépések 

nem léptek hatályba a recesszió miatt. 
 
2006. október 1-től jelentős mértékű kulcsemelésre került sor, de hatással lehetett a 

bevételekre a dupla minimálbér utáni járulékfizetési szabály is (csökkent az egyéni 
vállalkozók száma). 2007-től hatályos a decemberi feltöltési kötelezettség is, amellyel 
megszűnt a több hónapos csúszással történő elszámolás lehetősége. Ezáltal 2007-

től az évközi beszedett eva viszonylag szoros kapcsolatban van az aktuális 
gazdasági folyamatokkal. 
 

Az eva bevételek 2005-ig dinamikusan növekedtek, a 2003-as GDP 0,2%-áról 2006-
ra 0,6%-ára emelkedett, azóta stagnál. A létszám 2005-ig a realizált árbevétellel 
együtt növekedett, utána viszont stagnált. 

 
2010-ben egyrészt a korábbi 25%-os adókulcs 30%-ra (azaz 20%-kal) nő, másrészt 
az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt (25 millió Ft) meghaladó bevétel 

értékhatár feletti részére vonatkozó adómérték 50%-ra emelkedik. Ez utóbbi 
intézkedésről feltételezzük, hogy a recessziós környezet miatt nem lesz effektív.  
 

Felhasznált adatok  
 
Realizált árbevétel, eva -bevétel és adózói kör létszámának idősorai (APEH, PM) 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Az eva adóalap és egyben az adóbevétel változását a nominális GDP változásával 
közelítjük.  

 

Az adókulcs-emelés hatásának számszerűsítéséhez a 2006-os évközi kulcsemelés 
tapasztalataiból indulunk ki. 2006-ról 2007-re a realizált árbevétel 7,6%-kal csökkent, 

ugyanakkor a 43%-os adóemelés34 mellett az eva -bevételek mindössze 6,8%-kal 
nőttek. Mindez azt jelenti, hogy egy %-nyi adóemelés 0,35%-nyi bevétel-növekedést 
generált. Ennek alapján feltételezzük, hogy 2010-ben a 20%-nyi adóemelés 7%-os 

többlet adóbevételt indukál. 
 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  

 

A központi költségvetés 2009. január-augusztusi eva-bevétele 0,6%-kal magasabb, 
mint az előző év azonos időszakának teljesítménye. Ez megerősíti azt a 
hipotézisünket, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet még nem csökkenti – 

legalábbis egyelőre – az eva-körbe tartozó vállalkozások teljesítményét.   

                                              
34

 Mivel az adóemelés október 1-től lépett életbe, így a 2006. évi átlagos eva-kulcs mértéke 17,5%-os volt, ha 

eltekintünk a viselkedési hatástól, illetve a feltöltési kötelezettség 2006-os bevezetése okozta olyan hatásoktól, 

amelyek a negyedéves pénzforgalmi eva-bevételi idősort ingadozóvá tették. 
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Nem számolunk az alábbi viselkedési hatásokkal: 
 

1. a vállalkozások a bejelentett 2010. év eleji kulcsemelés miatt számláik egy 
részének kibocsátását előrehozhatják 2009-re, 

2. a vállalkozások egy része önként kiléphet az eva-körből 2009 végén, 

3. emelkedhet 2010-től a bevétel-eltitkolás aránya.  
 

A nominális GDP az MKKT makropálya-prognózisa alapján 2009-ben közel 2,1%-kal 

csökken, 2010-ben 2,1%-kal bővül. A kulcsemelés önmagában majdnem 7%-kal 
növeli a beszedett evát. 
 
11. táblázat: Egyszerűsített vállalkozói adó 

 
 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
143,1 152,8 166,5 

172,9 161,8 182,6 

MKKT - 163,1 178,1 

 
A kormány és az MKKT által várt 2009. évi eva -bevétel között 1,3 milliárd Ft eltérés 
van, amelyet teljes egészében a makropályák eltérése magyaráz. 2010-re a két 

előrejelzés közti eltérés 4,5 milliárd Ft, amiből mindössze 1 milliárd Ft-ot magyaráz a 
makropályák különbözősége. 
 

II.1.3. Cégautóadó 
 
 
A cégautóadóból származó bevételek 2009. február 1. óta szerepelnek önálló 

bevételi sorként a költségvetésben, és várhatóan a bevételek 0,18%-át teszik ki. A 
2009 előtt keletkezett hasonló jellegű államháztartási bevételekkel nehezen 
összehasonlítható ez az adat, mert a 2009-es átalakítások teljesen átszabták mind 

az adózók körét, mind az adó mértékét és számítási módját.  
 
2009. február 1-én a személyi jövedelemadóban megszűnt a cégautóadó korábban 

alkalmazott rendszere, helyébe lépett egy vagyoni típusú cégautóadó, amely 
szélesebb adóbázison kisebb terhelést jelent azoknak, akik eddig is fizettek 
cégautóadót, viszont a jövőben azok is fizetnek, akik ezt eddig nem tették.  

 

Felhasznált adatok 

 

 Cégautóadó bevételek (2009. február – 2009. június), APEH 

 Autópiaci adatok 
 

o Autóállomány átlagos életkora (2000-2008), KSH 
o Először forgalomba helyezett autók száma (2000-2008), KSH 
o Autóállomány tulajdonos szerinti megoszlása (2000-2008), KSH 
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o Autóállomány hengerűrtartalom szerinti megoszlása (2008), KSH  
o Új autó eladás (2004-2008), Magyar Lízing Szövetség 
o Használt autó eladás (2005-2008), Magyar Lízing Szövetség 

 
A cégautóadó-bevételek számításánál az önkormányzatok személygépkocsi 
nyilvántartása jelentheti az elsődleges adatforrást az állomány összetételét tekintve. 

Jelenleg a bevételek becsléseit ezen adatok hiányában végeztük. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Feltevések: 
 

 A jogi személyek tulajdonában álló autók után fizetnek cégautóadót35. 

Ez azért egyszerűsítő feltevés, mert az egyéni vállalkozóknak ezután olyan 
autókra is kell cégautóadót fizetni, amelyek magántulajdonba vannak, de a 

vállalkozásban költségeket számolnak el azzal kapcsolatban.  

 A hengerűrtartalom szerinti megoszlás 2008-hoz képest változatlan a céges 
és nem céges autók esetében is. 

 Az adóterhelés jelenlegi szabályozás szerinti összege változatlan. 

 A következő évben az utolsó befizetési határidőkor mért hatékonysággal 

működik továbbra is az adóbeszedés. Ez utóbbi feltételezés azon alapul, hogy 
a beszedés hatékonysága nem javul tovább, viszont akik eddig befizették ezt 

az adófajtát, azok nem változtatnak a magatartásukon. 
 

Képletezés: 

 

𝑇𝑡
𝑐é𝑔𝑎𝑢𝑡 ó

= 𝑒 ∗  𝑡𝑘𝑖𝑐𝑠𝑖   1 − 𝛼 𝛽𝑁𝑡 +  𝑡𝑛𝑎𝑔𝑦 𝛼𝛽𝑁𝑡  

 
ahol  

 

𝑇𝑡
𝑐é𝑔𝑎𝑢𝑡 ó

 a cégautóadó 

𝑡𝑘𝑖𝑐𝑠𝑖      az 1600 köbcenti hengerűrtartalom alatti autókra vonatkozó éves adómérték 

𝑡𝑛𝑎𝑔𝑦      az 1600 köbcenti hengerűrtartalom feletti autókra vonatkozó éves adómérték  

𝑁𝑡        a személygépkocsi állomány 

𝛽        a jogi személyek tulajdonában álló autók aránya 

𝛼        az 1600 köbcenti hengerűrtartalom feletti autók aránya az állományon belül 

𝑒         adóbeszedési hatékonyság 

 

 
 
 

 
 

                                              
35

 Ezt az egyszerűsítő feltevés az teszi szükségessé, hogy nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek a 

magánszemélyek tulajdonában álló autók között különbséget tenne aszerint, hogy egyéni vállalkozás céljára 

vagy magáncélra használják. 
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Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 
 
12. táblázat: Cégautóadóból származó bevétel 

 

milliárd Ft 
2009 2010 

előirányzat várható előrejelzés 

kormány 27,0 n.a. 24,0 

MKKT - 15,1 20,9 

 
 
Megjegyzés: z előirányzatban szereplő minisztériumi számítás még nem tudta figyelembe venni a 
várható adófizetési hajlandóságot, így a teljes keletkező elvi adóval számolt 
 
A 2009-es adóévre vonatkozóan igen nagy, 12 milliárd Ft-os eltérés van az MKKT 
számításai és a költségvetési törvény előirányzata között. Ez abból ered, hogy a 

költségvetés tervezésekor nem számoltak a kiemelkedően alacsony adóbeszedési 
hatékonysággal, és a jelenlegi autóállomány alapján a teljes elvi adófizetési 
kötelezettséget irányozták elő. A kincstári adatok azonban jól mutatják, hogy a 

befizetési hajlandóság szokatlanul alacsony, így a kormány is módosított 
álláspontján, amely az egyéb okokból adódó eltérésektől eltekintve nem tér el 
jelentősen az MKKT becsléstől. Az MKKT és a kormány becslésbeli eltérése nem az 

eltérő makropályából fakad. 
 
13. táblázat: Adófizetési hajlandóság és a cégautóadóból várható bevétel 

 

milliárd Ft 
Várható 

adóbevétel 
Adófizetési 

hajlandóság (%) 
Elvi adó Előirányzat 

2009 15,1 59,19 25,6 27,0 

2010 20,9 62,29 33,6 24,0 
 
 

Az autóállományi adatok eltérése abból fakad, hogy a kormány számítása egy teljes 
körű adatbázisból számított arányszámra épül, az MKKT elemzései a KSH adataira 
épülnek, melyek nem teljes mértékben azonosak az adófizetés szempontjából 

releváns adatkategóriákkal (melyet jobban lefednek a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatai). 
 
Adófizetési hatékonyság becslése: A kormány pontos becslései nem ismertek erre 

vonatkozóan, habár azt lehet tudni, hogy a jövő évi bevételeket az idén befolyt 
adóbevételek elmaradása miatt tervezték alacsonyabbra. Az MKKT becslés 62%-os 
hatékonysággal számol. 

II.1.4. Energiaellátók jövedelemadója („Robin Hood adó”) 

 
Ez az adónem (közkeletű nevén „Robin Hood” adó) csak 2009-ben és 2010-ben 
létezik. 

 
Az adó alanya minden olyan gazdasági társaság, amely  
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- kőolajterméket állít elő, vagy jövedéki engedélyes kőolajtermék 

nagykereskedője (pl. MOL, vagy a fő tevékenységként benzinkút-hálózatot 

üzemeltető társaságok), 
- földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkeznek (pl. E.ON bizonyos 

leányvállalatai), 

- villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkezik (pl. MVM bizonyos 
leányvállalatai), 

- 50 MW beépített teljesítőképességet meghaladó teljesítőképességű erőmű 

termelői engedéllyel rendelkezik (pl. Mátrai Erőmű, Paksi Atomerőmű).36 
 

Az adó alapja gyakorlatilag megegyezik a társasági nyereségadó alapjával, és 

nemcsak az energiaellátó tevékenység után, hanem az adott társaság teljes 
tevékenysége után fizetendő. Az adókulcs 8%, az adót december 20-ig kell 
megfizetni. 

 

Felhasznált adatok 

 
APEH Gyorsjelentések. 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Mivel ez az adónem korábban nem létezett, nem áll rendelkezésre közvetlen 
információ az előrejelzéshez.  

 
Tekintettel arra, hogy a szóban forgó cégek legnagyobb része37 két TEÁOR 
kategóriába sorolható, ezért megvizsgáltuk e két iparág társasági adóbevallásának 

alakulását a 2005-2008 időszakban. Az adatok alapján látható, hogy a két ágazat 
bevallott társasági adója igen hektikusan alakult. Mivel az ágazatba számos olyan 
cég is tartozik, amely ennek az adónemnek nem alanya, ezért a teljes iparág alapján 

készített előrejelzés felső becslésnek is tekinthető. Durva közelítésként feltételeztük, 
hogy a két teljes ágazat profitteljesítményének 80%-át terheli majd ez az adónem. 
 

A fenti iparági adatok alapján a 2005-2008-as időszakra vonatkozóan kiszámítottuk, 
hogy mennyi lett volna az átlagos költségvetési bevétel ebből az adónemből, ha már 
érvényben lett volna. Az eredmény 19 milliárd Ft. A kormány javaslata ennél 

magasabb bevétellel, 20 milliárd Ft-tal számol. 
 
Figyelembe véve, hogy a viszonylag stabil profitszintet felmutató „villamosenergia- és 

gázipar” befizetéseiből a reális várakozás legfeljebb 4-5 milliárd Ft, az ennél 
magasabb adóbevétel csak a MOL teljesítményéből eredhet. 
 

                                              
36

 Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy bizonyos, elsősorban lakossági gáz- és áramszolgáltatók 

amellett, hogy kereskedelmi engedélyesek, egyben egyetemes szolgáltatói engedélyesek is, amely utóbbi 

tevékenység után nem fizetnek Robin Hood adót. Ilyen például az ELMÜ, E.ON Energiaszolgáltató, ÉMÁSZ, 

DÉMÁSZ vagy a TIGÁZ. 
37

 A kőolajtermék nagykereskedők adójával nem számolunk, mert feltehetően elhanyagolható súlyú a két másik 

ágazatéhoz képest. 
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14. táblázat: Iparági nyereségadó-fizetések alakulása 

 

milliárd Ft 2005 2006 2007 2008 

kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 36,5* 0,2 32,0 0,0 

villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás 

17,3 14,2 20,1 30,3 

összes társasági nyereségadó 53,8 14,4 52,1 30,3 

összes "Robin Hood" adó 26,9 7,2 26,0 15,2 

 
Megj.: A csillaggal jelölt iparág valójában nem fizetett adót adókedvezmény igénybe 

vétele miatt. Az adatok forrása az APEH Gyorsjelentések.    
  

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 

Kiindulva a villamosenergia-szolgáltatók viszonylag stabil profitszintjéből, a kormány 
és az MKKT előrejelzése közti különbség döntően a MOL profitabilitására vonatkozó 
feltételezések különbözőségére vezethető vissza. Az MKKT megítélése szerint az 

utóbbi évek folyamatai alapján nem megalapozott feltételezés 120-130 milliárd Ft-nál 
magasabb MOL-adóalapra számítani. 
 
15. táblázat: Energiaellátók jövedelemadója 

milliárd Ft 2009 2010 

kormány 30,0 20,0 

MKKT 12,0 15,2 
 

II.1.5. Hitelintézeti járadék 

 
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. 

törvény szerint az adó alapja a Magyarországon bejegyzett pénzintézetek állami 
támogatással összekapcsolt adó-, kamat- és kamatjellegű bevétele. Az adó éves 
mértéke 5%. Az adót negyedévente kell megfizetni. 

 

Felhasznált adatok 

 

 hitelintézeti járadék éves bevételi adatok 2007-2008 (APEH, PM) 

 3 éves zérókupon hozamok (MKKT becslés) 

 kiegészítő, jelzáloglevél és egyéb kamattámogatott hitelállományi és 
folyósítási adatok (Önkormányzati Minisztérium) 
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Technikai kivetítés módszertana 

 
Mivel a lakástámogatási rendszer átalakításával 2009. július 1-től megszűntek a 

támogatott hitelek (a bankok újabb igényeket nem fogadnak be, de a régebbiek 
alapján folyósítás még történik), így kifutó állományról van szó. A kiegészítő 
kamattámogatással (új lakás építése, lakásvásárlás céljából), a jelzáloglevél 

kamattámogatással (használt és új lakás vásárlása, bővítés, korszerűsítés) és az 
egyéb kamattámogatással érintett hitelek éves átlagos állományának az 
előrevetítése a 2004-2008-as időszak állományi és folyósítási adatainak 

felhasználásával történik. A folyósítások a lakáshitel-konstrukciók megszüntetése és 
a felépült állomány fokozatos lejárata nyomán az elkövetkező években várhatóan 
csökkennek. Feltételeztük, hogy 2009-ben és 2010-ben a törlesztési kulcsok38 

megegyeznek a 2008-as tényadattal. 
 
Jellemzően a fix kamatozású hiteleket az 5 éves, a változó kamatozásúakat pedig az 

1 éves kötvényhozamokhoz kötik a pénzintézetek. Mivel ezek arányát nem ismertük, 
az implicit kamatlábat a 3 éves zérókupon államkötvény-hozamok segítségével 
vetítettük előre. A 2007-2008-as adatok alapján durva közelítésként feltételeztük, 

hogy az állampapírhozam 1 százalékpontos megváltozása 0,5 százalékpontos 
változást okoz a járadékalap/átlagos éves hitelállomány arányban.  
 
16. táblázat: Hitelintézeti járadék 

 

milliárd 
Ft 

2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
- 12,6 12,6 

13,0 n.a. 13,0 

MKKT - 11,5 10,7 

 
 

II.1.6. Vám és cukorágazati hozzájárulás 

 
Egy uniós tagállamban kivetett vámból származó bevétel az Európai Unió 
költségvetését illeti, azonban annak 25%-ára a tagállam jogosult. Ez fedezi az adott 

tagállam által beszedett vám költségét. Szintén az Unió költségvetését illeti az adott 
ország cukorágazatának termelési díja, melyet a tagállamok szednek be és emiatt 
azok a beszedett díj 25%-ra jogosultak a költségek fedezésére. Ez a két tétel a 

magyar költségvetésben vám és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség 
megtérítése soron jelenik meg. 
 

Az előrejelzési horizonton a vám és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség 
megtérítését az EU-n kívüli áruimport arányában állandónak tekintjük. Azért így 
jelezzük előre, mivel az utóbbi években ez az arány viszonylag stabilan alakult.  

                                              
38

 A törlesztési kulcs számítása a t. évben: Tt/((At-1+At)/2), ahol At  a t. év végi hitelállomány, Tt a t. évi 

törlesztés. Mivel a törlesztést közvetlenül nem ismerjük, ezért az állományváltozás és a folyósítás 

különbségeként számítjuk, vagyis (At-1+Ft-At)/((At-1+At)/2), Ft a t. évi hitelfolyósítás. A törlesztési kulcsot 

minden egyes konstrukcióhoz külön számítottuk. 
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17. táblázat: Vám és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 

milliárd 
Ft 

2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
9,1 9,2 9,8 

8,2 n.a. 7,4 
MKKT - 8,7 9,1 

 

II.1.7. Egyéb vállalati befizetések és kisadók 

 
Ezen összefoglaló néven írunk a központi költségvetés azon speciális bevételeiről, 

amelyek jellemzően egy speciális tevékenységhez kötődnek, és valamilyen piaci 
externáliát, piaci kudarcot kívánnak magasabb adóztatással korrigálni.  
 

Ökoadók 
 
Az ökoadók (energiaadó és környezetterhelési díj) célja, hogy a környezetre káros 
terméket előállítók (illetve ezen terméket használók) fizessék meg a szennyezés 

társadalmi költségeit, illetve a környezeti károk csökkentéséhez szükséges forrásokat 
megteremtsék a költségvetés számára39. A két adó egy soron jelenik meg a 
költségvetésben, mintegy 25 milliárd Ft-ot tesznek ki. 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A korábbi évek tapasztalatai szerint ez az adóbevétel a nominális gazdasági 

növekedés dinamikájával változik, így mi a jövőben is ezzel számolunk, amit a 2009-
es időarányos befizetéssel súlyoztunk. 
 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 
ΔAdóbefizetésekt = ΔGDP (nominál)t 

 

18. táblázat: Ökoadók 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
18,1 19,9 25,2 

24,5 n.a. 25,9 

MKKT - 24,6 25,0 

 

A kormány optimistább prognózisa valószínűleg magasabb energiaadó-bevételekkel 
számol. 
 

                                              
39

 Az energiaadó az adott energiaforrás energia mértékére (megawattórára ill. gigajoulre-ra) van számítva. A 

környezetterhelési díj pedig a levegőbe, a felszíni vizekbe (illetve az időszakos vízfolyásokba), valamint a 

talajba kibocsátott bizonyos környezetterhelő anyagokra lett kivetve. 
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Bányajáradék 

 

A bányajáradékot a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után szedi 

az állam – ez adja az ún. nettó bányajáradékot. Legnagyobb részét a magyarországi 
földgázkitermelés adja. A járadék alakulása túlnyomórészt a szénhidrogének 
világpiaci árának és a dollár árfolyamának ingadozásától függ. 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Számításaink szerint a kitermelés a következő években csökken, (ezt a KSH adatok 
mozgóátlagos trendkivetítésére alapoztuk), másrészt a makropálya számításakor 

használt olajár és árfolyamfeltevéssel számoltunk.40 
 
A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 

 
ΔNettó bányaáradékt = ΔKitermelést + ΔÁrkőolaj futures

t + ΔHUF/USD árfolyam 
 

2010-től a bányajáradék másik összetevője az ún. energiakompenzációs befizetés, 
ami a bányajáradék, és az alábbi érték közti különbözet: 41 
 

[Földgáz átlagárt-1 – (Földgáz elismert értéket-1 * korrekciós tényezőt)] / Földgáz átlagár t-1 

 

Ez a befizetés korábban nem volt része a bányajáradéknak, hanem az ún. 
energiagazdálkodási célelőirányzat bevétele, így az energiaár-támogatás fedezete 

volt. 
 
19. táblázat: Bányajáradék 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
33,6 31,5 38,8 

33,5 n.a. 47,0 

MKKT - 22,6 48,2 

 
 

A kormány és az MKKT prognózisa nagyságrendileg egybevág, a különbség 
vélhetően a jövőbeli árak és árfolyamok alakulásához fűződő bizonytalansághoz 
kötődik  

 

Játékadó 

 

A játékadó célja a szerencsejátékokból származó jövedelem (amit a szerencsejáték 

szervezőinél jelentkezik) egy részének közcélra fordítását célozza, azaz a 

                                              
40 2009-ben várhatóan jelentős visszaesés tapasztalható a 2008-as nettó bányajáradékban, az olaj 
árának jól ismert jelentős világpiaci áresése miatt. 
41

 1993 évi XLVIII. tv a bányászatról, 20.§. ba) pontja alapján 
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szerencsejáték határköltségét igyekszik növelni. A szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény szabályozza. A szerencsejáték ágazatból származó 
fő költségvetési bevételek: játékadó, nyeremény szja, koncessziós díj. A játékadó 

alapja (általában a játékból származó bevétel valamilyen formája) és mértéke 
játéktípusonként és játékonként eltérő. A pénznyerő automaták viszont tételesen 
adóznak, játékhelyenként fizetik meg a szervezők havonta a játékadó összegét. 

Érdekesség, hogy az egyébként nem szerencsejátéknak minősülő ajándéksorsolás 
és játékautomata üzemeltetés is az Szjtv. hatálya alá tartozik és ezen játékok 
szervezése után is kell játékadót fizetni az Sztjv.-ben meghatározott módon. 

 
2008-ban mintegy 72 milliárd Ft-ra rúgott a játékadó bevétel. Az egyetlen változás 
2010-től, hogy az ötöslottó bevétel 90%-a átkerül a Nemzeti Kulturális Alap saját 

bevételei közé – ez várhatóan mintegy 9,4 milliárd Ft-ot tesz ki 2010-ben – míg a 
maradék mintegy 1 milliárd Ft-os bevételt jelent a központi költségvetésnek. 
 

Felhasznált adatok 

 

Számításainkat a Pénzügyminisztérium által rendelkezésünkre bocsátott 
zárszámadási résztáblázatokra alapoztuk.  

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A becslés során az egyes bevételek várható értékét az előző 3 év átlagos 

változásával vetítettük ki. 
 
A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 

pénznyerő automaták: ΔQ(gépek)t = előző 3 év átlagos ΔQ 
 
Ötöslottó: ΔAdót = előző 3 év átlagos ΔAdó 

 
Egyéb: ΔAdót = előző 3 év átlagos ΔFogyasztás (nominál) 
 

 
 
20. táblázat: Játékadó 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
71,5 71,5 72,7 

75,9 n.a. 63,1 

MKKT - 73,8 64,3 

 
Az MKKT prognózisa nagyságrendileg megegyezik a Korányéval, ám vélhetően a 

kormány erőteljesebben csökkenő szerencsejáték aktivitással számol. 
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Kulturális járadék 

 

A kulturális járulék eredeti célja a művészet támogatása volt az alacsonyabb szintű 

művészeti alkotások megnövelt adóztatás révén, ám később már számos más 
használati tárgyra is kivetették.42  
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
2009-es előrejelzésünkben az első féléves adatokat vettük alapul. 2010-től 
megszűnik, de mint feljebb jeleztük, a helyébe lép az 5-ös lottó bevétel 90%-a, ami a 
számításunk szerint mintegy 9,4 milliárd Ft lesz. 

 
21. táblázat: Kulturális járulék 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
8,2 8,8 8,6 

8,7 n.a. - 

MKKT - 8,4 - 

 

Innovációs járulék 

 

Az innovációs járulék célja a vállalkozások kutatás-fejlesztési, innovációs 

tevékenységének ösztönzése.  
 

Technikai kivetítés módszertana 

 

Az adó alapja megegyezik a helyi iparűzési adóéval (azaz a vállalkozás nettó 
árbevétele kamatbevételekkel, az eladott áruk beszerzési értékének, a közvetített 
szolgáltatásoknak költségével valamint az anyagköltséggel csökkentve), ami tovább 

csökkenthető kutatási-fejlesztési tevékenységek költségeivel, mértéke 0,3%. 
 
Ennek megfelelően a tapasztalatok szerint megközelítőleg a nominális GDP-vel 

arányosan változik. 
 
A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 

 
ΔAdót = ΔGDP (nominál)t 

 

                                              
42

 Főleg szexuális és erőszak tartalmú filmek és videojátékok, valamint egyéb nem zsűrizett használati 
tárgyak adójaként vezették be, hogy a kulturális divathullámok által okozott piaci egyenlőtlenségeket 
korrigálja. Később már más tárgyak is járulék kötelesek lettek, így a falinaptár, vagy a mobiltelefon is. 
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22. táblázat: Innovációs járulék 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
23,1 28,7 25,6 

26,3 n.a. 23,6 

MKKT - 24,6 25,0 

 

II.1.8. Egyéb központosított bevételek 

 
Az egyéb központosított bevételek 70%-át a termékdíjak és a vízkészletjárulék teszi 
ki, az ide tartozó egyéb tételeket változatlannak feltételeztük. A termékdíjak – 
amellett, hogy bevételi forrást jelentenek az államháztartás számára – elsősorban 

környezetvédelmi célokat szolgálnak. Az adóztatás által megemelik egyes 
környezetszennyező, vagy nagy mennyiségük miatt sok hulladékot képező termékek 
(pl. akkumulátorok vagy csomagolóanyagok) fogyasztói árát, hogy csökkentsék azok 

keresletét, valamint a fogyasztókat az alacsonyabb környezetterhelésű, hasonló célú 
termékek felé tereljék. A termékdíjak a hasonló célú vízkészlejárulékkal együtt 2008-
ban 39 milliárd Ft-ot tettek ki. 

 
A korábbi évek adataival összhangban feltételezzük, hogy ezen tételek nagysága 
alapvetően a háztartások fogyasztásával arányosan változik – az így előrejelzett 

értéket csökkentettük a közelmúlt jogszabályváltozásaiból fakadó hatásokkal.  

 

23. táblázat: Egyéb központosított bevételek 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
32,8 34,1 39,0 

33,5 n.a. 31,4 

MKKT - 33,6 31,5 

 

 

II.2. Társadalombiztosítási járulékok 

II.2.1. Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei 

 
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételein belül a legjelentősebb tétel a munkáltatói járulék, 

valamint a biztosítotti (egyéni) járulék. A munkáltatói nyugdíjjárulék bevétel 
rendszerint mintegy 2000 milliárd Ft, míg az egyéni nyugdíjjárulék bevétel 350 
milliárd Ft körüli nagyságrendű. 

 
Az egyéni nyugdíjjárulék-rendszer kétpillérű. Az állami pillérbe tartozók a teljes 
nyugdíjjárulékot (jelenleg 9,5 %) a társadalombiztosításnak fizetik, így a nyugdíjukat 

is teljes mértékben az államtól kapják majd. A vegyes pillérbe tartozó 
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magánnyugdíjpénztári tagok 8 % járulékot fizetnek a magánpénztáraknak és 1,5 %-
ot az államnak. A munkaerőpiacra újonnan belépő munkavállalóknak kötelezően be 
kell lépniük valamelyik magánpénztárba és a vegyes pillér tagjaivá válnak. A vegyes 

pillérbe tartozók nyugdíjba vonulásuk után az államtól és a magánnyugdíjpénztártól 
is kapnak majd juttatást. 
 

Felhasznált adatok 

 
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól rendelkezésünkre állnak a 
Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek tényadatai: 1995-2008 között éves bontásban, 

valamint 2009 első hét hónapjára vonatkozóan. A munkáltatói nyugdíjbiztosítási 
járulékbevételről, a biztosítotti nyugdíjbiztosítási járulékbevételről, az egyéb járulékok 
és hozzájárulásokról, a késedelmi pótlékról, a központi költségvetési 

hozzájárulásokról, a vagyongazdálkodásról és a működési célú bevételekről 
rendelkezünk adatokkal. Az MKKT ugyanakkor a külső tételekről ad előrejelzést, 
tehát a központi költségvetési hozzájárulásról, a vagyongazdálkodásról és a 

működési célú bevételekről nem. Előrejelzésünk alapjában véve a 2008. évi adatokra 
épül, ugyanakkor az effektivitás számítása során korábbi éveket, valamint ahol 
lehetséges volt, 2009 első hét hónapjáról beérkezett teljesítéseket is figyelembe 

vettük. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 

A módszertanban figyelembe vesszük a jogszabályi változásokat (az egyes évekre 
vonatkozó járulékmértékeket, a minimálbér kétszerese alatt keresőkre vonatkozó 
eltérő rendelkezéseket). Ugyanakkor egyelőre figyelmen kívül hagyjuk az egyéni 
nyugdíjjáruléknál a járulékplafont, melynek a módszertanba történő későbbi 

beépítése szükséges. Szintén nem számolunk azzal, hogy 2010-től a 
vállalkozásoknál az adott ágazatra vonatkozó tényleges kereset lesz a járulék alapja, 
mivel ennek számszerűsítésére nem rendelkezünk adatokkal és a jogszabályt 

kidolgozatlannak ítéljük. Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes tételekre 
vonatkozó módszertant. 
 

1) Munkáltatói járulék: előrejelzési horizonton a tényidőszaki bruttó 
keresettömeget a makropályából számolt keresettömeg index-szel vetítjük 
előre. A járulékmértéket és a bruttó keresettömeget figyelembe véve 

potenciális járulékbevételt számítunk. A korábbi évek átlagos effektivitását 
alapul véve adódik a várható tényleges járulékbevétel. (A munkáltatói 
nyugdíjbiztosítási járulékbevétel effektivitása az utóbbi években stabilan 

alakult. Az effektivitásról bővebben a keretes írásban szólunk.) 2009 első hét 
hónapjára vonatkozó adatokat figyelembe vettük. 

2) Egyéni (biztosítotti) járulék: az utóbbi években – a rendszer sajátosságából 

adódóan – az állami pillérbe tartozók létszáma folyamatosan csökken, a 
magánnyugdíjpénztári tagoké pedig emelkedik. Így a magánnyugdíjpénztári 
tagok és a nem-magánnyugdíjpénztári tagok által befizetett járulékbevételt 

külön jelezzük előre, mivel a szerkezeti hatás következtében a két tételt nem 
lehet azonosan kezelni. 
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o a létszámok előrejelzése: az ONYF Kelen adatbázisából a 
járulékfizetők (pontosabban a járulékról adatot szolgáltatók) létszámáról 
2008-al bezárólag rendelkezünk adatokkal. Mivel az utóbbi években ez 

viszonylag stabilan alakult, előretekintve is annak tekintjük. A 
magánnyugdíjpénztári tagok létszámáról a PSZÁF-tól rendelkezünk 
adatokkal, mely létszám az utóbbi években átlagosan 5 %-kal 

emelkedett. Előrejelzési horizonton hasonló létszámbővülést 
valószínűsítünk. A járulékfizetők és a magánnyugdíjpénztári tagok 
létszámának eltéréséből maradékelven adódik a nem 

magánnyugdíjpénztári tagok száma. Az elmúlt években változó 
mértékben, de csökkent a számuk. 

o az egy főre jutó járulékalapok előrejelzése: ismert a két csoport által 

befizetett járulékbevétel tényidőszakon. A járulékmértékek 
figyelembevételével járulékalapot becsülünk, majd ezt egy főre vetítjük. 
Az egy főre jutó két járulékalapot a korábbi évek hasonló dinamikájával 

jelezzük előre. 
o figyelembe véve az előrejelzett létszámot, az egy főre jutó járulékalapot 

és a járulékmértéket adódik előrejelzési horizonton a járulékbevétel.  

o a magánnyugdíjpénztári tagok átutalásait inflációval vetítjük előre. 
Előrejelzésünk nem tartalmazza az esetleges 
magánnyugdíjpénztárakból való visszalépés hatását. A 

magánnyugdíjpénztári visszalépés hatásáról a 4.2 fejezetben szólunk. 
3) Egyéb járulékok és hozzájárulások: 

o megállapodás alapján fizetők járulékai: A tételt a Nyugdíjbiztosítási Alap 

részére befizetett megállapodás alapján fizetők járulékai teszik ki. A 
2008-es zárszámadási adatokból bértömeggel indexáljuk. 

o közteherjegy után befolyt járulék: A közteherjegy után befolyt járulék 

befizetése az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatáshoz 
kapcsolódik és a tervezésben a 2009-es költségvetési tervet vettük 
figyelembe, melyet a bértömeg változással indexáltunk. Ha a 2008-as 

megvalósulásból indulunk ki hasonló módszerrel, akkor a 2010-es 
bevételt alultervezettnek mondhatjuk. Mindkét tételt bérrel indexáljuk. 
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o korkedvezmény biztosítási járulék: a korkedvezmény biztosítási járulék 

fokozatosan bevezetésre kerülő foglalkoztatói befizetés, 2008-ban a 

járulék 25 %-a, 2009-ben 50 %-a, 2010-ben 75%-a, 2011-ben pedig a 
járulék teljes összege. (A foglalkoztatót nem terhelő részt a központi 
költségvetés téríti meg a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, a központi 

költségvetési hozzájárulások jogcímei között.) Becslése ennek 
megfelelő súlyozással és bértömeg indexálással történik. 

 

A külön nem nevesített egyéb járulékok és hozzájárulásokat előrejelzési horizonton  
inflációval hosszabbítjuk meg. 
 

4) Késedelmi pótlék, bírság: előrejelzési horizonton inflációval vetítjük előre.  
 

Megjegyezzük, hogy a 2008. évre nem közli és valószínűsíthetően a 2009. évre sem 

fogja közölni az ONYF az egyéni nyugdíjjárulék bevétel bontását (mivel nem 
rendelkezik pontos adatokkal arról, hogy milyen jogcímen érkezik a befizetés). Már a 

A munkáltatói nyugdíjjárulék bevétel, valamint a munkáltatói és biztosítotti 

egészségbiztosítási járulékbevétel előrejelzése az effektivitásra épül. Effektivitás 

alatt a ténylegesen befolyt bevételnek a potenciális bevételhez viszonyított 

százalékos arányát értjük, ahol a potenciális bevétel a bruttó keresettömegre vetített 

járulékmértékből adódik. A bruttó keresettömeget a KSH munkaerőfelmérés 

létszámból és az intézményi bérből számoljuk. Párhuzamosan a biztosítotti 

jogviszonyok ellenőrzésével 2007-ben jelentősen, 2008-ban kisebb mértékben 

emelkedett az egészségbiztosítási járulék esetében az effektivitás (6. ábra), a 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevételnél az effektivitás az utóbbi években 

stabilan alakult. 

 
6. ábra: Az egészségbiztosítási effektivitás alakulása (%) 

 
Megj.: Az adatok forrása az OEP és saját számítás. 
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2006. és 2007. évek megfelelő szerkezete is közelítő becslés. Mivel a 2008. évre 
nem rendelkezünk az egyéni nyugdíjjárulék megbontásával, a fenti módszerrel 
becsültük meg (tehát az előrejelzési módszertant nemcsak 2009-től kezdtük el 

alkalmazni). A 2008. évre az egyéni nyugdíjjárulék egyes tételeire adott 
előrejelzéseink összege elmarad a 2008. évi tényadattól, így korrekciót alkalmaztunk, 
melyet előretekintve is következetesen végigvezettünk. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 
2009-2010-re vonatkozó előrejelzésünk kialakításánál egyedi tényezőként vettük 

figyelembe, hogy: 
 

1. a természetbeni juttatások és egyéb adómentes jövedelmek 

megadóztatása következtében többlet munkáltatói nyugdíjbiztosítási 
bevétel keletkezik, erről bővebben a II. 4. 1. fejezetben szólunk. 
 

A munkáltatói és biztosítotti nyugdíjjárulék előrejelzésünk jelenleg mintegy 70 milliárd 
Ft-tal magasabb a kormányénál. A természetbeni juttatások és egyéb adómentes 
juttatások 2010-től  járulékalapba történő bevonása miatt mintegy 35 milliárd Ft-os 

plusz bevétellel számolunk. Ugyanakkor a fejezeti kötet nem tartalmazza, hogy a 
kormány mekkora többletbevétellel kalkulál. Az eltérő makropályák mintegy 20 
milliárd Ft-ot magyaráznak az eltérésből. A maradék eltérést egyéb tényezők, 

módszertani eltérések magyarázzák. Ilyen lehet például az, hogy a kormány 
alacsonyabb effektív járulékmértékkel számol valamilyen megfontolásból. A 
Nyugdíjbiztosítási Alap teljes bevétele előrejelzésünk szerint mintegy 60 milliárd Ft-

tal haladja meg a kormányét, mivel az egyéb tételek esetében jellemzően kisebb 
2010-es bevételt prognosztizálunk. 
 
24. táblázat: A munkáltatói és biztosítotti nyugdíjjárulék 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
1 453,4 1 809,4 2 200,9 

2 267,4 n.a. 2 193,3 
MKKT - 2 164,9 2 262,9 

 
Megjegyzés: Sem az MKKT, sem a kormány előrejelzései nem tartalmazzák a 
magánnyugdíjpénztárakból való visszalépés hatását. A magánnyugdíjpénztári visszalépés hatásáról a 
4.2 fejezetben szólunk. A 2010-es MKKT munkáltatói nyugdíjjárulék bevétel tartalmazza a cafeteria 
megadóztatásából eredő plusz 34,7 milliárd Ft-ot, a természetbeni juttatások és egyéb korábban 
adómentes tételek megadóztatásáról bővebben a II.4.1. fejezetben szólunk. 

 
25. táblázat: Késedelmi pótlék, bírság 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
7,9 8,4 9,9 

9,7 n.a. 12,1 
MKKT - 11,2 11,7 
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26. táblázat: Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
35,5 38,8 82,1 

108,8 n.a. 118,6 
MKKT - 103,4 112,7 

 
 
27. táblázat: Egyéb járulékok és hozzájárulások egyes tételei 

Megállapodás alapján fizetők járulékai (milliárd Ft) 2009 2010 

kormány 1,6 1,5 

MKKT 1,5 1,6 

Közteherjegy után befolyt járulék (milliárd Ft) 2009 2010 

kormány 3,2 3,3 

MKKT 4,6 4,7 

Korkedvezmény biztosítási járulék (milliárd Ft) 2009 2010 

kormány 8,6 10,2 

MKKT 8,6 13,8 
 

II.2.2. Egészségbiztosítási Alap bevételei 

 
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei 2008-ban összességében 1000 milliárd Ft-ot 
tettek ki. Ide tartoznak a munkáltatói és biztosítotti járulékbevételek, a tételes és 
százalékos egészségügyi hozzájárulás, valamint az egyéb járulékok és 

hozzájárulások. A személyi jövedelemadóhoz hasonlóan jelentős intézkedések 
történtek a járulékmértékekre vonatkozóan. A munkáltató által fizetett 
egészségbiztosítási járulék 2009. július 1-től havi bruttó 143 ezer Ft-os kereset alatt, 

2010-től a kereset egésze után 3 százalékponttal mérséklődik. 2010-től a tételes 
egészségügyi hozzájárulás megszűnik, miközben a százalékos egészségügyi 
hozzájárulás a korábbi 11 %-ról 27 %-ra emelkedik. 

 

Felhasznált adatok 

 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól rendelkezésünkre állnak az 
Egészségbiztosítási Alap bevételeinek tényadatai: 1994-2008 között éves 

bontásban, valamint 2009 első hat hónapjára vonatkozóan. A munkáltatói 
egészségbiztosítási járulékbevételről, a biztosítotti (egyéni) egészségbiztosítási 
járulékbevételről, az egészségügyi hozzájárulásról, az egyéb járulékok és 

hozzájárulásokról, a késedelmi pótlékról, a központi költségvetési hozzájárulásról, a 
vagyongazdálkodásról és a működési célú bevételekről rendelkezünk adatokkal. 
Ugyanakkor a Költségvetési Tanács a külső tételekről ad előrejelzést, melyek 

módszertana röviden az alábbi alfejezetben olvasható. Előrejelzésünk alapjában 
véve a 2008. évi adatokra épül, ugyanakkor az effektivitás számítása során korábbi 
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éveket, valamint a 2009 első félévében beérkezett teljesítéseket is figyelembe 
vettünk. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
1) Munkáltatói és biztosítotti egészségbiztosítási járulék: a tényidőszaki bruttó 

keresettömeget a keresettömeg index-szel szoroztuk fel, majd potenciális 

járulékbevételt számoltunk az adott évi járulékkulccsal. Végül az utóbbi két 
év átlagos effektivitását stabilnak tekintve adódik a tényleges 
járulékbevétel. Korábbi évek effektivását nem vettük figyelembe, mivel 

2007-ben strukturális törés volt az adatokban. Figyelembe vettük a 2009 
első hat hónapjában beérkezett teljesítéseket. Ugyanakkor az első féléves 
adatokat óvatosan kell kezelni, mivel nagymértékű revízió lehetséges. 

2) Egészségügyi hozzájárulás: 
 

o tételes egészségügyi hozzájárulás: a 2009. évre az egy főre jutó tételes 

egészségügyi hozzájárulást a 2009. évi becsült foglalkoztatotti 
létszámmal szorozzuk. 2010-től ez a tétel megszűnik, így csak az 
egyhavi áthúzódó hatás érvényesül. 

o százalékos egészségügyi hozzájárulás: 11, 14 és 25 %-os 
hozzájárulást különböztethetünk meg. A 11 % 2010-től 27 %-ra 
módosul, a 25 % pedig a cégautóadóra vonatkozik, mely ilyen 

formában megszűnik. Tényidőszakon járulékalapot becsültünk a 
járulékmérték és a járulékbevétel alapján, ezt pedig előrejelzési 
horizonton nominális GDP-vel hosszabbítottuk meg, majd a 

járulékmérték-változást figyelembe véve számítottuk a várható 
járulékbevétel. 
 

3) Egyéb járulékok és hozzájárulások: 
 

o Megállapodás alapján fizetők járulékai: A tételt az Egészségbiztosítási 

Alap részére megállapodás alapján fizetők járulékai teszik ki. A 
megállapodás alapján fizetők járulékai esetében a tételeket a 2008-as 
zárszámadás tényadataiból a bérekkel indexáljuk. 

o Egészségügyi szolgáltatási járulék: A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 39. § 

(2) bekezdése alapján az a belföldi magánszemély, aki nem biztosított 
és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, 
egészségügyi szolgáltatási járulékként, 2009. január 1-től havonta 4500 

(napi 150) Ft-ot köteles fizetni, 2010. január elsejétől a járulék mértéke 
4950 Ft. Az egészségügyi szolgáltatási járulék esetében a munkáltatói 
egészségügyi hozzájárulási tételből való átcsoportosításról van szó. A 

fehéredésből adódó bevétel növekedést (egyre több ember jelenti be 
magát és kezd el önként biztosítási díjat fizetni, különben nem jutna 
egészségügyi ellátáshoz), mint viselkedési hatást nem áll módunkban 

figyelembe venni, ezért a 2010-es előrejelzés alsó becslésnek 
tekinthető. 
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o Közteherjegy után befolyt járulék: A közteherjegy után befolyt járulék 
befizetése az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatáshoz 
kapcsolódik és a tervezésben a 2009-es költségvetési tervet vettük 

figyelembe, melyet a bértömeg változással indexáltunk. Ha a 2008-as 
megvalósulásból indulunk ki hasonló módszerrel, akkor a 2010-es 
bevételt alultervezettnek mondhatjuk. 

o Munkáltatói táppénz hozzájárulás: A munkáltatói táppénz hozzájárulás 
a táppénz összegének egyharmada összege tehát a bérjövedelem %-a. 
A szabályozás változása (2 évnél hosszabb biztosítotti jogviszony 

esetén 70 helyett 60 %, 2 évnél rövidebb biztosítotti jogviszony esetén 
60 helyett 50 %, a passzív táppénz maximálása és idejének rövidítése) 
a tétel csökkenését, a táppénzes esetszám növekedése a bevételi tétel 

növekedését eredményezi. A táppénz alapjául szolgáló kereseteket 
bérindex-szel növeltük, a számítás módszertana és mögöttes 
feltételezései megegyeznek a táppénz előrejelzésünk módszertanával. 

 
A külön nem nevesített egyéb járulékok és hozzájárulásokat előrejelzési horizonton 
inflációval hosszabbítjuk meg. 

 
4) Késedelmi pótlék, bírság: inflációval vetítjük előre. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 
2009-2010-re vonatkozó előrejelzésünk kialakításánál a következő egyedi 
tényezőket vettük figyelembe: 

 
1. csak a munkáltatói egészségbiztosítási járuléknál: 2009. július 1-től 

minden munkavállaló után a havi bruttó kereset 143 ezer Ft alatti része 

után a járulék mértéke 2 %, míg felette 5 %. A 2007. évi személyi 
jövedelemadó bevallás adatok felhasználásával készített becslés 
alapján egy adott évben átlagosan a jövedelmek 65 %-a kisebb havi 

bruttó 143 ezer Ft-nál. Mivel a szabályváltozás csak 2009. második 
félévére vonatkozik, 2009 egészében 3 %-os kulccsal adózik a 
járulékalap mintegy 67,5 %-a és 1 %-os kulccsal 32,5 %-a. 

 
2. a természetbeni juttatások és egyéb adómentes jövedelmek 

járulékkötelessé tétele következtében többlet munkáltatói 

egészségbiztosítási járulékbevétel keletkezik, erről bővebben a II. 4. 1. 
fejezetben szólunk. 
 

A munkáltatói és egészségbiztosítási járulékbevétel előrejelzésünk jelenleg mintegy 
35 milliárd Ft-tal meghaladja a kormány prognózisát. Az eltérő makropályák ebből 
mintegy 15 milliárd Ft-ot magyaráznak. A természetbeni juttatások járulékalapba 

történő bevonásából mintegy 2,9 milliárd Ft többlet bevételt várunk, ugyanakkor a 
kormány becslését nem ismerjük. Az egészségügyi hozzájárulás előrejelzésünk 3 
milliárd Ft-tal kisebb a kormányénál. Az eltérő makropályák hatása itt elenyésző. A 

kormány prognózisától való különbözőséget minden esetben egyéb, módszertani 
eltérések is magyarázhatják, ilyen lehet például az effektív járulékmérték eltérő 
megítélése. Az egyéb tételek esetében összességében nincs jelentős eltérés . Ennek 
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következtében az Egészségbiztosítási Alap 2010-es teljes bevételeit 35 milliárd Ft-tal 
magasabbnak várjuk a kormányhoz képest. 
 
28. táblázat: A munkáltatói és biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
1015,1 1101,4 872,4 

883,9 n.a. 588 
MKKT - 756,5 622,5 

 
Megjegyzés: A munkáltatói járulékbevételben számoltuk el a cafeteria megadóztatásából eredő 2,9 
milliárd Ft-os várható egészségbiztosítási járulékbevételt. 
 
 

29. táblázat: Egészségügyi hozzájárulás 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
107,7 113,5 118,9 

119,2 n.a. 49,1 
MKKT - 87,1 45,8 

 
 

30. táblázat: Késedelmi pótlék, bírság 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
6,0 5,7 4,7 

4,9 n.a. 4 

MKKT - 4,9 5,1 

 
 
31. táblázat: Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
29,4 28,9 32,3 

39,9 n.a. 48,4 
MKKT - 38,7 50,7 
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32. táblázat: Egyéb járulékok és hozzájárulások egyes tételei 

Megállapodás alapján fizetők járulékai (milliárd 
Ft) 2009 2010 

kormány 0,2 0,2 

MKKT 0,2 0,1 

Egészségügyi szolgáltatási járulék (milliárd Ft) 2009 2010 

kormány 10,9 21,9 

MKTT 10,9 21,9 

Közteherjegy után befolyt járulék (milliárd Ft) 2009 2010 

kormány 0,8 0,8 

MKKT 0,4 0,4 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás (milliárd Ft) 2009 2010 

kormány 24,2 23,5 

MKKT 20,9 21,6 
 

II.2.3 Munkaerő piaci Alap 

 

A Munkaerőpiaci Alap bevételei tartalmazzák a munkaerőpiaci járulékot, a 
rehabilitációs hozzájárulást és a szakképzési hozzájárulást. A munkaerőpiaci járulék 
fogalma 2010. január elsejétől létezik, mely a korábbi munkavállalói járulék, 
munkaadói járulék és vállalkozói járulék helyébe lép. 

 

Felhasznált adatok 

 
A munkaerőpiaci járulék és a rehabilitációs hozzájárulás esetében a tényidőszaki 

adatok a zárszámadásokból származnak. A szakképzési hozzájárulásnál a 2008-as 
zárszámadást és a 2010-es költségvetési tervezetet vettük alapul. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
1. A munkavállalói járulékot a munkavállalók fizetik és mintegy 100 milliárd Ft-ot 

jelent. 2006 óta az egészségbiztosítási járulékalap 1,5 %-a. Előrejelzése úgy 

történik, hogy az egyéni egészségbiztosítási járulék-előrejelzésből számolt 
járulékalapra vetítjük a 1,5 %-ot. 
 

Munkaadói járulék címen a munkáltatók a társadalombiztosítási járulékalap 
meghatározott %-át (2006-2008 között 3%) fizetik be. Ez 2007-2008-ban mintegy 
200 milliárd Ft-os tételt jelentett. 2009. július elsejétől a járulék mértéke 1 %-ra 

csökkent minden munkavállaló havi bruttó keresetének 143 ezer Ft alatti része után. 
2010-től ez a változás minden munkavállaló teljes keresetére kiterjed. Előrejelzési 
horizonton az egészségbiztosítási járulék-előrejelzésből számolt járulékalapra 

vetítjük a járulékmértéket. 
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2008-ban a vállalkozói járulék 4 % volt. 2009. július elsejétől a járulék mértéke 2,5 %-
ra csökkent a havi bruttó kereset 143 ezer Ft alatti része után, 2010-től megszűnik. 
2008-ban mintegy 14 milliárd Ft bevétel származott belőle. A járulékbevétel és a 

járulékmérték felhasználásával 2008-ra járulékalapot becsültünk, melyet a nominális 
GDP-vel hosszabbítottuk meg, végül a járulékmértéket figyelembe véve adódik a 
becsült járulékbevétel. 

 
2. Rehabilitációs hozzájárulás: Azon vállalkozások, szervezetek, melyek nem 

alkalmaznak a törvényi előírásnak megfelelő számú megváltozott 

munkaképességű embert, rehabilitációs hozzájárulást fizetnek. 2008-ban a 
hozzájárulás 164400 Ft/fő/év volt, 2009-ben 177600 Ft/fő/év volt. 2009-el 
bezárólag mintegy 15 milliárd Ft-os tételt jelentett. Azonban 2010-től az 

előírástól való eltéréssel arányos fizetési kötelezettség 964500 Ft/fő/év-re 
emelkedik. Előrejelzési horizonton a hozzájárulás mértékét szorozzuk azzal a 
létszámmal, amely után 2008-ban fizettek ilyen járulékot. Ez a létszám 

természetesen a jelentős emelés hatására csökkenhet, azonban ilyen 
viselkedési hatás becslésére nem rendelkezünk adatokkal. A fentiekből 
következően becslésünk felső becslésnek interpretálandó. 

 
3. Szakképzési hozzájárulás: A szakképzési hozzájárulásból befolyt összeg 

2008-ban 42 milliárd Ft volt, előrejelzésünkben ezt az adatot vezettük tovább a 

makropályával konzisztens bérindexálással. A 2010-es költségvetési 
tervezetben szereplő, különböző szigorító intézkedések miatt várt 7 milliárdos 
többletet nem vettük figyelembe, mert az ezt megalapozó intézkedésekről nem 

rendelkezünk információval. 
 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 

2009-2010-re vonatkozó előrejelzésünk kialakításánál a következő egyedi 
tényezőket vettük figyelembe: 
 

1. 2009. július elsejétől a havi bruttó kereset 143 ezer Ft alatti része után a 
munkaadói járulék 1 %-ra, valamint a vállalkozói járulék 2,5%-ra mérséklődött. 
A 2007. évi szja bevallás adatok felhasználásával készített becslés alapján 

egy adott évben átlagosan a jövedelmek 65 %-a esik havi bruttó 143 ezer Ft 
alá. Mivel a szabályváltozás csak 2009. második félévére vonatkozik, 2009 
egészében becslésünk szerint 3 %-os kulccsal adózik a járulékalap 67,5 %-a 

és 1 %-os kulccsal a maradék 32,5 %. 
 

2. a természetbeni juttatások és egyéb adómentes jövedelmek járulékkötelessé 

tétele következtében többlet munkáltatói járulék bevétel keletkezik, erről 
bővebben a II. 4. 1. fejezetben szólunk. 
 

A munkaerőpiaci járulékbevételre vonatkozó előrejelzésünk 10 milliárd Ft-tal 
meghaladja a kormány becslését. Becslésünk szerint a természetbeni és egyéb, 
korábban járulékmentes juttatások következtében 1,4 milliárd Ft többletbevétel 

várható. A rehabilitációs hozzájárulásban hasonló bevételt várunk, mint a kormány, a 
szakképzési hozzájárulás esetében ugyanakkor előrejelzésünk mintegy 7 milliárd Ft-
tal elmarad a kormányétól. A 2010-es költségvetési tervezetben 49 milliárd Ft 
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szerepel, ami különböző szigorító intézkedések miatt 7 milliárdos többletet tartalmaz, 
ezek hatását mi nem vettük figyelembe. 
 

Összességében várakozásunk szerint a Munkaerőpiaci Alap bevételei valamivel 
kevesebb mint 7 milliárd Ft-tal meghaladják a kormány által prognosztizált értéket. 
 

 
33. táblázat: Munkaerőpiaci járulék előrejelzései 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
259,7 308,0 323,7 

330,1 n.a. 180,0 

MKKT - 290,6 190,8 
Megjegyzés: Az MKKT prognózisa tartalmazza a természetbeni juttatások megadóztatásának hatását 
is, mely 2010-re várhatóan 1,4 milliárd Ft. 

 
 
34. táblázat: Rehabilitációs hozzájárulás 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
12,5 13,6 14,7 

16,1 n.a. 62,4 

MKKT - 15,9 64,6 

 
35. táblázat: Szakképzési hozzájárulás 

milliárd Ft 2009 2010 

kormány 41,3 49 

MKKT 41,4 42,8 

 

II.3. Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

II.3.1. Áfa 

 
Az áfa a magyar adórendszer hozzáadott érték típusú, végsősorban közvetlenül a 

belföldi fogyasztást terhelő adóneme, egyben a költségvetés legnagyobb bevételi 
forrása. 2008-ban 2114 milliárd Ft bevételt jelentett a központi költségvetésben, ami 
a GDP közel 8%-át tette ki. Az aggregált áfa-bevételek dinamikáját a fogyasztás 

nagyságának, összetételének, valamint az adókulcsok szintjének és az egyes 
árucsoportok besorolásának változása határozza meg. Bár magában az áfa 
szabályozásban több, jelentős változás is történt az elmúlt években, a 2010. évi 

bevételek előrejelzési problémái szempontjából a legfontosabb az idén tavasszal 
elfogadott és július 1-jén hatályba lépett adócsomag intézkedései voltak. A törvény a 
normál kulcsot 20%-ról 25%-ra emelte (ezen csoportba tartozó termékek súlya a 

fogyasztásban 83,84% volt 2007-ben); míg bizonyos termékek (pékáruk, tejtermékek, 
távfűtés, és belföldi szálláshely szolgáltatás (ezek súlya 6,57% volt) esetében a 
normál kulcs helyett kedvezményes, 18%-os kulcsot vezetett be.  
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Felhasznált adatok 

 
Előrejelzésünkben a következő adatokra támaszkodtunk: 

 
1. A Pénzügyminisztérium honlapján rendelkezésre álló havi áfa adatsor, 
2. Kincstári napi adatok, 

3. KSH negyedéves nemzeti számlák, 
4. KSH kiskereskedelmi statisztika, 
5. a lakossági fogyasztás COICOOP termékfőcsoportos bontásban (2005-2007). 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Az előrejelzés az áfa-bevételt befolyásoló tényezők azonosításából, majd azok 
együttes hatásának becsléséből áll. Számításunk alapja az ún. effektív adókulcs, ami 

nem más, mint a beszedett adó és a nominális fogyasztás hányadosa. Mivel a 
kulcsváltozás 2009 második félévétől lépett hatályba, az effektív áfa-kulcs 2008 és 
2009 első féléve közti 4,8 %-os (0,7 százalékpontos) csökkenését elsősorban a 

nominális fogyasztási kiadások 3,4 %-os csökkenése okozhatta. Azt tételezzük fel, 
hogy az effektív kulcscsökkenés mögött elsősorban a fogyasztási szerkezet 
változása áll, azaz a normál kulcsú termékek súlya a fogyasztásban mintegy 6 

százalékponttal csökkent.43 Ezt alátámasztják a KSH kiskereskedelmi gyorsjelentései 
is: a tartós fogyasztási cikkek forgalma jelentősen visszaesett: a fogyasztói kosárban 
5,6 %-os súlyt képviselő személygépkocsi eladások 57%-os visszaesése mellett 

például a 5,9%-os súlyt képviselő bútor és háztartási cikkek eladásai 12%-kal 
csökkentek a tavalyi hasonló időszakhoz képest. 
 

2009 második félévében három jelentős mértékű változás eredőjét kell 
megbecsülnünk:  
 

1. a kulcsnövelés bevételnövelő hatását, 
2. a kulcs-átsorolás fogyasztási szerkezetben okozott hatását, 
3. a nominális fogyasztási kiadás változásának hatását. 

 
Számításaink szerint a normál kulcs 25%-ra növelése változatlan fogyasztási 
szerkezet esetén 3,2 százalékponttal növeli az átlagkulcsot, míg a fentebb említett 

termékek 18%-os kulcs alá sorolása mintegy 0,13 százalékponttal csökkenti azt. 
Feltételezve, hogy a kedvezményes kulcsú termékek (mind a 18%-os kulcs, mind az 
5% kulcs alá sorolt termékek) jövedelemrugalmassága alacsonyabb, mint a normál 

kulcs alá tartozóké, azzal számolunk, hogy az aggregált fogyasztás megváltozása 

                                              
43

 Elemi módszerekkel kiszámítható, hogy ha a 2009. július 1. előtt érvényes rendszerben a 20 %-os 

kulcsba tartozó termékek súlya a fogyasztói kosárban 90 %-ról 89 %-ra csökken akkor pusztán ennek 

hatására az átlagos áfa-kulcs 0,119 százalékponttal csökken. Ebből következik, hogy ceteris paribus a 

0,7 százalékpontos átlagos kulcscsökkenés 6 százalékpontos súlyeltolódással áll arányban. 

Természetesen az átlagos áfa kulcs-csökkenés mögött más, külső tényezők is állhatnak – pl. a 

gazdasági tevékenységek „szürkülése”, cégek értékesítési politikájának (amelyek befolyásolják az áfa 

befizetések időzítését) változása, vagy éppen a lakossági beruházások közt megjelenő újlakás-

vásárlások visszaesése – modellszámításunkban azonban ezekkel a tényezőkkel nem számolunk. 
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nagyobb relatív változást idéz elő a normál kulcsba tartozó termékek 
fogyasztásában.  
 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 
A fenti módszertan alapján 2009 második félévére 16,5%-os effektív kulcs 
becsülhető, ami 2010-ben – a nominális fogyasztási kiadások növekedésével 

párhuzamosan –16,9%-ra nő. 
 
Mindezek tükrében 2009. év egészére 2065 milliárd Ft, 2010-re pedig 2335 milliárd 

Ft áfa bevétel várható. 
 
36. táblázat: Általános forgalmi adó 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
1 832,0 1 979,4 2 114,1 

2 135,1 2 097,0 2 331,9 

MKKT - 2 065,2 2 335,4 

 
 

Az elemzésünk a 2009-es évben nem számol az Európai Bíróság döntése 
értelmében 2004-2005-ben visszatartott áfa utáni visszatérítések mértékével, mivel 
erre nincsenek pontos adataink.44 

 

II.3.2. Jövedéki adó 

 
A jövedéki adó a fogyasztást terhelő, piaci externáliát korrigálni hivatott adók 
klasszikus típusa. A magas adóterhelés miatt nagy az adóelkerülés valószínűsége, 

ezért az egyik legszigorúbban szabályozott adónem, aminek bevallását és 
beszedését a Vám- és Pénzügyőrség felügyeli. A jövedéki adó tárgya az 
üzemanyagok, az alkoholtartalmú italok (jellemzően a sör és az égetett szeszek is) 

és a dohánytermékek (elsődlegesen a cigaretta). Jellegzetessége, hogy nem 
értékarányos, hanem a termék mennyiségéhez van kötve. 45 Jövedéki adóból 2008-
ban 842 milliárd Ft bevétele származott az államnak, ami a GDP mintegy 3,17%-a. 

                                              
44

 2009. április 23-án az Európai Bíróság ítéletében megállapította, hogy a közösségi joggal ellentétes 

volt az a magyar áfa-szabályozás, amely az adóalanyok számára 2004. május 1-je és 2005. 

december 31-e között nem tette lehetővé az államháztartási támogatásból finanszírozott 

beszerzésekre eső általános forgalmi adó levonását. Az ítélet alapján járó pénzügyi „kártérítés” 

(visszaigényelt áfa + jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat a konkrét időszakra) 

konkrét módja, hogy az érintett adózóknak önellenőrzési bevallást kell benyújtani legkésőbb 2009. 

október 20-ig. Mivel a visszatérítést az önellenőrzés benyújtásának napjától számított 30 napon belül 

kell kiutalni, ezért a teljes költségvetési hatás várhatóan 2009-ben jelentkezik a cash flow számokban.  
45

 Az adó mértéke üzemanyagok esetében literenként, az alkohol termékek esetében liter-
alkoholfokonként, míg a cigaretta esetében szálanként van meghatározva. Utóbbi alól egyedül a 
kisebb forgalmú szivartermékek a kivételek, mert ott értékarányos az adó. 
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Jellegzetesen az adó mértéke minden évben változik, leginkább a dohánytermékek 
esetében (ennek hátterében a szigorodó EU-s szabályozás húzódik meg). 
 

2009-ben második félévében az adó mértéke átlagosan 5,8%-kal nőtt a különböző 
termékcsoportokban. 2010-ben tovább nő a jövedéki adó mértéke: a legnagyobb 
bevételt jelentő benzin adómértéke 103,5 Ft/literről 109-re nő az ólmozatlan benzin 

esetében, 117,3 Ft-ra az ólmozott esetében, ami tovább nő 120 Ft ill. 124 Ft-ra. A 
gázolaj adója 90,5 Ft-ról Ft-ra 97,4 nő jövőre. A meghatározó alkoholtermékek közül 
az égetett szeszek adója 2761 Ft-ra nő a most második félévi 2510 Ft-ról, míg a söré 

ebben a félévben 575 Ft, ami 633 Ft-ra emelkedik jövőre hektoliter Balling-fokonként. 
A cigaretta adója jelenleg 8405 Ft/1000 szál + 28,3%, de legalább 15175 Ft, ez 
jövőre 9350 Ft/10.000 szál + 28,3%, de legalább 17330 Ft. Átlagosan ezek a 

változások mintegy 8,7%-al növelik az adó mértékét 2009 második félévéhez képest. 
 

Felhasznált adatok 

 
Az előrejelzéshez használt adatokat (szabadforgalmi, adójegy, kulcsváltozás és 
bevétel adatokat) a VPOP-tól a Pénzügyminisztériumon keresztül kaptuk meg. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Az előrejelzési módszertanban főszabályként azt alkalmazzuk, hogy az adóbevétel- 
változás a fogyasztásváltozás és a kulcsváltozás együttes hatása. A fogyasztás 

változása a makropálya alapján számolt, minden termékcsoportban egységnyi (fix 
kosár feltételezése), míg az adókulcsváltozás természetesen termékcsoportonként 
különböző. 
 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 
ΔBevételt,i = ΔFogyasztás(reál)t,i + ΔAdókulcst.i 

 
Az előrejelzésnél a következő megszorításokkal éltünk: 
 

1. A 2009-es év számításánál a 2008-as és 2009 első 6 hónapjának tényszámait 
vettük figyelembe, 

2. a szezonális hatásokat kisimítottuk. 

3. a 2010-es számításoknál a fix fogyasztói kosár feltételezés miatt nem vettünk 
figyelembe lehetséges külső sokkokat46. 
 

Ugyanakkor mind a két évben figyelembe vettük a visszatérítéseket – a korábbi évek 
trendjeit kivetítve: a mezőgazdasági termelők és a kötöttpályás közlekedést 
bonyolítók (vasutak) visszaigényelhetik a gázolaj jövedéki adójának egy részét, 

                                              
46

 A sör esetében a fogyasztás egyrészt az időjárásra érzékeny, valamint a jelentős sportesemények 
idején (olimpia, labdarúgó események) jelentősen megnő az elfogyasztott sör mennyisége; illetve a 
fogyasztás szerkezete is változik: az elmúlt időszakban a hígabb, alacsonyabb alkohol tartalmú 
márkák felé mozdult el a kereslet. A cigaretta esetében pedig a feketepiac növekedése lehet ilyen  
tényező. 
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illetve a cigaretta zárjegyek igénybe nem vett részét is visszaadják a forgalmazók, 
ezáltal kapnak visszatérítést. 
 
37. táblázat: Jövedéki adó 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
760,8 818,6 843,0 

842,3 n.a. 892,9 

MKKT - 800,8 885,2 

 

A 2010-es költségvetési előirányzat és a MKKT becslése közt 7,7 milliárd Ft eltérés 
van, ami 0,18%-os eltérés (A GDP arányában ez 0,029%). Vélhetően a különbség 
abban rejlik, hogy a kormány a makropálya csökkenő reálfogyasztásán túl, a jövedéki 

termékek forgalmának magasabb egyensúlyi szintjére számít. 
 

II.3.3. Regisztrációs adó 

 
A regisztrációs adó befizetések a gépjárművek forgalomba helyezéséhez kötődnek, 
ezért az adófizetési kötelezettséget döntően a hazai újautó értékesítést követő 
forgalomba helyezések határozzák meg. Az adófizetési kötelezettség tételes 

kivetésű, így annak nagysága nem a jármű értékén, hanem a műszaki 
paramétereken – jellemzően a lökettérfogaton, életkoron, üzemanyagtípuson és 
környezetvédelmi besoroláson - alapul. 

 
A gazdasági válság előtti években a regisztrációs adóból származó bevételek rendre 
a költségvetés bevételek 1,3%-a körül alakultak, azonban a válság hatásainak a 

2008 év végi begyűrűzésével gyors csökkenésnek indultak, s így 2008-ban alig több 
mint 1%-át tették ki a bevételi főösszegnek. 
 
38. táblázat: A regisztrációs adó bevételek alakulása 2006-2008 között 

milliárd Ft 2006 2007 2008 

Regisztrációs adó bevételek 88,4 93,4 86,8 

A költségvetési bevételek %-ában 1,35% 1,32% 1,06% 
 

Felhasznált adatok 

 
1. Pénzügyminisztérium által publikált, havi bontású összesített regisztrációs adó 

bevételek műszaki tartalom szerinti megoszlásban 
2. KSH által publikált, COICOP bontásban közölt lakossági fogyasztási és 

gépjármű-vásárlási kiadások 
3. GEMOSZ által publikált újautó értékesítések 
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Technikai kivetítés módszertana 

 
A gazdasági és pénzügyi válság nyomán gyökeresen változott meg a lakosság 

fogyasztási magatartása. A regisztrációs adóból befolyó havi bevételeket bemutató 
alábbi ábrából egyértelműen kitűnik, hogy egyrészt 2008 októberétől fogva 
zuhanásnak indultak a havi bevételek, másrészt pedig, hogy 2009 második 

harmadától kezdve egy újabb csökkenés figyelhető meg a bevételi adatokban. A 
befolyó regisztrációs adóban 2008 végétől tapasztalt kétszeri visszaesés miatt az 
előrejelzések módszertana nem egységes. Míg a 2009-es várható bevételek 

számításánál a 2009 első harmadának tényadatait használtuk fel, addig a 2010-es 
előrejelzés elkészítésénél az egyszerű technikai szemléletű kivetítés nem 
alkalmazható, mivel 2009 során jelentősen változott meg a lakosság fogyasztási 

magatartása.  
 
7. ábra: A regisztrációs adóbevételek alakulása 2007-től havi szinten 

 
 
A 2009-es regisztrációs adóbevétel előrejelzésénél figyelembe vesszük, hogy ugyan 

az év első harmadában a havi adóbevételek ingadozása megfelelt a korábbi években 
tapasztaltaknak, viszont májustól kezdve a havi befizetések további erőteljes 
csökkenésnek indultak. A júniusi kiugrás véleményünk szerint az áfa mérték július 

elsejével hatályba lépő, 5 százalékponttal történő emelése miatti előrehozott 
autóvásárlásoknak köszönhető. Ezért a 2009-es előrejelzés elkészítéséhez először 
korrigáltuk az idősort, több hónap között simítva ki a vélelmezhető áfa hatást. Az év 

hátralevő részének, és így közvetve 2009-nek a bevételeit ebből a korrigált 
augusztusi értékből származtatjuk, a 2006-2007 évek átlagos megfigyelt évközi 
szezonalitásainak figyelembevételével. 

 
A 2010-es bevételek előrejelzések kiindulópontja, hogy az utolsó hónapok 
megfigyelései tükrözik legpontosabban a válság hatására kialakult új lakossági 

fogyasztási mintákat. Ezért a 2009-es korrigált tényadatok és az éven belüli 
előrejelzések segítségével újrabecsültük a teljes 2009-es bevételeket, vagyis azt 
szimuláltuk, mintha 2009 összes hónapjában ez a fogyasztási pálya érvényesült 
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volna. Ennek hatására a járművásárlás aránya a lakossági vásárolt fogyasztáson 
belül a 2007-es 5,6%-ról 2009-ben várhatóan 1,6%-ra esik.  
 

A korábbi fogyasztási szint elérésében véleményünk szerint fontos szerep jutott a 
finanszírozási lehetőségeket kihasználó lakossági keresletnek. Ugyan közvetlenül az 
újautók értékesítésére vonatkozó, a finanszírozás súlyát mutató statisztika nem állt 

rendelkezésünkre az előrejelzés elkészítésekor, viszont KSH adatok alapján a 
lakásvásárlásoknál a finanszírozás részesedése mintegy 50%-os, így az előrejelzés 
során ezt az arányt érvényesnek tekintettük az újautók piacára is. A prognózisnál 

továbbá azzal számolunk, hogy hosszú távon a finanszírozás szerepe a válság előtti 
érték 50%-án állandósul. Ezt a lakosság várhatóan nem lesz képes kompenzálni, így 
a lakossági fogyasztáson belül a gépjárművásárlás aránya 4,2%-ra fog módosulni. A 

2009-re becsült 1,6%-os fogyasztási részesedés ezt az 4,2%-os értéket 5 év alatt 
fokozatosan fogja elérni.  
 

Az adófajta tételes kivetése miatt az adóbevételeket az értékesítések volumene és 
annak műszaki paraméterek szerinti megoszlása határozza meg. Mivel az elmúlt 
néhány hónap adatai alapján a változó műszaki összetétel marginális mértékben 

befolyásolta csak a forgalomba helyezett gépjárművekre jutó átlagos adóbevételt, 
ezért annak hatásától az előrejelzés során eltekintünk. Így az eladások volumene 
határozza meg a prognózist.  

 
Mivel a lakossági kiadásokból való részesedésén keresztül határozzuk meg a 
várható adóbevételeket, ezért szükségképpen vizsgálni kell az autóárak várható 

alakulását is. Itt a számításoknál – adatok hiányában - azzal a feltételezéssel élünk, 
hogy újautók reálárai 2009-re 10%-al esnek 2007-hez képest, s növekedésükre csak 
a lakossági kereslet erősödésével, azaz 2011-től kerül sor, évi 5%-os mértékben. 

Ebből az MKKT makrogazdasági előrejelzése alapján alakul ki a regisztrációs 
adóbevételeket mozgató eladási volumen.  
 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 
Összességében mintegy 5 milliárd Ft-tal alacsonyabb regisztrációs adóbevételt 
valószínűsítünk a kormány 39,3 milliárd Ft-os előrejelzéséhez képest. Érdemes 

megjegyezni, hogy a költségvetésben beterjesztett makropályából kiindulva a fent 
leírt módszertan szerint 33,9 milliárd Ft-os bevétel adódik, ami az MKKT 
előrejelzésénél is alacsonyabb 0,4 milliárd Ft-tal.  

 
39. táblázat: Regisztrációs adó 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
88,4 93,4 86,8 

82,1 n.a. 39,3 

MKKT - 32,6 34,3 

 
A kormány 2010-es prognózisa a regisztrációs adóbevételekre így a megítélésünk 
szerint optimista, mivel a 2009 középső harmadában tapasztalt adóbevételekhez 

képest éves átlagban több mint 35%-os fellendüléssel kalkulál 2010-re.  
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II.4. Lakossági befizetések 

II.4.1. A személyi jövedelemadó és a különadó 

 

A progresszív személyi jövedelemadó 1800-2000 milliárd Ft-ot tesz ki, mely a 
központi költségvetés bevételeinek negyedét jelenti. 
 

A személyi jövedelemadóra vonatkozó jogszabályok gyakran változtak az elmúlt 
években, akár év közben is, mely nagymértékben nehezíti az átláthatóságot. 2010-
ben és 2011-ben jelentősen emelkedik az alsó sávhatár, így az adózók nagy része 

egy kulccsal fog adózni. Új elvet jelent 2010-től a szuperbruttósítás, miszerint az adót 
a bruttó kereset munkáltatói járulékkal emelt összege után kell fizetni. 2010-től eltörlik 
a különadót, egyes adókedvezmények megszűnnek, beemelik a családi pótlékot az 

adóalapba, valamint közteherkötelessé válnak egyes természetbeni illetve korábban 
adómentes juttatások. 
 

Felhasznált adatok 

 
Az APEH-től rendelkezésünkre állnak a személyi jövedelemadó bevallás adatok, a 
kifizetői adó és az elkülönülten adózó jövedelmek adója a 2007. és a 2008. évre 
vonatkozóan (az előrejelzés a 2008. évi adatokra épül). A személyi jövedelemadó 

bevallási adatok jövedelemsávok szerint mutatják az összevont adóalapot, az 
adókedvezményeket, az adójóváírást, a számított adót, a kedvezményekkel 
csökkentett adót és az adófizetési kötelezettséget. Emellett a Pénzügyminisztérium 

rendelkezésünkre bocsátotta a természetbeni juttatások és a korábban adómentes 
jövedelmek 2008. évi adatait. 
 

Az adókedvezmények számításánál a 2007. és 2008. évi APEH személyi 
jövedelemadó bevallás adatok mellett a 2007-es és 2008-as zárszámadást, a 2008-
as és 2009-es költségvetési törvényt, valamint az APEH 2007. évi szja bevallások 

átfogó elemzését is felhasználtuk. 
 
A családi pótlék adóalapba történő emelésének hatásánál figyelembe vettük a 

Magyar Államkincstártól kapott családi pótlék adatok demográfiai megoszlását. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 

1) Összevont adóalap előrejelzése: Az egyes évek összevont adóalapját 
(minden jövedelemsáv esetében) a bruttó keresettömeg index-szel 
szoroztuk fel. A bevallásokat adó személyek számát a foglalkoztatottság 

változásával jeleztük előre. 
2) Számított adó korrigálása: A számított adó számításánál az összevont 

adóalapot, az adósávokat és adókulcsokat vettük figyelembe. 2009. július 

1-től visszamenőleg a 2009. évre az alsó sávhatár 1,9 millió Ft-ra 
emelkedett, az adókulcsok (18-36 %) nem változtak. 2010-től az alsó sáv 
határa 5 millió Ft-ra emelkedik és a kulcs 17 %-os lesz, a felső kulcs pedig 

32 %-ra csökken. A számított adót növeltük az elkülönülten adózó 
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jövedelmek adójával (melyet előrejelzési horizonton a bruttó keresettömeg 
indexel vezettünk tovább), csökkentettük az adókedvezménnyel és az 
adójóváírással (melyet az összevont adóalap jövedelemsávok szerinti 

bontásából a jogszabályok figyelembevételével kalkuláltuk). 
3) Bevallott adó korrigálása: A bevallott adót csökkentettük az önkéntes 

kölcsönös biztosítópénztárba, a nyugdíjtakarékossági számlára utalt 

összeggel, illetve növeltük a kifizetői, társasházi személyi jövedelemadóval 
és az osztalék utáni adót kiváltó adóval. Ezeket a tételeket előretekintve a 
bruttó keresettömeg index-szel vezettük tovább. 

4) Pénzforgalmi adó: A pénzforgalmi adó az összes adó korrigálva az 
adóhátralékokkal és az évek közötti csúszással. Előrejelzési horizonton a 
korábbi évek átlagos pénzforgalmi korrekcióját vettük alapul. 

5) Különadó: A különadó 2010-tól megszűnik, 2008-ra és 2009-re az 
összevont adóalap jövedelemsávos bontásából a különadóra vonatkozó 
szabályok figyelembevételével becsültük. 

 
Egyedi tényezők figyelembevétele az előrejelzésnél: 
 

1. Adókedvezmények: 
 

2009-ben az alábbi adókedvezmények léteznek: 

 
o Nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári befizetés, szolgáltatások 

kedvezménye 

o Családi adókedvezmény 
o Biztosítási kedvezmény 
o Közcélú adomány kedvezménye 

o Külföldön megfizetett adó kedvezménye47 
o Súlyos testi fogyatékosság miatt levonható összeg 
o Felsőoktatási tandíj kedvezménye 

o Lakáscélú hiteltörlesztés adókedvezménye 
o Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény 
o Felnőttképzés kedvezménye 

o Háztartási szolgáltatások utáni kedvezmény 
o Egyéb adókedvezmény 

 

2010-től a nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári befizetés, a szolgáltatások 
kedvezménye, a családi adókedvezmény, a külföldön megfizetett adó kedvezménye, 
a súlyos testi fogyatékosság miatt levonható összeg és a mezőgazdasági őstermelői 

kedvezmény kivételével minden adókedvezmény megszűnik. A lakáscélú 
hiteltörlesztés kedvezménye és a felnőttképzés kedvezménye 2007-ben megszűntek, 
azonban áthúzódó hatások még 2010-ben is vannak. 

 
Az APEH jövedelemadó bevallási adataiból származó összeget egy korrekciós 
szorzóval igazítottuk, melyet az elmúlt időszak átlageltéréseiből nyertünk. Ezt a 

korrekciós szorzót és a kiválasztott indexálást vezettük végig az előrejelzési 
időszakon, figyelembe véve a jogszabályváltozásokat. 
 

                                              
47

 Ez a tétel valójában nem adókedvezmény, hanem a külföldön megfizetett adó beszámítása. 
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40. táblázat: Adókedvezmények 

milliárd Ft 2008 2009 2010 

MKKT, eredményszemlélet 67,2 73,4 34,3 

MKKT, pénzforgalmi szemlélet - 67 73,6 

 

 
2. Családi pótlék adóalapba emelése: 

 

2009. augusztus 1-től a családi pótlék növeli az adóalapot. Ugyanakkor az 
adófizetési kötelezettség függ a család jövedelmétől, valamint a családtípustól 
(egyedülálló-e a szülő, testvérek száma) és attól, hogy elhelyezett vagy beteg–e a 

gyermek. 
 
Mivel nem rendelkezünk a családi pótlék jövedelemsávos bontásával, csak közelítő 

becslést tudunk adni a családi pótlék adóalapba történő emelés hatásáról. A Magyar 
Államkincstár adatai alapján ismerjük a családi pótlék megoszlását gyerekszám, 
egészségi állapot és családtípus szerint. Ezt felhasználva, valamint feltételezve, hogy 

a családi pótlék jövedelemsávos megoszlása megegyezik az összevont adóalap 
jövedelemsávos megoszlásával, adódik a becslésünk. 
 

A kormány 2010-re pénzforgalmi szemléletben 30 milliárd Ft-os plusz bevétellel 
számol. Előrejelzésünk szerint 2009-ben 8, 2010-ben 21 milliárd Ft-os többletbevétel 
várható. 

 
3. Természetbeni juttatások és egyéb adómentes juttatások: 

 

2010-től a korábban adó- és járulékmentes természetbeni juttatások jelentős része 
után közterhet kell fizetni. A természetbeni juttatások három körét különítjük el: a 
továbbra is adómentes juttatásokat (pl. internet), a 25%-os kifizetői adóval terhelt 

juttatásokat valamint az 54%-os adóval és 27 %-os járulékkal terhelt juttatásokat. 
Ezen kívül a korábban adómentes jövedelmek egy része növelni fogja az adóalapot, 
más része teljesen adóköteles lesz. 

 
2008-ban mintegy 200 milliárd Ft értékben nyújtottak olyan juttatást (például az 
üdülési csekk és a melegétkezési utalvány esetében), melyet 25%-os kifizetői adó 

terhel 2010-től. Ezeknél azt valószínűsítjük, hogy a munkáltatók bruttó értékben a 
korábbi évekhez hasonló összegben – tehát mintegy 200 milliárd Ft értékben – 
nyújtanak ilyen juttatásokat, de az adót gyakorlatilag áthárítják a munkavállalókra. 

Ilyen feltételezés mellett az állam mintegy 50 milliárd Ft adóbevételhez jut.  
 
2008-ban mintegy 260 milliárd Ft értéket képviseltek azok a juttatások – például a 

hideg étkezési utalvány –, melyet 2010-től 54%-os kifizetői adó, valamint az adóval 
növelt rész után 27%-os járulékfizetési kötelezettség terhel. Feltételezésünk szerint a 
közterhet a munkavállalóra hárítják és a munkáltatók fele ad csak majd a jövőben 

ilyen juttatást, így mintegy 36 milliárd Ft-os adó és 27 milliárd Ft-os járulékbevétel 
keletkezhet. Egy korábbi, a mostaninál szigorúbb adóztatási politika esetén a Kopint -
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Tárki felmérése48 szerint a vállalatoknak csupán harmada adott volna a jövőben is 
étkezési utalványokat, így egy kevésbé szigorú rendszer esetében az általunk várt 
50%-os arány reális lehet. Ugyanakkor a viselkedési hatás megfelelő megítéléséhez 

nem rendelkezünk egyedi adatokkal, így nagymértékű a bizonytalanság. 
 
A 2010-től az összevont adóalapba tartozó, de adóterhet nem viselő járandóságok – 

például a lakáscélú munkáltatói támogatás – után nem számítunk érdemi 
adóbevételre, mivel feltételezésünk szerint kevés munkavállalónál okoz sávátlépést. 
 

 
41. táblázat: Természetbeni és egyéb adómentes juttatásokból becsült bevétel 

 

      Járulékbevétel     

milliárd Ft 
Bruttó 
összeg 

Adó 
Egészség-
biztosítási 

Nyugdíj-
biztosítási 

Munkaerő-
piaci 

Járulék 
összesen 

Összesen 

25%-os körbe 
tartozó cafeteria 
elemek becsült 
értéke 

246,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 

54%-os körbe 
tartozó cafeteria 
elemek becsült 
értéke 

129,1 35,6 2,0 24,4 1,0 27,4 63,1 

Adóterhet nem 
viselő 2010-től 

50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teljes egészében 
adóköteles 2010-től 

43,0 7,3 0,9 10,3 0,4 11,6 18,9 

Összesen 468,6 92,2 2,9 34,7 1,4 39,1 131,2 

 

 
A teljesen adóköteles juttatások – mint a napidíj – esetében mintegy 7 milliárd Ft-os 
adó és 12 milliárd Ft-os járulékbevételt várunk. 

 
Összességében tehát a korábban adó- és járulékmentes juttatások esetében 
mintegy 130 milliárd Ft-os többletbevétel keletkezhet. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 
Összességében mintegy 60 milliárd Ft-tal alacsonyabb személyi jövedelemadó 

bevétellel számolunk, mint a kormány. Ebből mintegy 21 milliárd Ft-ot magyaráz az 
eltérő makropálya. A kormány 30, az MKKT 20 milliárd Ft-os többletbevétellel 
számolt a családi pótlék adóalapba történő emelése miatt. A kormány a 

természetbeni juttatások megadóztatásából 74 milliárd Ft-os bevételt valószínűsít. 
 

                                              
48

 A tervezett adóváltozások várható hatása az étkezési utalványok forgalmára és az államháztartás 
adóbevételeire, Kopint-Tárki, 2009. április 
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42. táblázat: Személyi jövedelemadó és különadó 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
1 579,8 1 820,8 2 026,5 

2 091,8 1914,2* 1 885,4 

MKKT - 1 931,5 1 817,4 
 
Megjegyzés: Az MKKT és a kormány 2010-es előrejelzése is tartalmazza a családi pótlék adóalapba 
történő emelésének, valamint a természetbeni juttatások megadóztatásának hatását. Utóbbi az MKKT 
esetében 92 milliárd Ft-t jelent, a kormány pedig 74 milliárd Ft-tal számol. A csillaggal jelölt érték a 
különadót nem tartalmazza. 

 

II.4.2. Illetékek 

 
Ez a tétel tartalmazza az öröklési és ajándékozási, a visszterhes vagyonátruházási, 

visszterhes gépjármű-átruházási, valamint az eljárási illetékeket. A költségvetés 
bevételeinek 1,6-1,7%-át tette ki az elmúlt években, amely 2005 óta nagyságrendileg 
nem változott.  

 

Felhasznált adatok 

 

 Illetékbevételek részletes bontása (1999-2007), APEH honlap 

 Illetékbevételek összevontan (2006-2009), APEH honlap 

 Lakáspiaci adatok 

o Lakásépítési engedélyek (2001-2009), KSH 
o Használatba vételi engedélyek (2001-2009), KSH 

o Használt lakás eladások (2001-2008), KSH 
o Lakáscélú hitelek (2001-2008), KSH  

 Autópiaci adatok 

o Autóállomány átlagos életkora (2000-2008), KSH 
o Először forgalomba helyezett autók száma (2000-2008), KSH 
o Autóállomány tulajdonos szerinti megoszlása (2000-2008), KSH 

o Autóállomány hengerűrtartalom szerinti megoszlása (2008), KSH  
o Új autó eladás (2004-2008), Magyar Lízing Szövetség 
o Használt autó eladás (2005-2008), Magyar Lízing Szövetség 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Fontosabb figyelembe vett, 2009-ben elfogadott intézkedések: 
 

 Részben eltörölték az örökösödési illetéket. 
 

Az öröklési illetéknél a 2009. január elsejével hatályba lépett jogszabály miatt 
jelentősen csökken a lakosság illetékfizetési kötelezettsége. A változás nyomán a 
közeli hozzátartozók (házastárs, gyerekek, szülők, stb.) az általuk megszerzett 
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örökrész tiszta értékéből 20 millió Ft értékhatárig mentesülnek az illetékfizetés alól. 
Az alkalmazás során elsősorban a megszerzett lakás utáni illetékalap csökken, de az 
esetlegesen fennmaradó összeg erejéig az általános mértékű illeték alá eső 

vagyontárgyak is mentességet kapnak. 
 

 Csökken a vagyonátruházási illeték mértéke. 

 
2010. január elsejével a visszterhes vagyonátruházás általános illetékének kulcsa 

10%-ról 4%-ra csökken 1 milliárd Ft-os értékhatárig és 6%-ra e felett, illetve az 
ingatlanok esetén is csökken a 4 millió Ft-os értékhatár feletti kulcs 6%-ról 4%-ra.  
 

 Bevezetésre kerül egy új illetékforma, amely a társasági részesedés 
megszerzésén keresztül közvetve szerzett ingatlantulajdonhoz kötődik.  

 

Örökösödési illeték 

 
Feltevések 

 

 Az örökösödési illetéket 2009-ig 25%-ban fizették nem közeli hozzátartozók. 

 Az örökség értéke a fogyasztói árindexnek megfelelően emelkedik.  
 

Képletezés 

 

𝐼𝑡
ö𝑟ö𝑘 = 𝐼𝑡−1

ö𝑟ö𝑘 ∗ 𝛽𝐷𝑡𝐶𝑃𝐼𝑡 
 

ahol 𝐼𝑡
ö𝑟ö𝑘 az örökösödési illeték, 𝐷𝑡  a jogszabály változási dummy (amely 2009 után 

1, előtte 0), 𝛽 a jogszabályváltozás becsült hatása (0,25) és 𝐶𝑃𝐼𝑡  a fogyasztói árindex 

az MKKT makropályája alapján. 
 

Ajándékozási illeték 

 
Feltevések 
 

 Az ajándékok értéke a fogyasztói árindexnek megfelelően emelkedik.  

 Jelentősen nem változik meg az ajándékozások száma vagy nagysága. 

 
Képletezés 

 

𝐼𝑡
𝑎𝑗 á𝑛𝑑é𝑘

= 𝐼𝑡−1
𝑎𝑗 á𝑛𝑑é𝑘

∗ 𝐶𝑃𝐼𝑡  
 

ahol  𝐼𝑡
𝑎𝑗 á𝑛𝑑é𝑘

az ajándékozási illeték és 𝐶𝑃𝐼𝑡  a fogyasztói árindex az MKKT 

makropályája alapján. 
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Visszterhes vagyonszerzési illeték 

 
Feltevések: 

 

 A lakás- és autópiaci visszaesések elsősorban az adásvételek számát érintik, 

míg az árak nem esnek vissza. 

 A lakásépítési engedélyek száma egy negyedéves késleltetéssel előrejelzi a 

használatba vételek számát és a használatba vételek kettő éves késleltetéssel 
előrejelzik az adásvételi ciklusokat. 

 2010-re visszaállnak a lakásépítések és az utóeladások is az állandósult 

szintre. 
 

Képletezés: 
 

𝐼𝑡
𝑣𝑖𝑠𝑠𝑧𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑠 = 𝐼𝑡

𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛
+ 𝐼𝑡

𝑎𝑢𝑡 ó 

 

𝐼𝑡
𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛

= 𝐼𝑡−1
𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛

∗  1 + Δ𝑡𝑟𝑡
𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛

 ∗  𝛽𝐷𝑡  

 

Δ𝑡𝑟𝑡
𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛

= Δh𝑡−2 ∗ 𝛼 

 

Δh𝑡 = Δé𝑡−1 

 
és 
 

𝐼𝑡
𝑎𝑢𝑡 ó = 𝐼𝑡−1

𝑎𝑢𝑡 ó ∗  1 + Δ𝑡𝑟𝑡
𝑎𝑢𝑡 ó  

 

ahol 𝐼𝑡
𝑣𝑖𝑠𝑠𝑧𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑠 a visszterhes vagyonszerzési illeték, 𝐼𝑡

𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑙𝑎𝑛
 az ingatlanszerzéshez 

kötődő, 𝐼𝑡
𝑎𝑢𝑡 ó a gépjármű átruházáshoz kötődő illetékbevételek összege; Δ𝑡𝑟 az adott 

piacon várható tranzakciók számának változása, 𝐷𝑡  a jogszabály változási dummy 

(amely 2010 után 1, előtte 0), 𝛽 a jogszabályváltozás becsült hatása (0,7), Δℎ a 

használatba vételi engedélyek változása, α a hitelszűkülés mértéke, Δé az építési 

engedélyek változása. 
 
Az újonnan bevezetett közvetett visszterhes vagyonszerzéshez kapcsolódó 

illetékbevétel a kormány részletes mérleg- és tulajdonszerkezeti adatai alapján 
lennének számíthatóak. Jelen esetben a kormány által használt adatok alapján, 
nagyságrendi becsléssel számolunk. 

 

Eljárási illeték 

 
Feltevés: 

 

 A lakosság várhatóan nem változtatja meg a viselkedését. 

 
Képletezés: 
 

𝐼𝑡
𝑒𝑙𝑗 á𝑟á𝑠𝑖

= 𝐼𝑡−1
𝑒𝑙𝑗 á𝑟á𝑠𝑖
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ahol  𝐼𝑡
𝑒𝑙𝑗 á𝑟á𝑠𝑖

az eljárási illeték. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 
 

43. táblázat: Illetékek 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
111,1 118,8 130,9 

128,4 n. a. 110 

MKKT - 120,03 112,4 

 
 
Ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó illeték becslése során eltérő feltevésekkel 

éltünk. 
Az ingatlanok átruházásához kapcsolódó adatok esetében a kormány az előrejelzési 
horizonton nem veszi figyelembe a tranzakciók számának csökkenését, az MKKT 

számításai igen. 
 
A kormány lakás és autópiacra alkalmazott feltevései nem ismertek, így nem 

vezethető vissza az eltérés ezekre, habár feltehetően minimális különbség van a 
feltevésekben és az azok alapján levezett számításokban is. A kormány és az MKKT 
előrejelzés eltérése csekély mértékben magyarázható a makropályából adódó 

különbségekkel. 
 

II.4.3. Vagyonadó 

 

A 2009. évi LXXVIII törvény értelmében a nagyértékű vagyontárgyakat (vízi- és légi 
járművek, nagyteljesítményű személygépkocsik, lakóingatlanok) 2010. január 
elsejétől érték alapú adó terheli, függetlenül attól, hogy a vagyontárgy tulajdonosa 

természetes vagy jogi személy. Lakóingatlanok esetében az adó alapját a hasznos 
alapterület és a jogszabályban rögzített - földrajzi elhelyezkedéstől, település- és 
ingatlan-típustól, az adóalany egyéb ingatlanjainak számától - fajlagos érték képezi. 

Az adó mértéke sávos: a 30 millió Ft-ig terjedő adóalapot 0,25% 30 és 50 millió Ft 
közötti alapot 0,35%, az 50 millió fölötti részt 0,5% adó terheli. A jogszabály 
mentességeket és fizetési halasztást is enged egyes esetekben, amelyek közük a 

legfontosabbak: (a) a helyi önkormányzat felé fizetett ingatlan adó levonhatósága, (b) 
a 30 millió Ft-nál (második ingatlan esetén 15 millió Ft-nál) kisebb értékű ingatlanok 
adómentessége, (c) idősek, rokkantak, öröklés útján tulajdonossá vált kiskorúak 

fizetési kötelezettségének legfeljebb az ingatlan következő átruházásáig tartó 
felfüggeszthetősége. 
 

Az adónem célja az adószerkezet eltérítése a viszonylag könnyen elrejthető 
jövedelem adóztatása felől a jövedelem felhasználását - esetünkben a felhalmozott 
vagyont - terhelő adók felé. 

 



 

90 
 

Felhasznált adatok 

 
Lakóingatlanok 

 
Ideális esetben számításainkat a hazai ingatlantulajdon-állomány település, ingatlan-
típus, nagyság, a tulajdon tárgyát képező építmény teljes területe és a tulajdonosok 

életkor szerinti keresztmegoszlás alapján kellene elvégezniük. Ilyen adatok ma nem 
léteznek, illetve a létező adatbázisok nem kapcsolhatók össze a kívánt megoszlások 
tanulmányozása végett. Jelentős problémát okoz, hogy az egylakásos ingatlanok 

(családi házak) esetében a földhivatalok az építmény területét csak akkor tartják 
nyilván, ha annak tulajdonosa más, mint a teleké. Mivel a családi házak fajlagos 
értéke, átlagos alapterülete és így a teljes adóalapon belüli súlya jelentős, ez a 

probléma lényeges becslési hiba forrása lehet. Ugyancsak problémát okoz az első, 
második és további ingatlanok illetve üdülők megkülönböztetése, mivel a jogszabály 
nem határoz meg egyértelmű ismérvet ezek azonosítására.  További módszertani 

nehézség forrása az adófelfüggesztés intézménye, mivel így el kell különíteni az 
adott évben megállapított adót, a fizetendő adót és a kettő különbözeteként a 
halmozódó, ám későbbi években befolyó halasztott adót. 

 
A fenti problémák áthidalása végett a hazai ingatlan-állomány darabszám adataira, 
az elmúlt két évben ismertté vált ingatlanpiaci forgalmi adatokra és a KSH 

mintavételen alapuló egyéb értékadataira (pl. tulajdonosok szubjektív értékbecslése) 
támaszkodtunk az adó alapjának becslésekor. Megítélésük szerint ma nem áll 
rendelkezésre ennél szabatosabb módszer a hiányzó információk pótlására - 

hozzátéve, hogy az első évi bevallás létre fogja hozni azt a kiinduló adathalmazt, 
aminek korrekciója jóval kisebb nehézséget fog okozni, mint annak becslése. (A 
helyzet későbbi javulásának további feltétele földhivatalokban és az építési 
hatóságoknál keletkező információk egyeztetése az adóhatósághoz beérkezett 

bevallásokkal.) 
 
A hazai személygépkocsi állomány teljesítmény szerinti megoszlása és az 

adóköteles vízi- és légi járművek száma valamint az ebből képzett adóalap 
vonatkozásában az MKKT átvette a kormány által használt adatokat. 
 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 
44. táblázat: Vagyonadó 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
- - - 

- - 50 

MKKT - - 32,9 

 
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a KSH ingatlan-állományra és annak érték 

szerinti megoszlására vonatkozó statisztikai adatközlése jelentős mértékben eltér a 
kormány által használt állományadatoktól: a 30 és 40 millió Ft között értékelt első 
ingatlanok számát a kormány például közel kétszer akkorára (200 000) becsli, mint a 
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KSH a teljes (első és többedik) ingatlanállományt ebben a kategóriában. A 
költségvetési törvény tervezetében szereplő előirányzatot ezért igen derűlátónak 
tartjuk. 

 
Amennyiben a KSH-tól kapott adatokat alkalmazzuk, akkor az ingatlanokra kivethető 
vagyonadó összegére – azaz a kormányzat 61,9 milliárdos elvi maximum 

becslésével összevethető tervszámra – 40,1 milliárd Ft adódik. Amennyiben 
elfogadjuk a kormány szakértői becsléseit, miszerint az adófizetési fegyelem és az 
értékcsökkenés hozzávetőleg 21%-kal csökkenti a várt bevételeket, akkor a MKKT 

bevételi becslése 31,7 milliárd Ft-ra módosul. 
 
Sem a kormány, sem a MKKT becslése nem számszerűsíti az adókedvezményekből 

és adófelfüggesztésből származó pénzforgalmi szemléletű bevétel-csökkenést, ezért 
mindkét becslést felső becslésnek tekintjük. 
 

A légi és vízi járművek valamint a nagyteljesítményű gépjárművek adójából – a 
költségvetési előirányzattal egyező összeget – 1,2 milliárd Ft nettó bevételt 
prognosztizálunk.  

 

II.4.4. Adóbefizetések 

 
Ezen tétel 95%-át a bérfőzési szeszadó teszi ki, míg a maradékot a lakossági 

vámbevételek alkotják. Ez utóbbit az elmúlt 3 év átlagában nominálisan rögzítjük az 
előrejelzési horizonton. A bérfőzési szeszadót a személyi fogyasztásra előállított, 
bérbe lefőzetett pálinka után vetik ki, és célja elvileg a házi pálinkafőzési 

hagyományok megőrzése. A jövedéki adóhoz hasonlóan a tiszta szesz 
mennyiségére vetik ki, ám mértéke kisebb. 2008-ban és 2009 I. félévében a mértéke 
1180 Ft/liter volt alkoholfokonként, ez a második félévben 1255 Ft-ra módosult, és 

2010-től 1380,5 Ft-ra nő. Az adónem sajátossága, hogy egy család ilyen formában 
legfeljebb 50 liter gyümölcsszeszt tud főzetni évente ilyen kedvezményes 
feltételekkel: a kereskedelmi forgalomba hozott égetett szeszek jelenleg 2510 Ft-al 

adóznak. 
 
Múltbeli tapasztalatok szerint a fogyasztás leginkább a gyümölcsterméssel 

arányosan (azaz az időjárásnak megfelelően) változik. Ezt a tényezőt azonban nem 
kívánjuk prognosztizálni, így azt feltételezzük, hogy a volumen nem változik, az 
adóbevétel pedig csak az adómérték változásával arányosan növekszik – 2009-re 

figyelembe véve az időarányosan rendelkezésre álló tényadatokat. 
 
 
45. táblázat: Bérfőzési szeszadó 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 7,2 5,6 5,8 
5,3 n.a. 5,8 

MKKT - 6 6,6 
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II.5. Családi támogatások és egyéb szociális juttatások 

II.5.1. Anyasági támogatás 
 

Az anyasági támogatás egyszeri juttatás, amelynek célja a gyermekvállalással 
kapcsolatos egyszeri kiadási terhek csökkentése. A jogosultságnak a 
gyermekszülésen túl nincs más feltétele, az ellátás a szülést követő hat hónapon 

belül igényelhető. Jellegét tekintve külső tétel, amelynek nagyságát a fajlagos ellátás 
– az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-a – és az élveszülések száma 
határozza meg. Anyasági támogatás 2008-ban 5,9 milliárd Ft-ot, a költségvetés 

kiadásainak nem egészen 0,1%-át igényelte. Az ellátás szabályozása 2009-ben 
átfogó módon nem módosult.  
 

Felhasznált adatok 

 
Az igénybevevők múltbeli létszámát a Szociális Statisztikai Évkönyvből, a 2009. évi 
várható létszámot a Magyar Államkincstár törtévi adataiból számoltuk. A múltbeli és a 

várható születésszámokat a KSH Népességtudományi Kutatóintézetétől vettük át.  
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A technikai kivetítés a fajlagos ellátást – ellenkező értelmű szabályozás hiányában – 

változatlanul hagyta, ugyanakkor – az elmúlt öt év adatai alapján – az ikerszülések 
esetén járó magasabb támogatás miatt az átlagos támogatást az öregségi 
nyugdíjminimum 227%-ában határoztuk meg. Az igénybevevők várható száma az 

elmúlt évek tényadataiból kiindulva a várható születésszám 95%-a. 
 
A leírtak az alábbi feltételezésekre épülnek: 

 

 az ikerszülések aránya az összes élveszületésen belül változatlan marad,  

 az igénybevevők aránya a jogosultakhoz képest változatlan marad. 
 

A feltételezések a korábbi megfigyelésekre és a megfigyelések mögöttes 
folyamatainak stabilitására épülnek. 2009-ben nem született olyan intézkedés, ami a 
2009-es és 2010-es kiadásokat közvetlenül vagy közvetve érintené.  

 
 
 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 

MPrBEKE s
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amivel az ideálisnak tartott 
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képletet közelítjük, 
 
ahol: 

 

 K az anyasági támogatás éves nagysága, 

 α az igénybevételi hányad egyes (s) és többes (m) szülésnél, 

   az átlagos igénybevételi hányad, 

 B az egyes (s) és többes (m) élveszületések várható száma, 

 r a fajlagos ellátás mértéke az öregségi nyugdíjminimum százalékában egyes 

(s) és többes (m) szülés esetében, 

 ε az ikerszülések miatt alkalmazott korrekció, 

 MP az öregségi nyugdíj kormányrendeletben rögzített legkisebb összege.  

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  
 

46. táblázat: Anyasági támogatás 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
5,5 5,8 5,9 

7,5 n.a. 6,0 

MKKT - 6,0 6,1 

 
Az MKKT 6,1 milliárd Ft-os becslése 0,1 milliárd Ft-tal – 2,2%-kal – haladja meg a 

költségvetési törvény tervezetében szereplő előirányzatot. Az eltérés vélhetően az 
igénybevevői létszámra vonatkozó becslésre vezethető vissza. A kormányzati 
előirányzat és az MKKT számításai a feltételezéseket és eredményeket tek intve 

egymással konzisztensek. 
 

II.5.2. Gyermekgondozási segély (GYES) 

 

A gyermekgondozási segély célja a gyermeknevelés család által viselt költségeinek 
átmeneti mérséklése, és ezáltal annak elősegítése, hogy a család fokozatosan 
igazíthassa ki fogyasztási szokásait. Az ellátás közvetve a gyermekvállalás 

ösztönzését is hivatott szolgálni. GYES a gyermek harmadik életévének betöltéséig 
jár, bizonyos esetekben (ikrek, fogyatékos gyermek) a folyósítási időszak hosszabb. 
Jellegét tekintve külső tétel, aminek fajlagos nagyságát az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege – ikrek esetében ennek kétszerese – határozza meg. A tétel 
2008-ban 61,4 milliárd Ft, a költségvetés kiadási főösszegének 0,7%-a volt. 
 

2009 során a jogosultsági szabályok lényegesen megváltoztak, a 2010. május 1. 
után született gyermekek esetében a GYES csak két éven keresztül jár. (A hosszabb 
folyósítást keletkeztető esetek szabályozása nem változott.)  
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Felhasznált adatok 

 
Az igénybevevők múltbeli létszámát a Szociális Statisztikai Évkönyvből, a 2009. évi 

várható létszámot a Magyar Államkincstár törtévi adataiból számoltuk. A múltbeli és a 
várható születésszámokat a KSH Népességtudományi Kutatóintézetétől vettük át.  
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A technikai kivetítés során az igénybevevők 0-3 korévekhez viszonyított arányát a 
2007. évi szinten tartottuk. A jogosultsági időtartam rövidülését a 2010. évi 
előrejelzésnél nem vettük figyelembe, mivel annak hatása csak 2012-től jelentkezik. 

Az így adódó becslést fölfelé módosítottuk annak figyelembe vételével, hogy a GYED 
szigorodó szabályai miatt a GYED jogosultságukat elvesztők 2010 utolsó 
hónapjaiban az alacsonyabb ellátás ellenére GYES-t vesznek igénybe. 

 
A leírtak az alábbi feltételezésekre épülnek: 
 

 az ikerszülések aránya az összes élveszületésen belül változatlan marad, 

 az igénybevevők aránya a jogosultakhoz képest változatlan marad, 

 a GYED jogosultságot részlegesen elveszítők GYES-t igényelnek. 
 

 A 2009-es szabályváltozások 2010-ben csak marginálisan módosítják az 
intézkedések nélküli prognózist.  
 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 

MPGYEDEPEKE tttt )1(*)](*)([)( 1   


 
 

ahol: 
 

 K a GYES kiadások éves nagysága, 

   az átlagos igénybevételi hányad, 

 P a referencia-népesség (2010-ben a 0-3 évesek), 

 β azon GYED jogosultak aránya, akik GYES-t igényelnek az intézkedések 

hatására, 

 tGYED
a tárgyévben GYED-et igénybevevők száma, 

 ε az ikerszülések miatt alkalmazott korrekció, 

 MP az öregségi nyugdíj kormányrendeletben rögzített legkisebb összege.  
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Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  
 
47. táblázat: Gyermekgondozási segély 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
54,2 57,1 61,4 

59,2 n.a. 62,0 

MKKT - 61,6 61,7 

 
 
 

Az MKKT becslése 0,3 milliárd Ft-tal – 0,5%-kal – alacsonyabb a költségvetési 
törvény tervezetében szereplő előirányzatnál. Az eltérés az igénybevevői létszámra 
vonatkozó becslésekre vezethető vissza. A kormányzati előirányzat és az MKKT 

számításai a feltételezéseket és eredményeket tekintve egymással konzisztensek. 
 

II.5.3. Családi pótlék 

 
A családi pótlék célja a gyermeknevelés család által viselt költségeinek mérséklése, 

illetve az adófizetők közösségére történő részleges átterhelése. Az ellátás közvetve a 
gyermekvállalási hajlandóságot is hivatott javítani. Családi pótlék a tanköteles kor 
határáig, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig folyósítható, amelyben a gyermek 

betölti a huszadik életévét. Bizonyos esetekben (sajátos nevelési igények) a családi 
pótlék ennél hosszabb ideig is folyósítható. Jellegét tekintve külső tétel, aminek 
összegét az együttnevelt gyermekek száma, életkora, egészségi állapota és a 

gyermekkel egy háztartásban élő szülők száma határozza meg. A tétel 2008-ban 366 
milliárd Ft, a költségvetés kiadási főösszegének 4,1%-a volt. 
 

2009 során a jogosultsági szabályok megváltoztak: egyfelől kismértékben bővült az 
igénybevevők köre, másfelől – 2010. augusztus 31-től – a sajátos nevelési igényű 
gyermekek kivételével a családi pótlék legfeljebb annak a tanévnek a végéig jár, 

amelyben a tanuló 20. életévét betölti – szemben a korábbi, 23 éves korhatárral. 
 

Felhasznált adatok 

 

Az igénybevevők múltbeli létszámát a Szociális Statisztikai Évkönyvből, illetve a 
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott adatokból képeztük. A múltbeli és a 
várható születésszámokat a KSH Népességtudományi Kutatóintézetétől vettük át.  

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A technikai kivetítés során az igénybevevők létszámára a 0-18 korcsoport 
létszámából következtettünk. Az így kapott létszámot a 18. életévük betöltése után is 

jogosultak 2009. évi arányának megfelelően – 9,4%-kal – fölfelé módosítottuk. 
További létszám-módosítást követelt meg az egészséges jogosultakra vonatkozó 
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abszolút korhatár 23-ról 20 évre csökkentése, ami – a 2009. évi adatok alapján – 
várhatóan 2,1%-kal csökkenti a létszámot 2010 szeptemberétől.  
 

Tekintettel arra, hogy az igénybevevők családtípusonkénti összetétele az elmúlt 
években hozzávetőleg változatlan volt, az egyes ellátásoknak az átlagos ellátás 
számításánál alkalmazott súlyát nem változtattuk meg 2009-hez képest. Törvényben 

rögzített automatizmus, illetve eltérő értelmű intézkedés hiányában a 2009. évi 
ellátási összegekkel számoltunk a 2010. évre is. 
 

A leírtak az alábbi feltételezésekre épülnek: 
 

 a jogosulti állomány családtípusok szerinti összetétele nem változik, 

 a 18. életévüket követően is jogosult igénybevevők aránya a teljes 

igénybevevői létszámhoz viszonyítva csak az egészséges jogosultakra 
érvényes abszolút korhatár leszállításának hatása miatt változ ik. 
 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 

CSPPEKE tttt *)()()( 180
1

2321

1






  
 

 

ahol: 
 

 K a családi pótlék kiadások éves nagysága, 

 α az átlagos igénybevételi hányad a 0-18 évesek arányában, 

 
2321  a 21-23 éves igénybevevők aránya a 0-18 éves népesség arányában, 

 P a referencia-népesség (0-18 évesek), 

 CSP a családi pótlék ellátástípusokból képzett súlyozott átlaga. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  

 
48. táblázat: Családi pótlék 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
318,2 348,5 366,0 

374,0 n.a. 364,7 

MKKT - 369,9 363,0 

 
 
Az MKKT becslése 1,7 milliárd Ft-tal – 0,5%-kal – elmarad a költségvetési törvény 

tervezetében szereplő előirányzattól. Az eltérés oka az igénybevevői létszámra 
vonatkozó becslésekre vezethető vissza. A kormányzati előirányzat és az MKKT 
számításai a feltételezéseket és eredményeket tekintve egymással konzisztensek.  
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II.5.4. Gyermeknevelési támogatás 

 
A gyermeknevelési támogatás célja annak lehetővé tétele, hogy a legalább három 

gyermeket nevelő családok egyik keresője munkahelyének elvesztése nélkül és 
társadalombiztosítási jogosultságai megtartása mellett, a legkisebb gyermek 
harmadik életévéig folyósítható családtámogatások lejártát követően is gyermekeivel 

maradhasson otthon. Az ellátás az ideiglenes jövedelempótlás és az újólagos 
gyermekvállalás ösztönzésének társadalompolitikai céljait is szolgálja. GYET a 
legkisebb gyermek nyolcadik életévének betöltéséig fizethető az igénylőnek. Jellegét 

tekintve külső tétel, aminek összegét az együttnevelt gyermekek száma és életkora 
határozza meg. Fajlagos összege az öregségi nyugdíjminimummal azonos. A tétel 
2008-ban 15,9 milliárd Ft, a költségvetés kiadási főösszegének 0,2%-a volt.  

 
2009 során a jogosultsági szabályok megváltoztak: annak érdekében, hogy a 
csökkentett jogosultsági időtartamú GYES-t követően – GYET-et igényelve – az 

érintett szülő folytatólagosan otthon maradhasson gyermekeivel, a GYET jogosultság 
alsó korhatárát a legkisebb gyermek harmadik életévéről annak második életévére 
csökkentette a jogalkotó, egy évvel meghosszabbítva a potenciális folyósítási 

tartamot. 
 

Felhasznált adatok 

 
Az igénybevevők múltbeli létszámát a Szociális Statisztikai Évkönyvből, illetve a 

Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott adatokból képeztük. A múltbeli és a 
várható születésszámokat a KSH Népességtudományi Kutatóintézetétől vettük át.  
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A technikai kivetítés során az igénybevevőknek a 3-8 év közötti gyermekek 
létszámához viszonyított arányát vettük alapul, feltételezve, hogy ennek az aránynak 

a várható értéke megegyezik az elmúlt évek átlagos igénybevételi arányával, azaz a 
referencianépesség 9%-ával. 
 

Tekintettel arra, hogy a GYES-re vonatkozó intézkedések csak 2012-től éreztetik 
hatásukat, felételeztük, hogy ez a GYET-re – mint a többgyermekes családban 
nevelkedő 2-3 éves gyermekek komplementer ellátására – szintén teljesül. Az 

intézkedések ezért nem befolyásolják a 2010-re vonatkozó becslésünket. 
 
 

A leírtak az alábbi feltételezésekre épülnek: 
 

 a jogosulti állomány aránya a 3-8 éves népességhez viszonyítva nem 

változik, 

 az ellátás összege változatlan marad. 
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A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 

MPPEKE ttt *)()( 83
1




 
 

ahol: 
 

 K a gyermeknevelési támogatás éves nagysága, 

 α az átlagos igénybevételi hányad a 3-8 évesek arányában, 

 P a referencia-népesség (3-8 évesek), 

 MP az öregségi nyugdíj jogszabályban rögzített legkisebb összege. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  
 
49. táblázat: Gyermeknevelési támogatás 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
14,3 13,6 15,9 

15,9 n.a. 15,9 

MKKT - 15,9 16,0 

 
 

Az MKKT becslése 0,1 milliárd Ft-tal – 0,95%-kal – haladja meg a költségvetési 
törvény tervezetében szereplő előirányzatot. Az eltérés az igénybevevői létszámra – 
ezen belül az igénybevételi hányadra – vonatkozó becslésekre vezethető vissza. A 

kormányzati előirányzat és az MKKT számításai a feltételezéseket és eredményeket 
tekintve egymással konzisztensek. 
 

II.5.5. Gyermekgondozási díj (GYED) 

 
A gyermeknevelési díj célja, hogy a gyermeknevelés miatt otthon maradó, 
rendszeres munkajövedelmét ideiglenesen elvesztő szülő jövedelmét a szülést 

követő két évben részlegesen pótolja. Jellegét tekintve külső tétel, aminek összegét 
az igénybevevő szülő keresete határozza meg. A tétel 2008-ban 83,8 milliárd Ft, a 
költségvetés kiadási főösszegének 0,9%-a volt.  

 
2009 során a jogosultsági szabályok számos ponton megváltoztak, szigorodtak: 
2010. május 1-től a gyermekgondozási díj annak jár, aki a szülést megelőzően két 

éven belül (a korábbi 180 helyett) 365 napon át biztosított volt, és a biztosítotti 
jogviszonyba beszámítható időszakok köre is szűkült. További fontos változás, hogy 
a folyósítás időtartama megegyezik az előző két év biztosítotti jogviszonyának 

hosszával. Az említett változások 2010. május 1-től hatályosak, hatásukat azonban 
csak 2010 októberétől éreztetik, mivel a GYED folyósítása a terhességi és 
gyermekágyi segély kihasználása után (tipikusan a szülést követő ötödik hónap után) 

indul meg. 
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Felhasznált adatok 

 
A biztosítási időtartamok átlagos hosszára és megoszlására vonatkozóan az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatait használtuk fel, míg a történeti 
igénybevevői létszámokat a Szociális Statisztikai Évkönyvből vettük. A várható 
születésszámokat a KSH Népességtudományi Kutatóintézetétől kaptuk meg. 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A technikai kivetítés során az igénybevevőknek a 0-2 év közötti gyermekek 
létszámához viszonyított arányát 2009 és 2010 között változatlannak feltételeztük. Az 

intézkedés hatásánál a 180 és 365 nap közötti jogviszonnyal rendelkezők várható 
arányát becsültük meg és vontuk le – időarányosan – az intézkedés nélküli 
igénybevevői létszámból. Feltételezve, hogy a 2010 májusa után születő gyermekek 

esetében – a korábbiaknak megfelelően – elsőként a terhességi és gyermekágyi 
segélyt veszik igénybe a jogosultak, úgy véljük, hogy az intézkedés 2010 októberétől 
érezteti hatását. 

 
Az ellátások átlagos összege az alkalmazásban állók átlagkeresetének arányában 
viszonylag állandó, így feltételeztük, hogy az átlagos ellátás a keresetek várható 

növekedésének megfelelő mértékben emelkedik. 
 
A leírtak tehát az alábbi feltételezésekre épülnek: 

 

 intézkedés hiányában az igénybevevői állomány aránya a 0-2 éves 

népességhez viszonyítva nem változna, 

 az igénybevevők létszáma 3%-kal csökken az intézkedések miatt, 

 az ellátások átlagos mértéke a bérnövekedésnek megfelelő ütemben nő.  
 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 

 

wGYEDPEKE tttt  


 1

20
1 *)()9676.0*)12/3(12/9(*)( 

 
 
ahol: 

 

 K a gyermekgondozási díj éves nagysága, 

 α az átlagos igénybevételi hányad,  

 P a referencia-népesség (3-8 évesek), 

 1tGYED
 az ellátás előző évi átlagos összege, 

 w  a keresetek tárgyévre várt növekedése. 
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Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  
 
50. táblázat: Gyermekgondozási díj 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
69,0 77,1 83,8 

90,0 n.a. 90,0 

MKKT - 92,7 95,1 

 

Az előirányzat és az MKKT becslése között jelentős, 5,6%-os – 5 milliárd Ft-os – 
eltérés mutatkozik, amelynek csupán elhanyagolható része (0,3 milliárd Ft) fakad az 
eltérő makrogazdasági feltételezésekből. A 2010-es előirányzat nominálisan 

megegyezik a 2009-essel, amely érték már a 2009-es MKKT-várakozásoknál is 
alacsonyabb. 
 

II.5.6. Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) 

 
A terhességi-gyermekágyi segély célja a munkajövedelem részleges pótlása a 
születés körüli hat hónapban. Az ellátás hasonló a táppénzhez, amennyiben a 

megváltozott munkavégzési képesség miatt kieső jövedelmet hivatott pótolni, ám 
attól az okok és a rugalmasabb folyósítási szabályok tekintetében eltér. Jellegét 
tekintve külső tétel, aminek összegét az igénybevevő keresete határozza meg. A 

tétel 2008-ban 36,8 milliárd Ft, a költségvetés kiadási főösszegének 0,4%-a volt. 
 
2009 során a jogosultsági szabályok lényegesen megváltoztak, a 2010. május 1. 
után született gyermekek esetében a TGYES-re jogosító minimális biztosítási 

időtartam a megelőző két éven belüli 180-ról 365 napra növekedett. 
 

Felhasznált adatok 

 
A biztosítási időtartamok átlagos hosszára és megoszlására az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár mikro adatait használtuk fel, míg a történeti 
igénybevevői létszámokat a Szociális Statisztikai Évkönyvből vettük. A várható 

születésszámokat a KSH Népességtudományi Kutatóintézetétől kaptuk meg. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 

Létszámbecslésünket arra alapoztuk, hogy az igénybevevők számát elsősorban a 
születésszám határozza meg. A 2010-es igénybevételi hányadot a 2009-es szinten 
rögzítettük. Az intézkedés hatásának becslésekor releváns adatok hiányában az 

OEP GYED-re vonatkozó adatbázisára támaszkodtunk, feltételezve, hogy a TGYES 
igénylők biztosítotti jogviszony szerinti megoszlása megegyezik a GYED 
igénybevevőkre jellemző megoszlással.  
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Az ellátások átlagos összege az alkalmazásban állók átlagkeresetének arányában 
viszonylag állandó, így feltételeztük, hogy az átlagos ellátás a keresetek várható 
növekedésének megfelelő mértékben emelkedik. 

 
A leírtak az alábbi feltételezésekre épülnek: 
 

  intézkedés hiányában az igénybevételi hányad 2009-hez képest nem 
változna, 

 az igénybevevők létszáma 3,24%-kal csökken az intézkedés miatt, 

 az ellátások átlagos mértéke a bérnövekedésnek megfelelő ütemben nő.  

 
A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete:  

 

wTGYESPEKE tttt  


 1

20
1 *)(*)12/49676.0*12/8(*)( 

 
 
ahol: 
 

 K a TGYES éves nagysága, 

 α az átlagos igénybevételi hányad, 

 P a referencia-népesség (0-2 évesek), 

 1tTGYES
az ellátás előző évi átlagos összege, 

 w  a keresetek tárgyévre várt növekedése. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése  

 
 
51. táblázat: Terhességi-gyermekágyi segély 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
30,3 33,2 36,8 

39,2 n.a. 40,5 

MKKT - 40,0 41,0 

 
 
A kormányzati előirányzat 0,5 milliárd Ft-tal, 1,2%-kal marad alatta az MKKT 

becslésének. Az eltérés oka az intézkedések várt hatására vonatkozó kisebb 
eltérésekre, és csak kisebb részben a bérnövekedésre vonatkozó feltételezések 
különbségeire vezethető vissza. Az előirányzat és az MKKT becslések egymással 

tartalmilag és módszertanilag konzisztensek. 
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II.5.7. Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 

 
Az XXVI fejezet 21. cím 2. pontjában szereplő jövedelempótló és 

jövedelemkiegészítő szociális támogatások összesen 160 milliárd Ft körüli összeget 
tesznek ki. Heterogén jellege ellenére mindegyik tétel a központi költségvetést 
terheli, a juttatások folyósításáért azonban részben az ONYF, részben az OEP felel. 

Az ide sorolt tételek közül a 2010-es költségvetési tervezet egy kivételével minden 
esetben kiadás csökkenéssel számol. Az altételek viszonylag stabil képet mutatnak 
időben, nem makroérzékenyek és jól tervezhetőek. A tétel teljes tartalmát a 

következő táblázat részletezi: 
 
 
52. táblázat: Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 
részletezése 

 

 milliárd Ft 
2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat 

Rokkantsági járadék 11,6 12,7 13,5 13,1 

Megváltozott munkaképességűek járadéka 71,3 72 76,7 67,9 

Egészségkárosodási járadék 2,5 2,6 2,7 2,5 

Bányászok korengedményes nyugdíja, 
szénjárandóság kiegészítése és kereset 

6,8 7,1 7,3 7,2 

Mezőgazdasági járadék 5,2 4,9 4,8 4,6 

Fogyatékossági támogatás és a vakok 
személyi járadéka 

26,9 29,9 31,8 30,4 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj 21 21 21,6 21,3 

Házastársi pótlék 5,4 5,6 5,6 5,1 

Egyéb támogatások (Cukorbetegek 
támogatása, Lakbértámogatás, Katonai 
családi segély) 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő 
szociális támogatások összesen 

150,8 155,9 164,1 152,2 

 

Felhasznált adatok 

 

A tételekről az ONYF bocsátott rendelkezésünkre havi bontású adatokat 2005-től 
kezdődően az ellátottak számára és az ellátás átlagos értékére vonatkozóan 2009 
júliusáig, azaz több mint négy és fél évre. 
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Technikai kivetítés módszertana 

 
A nagyobb méretű juttatások közül a megváltozott munkaképességűek járadékai -- 

átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, bányász egészségkárosodási 
járadék, a rokkantsági járadék és a házastársi pótlék, jövedelempótlék idősorait 
vizsgálva az ellátások nem emelkednek. A legnagyobb altételt képező rendszeres 

szociális járadék esetében a kifizetett összeg stagnál, míg az ellátottak száma 
csökken. 
 

Az idősorokat megvizsgálva az elmúlt 4 és fél évre vonatkozóan kiadások a 
szezonalitástól eltekintve az átlag körül alakulnak, míg az ellátottak száma minden 
esetben csökken. 

 
Az ellátottak számát és az átlagos ellátást becsüljük lineáris trenddel előre. A 2010-re 
prognosztizált jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatási kiadási 

főösszege (JP) így: 
 

𝐽𝑃2010 =   𝑇𝑟   

𝐽𝑃

∗ 𝑁𝑟    

𝑑𝑒𝑐

𝑗𝑎𝑛

 

 
ahol Tr a transzfer mértéke, Nr a jogosultak száma, a felülvonás átlagot jelöl, ezek 

mindkét esetben a szezonalitástól megtisztítva lineáris trendet követnek. Az első 
szumma-jel éves szintre aggregál, míg a második a különböző ellátástípusokat adja 
össze. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 
 
53. táblázat: Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
125,9 151,0 156,0 

164,0 n.a. 152,3 

MKKT - 152,2 154,0 

 

 
Az eredeti előirányzathoz vett eltérés 2009-ben abból adódik, hogy az MKKT 2009-
es ONYF tényadatok alapján számol, amikből az első 7 hónap alapján az látszik, 

hogy kevesebb folyósítás várható a 2009-es tervezethez képest. A 2010-es 
különbség elhanyagolható. 
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II.5.8. Különféle jogcímen adott térítések 

 
A vegyes jellegű tétel kibontását a következő táblázat szemlélteti: 

 
54. táblázat: Különféle jogcímen adott térítések részletezése 

 

milliárd Ft 
2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat 

Közgyógyellátás 19,9 19,5 21,0 21,0 

Egészségügyi feladatok ellátásával 
kapcsolatos hozzájárulás 

3,7 3,8 3,9 3,9 

Terhesség megszakítás 1,4 1,5 1,6 1,6 

Folyósított ellátások utáni térítés 1,5 1,5 1,5 11,6 

Különféle jogcímen adott térítések összesen 26,5 26,3 28,0 38,1 

 

 
Egyedl a legnagyobb altételt képező közgyógyellátást jelezzük előre, a többi esetben 
a 2010-es költségvetés számait elfogadjuk. A közgyógyellátás tétel nem 

makroérzékeny. 
 

Felhasznált adatok 

 

Az elmúlt 2 és fél évről áll rendelkezésünkre főkönyvi és vényforgalmi adat, az 
önkormányzatok és a központi költségvetés hozzájárulása, valamint ellátottak száma 
a közgyógyellátás esetében, minden esetben az OEP-től. 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A közgyógyellátásra jogosultak száma 2007. év elejétől folyamatosan csökken az 
életbe lépő szigorítások hatására. 

 
Az elmúlt 2 és fél év átlagát használva vetítjük előre a közgyógyellátás kiadásait, a 
jogosultak számát és az önkormányzati hozzájárulás arányát állandónak feltételezve. 

A költségvetés közgyógyellátásra költött összegét (KGYE) a három közgyógyellátás 
fajtára költött összeg összege adja meg, levonva a helyi önkormányzatok 
hozzájárulását: 

 
𝐾𝐺𝑌𝐸 =  𝐺𝑌 + 𝐺𝑌𝑆𝐸 + 𝐺𝑌𝑆𝑍 − Ö𝑁𝐾 

 
ahol GY, GYSE és GYSZ rendre a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és a 

gyógyfürdő szolgáltatásra kiadott összeget jelölik, míg ÖNK az önkormányzati 
hozzájárulások összege. 
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Az egészségi állapot változását, a gyógyszerár változást, az egyéni gyógyszer 
kiadás összetételét nem vesszük figyelembe. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 
 
55. táblázat: Különféle jogcímen adott térítések 

 

milliárd 
Ft 

2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
21,1 19,9 19,5 

21,0 n.a. 21,0 

MKKT - 19,2 19,8 

 

 
Az előző évek tapasztalatai alapján a közgyógyellátás a kormány által 
szisztematikusan túltervezett (2008-ban például 20 800 volt a terv, 19 504 a 

megvalósulás). Az MKKT 2009-re 0,8 milliárd Ft-al, 2010-re 1,2 milliárd Ft-al 
kevesebb kiadással számol. 
 

II.6. Passzív támogatások (álláskeresési támogatások) 

 
Az állásukat elvesztő és az állás nélküli álláskeresőket az állam támogatásokban 
részesíti a Munkaerőpiaci Alapon keresztül. A támogatás mértéke a különböző 

ellátások összegétől és az ellátásokra jogosultak számától függ. Az el látások 
összegét jogszabály határozza meg. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 
adatai és az MKKT makrogazdasági előrejelzése alapján is megnövekedett a 

munkanélküliség az utolsó fél évben. A teljes költségvetési tétel mérete: a 2009-es 
tervezet 101,7 milliárd Ft, ami a nominális GDP előrejelzésünk 0,39 %-a, 2010-re az 
előirányzat 142,7 milliárd Ft. 

 
Az állam munkanélküliség esetére különböző álláskeresési támogatásokat nyújt az 
épp álláskeresésben lévőknek, melyek  a területileg illetékes munkaügyi 

kirendeltségeknél igényelhetőek. Ezeket a kiadásokat a költségvetésben összegző 
passzív kiadások tartalma a jogosult munkanélkülieknek járó: 
 

 álláskeresők járadéka első szakasza (az állásvesztést megelőző bértől függ);  

 álláskeresők járadéka második szakasza (havi fix összeg); 

 álláskeresők segélye (havi fix összeg); 

 a vállalkozói járadék (megszűnik 2010. január 1-től) és 

 munkanélküli járadék és NYES (2005-ig volt új megállapítás). 

 
összegeiből áll össze. 
 



 

106 
 

Felhasznált adatok 

 
2006 januárjától 2009 augusztusáig az álláskeresők járulékának első és második 

szakaszára illetve az álláskeresők segélyére vonatkozóan az ÁFSZ által havi 
bontásban nyilvántartott ellátásban részesülők átlagos létszáma és az ellátások 
átlagos nagysága ismert. A három fő ellátástípuson túl jelen számolásunkban minden 

munkanélküli ellátást figyelembe tudunk venni, amit a központi kormányzat 
adminisztrál. 
 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Az adatokból a 2007-es és 2008-as zárszámadásbeli passzív kiadási összeg az 
összes álláskeresési támogatás havi átlagos juttatásának és átlagos létszámának 
szorzatösszegével (és a vonatkozó járulékokkal növelve) reprodukálható, és 

következtetni lehet a 2009. és 2010. évi teljes kifizetésekre. 

 

Az ellátottak számának előrejelzése az MKKT makropályából eredő 

munkanélküliséggel való együttmozgást feltételez. Az ellátottak  becsült számát 
támogatástípusokra konstans módon osztottuk fel49. A juttatások összegét a jövőre 
nézve az álláskeresők járadékának második szakaszára és az álláskeresők 

segélyére vonatkozóan a jogszabály fix összegben rögzíti, és azt változatlannak 
tételeztük fel. Az álláskeresők járadékának első szakasza esetében pedig az utolsó 
havi összegen, fixen tartottuk, ami konzervatív feltevésként értelmezhető.  

 
A számítási módszer lényegét a következő képletben lehet összegezni: 
 

𝑃𝑇 =   (𝑈𝐸𝐿

𝐴𝑆,𝐴𝑆

∗ 𝑇𝑟𝑈

𝑑𝑒𝑐

𝑗𝑎𝑛

∗ 𝑗𝑘) 

 
ahol PT az éves, költségvetést terhelő passzív ellátások összege, U az ellátottak 
száma, Tr az ellátás összege, jk pedig a vonatkozó járulék. Az első szumma-jel a 

havi adatokat agregálja éves szintre, a második pedig a különböző ellátás típusokat 
adja össze, figyelembe véve az eltérő juttatások mértékét és a juttatások 
szabályozásának változását. 

 

                                              
49

 Az elmúlt fél év adatai alapján jelentős átrendeződés látszik az álláskeresési járadék első és 

második szakaszának arányai között. Az új munkanélküliek egyrészről nagyobb része rendelkezik az 

elmúlt négy évben minimum 365 nap munkaviszonnyal és így jogosult álláskeresési segélyre. 

Másrészről valószínűsíthetően az átlagos béreloszlásuk is magasabb, mint az eddigi belépőknek, és 

mivel az első szakasz juttatása a munkanélkülivé válást megelőzően kapott bértől függ, így a 

juttatások átlagos összege is nőhet. E kettő közül egyiket sem vettük figyelembe, ami becsléseinket 

alsó becsléssé teszi. Nem vettük figyelembe továbbá azt az esetleges hatást sem, ha a válság 

hatására a feketegazdaságból többen regisztrálnak munkanélkülinek. 
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Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 

 
A MKKT munkanélküliségre vonatkozó előrejelzésével konzisztensen a segélyre és 

járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 2009-ben emelkedik, majd 
lassan csökken, de az előrejelzési horizonton nem tér vissza az eredeti 165 ezer 
főre, hanem középtávon 215 ezer fő körül stabilizálódik. Az ellátások összegét 

változatlannak tekintve és a mai járulékkulcsokat feltételezve tehát a kiadások nőnek. 
A 2009-es költségvetést előrejelzésünk szerint 155,5 milliárd Ft terheli, a 2010-es 
pedig 140,7 milliárd Ft. A 2009-es emelkedés fő oka az emelkedő munkanélküliség 

melletti változatlan szabályozás. A 2009-es tervből augusztusig 106,7 milliárd Ft 
került kifizetésre (az előirányzat 105 %-a). 
 
56. táblázat: Passzív kiadások (álláskeresési támogatások) 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
85,5 101,8 100,4 

101,7 n.a. 142,7 

MKKT - 155,5 140,7 

 
 

A 2010-es évet tekintve szinte nincs eltérés az előrejelzések között. A 
makroérzékenység ennél a tételnél a munkanélküliségre vonatkozó várakozás. 
Ugyanis míg az MKKT saját makropályájával számolva a munkanélküliségre 

vonatkozó becslésünk idén nagyobb (429 ezer) és jövőre kisebb (415 ezer), addig a 
kormányé pont fordítva (idén 415 ezer és jövőre 439). Mivel az átlagbér 
várakozásainkban nincs nagy különbség, ez alapján a számításaink szerint a tételt a 

kormányzat a saját várakozásaihoz képest alul tervezte. 
 

II.7. Táppénz 

 
A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére naptári évenként 
tizenöt munkanap betegszabadság illeti meg. A keresőképtelenséget a kezelőorvos 
igazolja. A betegszabadság időtartamára a munkavállaló részére távolléti díjának egy 

része jár. A táppénz mértéke folyamatos, legalább két évi munkaviszony esetén: 
2009. augusztus 1-ig 70%-a, augusztus elsejétől 60%-a a táppénz alapjaként 
megállapított jövedelemnek. Ennél rövidebb biztosítotti jogviszony esetén eddig 60%-

a, augusztus 1-jétől csak 50%-a a táppénz alapjaként megállapított jövedelemnek. A 
munkaviszony megszűnését követően az első, második vagy harmadik naptári napon 
keresőképtelenné vált munkavállalónak passzív jogon jár táppénz, augusztus 

elsejétől maximum 30 napig. A költségvetési tétel mérete 100 milliárd Ft körül alakult 
az elmúlt években. 
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57. táblázat: Táppénz kiadások alakulása 

 

 milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat 

1 Táppénz 90,0 88,0 92,2 90,8 85,7 

2 Gyermekápolási táppénz 3,1 3,1 3,5 4,7 4,2 

3 Baleseti táppénz 6,8 6,3 6,9 7,3 6,6 

Összesen: 100,0 97,4 102,6 102,8 96,5 

 
A munkáltatói táppénz hozzájárulás a táppénz összegének egyharmada, összege 

tehát a bérjövedelem %-a. A szabályozás fentebb ismertetett változása a tétel 
csökkenését, a táppénz igénybevételek számának növekedése a bevételi tétel 
növekedését eredményezi. 

 

Felhasznált adatok 

 
Technikai kivetítésünk az elmúlt 10 évre vonatkozó, havi bontású ONYF adatokon 
nyugszik. 

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A táppénzes napok száma az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent. Ennek oka 

feltehetően a fokozódó ellenőrzés és a keresőképtelenségi irányelvek 
háziorvosoknak történő kiadása. Technikai kivetítésünkben feltételezzük, hogy az 
állami szervek ellenőrzéssel kapcsolatos erőfeszítései változatlanok maradnak a 

megelőző évhez képest, ezért ebből az okból további csökkenésre nem számítunk. A 
táppénzes napok számának kiszámítása során ezért azt feltételezzük, hogy a 
táppénzre jogosultak foglalkoztatottak számához viszonyított – eddig is viszonylag 

stabil – aránya megegyezik a 2000-2008-as időszak átlagával, az egy jogosult által 
átlagosan igénybe vett táppénzes napok száma pedig – az eddigi csökkenést 
követően – a 2009-es szinten stabilizálódik. 

 
Az átlagos ellátás értéke megegyezik az igénybevevők átlagos keresetével. A 
múltbeli adatok azt sugallják, hogy ez a változó szoros kapcsolatban van az 

alkalmazottak átlagos keresetével, ezért feltételezhetjük, hogy az átlagos ellátás az 
előre jelzett időszakban is ugyanúgy viszonyul az átlagkeresetekhez, mint a 2000-
2008-as időszakban átlagosan. 

 
Az ezen a módon 2009-re számolt táppénz kiadást korrigáltuk a szabályozás-
változás várt hatásával. Az általunk használt megoszlással50 a 2 évnél hosszabb 

biztosítotti munkaviszonnyal rendelkezők az év 5/12-ében csak 60%-ot kapnak meg 

                                              
50

 Hasonló az Augusztinovics M. – Gyombolai M. – Máté L. által használthoz (Járulékfizetés és 

nyugdíjjogosultság 1997–2006. Közgazdasági szemle 55. évf. 7–8. sz. 2008. 665–689.) 
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az eddigi 70% helyett a jövedelmükből. Az ilyen hosszú biztosítotti jogviszonnyal nem 
rendelkezők (az ellátottak 23%-a) ugyanerre az időre csak 50%-ot kapnak meg 60% 
helyett. 

 
Táppénz (TP) előrejelzésünk képletben: 
 

𝑇𝑃 = 𝛼 ∗ 𝑁𝑟𝑇𝑃𝑁𝐴𝑃 ∗ 𝐾𝐼𝐹𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑁𝑟𝑇𝑃𝑁𝐴𝑃 ∗ 𝐾𝐼𝐹𝛽  

 

ahol α és β rendre a két évnél hosszabb, illetve rövidebb biztosítotti jogviszonnyal 
rendelkezők aránya, KIF az ezekhez tartozó táppénz kifizetés. Nr a táppénzes napok 
száma: 

 

𝑁𝑟𝑇𝑃𝑁𝐴𝑃 = 𝐸 ∗ 𝐸 𝐽      ∗ 𝐽𝑃𝑁      

 
ahol E a foglalkoztatottak száma, J a jogosultak száma, JPN pedig az egy jogosultra 

jutó napok számát jelöli, míg a felülvonások átlagokat jelentenek. 
 
Jelenleg az OEP-től rendelkezésünkre bocsátott passzív táppénzes esetek száma 

alapján csak annyit lehet elmondani, hogy az esetek száma és a táppénzes napok 
száma is jelentősen megnőtt az elmúlt egy évben, de az áprilisi tetőzés óta 
csökkenés tapasztalható. 

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 
 
58. táblázat: Táppénz 

 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
100,0 97,4 102,6 

102,8 n.a. 96,5 

MKKT - 109,3 100,3 

 
 

A makropályával konzisztens foglalkoztatotti létszámmal és bérdinamikával számolva 
2009-re 109,3 milliárd Ft, 2010-re pedig 100,3 milliárd Ft kiadást prognosztizálunk. A 
növekvő elbocsátási hullámhoz anekdotikusan kötődő táppénzcsalást nem tudtuk 

vizsgálni, ahhoz hosszabb idősorra és mikro adatokra lenne szükség. 
 
A 2009-es előrejelzésben azért nincs különbség a két számítás között, mert az nem 

makroérzékeny, hanem 2009 első 8 hónapjának tény számain alapul. A 2010-es 
eltérés a foglalkoztatottak számára vonatkozó és az átlagbérre vonatkozó 
várakozások eltérése miatt jelentkezhet illetve az eltérésből az is látszik, hogy a 

kormányzat a szabályozásváltozásból adódó kiadáscsökkenést nagyobbnak 
várhatja. 
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II.8. Nyugdíjkiadások 

II.8.1. Öregségi nyugdíj 

 

Az öregségi nyugdíjkiadások célja a járulékfizetéssel szerzett jogok 
járadékszolgáltatásra váltása révén az időskori szegénység elkerülése és az egyéni 
fogyasztási szintben bekövetkező törések enyhítése. Szerzett (járulékfizetéssel 

keletkező) jogra alapuló kiadás, jellegét tekintve külső tétel, összege 2008-ban 1712 
milliárd Ft, a központi költségvetés kiadási főösszegének 19 %-a volt. Főszabályként 
a nyugdíjkorhatár elérése és a kellő hosszúságú járulékfizetés-előtörténet adja a 

folyósítás megindításának feltételét. Az ellátás összegét a szolgálati időként elismert 
időszak alapján képzett helyettesítési hányad és a biztosításba befogadott 
jövedelmekből képzett nyugdíjszámítási alap határozza meg. 

 
A becslések során figyelembe vett legfontosabb, 2009. évi intézkedések: 
 

(a) a 13. havi nyugdíj megszűnése, 
(b) az indexálási szabályok változása, 
(c) az 1957 előtt született magánpénztári tagok visszalépésének átmeneti 
engedélyezése, 

(d) a nyugdíjkorrekciós intézkedések folytatásának elhalasztása 2009-ről 2010-re.  
 

Felhasznált adatok 

 
Ellátotti és ellátási adatokat, valamint az elmúlt évek cserélődési és emelési 
hányadára vonatkozó információkat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól 
kaptuk, míg a makrogazdasági folyamatokra vonatkozó feltevéseket az MKKT saját 

előrejelzéseiből származtatjuk.  
 

Technikai kivetítés módszertana 

 

Az előrejelzés bázis szemléletű, közvetlenül nem támaszkodik a teljes népesség 
demográfiai, munkaerőpiaci és egészségügyi jellemzőit leíró statisztikákra és 
hosszmetszeti elemzésekre. Az öregségi nyugdíjkiadások előrejelzéséhez jelenleg  

 
(a) a bázisév létszámadatait, 
(b) az előző évek létszámváltozásait, 

(c) a cserélődési hatást, 
(d) a bázisév átlagos ellátását, 
(e) a makrogazdasági várakozásokból és a nyugdíjemelésre vonatkozó 

jogszabályokból fakadó emelési mértéket és  
(f) az év eleji nyugdíjemelésből részesülők arányát használjuk föl. A rövid távú 
előrejelzés során a következő feltételezéseket alkalmazzuk: 

 
o a 2010-es költségvetés szempontjából a 2009. év első 8 havi adataiból 

képzett éves állományi létszámot tekintjük bázisnak; 
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o a létszámváltozás becslése során a korábbi trendnek megfelelően a sajátjogú 
öregségi nyugdíjasok létszámának további lassú csökkenését tételeztük fel, 
amelynek 2009 és 2010 közötti változását azonosnak tekintettük az előző 

évben megfigyelt csökkenéssel. Itt érdemes megemlíteni, hogy miközben a 
2009. évre várt átlagos létszám az első 8 hónap tényadatain túl az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak – a tényadatok által igazolt - szakértői 

becsléseit is tartalmazza, a 2010. év előrejelzésénél az egyébként létező 
szakértői korrekciókat nem vettük figyelembe; 

o a cserélődési hatás (a kilépő és belépő nyugdíjasok átlagos ellátási 

színvonalának hatása) jövedelmi, nyugdíj-megállapítási és –indexálási 
szabályok eredőjeként pozitív volt, mértéke azonban fokozatosan csökken. A 
2009. évi 1 %-os cserélődési hatást követően 2010-re 0,9 %-kal számoltunk;  

o a 2010. évi átlagos ellátás kiszámításánál a 2009. évi ellátás átlagát vettük 
figyelembe, ezt növelve a 2010. évre feltétezett 4,1 %-os emelés, a 
cserélődési hatás és az emelésben részesülők hányadának hatásával;  

o a 2009. évre nézve feltételeztük, hogy a nyugdíjemelés szempontjából 
lényeges ismert makrogazdasági változók (általános és nyugdíjas fogyasztói 
árnövekedés illetve a nettó bérindex) nem teszik szükségessé a 2009. januári 

3,1 %-os emelés novemberi korrekcióját; 
o nyugdíjemelésben azok részesülnek, akik az emelés időpontjában – jelenlegi 

szabályok szerint januárban - már nyugdíjasok. E szabály a 

visszamenőlegesen megállapított nyugdíjakra is érvényes. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján az emelés az átlagos állomány 92 %-át érinti. Ezt a 
hányadot a 2010-es évre nézve változatlanul hagytuk, nem ismerve olyan 

hatást, ami ennek mértékét ezen az időtávon befolyásolná. 
 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 
 
59. táblázat: Öregségi nyugdíj 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
1 350,5 1 518,9 1 712,4 

1 804,2 n.a. 1 881,3 

MKKT - 1 790,6 1 883,4 

 

Az öregségi nyugdíjkiadások költségvetési törvény-tervezetben szereplő összege 
0,12 %-kal (2,2 milliárd Ft) haladja meg az MKKT becslését. Az eltérés magyarázata 
részben a makrogazdasági feltételezésekben (infláció és nettó bérindex), részben a 

jövőre vonatkozó szakértői korrekciókban, részben pedig a 2009, mint bázisév első 8 
hónapjából származtatott várható éves adatok közötti minimális eltérésben 
keresendő. 

 

II.8.2. Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 

 
A rokkantsági nyugdíjkiadások célja a járulékfizetéssel szerzett jogok 

járadékszolgáltatásra váltása révén a betegség vagy baleset miatt 
munkaképességüket részlegesen vagy teljesen elvesztők jövedelmének 
helyettesítése. Szerzett (járulékfizetéssel keletkező) jogokra alapuló külső kiadási 
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tétel, amelynek összege 2008-ban 654 milliárd Ft, a központi költségvetés kiadási 
főösszegének 7,3 %-a volt. Főszabályként a korhatár-specifikus járulékfizetési 
előtörténet adja a folyósítás megindításának feltételét, az ellátás összegét pedig a 

szolgálati időként elismert időszak, az életkor, a rokkantság mértéke, a 
rehabilitálhatóság és a biztosításba befogadott jövedelmekből képzett 
nyugdíjszámítási alap határozza meg.  

 

Felhasznált adatok 

 
Ellátotti és ellátási adatokat, valamint az elmúlt évek cserélődési és emelési 

hányadára vonatkozó információkat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól 
kaptuk, míg a makrogazdasági folyamatokra vonatkozó feltevéseket az MKKT saját 
előrejelzéseiből származtatjuk.  

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
A rokkantsági nyugdíjkiadások előrejelzéséhez jelenleg 

 
(a) a bázisév létszámadatait, 
(b) az előző évek létszámváltozásait, 

(c) a cserélődési hatást, 
(d) a bázisév átlagos ellátását, 
(e) a makrogazdasági várakozásokból és a nyugdíjemelésre vonatkozó 

jogszabályokból fakadó emelési mértéket és 
(f) az év eleji nyugdíjemelésből részesülők arányát használjuk föl. A rövid távú 
előrejelzés során a következő feltételezéseket alkalmazzuk: 
 

- a 2010-es költségvetés szempontjából a 2009. év első 8 havi adataiból 
képzett éves állományi létszámot tekintjük bázisnak; 

- az ellátotti létszám becslése során a korábbi folyamatokat – a korhatár feletti 

ellátotti létszám fokozatos növekedését és a korhatár alatti létszám lassú 
csökkenését - vittük tovább, a rokkantsági csoportok között mutatkozó 
különbségek figyelembe vételével; 

- a cserélődési hatás vonatkozásában feltételeztük, hogy az megegyezik az 
öregségi ellátások esetén alkalmazott hatással (2010-ben 0,9 %). Ennek 
alapja az a mögöttes feltételezés, hogy a kilépő öregségi és 

rokkantnyugdíjasok ellátási különbözete (százalékosan) megegyezik a belépő 
nyugdíjasok ellátási különbözetével; 

- a 2010. évi átlagos ellátás kiszámításánál a 2009. évi ellátás átlagát vettük 

figyelembe, ezt növelve a 2010. évre feltétezett 4,1 %-os emelés, a 
cserélődési hatás és az emelésben részesülők hányadának hatásával;  

- a 2009. évre nézve feltételeztük, hogy a nyugdíjemelés szempontjából 

lényeges ismert makrogazdasági változók (általános és nyugdíjas fogyasztói 
árnövekedés illetve a nettó bérindex) nem teszik szükségessé a 2009. januári 
3,1 %-os emelés novemberi korrekcióját; 

- nyugdíjemelésben azok részesülnek, akik az emelés időpontjában – jelenlegi 
szabályok szerint januárban - már nyugdíjasok. E szabály a 
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visszamenőlegesen megállapított nyugdíjakra is érvényes. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján az emelés az átlagos állomány 96-99 %-át érinti, az 
ellátási altípusoktól függően. Ezt a hányadot a 2010-es évre nézve 

változatlanul hagytuk. 
 

Előrejelzések bemutatása és elemzése 

 
60. táblázat: Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjak 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
546,7 585,9 630,7 

654,3 n.a. 655,8 

MKKT - 640,9 664,8 

 
A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjkiadások költségvetési előirányzatban 
szereplő összege 1,4 %-kal, összegszerűen 9 milliárd Ft-tal marad el az MKKT 

becslésétől. Az eltérés oka abban rejlik, hogy a korhatár fölötti rokkantnyugdíjasok 
létszámcsökkenésének csillapodására nézve kismértékben eltérő feltételezéssel 
éltünk, miközben a korhatár alatti új rokkantak számára nézve konzervatívabb 

feltételezéseket használtunk, mint a kormány. Az előirányzat és az MKKT becslése 
módszertan és eredmény tekintetében egymással konzisztensek. 
 

II.8.3. Hozzátartozói nyugellátások 
 
Az ellátás célja, hogy a túlélő hozzátartozó számára pénzbeli ellátást biztosítson, 

melyet az elhunyt nyugdíjas (vagy mezőgazdasági szövetkezeti járadékos) vagy 
nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot (vagy mezőgazdasági 
szövetkezeti járadékra való jogosultságot) szerzett személy jogán állapítanak 

meg. Folyósítható és ideiglenes, illetve fő- vagy kiegészítő ellátásként. Mértékét az 
elhunyt jogosult ellátása vagy szerzett jogosultsága, a hozzátartozó életkora, saját 
ellátásának nagysága határozza meg. jellegét tekintve külső tétel, összege 2008-ban 

330,6 milliárd Ft, a központi költségvetés kiadási főösszegének 3,7%-a volt. 
 

Felhasznált adatok 
 

Ellátotti és ellátási adatokat, valamint az elmúlt évekre cserélődési és emelési 
hányadára vonatkozó információkat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól 
kaptuk, míg a makrogazdasági folyamatokra vonatkozó feltevéseket az MKKT saját 

előrejelzéseiből származtatjuk.  
 

Technikai kivetítés módszertana 

 

A hozzátartozói nyugdíjkiadások előrejelzéséhez jelenleg (a) a bázisév 
létszámadatait, (b) az előző évek létszámváltozásait, (c) a cserélődési hatást, (d) a 
bázisév átlagos ellátását, (e) a makrogazdasági várakozásokból és a 

nyugdíjemelésre vonatkozó jogszabályokból fakadó emelési mértéket és (f) az év 
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eleji nyugdíjemelésből részesülők arányát használjuk föl. A rövid távú előrejelzés 
során a következő feltételezéseket alkalmazzuk: 
 

o a 2010-es költségvetés szempontjából a 2009. év első 8 havi adataiból 
képzett éves állományi létszámot tekintjük bázisnak; 

o az ellátotti létszám becslése során a korábbi folyamatokat – a korhatár feletti 

ellátotti létszám fokozatos növekedését és a korhatár alatti létszám lassú 
csökkenését – vittük tovább, a rokkantsági csoportok között mutatkozó 
különbségek figyelembe vételével; 

o a cserélődési hatás vonatkozásában feltételeztük, hogy az megegyezik az 
öregségi ellátások esetén alkalmazott hatással (2010-ben 0,9 %). Ennek 
alapja az a mögöttes feltételezés, hogy a kilépő öregségi és 

rokkantnyugdíjasok ellátási különbözete (százalékosan) megegyezik a belépő 
nyugdíjasok ellátási különbözetével; 

o a 2010. évi átlagos ellátás kiszámításánál a 2009. évi ellátás átlagát vettük 

figyelembe, ezt növelve a 2010. évre feltétezett 4,1 %-os emelés, a 
cserélődési hatás és az emelésben részesülők hányadának hatásával;  

o a 2009. évre nézve feltételeztük, hogy a nyugdíjemelés szempontjából 

lényeges ismert makrogazdasági változók (általános és nyugdíjas fogyasztói 
árnövekedés illetve a nettó bérindex) nem teszik szükségessé a 2009. januári 
3,1 %-os emelés novemberi korrekcióját; 

o nyugdíjemelésben azok részesülnek, akik az emelés időpontjában – jelenlegi 
szabályok szerint januárban - már nyugdíjasok. E szabály a 
visszamenőlegesen megállapított nyugdíjakra is érvényes. Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján emelésben az átlagos állomány 96-99 %-át érinti, az 
ellátási altípusoktól függően. Ezt a hányadot a 2010-es évre nézve 
változatlanul hagytuk. 

 

Előrejelzések bemutatása és elemzése 
 
61. táblázat: Hozzátartozói nyugellátások 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
285,8 313,1 330,6 

339,6 n.a. 350,9 

MKKT - 340,2 354,4 

 
A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjkiadások költségvetési előirányzatban 

szereplő összege 1,4 %-kal, összegszerűen 9 milliárd Ft-tal marad el az MKKT 
becslésétől. Az eltérés oka abban rejlik, hogy a korhatár fölötti rokkantnyugdíjasok 
létszámcsökkenésének csillapodására nézve kismértékben eltérő feltételezéssel 
éltünk, miközben a korhatár alatti új rokkantak számára nézve konzervatívabb 

feltételezéseket használtunk, mint a kormány. Az előirányzat és az MKKT becslése 
módszertan és eredmény tekintetében egymással konzisztensek.  
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II.9. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 

 
Az Európai Unió bevételi forrásai között szerepel a tagállamok által teljesített 

befizetés, amelynek egy része hozzáadott-érték alapú, egy része pedig a 
tagállamoknak a közösség összes nettó nemzeti jövedelmén (GNI) belül való 
részesedésével arányos. Magyarország az Európai Unió költségvetéséhez 2008-ban 

210,6 milliárd Ft-tal járult hozzá, ez a központi költségvetés kiadási főösszegének kb. 
2%-a volt. 
 

Felhasznált adatok 

 

 A 2010-es EU-költségvetés előzetes tervezete 

 A 2009-es EU-költségvetés 8. számú módosítása 

 A saját forrásokra vonatkozó szabályok megváltoztatásáról szóló, 

2007/436/EK Tanácsi határozat költségvetési hatására vonatkozó tényadat 

 A 2008-as EU-költségvetés 9. számú módosítása  

 

Technikai kivetítés módszertana 

 
Az Európai Bizottság a 2010-es előzetes költségvetési javaslatában közöl becslést 
arra nézve, hogy az egyes tagállamokra várhatóan mekkora befizetési kötelezettség 

hárul majd a 2010-es költségvetési évre vonatkozóan. Ugyanígy a 2009-es EU-
költségvetés 2009. szeptember 15-én elfogadott 8. számú módosításában közöl 
becslést a 2009-es tagállami befizetésekre. Ezt a becslést elfogadhatjuk 

függetlennek és szándékos torzításoktól mentesnek. 
 
Az adott költségvetési évben teljesítendő, az EU Bizottság által is előrejelzett 

kifizetéseket módosíthatják utólagos korrekciók, amelyek fakadhatnak akár abból, 
hogy a 2009-es költségvetés végrehajtása során az egyenleg eltér attól, amit  
eredetileg terveztek, vagy abból, hogy Magyarországnak a többi tagállamhoz 

viszonyított vásárolt fogyasztása és/vagy GNI-a eltér a tervezéskor előrejelzettől. 
Ennek a korrekciónak a 2008. év alapján keletkező és a pénzforgalmi teljesítést 
2009-ben befolyásoló értékére a Bizottság a 2008-as közösségi költségvetés 9. 

számú módosításában ad becslést. Az egy évvel későbbi értéket a 2006 óta 
tapasztalt legalacsonyabb visszaosztási szinten határoztuk meg. 
 

Mindezeken túl 2009-ben még egy hatással kell számolni. 2007 nyarán fogadták el a 
2007/436/EK Tanácsi határozatot, amely megváltoztatja a saját forrásokra vonatkozó 
szabályokat. A hatálybalépés időpontja ugyan 2009. március 1., de 2007. január 1-ig 

visszamenőlegesen is alkalmazni kell. A szabályváltozásból fakadó többletbefizetést 
2009 folyamán teljesítettük. 
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 tB
 a t. évben befizetett EU hozzájárulás, 

 tB1

 az EU Bizottság becslése a t. évben Magyarországra eső 

hozzáadottérték-alapú befizetésre 

 tB 2

 az EU Bizottság becslése a t. évben Magyarországra eső GNI-alapú 

befizetésre 

 tB3

 az EU Bizottság becslése a t. évben Magyarországra eső, brit korrekción 

alapuló befizetésre 

 tB 4

 az EU Bizottság becslése a t. évben Magyarországra eső 

hozzáadottérték-alapú befizetésre 

 tX
 a t. évi átlagos HUF/EUR árfolyam, 

 tV
 a t. évi visszatérülés, 

 OR a saját forrásokra vonatkozó szabályok megváltoztatásáról szóló, 

2007/436/EK Tanácsi határozat költségvetési hatására vonatkozó tényadat.  

 

Előrejelzésünk bemutatása és elemzése 
 
62. táblázat: Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 

milliárd Ft 
2006 2007 2008 2009 2010 

tény előirányzat várható előrejelzés 

kormány 
185,6 189,5 210,6 

226,0 238,6 220,3 

MKKT - 236,8 224,6 

 
Az árfolyam-feltételezések közötti különbség 2009-ben 1,8 milliárd Ft-tal magasabb, 
2010-ben pedig 3,6 milliárd Ft-tal alacsonyabb kormányzati becslést implikál. 2010-

ben alacsonyabb visszatérítéssel számolunk, mint a kormány, ez 5,4 milliárd Ft 
különbséget okoz. 
 

Ezen felül 2010-ben a kormány egy további, 5,2 milliárd Ft-os többletkiadással is 
számol, melynek oka néhány olyan, valószínűnek tűnő, de még el nem fogadott 
uniós döntés következménye, amelyeknek a hatásával mi a döntés megszületéséig 

nem számolunk. Ezek egyike a pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási 
díjának (FISIM) a saját források körébe vonása. 
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