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FOGALOMTÁR 

 

Általános tartalék Olyan, a központi költségvetésben képzett tartalék, amely előre nem 

látható kiadások fedezetéül szolgál. (A hatályos szabályozás szerint az 

általános tartalék a központi költségvetés kiadási főösszegének 

legalább 0,5, legfeljebb 2%-a lehet.) Felhasználásáról a kormány dönt. 

Az első félévben legfeljebb a tartalék 40%-a használható fel 

országgyűlési felhatalmazás nélkül. 

Belső bevételek és 

kiadások 

A költségvetés belső bevételi és kiadási tételei azok, amelyekről a 

költségvetési törvény formájában az Országgyűlésnek módjában áll 

dönteni (ezért ezeket „diszkrecionális” tételnek is szokták nevezni). 

Belső kiadás például az állami beruházások előirányzata, belső bevétel 

például a költségvetési szervek díjbevételei. A belső bevételek és 

kiadások különbözete a belső egyenleg. 

Céltartalék Olyan a költségvetésben meghatározott tartalék, amelynek céljáról a 

költségvetési törvény rendelkezik. 

Előirányzatok 

zárolása 

Az előirányzat egy részének vagy egészének felhasználására 

vonatkozó időleges és feltételhez kötött korlátozás. 

Elsődleges 

bevételek és 

kiadások 

 

Kamatbevételek nélkül számított költségvetési bevételek, illetve az 

államadósság miatti kamatkiadások nélkül számított költségvetési 

kiadások. A kamatbevételek és -kiadások egyenlege nélkül számított 

költségvetési egyenleg az úgynevezett elsődleges egyenleg. 

ESA-híd A hatályos magyar elszámolási szabályok, valamint az Európai Unió 

statisztikai módszertana (ESA, European System of Accounts) szerinti 

elszámolási szabályok alapján számított költségvetési egyenleg közti 

különbség levezetése. Az államháztartási mutatók csak az ezen 

eltérések miatti korrekció (ESA-híd) után válnak összevethetővé más 

EU-statisztikáival illetve az uniós szabályokkal. 

Felülről nyitott 

belső tétel 

Olyan belső tétel, amelyre vonatkozó tervszámot a költségvetési 

törvény tartalmaz, de amelynek teljesülése törvényi felhatalmazás 

alapján a költségvetési tervszám módosítása nélkül is meghaladhatja a 

tervezett értéket. (A zárt belső tételek értelemszerűen azok, amelyek 

felülről nem nyitottak.) 

Kockázati prémium 

(vagy felár) 

Az értékpapírok – így az állampapírok – hozamának az a része, amit a 

kockázatmentesnek tekintett értékpapírok hozamán felül a kibocsátó 

fizetni kényszerül annak érdekében, hogy az eladni kívánt értékpapírok 

iránti kereslet elégséges legyen. 

Költségvetés Az államháztartás gazdálkodásának alapjául szolgáló olyan pénzügyi 

terv, amely szembeállítja az állami vagy önkormányzati feladatok 

ellátására fordítható költségvetési kiadásokat a költségvetési 

bevételekkel. 

Költségvetési 

egyenleg 

Az elsődleges egyenleg és a kamategyenleg összege. 
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Külső bevételek és 

kiadások 

Minden olyan költségvetési bevétel vagy kiadás, amely a költségvetési 

törvény által közvetlenül nem befolyásolható, amely egyedi 

jogosultságot vagy kötelezettséget létrehozó törvény végrehajtását 

szolgálja, és amelynek nagyságát a magángazdasági és demográfiai 

folyamatok határozzák meg. A külső tételek módosítása ezért kizárólag 

szaktörvények útján törvényes. A külső bevételek és kiadások 

különbözete a külső egyenleg. 

Maastrichti 

egyenleg 

Az Európai Unió ESA’95 statisztikai módszertana alapján a túlzott 

deficit eljáráshoz kiszámított költségvetésiegyenleg-mutató. 

Pénzforgalmi és 

eredményszemléle

tű elszámolás 

A pénzforgalmi elszámolási rendszerekben az ügyleteket pénzügyi 

teljesítésük időpontjában kell elszámolni. Az eredményszemléletű 

elszámolás elve azt jelenti, hogy az egyes ügyleteket és eseményeket 

bekövetkezésük, nem pedig pénzügyi teljesítésük időpontja szerint 

kell elkönyvelni. Az adóbevételek esetében az eltérés forrása az, 

hogy az adókat a kivetésük alapjául szolgáló jövedelem létrejöttének 

időpontja, az adófizetési kötelezettség megállapítása vagy befizetés 

időpontja szerint mutatják ki. A magyar költségvetés módosított 

pénzforgalmi szemléletben készül, a tételek többségét pénzforgalmi 

szemléletben számolják el. Az ESA számviteli előírásai a 

költségvetési tételek szélesebb – ám nem teljes – körénél alkalmazza 

az eredményszemléletű számvitelt. 

Technikai kivetítés 

(alappálya) 

A nemzetgazdasági és költségvetési folyamatok olyan előrevetítése, 

ami a kivetítési horizonton – jelen kiadványunk estében 2010-2014-re 

– feltételezi a kihirdetett jogszabályok hatályban maradását, illetve 

kihirdetés szerinti hatályosulását, és amely az esetleges intézkedési 

javaslatok költségvetési hatásvizsgálatának alapjául szolgál. A 

technikai kivetítés jogszabályi meghatározása: a költségvetési 

bevételek és kiadások várható alakulására vonatkozó olyan számítás, 

amely a magángazdasági és demográfiai folyamatok, valamint a 

kihirdetett jogszabályok, jogerős bírósági döntések és az állami 

feladatok ellátásához szükséges erőforrások árszínvonal-változásból 

eredő értékváltozásának hatását veszi figyelembe, egyéb 

változásokat – így jogszabályban még meg nem jelent szakpolitikai 

döntéseket – azonban nem. 
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A Költségvetési Tanács küldetése, hogy célzat és részrehajlás nélkül bemutassa a 

gazdasági folyamatok és az országgyűlési döntések várható költségvetési hatásait. Az 

MKKT a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi 

LXXV. törvény 7. § (2) bekezdésének b) pontja alapján készíti el a költségvetési adatokra 

vonatkozó technikai kivetítését. A Költségvetési Tanács a technikai kivetítések rendszeres 

készítésével hozzá kíván járulni a költségvetési tervezés és a jogalkotási munka 

megalapozásához.  

Elemzésünk a törvény felhatalmazásával összhangban, azzal a céllal mutatja be a már 

kihirdetett szaktörvények változatlansága melletti makrogazdasági és költségvetési 

alappályát a 2010–2014. évekre, hogy az viszonyítási pontot jelentsen a későbbi 

törvényalkotási javaslatok, köztük a költségvetési törvény költségvetési hatásvizsgálatához. 

Ezen túlmenően az alappálya eredményeinek fényében megvizsgálja a 2010. évi 

költségvetési törvényben kitűzött egyenlegcélok érvényesülését, valamint javaslatot tesz a 

külső tételek államháztartási törvénybe beemelendő listájának tartalmára. 

Technikai kivetítésünk az alábbi feltételezések melletti költségvetési pályát rajzolja fel: 

1. az Országgyűlés nem módosítja a külső tételeket meghatározó szaktörvényeket; 

2. az Országgyűlés a jövőben olyan költségvetési törvényeket fogad el, amelyek szerint 

a belső tételek egyenlege az általunk most várt 2010. évi reálszinten marad; 

3. a többségi állami tulajdonú vállalkozások az eddig jóváhagyott értéken felül nem 

szorulnak 2010-ben költségvetési támogatásra; 

4. az önkormányzatok költségvetési egyenlege a 2009. őszi költségvetési tervezés 

során a Kormány által feltételezett pálya mentén alakul. 

A dokumentum Függelékében a költségvetési kivetítés módszertanának részletes 

bemutatása található. 
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Összefoglaló 
 

Gazdasági alapfolyamatok. Kivetítésünk szerint 2010-ben a korábban vártnál gyorsabb 

lesz a hazai növekedés, döntően a nettó export kedvező tendenciáinak köszönhetően. Bár a 

magyar gazdaság exportja iránti kereslet fokozatosan élénkül, az exportpiacainkon 

megvalósuló költségvetési kiigazítások rövid távon kedvezőtlen irányú kockázatokat 

hordoznak. 2010–2011-ben továbbra is jellemző marad az inflációs nyomás, amely a 

visszafogott belföldi kereslet ellenére érvényesül, és a nemzetközi olajárak emelkedésével, a 

forint árfolyamának gyengülésével, továbbá az élelmiszerárak emelkedésével magyarázható. 

Középtávon továbbra is 3 százalékos növekedést vetítünk előre, de a fogyasztás bővülése 

ennél csak mérsékeltebb lehet, mivel egyrészt nő az óvatossági megtakarítások állománya, 

másrészt a megnövekvő hiteltörlesztés miatt csökken a háztartások ténylegesen elkölthető 

jövedelme, harmadrészt a pénzügyi feszültségek miatt beszűkülhetnek az új hitelfelvételi 

lehetőségek. A makrogazdasági pálya körüli kockázatok jelentős költségvetési kockázatokat 

is hordoznak. Egy esetleges újabb lassulás – vagy egyenetlenebbé váló élénkülés a 

számunkra fontos régiókban – a növekedés oldaláról, míg a nemzetközi adósságproblémák 

erősödése vagy a forint kockázati felárának emelkedése a kamatkiadások oldaláról 

szűkítheti a költségvetés mozgásterét. 

 
Az alapfolyamatokat befolyásoló intézkedések. A júliusi adócsomagot tartalmazó 2010. 

évi XC. törvény számottevő növekedésfékező hatással jár 2011–2012-ben, és a növekedés 

szerkezetét is átrendezi. Miközben a társasági adó csökkentése élénkíti a 

magánberuházásokat és hosszú távon is magasabb kibocsátási szinthez vezet, a pénzügyi 

szervezetek különadója – az általunk feltételezett áthárítási szerkezet mellett – átmenetileg 

visszafoghatja a fogyasztást, valamint mérsékelheti az inflációs feszültségeket. A pozitív 

közvetlen költségvetési hatásokon túl érvényesülő közvetett hatások összességében rontják 

a költségvetési egyenleget. 

A 2010-re várt költségvetési folyamatok. 2010-ben a költségvetési törvényben tervezett 

egyenlegcél továbbra is megvalósítható. A belső tételek egyenlege az alapfolyamatok szerint 

– ha az általános és a céltartalék teljes felhasználását is feltételezzük – a költségvetési 

törvényben tervezettnél hozzávetőleg 360 milliárd forinttal lenne rosszabb. Az egyenleget 

azonban javítják a következő tételek: 1. a magán-nyugdíjpénztárakból visszalépők több mint 

60 milliárd forint értékű pénzügyi vagyona, amely egyszeri bevételnövelő tétel; 2. a 

1132/2010. (VI. 18.) kormányhatározatban mintegy 130 milliárd forint bruttó értéken 

elhatározott előirányzat-zárolások; 3. az idén fel nem használható stabilitási és 

kamatkockázati tartalék teljes összege (148 milliárd forint); valamit 4. a költségvetési szervek 

szállítói tartozásainak 20 milliárd forint mértékű állománynövekedése. Az egyenleg 

mesterséges és átmeneti javulása elérhető lenne – a szállítói tartozások felhalmozásán túl – 

az állami tulajdonú vállalatok eredménytartalékának csökkentésével is, de kivetítésünkben 

nem számolunk ilyen jellegű kormányzati intézkedéssel. A fentieken kívül az egyenlegcél 

tartásához már nem állnak rendelkezésre további költségvetési tartalékok, azt csak az állam 

működési kiadásainak szigorú kontrollja biztosíthatja. Ezért különösen fontosak azok a 

feltételezéseink, hogy 1. az önkormányzatok hiánya az eredetileg tervezett szinten alakul; 2. 

az állami tulajdonú vállalatok nem igényelnek a már eldöntött mértéken túl költségvetési 

támogatást; valamint 3. az előirányzatok zárolásáról szóló, fent említett kormányhatározat 

teljes mértékben megvalósul. Ez utóbbi feltételezés nem magától értetődő, mivel a múltbeli 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányzati szervek jelentős mértékben képesek 
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tompítani az előirányzat-zárolások hatását – egyrészt a korábbi maradványok gyorsított 

felhasználásával, másrészt a szállítói tartozások felhalmozásával. Az egyenlegcél 

teljesülését érintő további kockázat, hogy a költségvetési törvényben tervezetthez közeli 

teljes egyenleg lényegesen rosszabb külső egyenleg és lényegesen jobb kamategyenleg 

eredőjeként alakul ki, ezért a pénzpiaci környezet esetleges rosszabbra fordulása ezt a képet 

rövid idő alatt kedvezőtlenné változtathatja. Kivetítésünkben ezt a kockázatot – jellegéből 

következően – nem értékeljük. 

 

A 2011-re várt költségvetési folyamatok. A technikai kivetítés alapján 2011-ben – a 3% 

közelébe érő növekedési ütem dacára – újra elsődleges hiány jelentkezik. A költségvetési 

pozícióromlás jelentős része technikai okkal magyarázható: a júliusi adócsomag 200 milliárd 

Ft-os nagyságrendű bevételnövelő elemével, a pénzügyi szervezetek különadójával – 

részletes törvényi előírások hiányában – 2010 után nem tudunk számolni. Ugyanakkor a 

társasági adó 10%-os kulcsának kiterjesztése – a 2010 második felében érvényesülő 60 

milliárdos hatás után 2011-ben már a teljes évben hat, ami 2010-hez képest további több 

mint 60 milliárd Ft-os bevételkiesést jelent. Ezen kívül megemlítendő, hogy a jelenleg 

hatályos rendelkezések szerint 2011. január 1-jén életbe lép az személyi jövedelemadó 

sávhatárának 5 millió Ft-ról 15 millió Ft-ra történő emelése, ami – 190 milliárd Ft-os 

adókiesést okozva – ugyancsak hozzájárul a költségvetési egyenleg romlásához. 

A 2011. utáni költségvetési folyamatok. A technikai kivetítés a teljes időhorizonton 

változatlan szabályozási környezetet feltételez. Az elsődleges egyenleg – 3% körül 

állandósuló gazdasági növekedés mellett – folyamatosan javul. Ezt a jelenséget az 

magyarázza, hogy miközben a belső egyenleg – a technikai kivetítés módszertana szerint – 

reálértéken rögzített, tehát az infláció ütemében nő és a külső kiadások nagyjából szintén az 

inflációval azonos ütemben nőnek, addig a külső (elsősorban adó-) bevételek a 2010-től 

ismét pozitívvá váló gazdasági növekedés hatására az inflációnál gyorsabban növekednek.  

A fiskális szabályok teljesülése. A 2010 őszén benyújtandó 2011. évi költségvetési 

törvényjavaslat akkor tesz eleget a költségvetési felelősségi törvény előírásainak, ha a belső 

tételek nominális egyenlege nem mutat növekedést a 2010. évi szinthez képest. Ez 

reálértéken közel 185 milliárd forint csökkenést jelent. 

Átmeneti szabályként a költségvetési felelősségi törvény előírja, hogy a 2011-re benyújtott 

költségvetési törvénynek biztosítania kell, hogy a maastrichti egyenleg 2011-ben is javuljon. 

Ha a 2011. évi költségvetési törvény betartja a belső egyenlegre 2009 őszén rögzített 

követelményt, valamint ténylegesen beszedhetővé válik a pénzintézetek különadója, akkor – 

egyéb feltételeket változatlannak véve – a költségvetési egyenleg nagyságrendileg 300 

milliárd Ft-tal (a GDP több mint 1 százaléka) kedvezőbb lenne az alappályához képest.  

A 2012. évi elsődleges egyenlegre vonatkozó célt a 2010. évi költségvetési törvény 

rögzítette. Ha nem történnek további intézkedések, akkor ez a célérték csak úgy teljesül, ha 

egyrészt a pénzügyi szervezetek különadója abban az évben is ténylegesen beszedhetővé 

válik, másrészt tartós intézkedésekkel sikerül elérni a belső tételek reálértékének 2011. évi 

mintegy 185 milliárd forintos csökkentését, harmadrészt 2010 őszén nem születnek olyan 

szaktörvények és törvénymódosítások, amelyek rontanák a külső tételek egyenlegét. Ha 

2010 őszén a parlament olyan szaktörvény-módosításokat fogadna el, amelyek a külső 

tételek egyenlegét rontanák, akkor a belső tételek 2012. évi egyenlegkövetelménye ezzel 

azonos mértékben szigorodna. 
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Összességében elmondható, hogy a 2010. évi költségvetési törvényben kitűzött egyenlegcél 

– bár számos kockázat övezi, de – megvalósítható. Ha a belső tételek nominális egyenlegét 

2011-ben sikerül gazdaságfékező hatás nélkül a 2010. évi szinten tartani, és emellett a 

pénzintézetek különadója beszedhetővé válik, akkor a technikai kivetítés szerint a 2012–

2014 időszakban az elsődleges egyenleg – 2011. évi reálszinten tartott belső egyenleg 

mellett is – a reáladósság-szabállyal összhangban alakul.  

Kivetítésünk szerint idén a GDP 4%-a, jövőre 4,2%-a és 2012-ben 3,4%-a lesz a maastrichti 

hiány értéke. Amennyiben a költségvetés a szabályoknak és a fenti feltételeknek megfelel, 

akkor számítási eredményeink szerint a hiány a konvergenciaprogramban vállalt célok 

közelébe kerül. 

 

A Költségvetési Tanács továbbra is hangsúlyozza, hogy az átláthatóság elemi feltétele, hogy 

a hatályos törvényeknek megfelelően az államháztartási törvény tartalmazza a külső 

tételeket megfelelően felsoroló listát. A Tanács a jelen kiadvány mellékletében közzéteszi 

aktualizált javaslatát a költségvetési felelősségi rendszer igényeinek megfelelő lista 

tartalmára vonatkozóan. 

Az alappálya összefoglaló bemutatása. A következő táblázat mutatja a főbb 

makrogazdasági és költségvetési változókra vonatkozó kivetítésünket, valamint a törvényben 

lefektetett egyenlegkövetelmények teljesülésének értékelését.  
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1. táblázat: Főbb makrogazdasági, költségvetési és egyenlegmutatók, 2010-2014 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Főbb makrogazdasági mutatók (éves változás %) 

GDP  1,0 2,9 3,1 3,0 3,0 

Háztartások fogyasztási kiadása  -3,2 1,5 2,8 2,7 2,6 

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

Fogyasztói-árindex  5,1 3,4 3,1 2,9 3,1 

Versenyszféra bér 4,6 4,2 5,2 5,0 5,1 

Versenyszféra létszáma  -1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 

Munkanélküliségi ráta (%)* 11,2 10,4 9,6 8,9 8,2 

Főbb költségvetési jelzőszámok (milliárd Ft)** 

Külső egyenleg*** 5 563,4 5 634,4 6 015,3 6 469,8 6 896,2 

Belső tételek egyenlege*** 
-5529,6 

 
-5718,0 

(-5398,5) 
-5894,0 -6066,9 -6254,1 

Elsődleges egyenleg 33,8 -83,6 121,3 402,9 642,1 

Nettó kamategyenleg -973,4 -925,0 -940,7 -1 091,2 -1 119,2 
Központi alrendszer pénzforgalmi 
egyenleg -939,6 -1 008,6 -819,4 -688,3 -477,1 
Központi alrendszer bruttó 
adóssága  19 812,3 20 607,8 21 287,0 21 820,6 22 214,5 

Bruttó adósság a GDP arányában 73,5% 72,6% 71,0% 69,1% 66,6% 

Költségvetési szabályok teljesülése (milliárd Ft) 

1.  Belsőegyenleg-követelmény 2011-re 

Törvényben rögzített követelmény .. -5215,0 .. .. .. 
MKKT kivetítés a belső tételek 
egyenlegére+ .. -5398,5 .. .. .. 

Eltérés .. 183,5 .. .. .. 

2.  Elsődlegesegyenleg-követelmény 2012-re** 

Törvényben rögzített követelmény .. .. 473,0 .. .. 
MKKT kivetítés az elsődleges 
egyenlegre .. .. 121,3 .. .. 

Eltérés .. .. 351,7 .. .. 

Egyéb költségvetési mutatószámok (a GDP %-ban) 

Maastrichti egyenleg++ -4,0 -4,2 -3,4 .. .. 

Hivatalos maastrichti deficitcél -3,8 -2,8 -2,5 .. .. 

* Éves átlagos szint. 
** A pénzügyi szervezetek különadójának 2011-2012-es beszedése nélkül számított értékek.  
*** MKKT külső tétel listája alapján, 2011-re zárójelben a költségvetési törvény listája alapján számolt érték.  
+
 A költségvetési törvény külsőtétel-listája alapján.

  

++
 Az önkormányzati rendszerre és az ESA-hídra vonatkozó kormányzati prognózisok a 2010. januári 

konvergenciaprogramból változatlan formában átvéve.  
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1. Bevezető 

1.1. Módszertani háttér 

1.1.1. A technikai kivetítésről 

A Költségvetési Tanács (továbbiakban: MKKT) első alkalommal 2010. március 25-én tett 

közzé technikai kivetítést a 2010–2014 közötti időhorizontra.1 Kiadványunk, amely a márciusi 

elemzés frissítése,2 már figyelembe veszi az azóta bekövetkezett jogszabályi változásokat és 

a magángazdasági folyamatokra vonatkozó új információkat. Becsléseink a törvényi 

előírásokhoz igazodva a már hatályban lévő, illetve kihirdetett szaktörvényekre, rendeletekre 

támaszkodnak.3 Következésképpen az új kormány programjából és júniusban meghirdetett 

gazdasági akciótervéből kivetítésünkben csak azokat az elemeket vesszük számszerűen 

figyelembe, amelyek a kézirat lezárásáig jogszabályi formát öltöttek.  

A fenti módon definiált változatlan szabályozáson alapuló pálya egyik lényeges 

következménye, hogy nominálisan szinten maradó értékeket feltételezünk a költségvetés 

bevételi és kiadási oldalán minden olyan paraméterre – legyenek akár fajlagos értékek, mint 

a családi pótlék, akár küszöbértékek, mint a nyugdíjminimum –, amelyeket a jogszabályok 

tételesen (forintösszegben) határoznak meg.4 A kamatkiadások és kamatbevételek értékére 

saját becslést adunk a költségvetési kivetítés alapján számított finanszírozási igény, a külső 

körülményektől függő hozamgörbe, valamint semleges finanszírozási stratégia alapján. A 

változatlan szabályozáson alapuló pálya ugyanakkor nem feltételezi a 2010. évi 

költségvetési törvényben 2011-re és 2012-re rögzített egyenlegcélok betartását, mivel az 

elemzés egyik kitüntetett célja éppen az egyenlegcélok teljesülésének vizsgálata a 

gazdasági folyamatok fényében. 

Eredményeink közvetlenül nem összehasonlíthatók a piaci elemzők vagy a nemzetközi 

pénzügyi szervezetek előrejelzéseivel, ugyanis becsléseink nem vehetnek figyelembe kisebb 

vagy nagyobb valószínűséggel feltételezhető, költségvetési hatással járó későbbi 

döntéseket, vagy még tervezési-előkészítési szakaszban lévő intézkedéseket, még akkor 

sem, ha a kormányzati bejelentések alapján elfogadásuk valószínűsíthető.  

Számszerű becsléseink tehát csak egy nagyon szigorú feltételezés – a releváns 

jogszabályok (például adótörvények) szövegének változatlansága – mellett értelmezhetők 

oly módon, hogy közvetlenül bemutatják a magyar döntéshozók számára az elkövetkező öt 

év mozgásterét. Minél messzebbre tekintünk, annál kevésbé áll közel a valósághoz ez a 

feltételezés. Ugyanakkor egy ilyen, változatlan szabályozási pálya mellett készült számítás 

optimális viszonyítási pont (alappálya) a költségvetési hatásvizsgálatok elvégzéséhez. Ennek 

                                            
1
 A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény (a 

továbbiakban KF tv.) 2. § (2) bekezdése a következőképpen definiálja a technikai kivetítés fogalmát: 
„...a költségvetési bevételek és kiadások várható alakulására vonatkozó olyan számítás, amely a 
magángazdasági és demográfiai folyamatok,  valamint a kihirdetett jogszabályok, jogerős bírósági 
döntések és az állami feladatok ellátásához szükséges erőforrások árszínvonal-változásból eredő 
értékváltozásának hatását veszi figyelembe.” 

2  A teljes dokumentum (pdf) elérhető az MKKT honlapján. 
3
 Másképp fogalmazva: csak a már kihirdetett, de még nem hatályos rendelkezések jelentenek 

eltérést a jogszabályok éppen aktuális betűjétől. 
4
 A módszertani függelékben minden egyes költségvetési tétel kapcsán megtalálható, hogy milyen 

konkrét törvényi rendelkezések figyelembevételével készültek a számításaink. 

http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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megfelelően az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvényről készített, annak parlamenti elfogadása előtt 

publikált becsléseinkben a márciusban közzétett makrogazdasági és költségvetési 

alappályánkhoz képest mutattuk be a közvetlen és közvetett hatásokat. Az Országgyűlés 

2010. őszi ülésszakán tárgyalandó szaktörvény-javaslatok hatásvizsgálatához 

természetesen már ebben az elemzésben foglaltakat használjuk majd viszonyítási pontként.  

 

1.1.2. A belső tételek kezeléséről 

Márciusi kivetítésünkben 2010-re változtatás nélkül átvettük a belső tételek idei évre 

elfogadott törvényi előirányzatait, majd ezeket a későbbi évekre reálértéken rögzítettük, 

Ezzel a 2010 utáni időszak változatlan államifeladat-ellátási szint feltételezésének első 

közelítését adtuk. További (például a központi intézmények szerkezetét és feladatrendjét 

illető) intézkedések nélkül ugyanis a közigazgatás működési szintjét megalapozó 

paraméterek (például közalkalmazottak létszáma, állami intézmények rezsiköltsége stb.) 

nem változnak meg, vagyis az esetleges átalakítások hiányában a belső tételek 

egyenlegében reálértékben nem várható sem tartós megtakarítás, sem érdemi többletkiadás. 

Kiadványunkban az évközi adatok alapján már a belső tételek egyenlegének folyó évi 

várható teljesülésére is saját becslést adunk, majd a 2010 utáni évekre az így kapott belső 

egyenleget rögzítjük reálértéken.5 A belső tételek 2010. évi egyenlegének számításakor azon 

előirányzatok esetében, amelyektől törvénymódosítás nélkül is el lehet térni6 (felülről nyitott 

tételek), érvényesítettük a saját becslésünk alapján kapott változás egészét. A többi (zárt) 

belső előirányzat esetén a várható túlfutásoknak nem a teljes értékét vettük figyelembe. Első 

lépésben a központi tartalékokkal (általános és céltartalékkal) csökkentettük ezeket, mivel 

feltételeztük, hogy ezeket teljes egészében fel fogják használni. Majd az ez után még 

fennmaradó többletdeficitet megnöveltük az év eleji maradványok – az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján becsült – várható nettó csökkenésével. A további intézkedések 

hiányában ugyanis a 2010 elejéig felhalmozott, több mint 600 milliárd forint értékű 

maradványállomány egy részének várható elköltése megnöveli a költségvetési törvényben 

eredetileg tervezett teljes kiadási szintet (és ezáltal a hiányt). (Becslési módszerünk 

részletes kifejtését az I. Függelék tartalmazza.) 

A törvényi rendelkezésekkel összhangban technikai kivetítésünkben a központi 

alrendszerből folyósított önkormányzati támogatások folyó évi várható teljesülésére 

készítettünk becslést, de elemzésünk nem terjed ki a teljes önkormányzati szektorra.7 Mivel 

a jelenlegi numerikus szabályok mindegyike az államháztartás központi alrendszerére 

vonatkozik, nincs szükség az önkormányzati szektor egyenlegére ahhoz, hogy vizsgálni 

tudjuk, hogyan teljesülnek a 2010. évi költségvetési törvényben lefektetett középtávú 

egyenlegcélok. 

 

                                            
5 

Későbbi belső tételekre vonatkozó technikai kivetítéseket is a teljes ötéves időszakra változatlan 
államifeladat-ellátási szintet feltételezve készítjük el.  
6
 A teljes lista megtalálható a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 9. 

mellékletében.  
7
 A KF. tv. 19. § (5) 2011. január 1-től írja elő az MKKT számára, hogy az önkormányzati alrendszert 

is bevonja az elemzett területek közé. 
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1.2. Főbb feltevéseink 

1.2.1. A technikai kivetítés makrogazdasági feltételezései 

A magyar gazdaság külső környezetének márciusi kiadványunkhoz hasonló (annál 

kismértékben kedvezőbb) konjunktúrájával számolunk. Az importkereslet fokozatosan javuló, 

ám továbbra is a korábbi időszakokban megfigyelt trendnél lassabb (kezdetben 4, majd 5 

százalék körüli) élénkülését vetítjük előre (lásd 1. ábra), s márciushoz hasonlóan nem 

számítunk a külső kereslet újbóli megtorpanására (W alakú recessziós forgatókönyvre).8  

1. ábra: A külső kereslet alakulása (előző év azonos időszakához képest, százalék) 

 

A külső kereslet pályája több, egymással ellentétes folyamat hatására alakult ki. Egyfelől 

partnerországaink konjunkturális helyzete valamivel kedvezőbb lett, és bizalmi indikátorok is 

emelkedtek. Növekedési prognózisaik magasabb külső keresletet valószínűsítenek a magyar 

export iránt. Ez legfőképpen a 2009. végi és a 2010. év eddigi – vártnál kedvezőbb – 

folyamataiknak tudható be. Másfelől azonban igazolódni látszanak azok a korábban jelzett 

kockázatok, amelyek abból adódnak, hogy a pénzügyi válság ellensúlyozását célzó jelentős 

költségvetési lazítások adósságproblémákhoz vezethetnek. Emiatt a legfontosabb 

exportpiacokon jelentős költségvetési konszolidációkra kerülhet sor az elkövetkező 

időszakban. Megítélésünk szerint ezek a gazdaságpolitikai lépések rövidebb távon fékezik a 

magyar kivitel iránti külső keresletet.9 

A nemzetközi konjunktúra törékenységét erősítheti, hogy a határidős jegyzések szerint az 

olajárak emelkednek, ami mind a hazai, mind a nemzetközi inflációt jelentősen emelheti 

(márciushoz képest a forintban számított olajárpálya most átlagosan 23 százalékkal 

magasabb). 

A makrogazdasági alappálya változatlan jogszabályi környezetre épül. A kormányzattól 

származó pénzbeni társadalmi juttatások (döntően nyugdíj- és családtámogatások) esetében 

a jelenleg hatályos jogszabályok változatlanságát feltételezzük. A közösségi fogyasztás, a 

közösségi beruházás és a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások 

                                            
8
 A nemzetközi intézmények előrejelzései rövid és hosszabb távon is optimistábbak lettek. 

Ugyanakkor még nem számolhattak a görög válsággal, a német és francia megszorító 
intézkedésekkel, amelyek lefelé nyomhatják exportpiacaink keresletét. 
9 Hosszabb távon ugyanakkor az adóssághelyzet stabilizálódása a piaci bizalom helyreállásával, a 
magánberuházások és a magyar export iránti kereslet élénkülésével is járhat. Ezt a hatást azonban 
nehezen lehet számszerűsíteni, így ezzel kivetítésünkben nem számolunk. 
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esetében 2010-re saját előrejelzést készítünk, 2011-től pedig ezt – a kivetítés 

módszertanának megfelelően – reálértéken változatlan szinten tartjuk.10 Mindez azzal a 

következménnyel jár, hogy e tételek visszafogják a növekedést. 

Az adók esetében is az elfogadott és hatályos törvényekből indulunk ki. A júliusi 

adócsomagot tartalmazó 2010. évi XC. törvény hatásaival már számolunk.11 A viselkedési 

hatások szempontjából a makrogazdasági pálya kialakításakor feltételeztük, hogy a 2011–

2012. évi adóteher annak ellenére beépül a gazdasági szereplők várakozásaiba, hogy a 

törvényjavaslat a pénzintézeteket terhelő különadóra 2011-től nem tartalmaz részletes 

szabályokat (ezért az így keletkező bevétellel – a kivetítés módszertanának megfelelően – 

sem 2011-ben, sem 2012-ben nem számolhatunk). A szereplők viszont számíthatnak arra, 

hogy a parlament idővel megalkotja a 200 milliárd forint értékű különadó behajtását lehetővé 

tevő törvényt a 2011 utáni időszakra is, ezért viselkedésüket úgy alakítják, hogy már 

felkészülten érje őket e törvény későbbi kihirdetése. 

Feltételezésünk szerint a jegybank olyan monetáris politikát folytat, amely középtávon az 

inflációs cél eléréséhez vezet. Az így adódó pálya 2011-ig megfelel a Reuters szerinti 

(júliusi) elemzői várakozásoknak. Továbbá alappályánkban nem számolunk azzal, hogy a 

forint kockázati prémiuma a piaci megítélés romlása miatt emelkedne.  

 

1.2.2. Pénz- és tőkepiaci környezet 

A technikai kivetítés feltételezett pénz- és tőkepiaci környezetének meghatározásához az 

Európai Központi Bank (EKB) által közzétett euró-hozamgörbéből indulunk ki. E szerint az 

euróövezet nulla közeli rövid lejáratú kamatlába néhány év alatt 3-3,5 százalékig fog 

emelkedni.  

A hatályos törvényekkel összhangban nem feltételezzük az euró 2014 előtti magyarországi 

bevezetését, ami azt jelenti, hogy nem számolunk sem a forintban, sem a devizában 

denominált magyar állampapírok kockázati felárának eltűnésével. Ehelyett feltételezzük, 

hogy az MNB alapkamata 2011-ig a (Reuters által számolt) piaci konszenzusnak 

megfelelően 5-5,5 százalék között marad. Ezt követően a rövid lejáratú kamatok az 1. 

táblázatban bemutatott makrogazdasági pályával összhangban alakulnak, így 2012-től 

kezdve fokozatosan emelkednek, mígnem 2014-ben elérik a 6,7%-ot. A hosszú lejáratú 

forintkamatláb viselkedését a makrogazdasági modellben feltételezett egyensúlyi 

reálkamatláb és inflációs cél határozza meg, ez a kivetítésben 6,5 százalék alatt 

stabilizálódik. Középtávú lejáratokon az elmúlt években megfigyelt hozamgörbék hatása 

érvényesül. Emellett feltételezzük, hogy a devizában denominált magyar állampapírok elvárt 

kamatát az euró- és a forintkamatok együttesen határozzák meg, így a 2012-től emelkedő 

forintkamatok részben magukkal húzzák a deviza-kibocsátások elvárt kamatlábát is.  

Az adósságkezelésre vonatkozóan egy semlegesnek tekinthető finanszírozási stratégiát 

tételezünk fel. E stratégia szerint az adósságpapírok kibocsátásának tervezése az ÁKK Zrt. 

nyilvános stratégiájának követésére épül, vagyis adottságnak tekintjük mind a kibocsátási 

                                            
10

 Szabályaink alapján a belső tételekre folyó évre a tavaszi ülésszak előtt készített technikai 
kivetítésekben mindig az elfogadott költségvetés számait használjuk, míg az augusztusi 
kivetítésekben saját prognózist adunk. 
11

 A törvényről készült elemzések teljes szövege letölthető a http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-
hatasvizsgalatok honlapról. Lásd még a 18. lábjegyzetet.  

http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok
http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok
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stratégiát, mind az adósság-portfólióra vonatkozó nyilvános benchmarkok folyamatos 

betartását. Ezen felül a jelenlegi magas állami devizabetét-állomány 2014 végéig történő 

fokozatos leépítésével számolunk. 

Az euró árfolyama kivetítésünkben 275 forint/euró körül egy szűk sávban ingadozik, a többi 

deviza euróval szembeni keresztárfolyamát technikai feltételezésként a jelenlegi szinten 

rögzítettük. 

 

2. A kivetítés eredményeinek bemutatása 

2.1. Makrogazdasági alappálya 2010–2014 

Technikai kivetítésünkben – a márciusi elemzésünkhöz hasonlóan – a gazdaság hosszabb 

távú trendfolyamataiból indulunk ki. A hosszú távú folyamatokról alkotott képünk csak kis 

mértékben változott.12 Eszerint a gazdaság trend- (potenciális) növekedése már a pénzügyi 

válság kitörése előtti években alacsony (1-2 százalék közötti) szintre csökkent. 2009-re ez a 

növekedés nulla közeli szintre esett, s a válságból történő kilábalás során, hosszabb távon 3 

százalék körüli szintre tér majd vissza. Ez azonban a fogyasztás korábbinál mérsékeltebb 

trendnövekedése mellett valósul meg, miközben a beruházások a GDP-t meghaladó 

ütemben nőnek. A nettó export a korábbi időszakhoz képest jelentősebben járul hozzá a 

növekedéshez. A munkakereslet növekedése csak fokozatosan enyhíti a túlkínálatot a 

munkapiacon. 

2009 óta érvényben lévő, a munkát kevésbé, a fogyasztást pedig jobban megadóztató 

adószerkezet hosszabb távon növeli a gazdaság kibocsátását, és magasabb 

foglalkoztatottsági szinthez vezet. Ezt a folyamatot tovább erősíti a júliusi adócsomagot 

tartalmazó 2010. évi XC. törvény is, amelynek hatására a társasági adó tartós csökkentése 

hosszabb távon is emeli a trendkibocsátást és beruházást, miközben a pénzügyi 

intézmények átmeneti különadója13 – a forint kockázati prémiumának változatlansága esetén 

– hosszabb távon nem lassítja lényegesen a fogyasztás, a beruházás és a termelés 

növekedését.14 

A március óta beérkezett makrogazdasági adatok önmagukban csak 2010-re változtatják 

meg makrogazdasági pályánkat: 2010-ben gyorsabb gazdasági növekedést, magasabb 

készletfelhalmozást és nagyobb inflációt valószínűsítenek (bővebben lásd a 2.1.1. pont). 

                                            
12

 A márciusi technikai kivetítéshez hasonlóan a makrogazdasági előrejelzés továbbra is egy fiskális 
politikával kibővített dinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE) modellen alapul. A modell 
kódja (Dynare-programmal futtatható, mod kierjesztésű fájl) és leírása (pdf) a következő honlapról 
tölthető le:  http://www.mkkt.hu/modszertan. A modell és paraméterei március óta érdemben nem 
változtak. A modell eredményeit szakértői megítélés alapján korrigáljuk (többek között a kormányzati 
intézkedések – így például pénzügyi szervezetek különadóját tartalmazó 2010. évi XC. törvény – 
általunk becsült hatásával). 
13

 Amint azonban a 2.1.1. pontban leírjuk, ha a különadó inkább a vállalati beruházások visszaesését 
okozza, akkor az a hosszú távú kibocsátási szintet is mérsékelheti. 
14

 Mivel a különadó megszűnése után a társasági adócsökkentésnek nincs költségvetési fedezete, a 
két hatás együtteseként adódó költségvetési lazítás mindaddig nem fogja vissza a GDP növekedési 
ütemének emelkedését, amíg nem születnek a költségvetési hiányt ellentételező intézkedések. 

http://www.mkkt.hu/download/000/153/dsge_fiscal_council_of_rep_hungary.mod
http://www.mkkt.hu/download/000/142/Modelle%C3%ADr%C3%A1s_F%C3%BCggel%C3%A9k%5B1%5D.pdf
http://www.mkkt.hu/modszertan
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A gazdasági válság miatt felerősödő hitelkínálati korlátok likviditási problémát okoznak, és 

óvatossági megtakarításokat generálnak a lakosság körében.15 Mindez rövid távon még 

csökkenti a fogyasztást, így 2010-ben várakozásunk szerint csökken a fogyasztásnak a 

rendelkezésre álló jövedelemhez viszonyított aránya (lásd 2. ábra). Ezek a hatások azonban 

fokozatosan elhalnak, így a fogyasztási ráta 2011-től lassan emelkedhet, bár az óvatossági 

megtakarításoknak és a megemelkedő hiteltörlesztéseknek a ténylegesen elkölthető 

jövedelmeket csökkentő („kényszermegtakarítási”) hatása miatt még 2014-ben sem éri el a 

válság előtti szintet. A júliusi adócsomagot tartalmazó 2010. évi XC. törvény – és abból 

különösen a pénzügyi szervezetek különadója – azonban 2011–2012-ben ezt a fokozatos 

élénkülést számottevően fékezi, aminek döntő oka, hogy az adó egy részét a bankszektor 

áthárítja a háztartásokra (lásd 2.1.1. pont). Összességében a fogyasztási kiadások idén 

mintegy 3%-kal esnek, jövőre pedig 1,5%-kal bővülnek, 2012-től kezdve fokozatosan 

élénkülnek (átlagosan 2,7%-kal). 

2. ábra: Fogyasztási ráta (a fogyasztási kiadás és a rendelkezésre álló jövedelem 
hányadosa, százalék)  

 

Várakozásunk szerint 2010-ben a magánberuházások visszafogottan alakulnak, mivel a 

válság következtében a gazdaság szereplői olyan beruházásokat is elhalasztanak, 

amelyeket a válság nélkül megvalósítottak volna. Ugyanakkor hosszabb távon a 

magánberuházás a GDP-nél gyorsabban – 6% körüli ütemben – bővülhet. Ezt részben 

egyedi tényezők (például a kecskeméti Daimler-beruházás) hatása, részben a hitelkorlátok 

enyhülése magyarázza. Ehhez adódik még, hogy a júliusi adócsomag összességében – 

főként a társasági adó csökkentésével – élénkíti a magánberuházásokat (lásd 2.1.1. pont).16 

2010–2011-re felfelé módosult inflációs prognózisunk. Felfelé irányuló nyomást jelent, hogy 

márciushoz képest mintegy 5 százalékkal gyengült a forint árfolyama, valamint az árvíz és a 

kedvezőtlen időjárás következtében a feldolgozatlan élelmiszerek ára jelentősen 

                                            
15

 A nyugdíjkiadások enyhe reálnövekedése ellenére a kormányzattól származó pénzbeli társadalmi 
juttatások reálértékben 2013-ig mérséklődnek, ami a rendelkezésre álló jövedelem növekedését 
szintén visszafogja. 
16

 Amint az 2.1.1 pontban kifejtjük, elképzelhető azonban, hogy a pénzintézetek különadója 
erőteljesebben érinti a vállalati szegmenst, így a beruházási prognózisunkban lefelé mutató 
kockázatokat látunk. 
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emelkedhet. Ezt a két inflációnövelő sokkhatást tovább erősítheti a rövid távon magasabb 

olajár. Lefelé irányuló hatást fejthet ki viszont a földgáz- és a villamos energia 

árszabályozásának 2010 nyarán bekövetkezett változása.17 Időközben a gázártámogatást a 

kormány év végéig meghosszabbította, ami szintén fékezi az inflációt. Becslésünk szerint az 

intézkedések az idei évi inflációt jelentős mértékben, 0,3 százalékkal csökkenthetik. Az új 

szabályozás pedig várhatóan erőteljesebb hatékonysági kényszert fejthet ki a szolgáltatókra, 

ezért 2011-ben szintén 0,3 százalékos inflációmérséklő hatást jelzünk előre.  

Összességében a rövid távú (2010–2011. évi) inflációs folyamatok a márciusi képünkhöz 

képest kedvezőtlenebbül alakulnak, a fogyasztói árindex növekedése idén 5,1 százalék 

lehet. 2011–2012-ben a kedvezőtlenebb inflációs alapfolyamatok hatásait azonban mérsékli 

a júliusi adócsomag, amely a fogyasztást fékező hatás miatt elősegíti a közeledést az 

inflációs cél eléréséhez. Hosszabb távon az inflációs képünket alapvetően meghatározza az 

a feltételezésünk, hogy a monetáris politika képes elérni inflációs célját 2013 elején. Az 

infláció így 2012–2014 között a cél körül alakulhat. 

A versenyszférában várhatóan csökken a foglalkoztatottak száma 2010-ben, 2011-től pedig 

0,8 százalékos növekedés lehetséges. Technikai kivetítésről lévén szó, azt tételezzük fel, 

hogy az állami létszám 2011-től nem változik 2010-hez képest. A 2010-ben kiemelkedően 

magas munkanélküliség a kivetítési horizonton folyamatosan csökken, ami a 

munkanélküliségi ráta mérséklődését is jelenti. A versenyszférában a bruttó átlagbér 

dinamikája a kivetítési horizonton 4-5 százalék lehet, az állami alkalmazottak bruttó 

átlagbére ennél lassabb ütemben, de fokozatosan emelkedhet. Az adószabályok változása 

következtében pedig a nettó bérek 2010-ben és 2011-ben lényegesen gyorsabban 

növekedhetnek, 7-8 százalék körüli mértékben. A júliusi adócsomag összességében (főként 

a kibocsátásra gyakorolt kedvezőtlen irányú hatása miatt) kismértékű foglalkoztatást 

mérséklő hatást fejt ki, ami a magánszektor bruttó béreit is valamelyest mérsékli (lásd 2.1.1. 

pont). 

Előrejelzésünkben a jegybank olyan monetáris politikát folytat, ami középtávon biztosítja az 

inflációs cél elérését. Ezáltal – a gazdaság fokozatos kilábalásával párhuzamosan – a 

kamatpálya 6,7 százalék körülire emelkedne. Az ehhez tartozó kamatpályát azonban 

befolyásolják a kormányzati intézkedések, amelyek főként 2011-2012-ben enyhítik az 

inflációs feszültségeket. Ezért az inflációs célok eléréséhez szükséges jegybanki 

kamatemelés csak 2012 közepétől kezdődik meg. Mindez természetesen csak a kockázati 

prémium – kivetítési szabályaink szerinti – változatlansága esetén áll fenn. 

  

                                            
17

 Lásd a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2010. évi LV. törvényt. A törvény a földgáz és villamos energia 
egyetemes szolgáltatásának az árszabályozását a Magyar Energiahivataltól (MEH) kormányzati 
jogalkotói (nemzeti fejlesztési miniszter) hatáskörbe vonta. Ezentúl nem a MEH állapítja meg az 
árakat, csak árelőkészítő szerepet tölt be, az árakat miniszteri rendeletben fogják meghatározni. Az új 
árakat megállapító miniszteri rendelet elfogadásáig a MEH által legutóbb megállapított árakat kell 
alkalmazni (moratórium). Ez (a „hatósági ár”) csak az egyetemes szolgáltatásra (közüzemi fogyasztók) 
vonatkozik, a piaci megállapodásokra nem. 
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Makrogazdasági kivetítésünket a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat: A technikai kivetítés makrogazdasági pályája (éves változás, százalék*) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Potenciális GDP** 0,0 0,3 1,2 2,3 3,0 3,0 

Háztartások fogyasztási kiadása  -7,6 -3,2 1,5 2,8 2,7 2,6 

Természetbeni társadalmi juttatások -3,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Közösségi fogyasztás  1,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Export  -9,1 11,8 9,4 9,8 10,5 10,4 

Import -15,4 10,5 9,2 10,1 10,8 10,5 

Fogyasztóiár-index  4,2 5,1 3,4 3,1 2,9 3,1 

Versenyszféra bér 4,3 4,6 4,2 5,2 5,0 5,1 

Versenyszféra létszám  -3,9 -1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 

Nemzetgazdasági létszám -2,5 -0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 

Munkanélküliségi ráta (%) 10,0 11,2 10,4 9,6 8,9 8,2 

Háztartások rendelkezésre álló 
reáljövedelme 

-3,6 -1,8 1,4 1,6 1,9 2,5 

Forint/euró árfolyam 280,6 276,3 274,5 276,1 274,6 273,6 

Három hónapos kamat 8,2 5,3 5,2 5,5 6,0 6,7 

Kőolaj hordónkénti ára (Ft) 12 406 16 788 18 196 18 894 19 300 19 647 

* Kivéve a munkanélküliségi ráta, a forint/euró árfolyam, a három hónapos kamat és az olajár esetében, ahol a 
táblázat éves átlagos szintet közöl. 

**  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. 

 
 

1. KERETES ÍRÁS  
A kivetítés márciushoz képesti változásának tényezői  
 
Kivetítésünk változása alapvetően három tényezőcsoportra bontható: (1) beérkezett új 
adatok és információk, (2) kormányzati intézkedések és (3) a monetáris politika 
megváltozása. 
 
Új adatok és információk: 

Az újabb adatok alapján 2010-re a márciusban várthoz képest valamelyest kedvezőbb 
konjunkturális környezetet látunk. 

Az első negyedéves GDP-adat pozitív meglepetést okozott, ami önmagában magasabb 
2010. évi gazdasági növekedést valószínűsít. Bár részletes második negyedéves GDP-adat 
csak szeptember elején áll rendelkezésre, az ipari termelésre és értékesítésre, valamint a 
munkaerőpiacra vonatkozó frissebb havi adatok a kilábalás folytatódását támasztják alá. Az 
első negyedéves adatok alapján elsősorban a készletfelhalmozás és részben megélénkült 
exportkereslet volt a gazdasági növekedés motorja, a belső fogyasztás és beruházás 
továbbra is visszafogott maradt. Márciushoz hasonlóan azt várjuk tehát, hogy a gazdasági 
növekedést a nettó export vezérli majd. A vártnál magasabb készletfelhalmozást azonban 
csak átmenetinek tekintjük. Emiatt a növekedésről alkotott képünk érdemben főként csak 
2010-re változott. 
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Az elmúlt hónapokban beérkezett inflációs adatok a márciusban várthoz képest – többek 
között az olajár emelkedése miatt – némileg magasabbak lettek, ami döntően 2010-re növeli 
inflációs várakozásunkat. 

A munkanélküliség kismértékű csökkenése ellenére az új adatok továbbra is laza 
munkapiacról tanúskodnak, összhangban korábbi várakozásainkkal. A versenyszektor a 
foglalkoztatottak számának mérséklésével alkalmazkodik, s a bruttó bérek emelkedése is 
visszafogott. 

A kormányzati fogyasztás és a természetbeli transzferek előrejelzése 2010-re a márciusi 
kivetítésünknél (amikor még változatlan formában átvettük a költségvetési tervszámokat) 
magasabb szintre került.  

A forint euróárfolyama a legutóbbi technikai kivetítésünk óta 5 százalékkal gyengült, ami 
előretekintve (monetáris reakció hiányában) erősítheti az inflációs nyomást. 
 
Intézkedések: 

A kormányzati intézkedések közül júliusi adócsomagot tartalmazó 2010. évi XC. törvény 
hatásait lásd az 2.1.1. pontban. Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a törvény 
hatására 2011–2012-ben csökkent a fogyasztásra és inflációra, viszont emelkedett a 
magánberuházásokra vonatkozó prognózisunk. 

Ezen túlmenően – amint már említettük – változott a gáz- és az elektromosenergia-ár 
szabályozása. Rövid távú prognózisunkban figyelembe kellett vennünk a gázár-kompenzáció 
idén év végéig történő meghosszabbítását is, ami szintén csökkentette inflációs 
prognózisunkat. Az árszabályozás változásai összességében mind 2010-ben, mind 2011-
ben 0,3 százalékponttal csökkentették inflációs prognózisunkat (és valamelyest növelték a 
lakosság rendelkezésre álló jövedelmére és fogyasztási keresletére vonatkozó 
előrejelzésünket). 

Az idei évi közösségi fogyasztásra és természetbeli társadalmi juttatásokra vonatkozó 
előrejelzésünkben csökkentő tényezőként vettük figyelembe, hogy június óta a kormányzat 
számos belső kiadást visszafogott, befagyasztott [lásd 1132/2010. (VI. 18.) 
kormányhatározat]. 
 
Megváltozó monetáris politikai feltételek: 

Az időközben meggyengült árfolyam (ami a kockázati prémium – részben a nemzetközi 
adósságproblémák miatti – emelkedésének tudható be) is erősíti az inflációs nyomást. Ez 
önmagában 2010–2011-ben (és kismértékben 2012-ben) a márciusi pályához képest 
szigorúbb kamatfeltételeket okozna. A kormányzati intézkedések azonban 2011–2012-ben 
enyhítik az inflációs feszültségeket, így a jegybank várhatóan mégsem szigorít. 
Összességében mostani kivetítésünkben (a márciusi pályánál) tartósan gyengébb 
árfolyamra és kismértékben magasabb jegybanki kamatpályára számítunk. 

 

2.1.1. A júliusi adócsomag makrogazdasági hatásai 

A makrogazdasági pálya szempontjából számottevő hatása lehet a pénzügyi szervezetekre 

kirótt különadó bevezetésének és a társasági nyereségadó csökkentésének. Az 

intézkedéseket tartalmazó Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, 

illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény hatásáról részletes elemzést adtunk ki, 

ennek most csak főbb megállapításait ismételjük meg.18 

                                            
18

 A teljes elemzés letölthető a http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok honlapon „Becslés 
az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 
évi T/581. törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól” címen. Külön dokumentum 
tartalmazza a törvényjavaslat benyújtását követő (pdf, 2010.07.07.) és a zárószavazást megelőző 
(pdf, 2010.07.21.) elemzést, valamint a becslésekhez készített háttéranyagot (pdf). 

http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok
http://www.mkkt.hu/download/000/232/mkkt_becsles_T581.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/249/T_581_187%20z%C3%A1r%C3%B3szavaz%C3%A1s%20el%C5%91tt_100721.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/231/hatteranyag20.pdf
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A pénzügyi szervezetek különadóját a jogszabályok 2010-re rögzítik, ám annak 2011-2012-

es kivetéséről jogilag érvényesíthető módon nem szólnak. Ugyanakkor a gazdasági 

szereplők várakozása szerint az adó 2012-ig fennmarad, így 2011-2012-ben azzal 

számolunk, hogy a pénzügyi szervezetek kivonják az adónak megfelelő összeget a 

reálgazdaságból, de abból jogszabály híján adóbevétel nem keletkezik. Nem számolunk 

azzal, hogy a különadó kivetésének hatására hitelintézetek felhagynának magyarországi 

tevékenységükkel. 

Feltételezésünk szerint a bankokra és takarékszövetkezetekre jutó mintegy 130 milliárd Ft 

adóból mintegy 80 milliárd Ft-ot várhatóan áthárítanak az ügyfelekre, amennyiben a 

pénzügyi szféra szabályozási környezetében nem következik be jelentős változás. A 

biztosítók a rájuk kivetett adó jelentős részét áthárítják.19 

Meg kell említenünk azt is, hogy a megnövekvő pénzügyi közvetítési költségek 

önkormányzati körben szintén éreztethetik hatásukat. A lakossággal szembeni erős banki 

alkupozíció miatt feltételezzük, hogy az áthárított összeg nagy része – mintegy 50 milliárd Ft 

– a lakosságot terheli. Az áthárítás révén növekednek a hitelkamatok, kedvezőtlenebbek 

lesznek a betéti konstrukciók, valamint emelkedhetnek a banki díjak és jutalékok. 

Az áthárítás ugyanakkor időben elnyújtott, a teljes különadó azonnali hatásában 25 százalék, 

teljes (2012-ben megnyilvánuló) hatásában 60 százalékot tesz ki. Az általunk feltételezett 

áthárítás lefutása időben folyamatosan emelkedő tendenciát mutat (lásd 3. ábra). 

3. ábra: A pénzügyi szervezetek különadójának áthárítása – feltételezett lefutás 
(kumulált áthárított összeg kumulált beszedett adóhoz képesti aránya, %) 

 

A áthárított bankadó miatt a lakosság rendelkezésre álló jövedelme csökkenhet, ami miatt a 

fogyasztás jelentősen – 2010–2012 között akár összességében 1 százalékkal – visszaeshet. 

Az intézkedés a magánszektor beruházását is visszavetheti, ugyanakkor ez a hatás 

mérsékeltebb lehet. Összességében 2012-ig a GDP szintje 1 százalékkal csökkenhet ahhoz 

képest, mint amilyen szintet a különadó kivetése nélkül elérhetett volna. Jegybanki 

                                            
19 Az áthárítás mérését és értelmezését az is megnehezítheti, hogy a különadó hatását nehéz 

megkülönböztetni a többi költségemelkedés díjakat emelő hatásaitól. 
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közbelépés nélkül a csökkenő aggregált kereslet negatívan hat az árakra (és kisebb 

mértékben a foglalkoztatottságra és a bérekre). Önmagában az adó hatására bekövetkező 

aggregált kereslet- és inflációcsökkenés, minden egyéb feltételt változatlannak tekintve, 

jegybanki lazítással járhat. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a különadó növekedést fékező hatásai akkor is érdemiek 

lehetnek, ha az áthárítás nem lehetséges, és a kereskedelmi bankok eredményét rontja a 

befizetendő adó. Ha a bankok tulajdonosai a különadó időszakos bevezetését a 2012 utáni 

működési környezetükre nézve is negatív jelzésként értékelik, akkor az rontani fogja a 

hosszabb távú eredményességi várakozásaikat, ezért kevesebb forrást (tőkét és tulajdonosi 

hitelt) biztosítanak az itteni működéshez, tevékenységük bővítéséhez. Ha ez a forgatókönyv 

valósul meg, a hitelezés szűkítésének legvalószínűbb csatornája a vállalatok 

finanszírozásának visszafogása lehet, ami inkább a vállalati beruházási és 

forgóeszközhitelek kínálatát mérsékli, mintsem az alapforgatókönyvünkben feltételezett 

lakossági fogyasztást. A beruházási hitelek visszafogása esetén ez természetesen a 

beruházások csökkenésében, míg a forgóeszköz- és folyószámlahitelek korlátozása esetén 

vállalati finanszírozási gondok formájában jelentkezne.20  

Míg alapforgatókönyvünkben (amikor az adó hatásaiban a fogyasztás csökkenése a 

meghatározó) a hosszú távú növekedésre gyakorolt hatás nem jelentős, ebben az inkább 

beruházásokat érintő forgatókönyv-változatban a hosszú távú hatás kedvezőtlen lehet, 

miközben a költségvetést érintő közvetett adókiesés kisebb az alapesetben feltételezettnél. 

Ezen túlmenően a bankrendszer forrásainak szűkítése emelheti a forint várt kockázati 

kamatprémiumát is. Ebben a kedvezőtlen esetben nem zárható ki, hogy az alapesettel 

ellentétben kisebb tere lesz a jegybanki lazításnak.  

2010-től a kormányzat jelentősen csökkenti a társasági nyereségadót, ami elősegítheti a 

gazdasági növekedést, hiszen a vállalkozások számára belső forrásokat szabadít fel, így 

élénkíti a beruházásokat, a tőkeállományt. A társasági adó csökkentésének becslésekor 

azonban több (jellemzően tompító) tényezőt is figyelembe kell venni. A hitelfinanszírozás 

kamatai leírhatók az adóalapból, így minél nagyobb a hitelfinanszírozás aránya egy 

vállalatnál, annál kisebb a társasági adó változtatásának hatása a tőkeköltségre. Fontos 

szerepet játszik az adócsökkentés befektetési hatásában a beruházás értékcsökkenési 

leírásának szabályozása is, mivel az amortizáció csökkenti az adóalapot, ezáltal csökkentve 

az effektív adókulcsot. 

Szimulációink során azzal számolunk, hogy ezek a tompító tényezők jelentősek, a 

kulcsváltozás negyedének megfelelő mértékben csökken a tőke költsége (elvárt hozama).21 

Továbbá figyelembe vettük azt is, hogy a kisvállalkozások számára nem annyira élesek a 

határok a háztartás és a vállalkozás költségvetése között. Így az adócsökkentés miatt ebben 

a körben a vállalkozás tőkeköltsége is csökken ugyan, de ennél erőteljesebb az a hatás, 

hogy a kivont jövedelem erejéig az adócsökkentés emeli a háztartások rendelkezésre álló 

jövedelmét, és ezen keresztül fogyasztását is.  

                                            
20 Mindezt részben ellensúlyozhatja, ha más (akár új) piaci szereplők a tevékenységük 

dinamizálásával és piaci részesedésük növelésével reagálnak a kialakuló helyzetre. 
21

 Hasonlóan Benczúr Péter (Az adókulcsok hatása a különböző gazdasági szereplők viselkedésére – 
irodalmi összefoglaló. Közgazdasági Szemle LIV.évf. 2007 febr.) becsléséhez. 
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Számításaink szerint júliusi adócsomag nyomán 2014-ig összesen több mint 1 százalékkal 

nőnek a magánberuházások (4. ábra). Ez összhangban áll a nemzetközi és magyar 

becslésekkel, bár azoknak inkább az alsó tartományába esik.22 A kisvállalatok 

tulajdonosainak jövedelemnövekedése ellensúlyozza az olcsóbb tőke miatti 

fogyasztáscsökkenést. A tőke olcsóbbá válása önmagában (a munka tőkével való 

helyettesítése miatt) csökkenthetné a foglalkoztatást, de a növekvő termelés miatti emelkedő 

munkaerő-kereslet ezt a hatást is ellensúlyozza. Összességében a társasági adó 

csökkentésének hatására a beruházási ráta 1 százalékkal emelkedik, amely a GDP-t hosszú 

távon is emeli (0,1-0,2%-kal). A gazdasági élénkülés miatt az infláció a társaságiadó-

csökkentés hatására kismértékben emelkedhet. 

4. ábra: A júliusi adócsomag makrohatásai (növekedési ütemek eltérése az 
alappályától, százalékpont) 

GDP 

 

Fogyasztási kiadás 

 
Magánberuházás 

 

Infláció 

 

 

                                            
22

 A nemzetközi empirikus szakirodalom alapján a társasági adókulcs változtatásának hatása jól 
mérhető, de csak mérsékelt a gazdasági növekedésre. Vartia és szerzőtársai (How do taxes affect 
investment and productivity? An indsutry-level analysis of OECD countries. OECD economics 
department WP #656, 2008) 16 OECD országot tartalmazó adatbázis vizsgálata alapján azt találják, 
hogy egy 5 %-os adócsökkentés hosszú távon 1-2,6 százalékos beruházási ráta növekedéshez vezet. 
Benczúr előző lábjegyzettben idézett számításai szerint Magyarországon az adókulcsváltozás 
tőkeköltségre gyakorolt hatását az amortizáció és a kamatok leírhatósága körülbelül negyedére 
csökkenti. Kátay Gábor és Wolf Zoltán (Beruházások, tőkeköltség és monetáris transzmisszió 
Magyarországon- MNB WP 2004/12) számításai szerint a tőkeköltség változása csak háromnegyed 
részben hat a beruházási rátára. 
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Meg kell jegyeznünk, hogy a modellszimulációban nem tudtunk azzal a potenciális hatással 

számolni, hogy a tőkeállományon belül növekedhet a modernebb, hatékonyabb 

berendezések, eljárások aránya, ami a fentieknél akár nagyobb hatást is kifejthet a GDP 

növekedésére. 

 

2.2. A költségvetési alappálya  
 

Ebben az alfejezetben röviden összefoglaljuk a költségvetési alappályára vonatkozó 

előrejelzésünket, majd a 2010-es eredményeket értékeljük az elfogadott kormányzati 

tervszámokhoz, valamint a 2010. évi költségvetési törvényben elfogadott numerikus 

egyenlegkövetelményekhez képest. Ez utóbbi összehasonlítást azért kell megtenni, mert a 

becsült és kitűzött értékek közötti esetleges különbség mutatja meg, hogy a cél 

teljesítéséhez szükség van-e további konszolidációs intézkedésekre. Majd a külső egyenleg 

meghatározó komponensére, az adó- és járulékbevételekre adott becsléseinket 

megvizsgáljuk az adócentralizációs ráta és a bevételi szerkezet változásának szempontjából 

is. Végül, a teljes 2010–2014 közötti időszakra vonatkozóan részletes összehasonlítás 

végzünk a jelenlegi kivetítésünk és a márciusban publikált becsléseink között. (A külső 

tételekre vonatkozó tételenkénti kivetítésünket a Melléklet M4. táblázata tartalmazza.)   

2.2.1. Költségvetési kivetítésünk összefoglalása 
 

A bevezetőben jelzettek szerint a külső és kamattételekre a teljes időhorizonton változatlan 

szabályozást feltételező saját számításokat készítünk (3. táblázat), míg a belső tételek 

esetében az idei évi várható teljesülésekre adunk becslést, amelyeket reálértéken rögzítünk 

a következő évekre. 

3. táblázat: Becsléseink a főbb pénzforgalmi jelzőszámokra 2010-14 között (milliárd Ft) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Külső egyenleg 5 563,4 5 634,4 6 015,3 6 469,8 6 896,2 

Belső egyenleg (2010 után reálértéken 
rögzített) 

-5529,6 -5718,0 -5894,0 -6066,9 -6254,1 

Elsődleges egyenleg 33,8 -83,6 121,3 402,9 642,1 

Nettó kamategyenleg -973,4 -925,0 -940,7 -1 091,2 -1 119,2 

Központi alrendszer pénzforgalmi egyenleg -939,6 -1008,6 -819,4 -688,3 -477,1 

Központi alrendszer bruttó adóssága  19 812,3 20 607,8 21 287,0 21 820,6 22 214,5 

Bruttó adósság a GDP arányában (%) 73,5 72,6 71,0 69,1 66,6 

Megjegyzés: A kitűzött numerikus egyenlegszabályok teljesülésének értékeléséhez (lásd. 2.2.2. fejezet) használt 
becsléseink vastag keretben kiemelve szerepelnek.  

 
Kivetítésünk szerint az idei évre valószínűsített kis elsődleges költségvetési többlet után 

2011-ben – a 3% közelébe érő növekedési ütem ellenére – újra elsődleges hiány lép fel. A 

költségvetési pozíció általunk számított 2011. évi romlásának jelentős része technikai okkal 

magyarázható: részletes törvényi előírások hiányában a júliusban elfogadott adócsomag 200 

milliárd forintos nagyságrendű bevételnövelő elemével – a pénzügyi szervezetek 

különadójával – 2010 után nem tudunk számolni (a társasági adóalapból való leírhatóságot 

figyelembe véve a kiesés csak 175 milliárd Ft körüli). Ugyanakkor a társasági adó 10%-os 

kulcsának kiterjesztése 2011-ben már a teljes évben hat, ami 2010-hez képest további több 

mint 60 milliárd Ft-os bevételkiesést jelent. Ezenkívül a jelenleg hatályos rendelkezések 
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szerint 2011. január 1-jén életbe lép a személyi jövedelemadó sávhatárának 5 millió Ft-ról 15 

millió Ft-ra történő emelése, ami – 190 milliárd Ft-os adókiesést okozva – ugyancsak 

hozzájárul a költségvetési egyenleg romlásához. 

A technikai kivetítés 2011 után változatlan szabályozási környezetet feltételez, eközben az 

elsődleges egyenleg – 3% körül állandósuló gazdasági növekedési előrejelzés mellett – 

javul. Ezt a jelenséget az magyarázza, hogy miközben a belső egyenleg – a technikai 

kivetítés módszertana szerint – reálértelemben rögzített, a külső bevételek és kiadások 

különbsége (a külső tételek egyenlege) az inflációnál gyorsabban nő. A külső (elsősorban 

adó-) bevételek ugyanis a 2011–2014. közötti pozitív gazdasági növekedés hatására 

szükségképpen gyorsabban nőnek az inflációnál (lásd a 2. keretes írást), a külső kiadások 

viszont nagyjából az inflációval azonos ütemben nőnek. (A nyugdíjkiadások reálnövekedését 

ellensúlyozza az egyéb társadalmi juttatások reálcsökkenése.) 

A technikai kivetítés 2011 után változatlan szabályozási környezetet feltételez, eközben az 

elsődleges egyenleg – 3% körül állandósuló gazdasági növekedési előrejelzés mellett – 

javul. Ezt a jelenséget az magyarázza, hogy miközben a belső egyenleg – a technikai 

kivetítés módszertana szerint – reálértelemben rögzített, a külső bevételek és kiadások 

különbsége (a külső tételek egyenlege) az inflációnál gyorsabban nő. A külső (elsősorban 

adó-) bevételek ugyanis a 2011–2014 közötti pozitív gazdasági növekedés hatására 

szükségképpen gyorsabban nőnek az inflációnál (ld. a 2. keretes írást), a külső kiadások 

viszont nagyjából az inflációval azonos ütemben nőnek. (A nyugdíjkiadások reálnövekedését 

ellensúlyozza az egyéb társadalmi juttatások reálcsökkenése.) 

A nettó kamategyenleg 2011-ben és 2012-ben a korábbi évek átlagához képest érdemben 

alacsonyabb lesz (a GDP 3,1-3,3%-a). 2012 után viszont újra megemelkednek az 

adósságszolgálati terhek (a GDP 3,4-3,5%-ra), amit elsősorban az (a pénz- és tőkepiaci 

környezet leírásában bemutatott) feltételezésünk magyaráz, hogy jelentősen nőnek a 

forinthozamok. A nettó kamategyenleg romlásához hozzájárul még, hogy a lejáró IMF-EU 

hitelcsomag visszafizetését feltételezésünk szerint a kormányzat a relatíve drágább piaci 

források bevonásából fogja finanszírozni. 

 
Az említett 2011-es elsődleges hiányprognózisunk ellenére már 2010-től fokozatosan 

ereszkedő adósságrátát vetítünk ki a központi alrendszerben. Ezt nagyrészt az a technikai 

feltételezésünk magyarázza, hogy az IMF-EU hitelkeretből 2008–2009 során felépített 

devizabetétet a kormány fokozatosan adósságfinanszírozásra használja fel. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a bruttó adósság ilyen típusú csökkenése nincs hatással a költségvetési 

szabályrendszer teljesülésére, mivel a 2011–2012-re vonatkozó számszerű követelmények 

nem az adósságrátára, hanem a belső tételek egyenlegére, illetve az elsődleges egyenlegre 

vonatkoznak, ahogyan azt a 2010. évi költségvetési törvény 2009 őszén meghatározta.  
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2. KERETES ÍRÁS 
Az adóteher és adószerkezet alakulása 2010–2014 között 

Számításaink szerint a központi költségvetésbe (pénzforgalmi szemléletben) befolyt 
adóbevételek nominális GDP-hez viszonyított aránya 2009-ről 2010-re, majd 2011-re is 
jelentősen (37,4%-ról 34,8%-ra, majd 33,6%-ra) csökken, amit elsősorban a 2009-ben és 
2010-ben életbe lépett szabályozási változások okoznak. A 2011-2014 közötti időszakban az 
adóbevétel-GDP arány lényegében változatlan marad. Az adóbevételeket közgazdasági 
osztályozás szerint vizsgálva (fogyasztást, munkát, illetve tőkét terhelő adók) a következő 
tendenciák láthatók (5. ábra). 

A fogyasztást terhelő adók részesedése 2009-re az áfa- és a jövedékiadó-emelések 
következtében nőtt. A 2009-es évközi áfa-emelés áthúzódása és a 2010 elején 
bekövetkezett második jövedékiadó-emelés tovább növelné a fogyasztási típusú adók GDP-
hez viszonyított arányát 2010-ben, amit azonban ebben az évben ellensúlyoz a vásárolt 
fogyasztás GDP-nél lassabb növekedése és a jövedéki adó alacsony üzemanyag-fogyasztás 
miatti jelentős visszaesése. 2011-től kezdve a GDP-hez viszonyított fogyasztásiadó-ráta 
13,6% körüli szinten stabilizálódik. 

A munkát terhelő elvonások a GDP arányában 2009-ről 2011-re jelentősen (19,9%-ról 
16,9%-ra) csökkennek, amit nagyobb részt az alábbi szabályozási változások magyaráznak: 

• a személyi jövedelemadóban 2010. január 1-jén bekövetkezett módosítások 
(szuperbruttósítás, kulcsváltozás és az adójóváírás módosítása),  

• az szja sávhatárának már elfogadott, 2011. január 1-jén életbe lépő, 5 millió forintról 15 
millió forintra történő emelése, 

• a munkaadói egészségbiztosítási járulékkulcs kétlépcsős öt százalékpontos csökkentése 
(2009. július 1-jétől a minimálbér kétszereséig, 2010. január 1-jétől pedig teljesen). 

A tőkét terhelő adók közül a vállalatok tőkejövedelmét terhelő adók jelentősége 2010-ben a 
pénzügyi szervezetek különadójának bevezetése miatt megnő, amit csak részben 
ellensúlyoz a társasági adó 10%-os kulcsának 2010 közepétől történő kiterjesztése. A 
pénzügyi szervezetek különadójával 2011-től – hatályos, számszerűsíthető jogszabály 
hiányában – nem számolunk, viszont a társasági adó csökkentése tartós, ezért a tőkét 
terhelő adók súlya 2010-hez képest 2011–2014-re erőteljesen (3,4%-ról 2,9-3,0%-ra) 
csökken.  

5. ábra: Az adóbevételek funkciók szerinti megoszlása a nominális GDP arányában 
(2006-2014) 

 

5. ábra: Az adóbevételek funkciók szerinti megoszlása a nominális GDP arányában (2006-2014) 
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2.2.2. A költségvetési szabályok számszerűsítése 

Annak érdekében, hogy anyagunk bemutassa, hogy a változatlan szabályozás mellett 

mennyire teljesülnek a költségvetési szabályok, nem tettünk feltételezéseket ezek 

teljesülésével kapcsolatban. A szabályrendszerből következik, hogy egy-egy év 

költségvetésében a központi alrendszerre vonatkozóan három korlátot kell meghatározni: 

   1.  a tárgyévet követő évre vonatkozóan a belső tételek egyenleg-követelményét, 

   2.  a tárgyévet követő második évre vonatkozóan az elsődleges egyenlegre vonatkozó 

célt, 

   3.  a tárgyévet követő második évre vonatkozóan a korrigált elsődleges kiadási főösszeg 

megengedett reálnövekedési ütemét.23 

A 2010. évi költségvetési törvény a szabályozás szellemével és betűjével is ellentétesen 

nem nominális forintösszegben, hanem a bruttó hazai termék (GDP) arányában határozta 

meg az egyenleg-követelményeket.24 A Költségvetési Tanács – a januárban publikált 

álláspontjának25 megfelelően következetesen – a költségvetési tervezés bázisául szolgáló 

nominális GDP 2009. őszi hivatalos kormányzati prognózisához viszonyítva számszerűsíti a 

szóban forgó értékeket. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a belső tételek 2011. évi 

egyenlegének 5215 milliárd forint hiánynál kevesebbnek kell lennie. Ennél kedvezőbb 

természetesen lehet – ha például a költségvetési politikával kapcsolatos nemzetközi 

vállalások ezt szükségessé teszik –, de rosszabb semmiképpen sem. A 2012. évre 

tervezendő elsődleges többlet pedig nem lehet kevesebb, mint 473 milliárd forint. 

 

3. KERETES ÍRÁS 
Az állami vállalatok gazdálkodását érintő elszámolási szabályok változása 

A költségvetési felelősségről szóló törvény iktatta be az államháztartási törvény 8. § (5) 
bekezdését, amely szerint a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
számviteli eredményének állami tulajdonra eső arányos részét a mérlegkészítés évében, 
költségvetési tételként kell elszámolni (a veszteséget kiadásként, a nyereséget bevételként). 
Ehhez logikailag kapcsolódó módosítást jelentett, hogy a törvény az osztalékbevételt, 
valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok tőkeemelését és 
tőkecsökkentését a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közé sorolta át. A 2010 
júliusában hatályba lépő 2010. évi LXXIV. törvény azonban eltörölte mind az állami vállalatok 
eredményére, mind az osztalékbevétel, tőkeemelés vagy tőkecsökkentés átminősítésére 
vonatkozó elszámolási szabályokat. 

A korábban érvényes elszámolási szabályok visszaállításával aszimmetrikus módon, csak az 
osztalékelvonás jelenik meg a költségvetésben, vagyis a nyereséges vállalatok pozitív 
hatása (az osztalék erejéig) meg fog jelenni a költségvetésben, a veszteséges vállalatok 
(negatív) eredménye viszont nem. Ha az elszámolási szabályok legutóbb nem módosultak 
volna, akkor a vállalatok alulfinanszírozásával az állam rövid távon sem tudta volna 
csökkenteni kiadásait, hiszen az elszámolás azonnal közvetlen hatással lett volna a 
költségvetés egyenlegére megakadályozva, hogy az állam éveken át rejtegesse – 

                                            
23

 A 3. pontban jelzett előírásnak a 2010. évi költségvetési törvény eleget tesz, így most ezzel  
elemzésünkben részletesen nem foglalkozunk. A költségvetési felelősségről szóló törvény egy további 
átmeneti szabályt is megfogalmaz a korrigált kiadási főösszegre, amelynek érvényesülését a 2010. évi 
költségvetési törvény tervszámaiban szintén pozitívan értékeltük a márciusi technikai kivetítés 2.2.2. 
fejezetében.  
24

 A 2010. évi költségvetési törvény a belső tételek 2011. évi egyenlegére nem enged a GDP 18,8 
százalékánál nagyobb hiányt, míg a 2012. évi elsődleges egyenlegre többletet ír el a  törvény: a GDP 
1,6 százalékát. 
25

 Lásd pl.: Háttéranyag a Költségvetési Tanács 2010. január 14-én publikált közleményéhez (pdf).  

http://www.mkkt.hu/download/000/095/KT%20hatteranyag%20jan%2014%20.pdf
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elsősorban a közszolgáltatásokkal kapcsolatos – finanszírozási gondjait. A jelenlegi 
szabályozás lehetővé teszi, hogy a pénzügyi feszültségek csak évekkel később, 
nagymértékű tőkeemelés formájában, egyszerre jelenjenek meg a költségvetésben. A 
tőkeemelés időpontját így valószínűsíthetően nem a vállalat gazdálkodási helyzete, hanem a 
költségvetés aktuális helyzete határozza meg. 

Az osztalékbevétel finanszírozási célú pénzügyi műveletté minősítése is a vállalati 
portfólióval kapcsolatos döntések ésszerűsítését segítette volna elő, mivel az 
osztalékelvonás ilyen szabályozás mellett nem javítaná a költségvetési egyenleget. A 2010. 
évi költségvetési törvény 30,6 milliárd Ft osztalékbevétellel kalkulált, azonban a 2009. évre 
vonatkozó vállalati beszámolókból összesített adatok szerint a tulajdonos a 2009. üzleti évre 
vonatkozóan 48,2 milliárd Ft osztalék kifizetéséről döntött, amelynek egy része már tavaly 
osztalékelőleg formájában befolyt.    

A veszteséges vállalatok figyelmen kívül hagyása növeli a költségvetési kockázatokat, 
hiszen a vállalatok finanszírozási gondjai már 2010-ben többletköltséget okozhatnak a 
költségvetésnek. Az MKKT által kiemelt kockázatként kezelt MÁV Csoport rövid távú 
likviditási problémái már az év első felében állami többlettámogatásként jelentek meg. A 
2010. évi költségvetési törvény eredetileg 122,4 milliárd Ft személyszállítási költségtérítést 
szánt a vasúttársaságnak, amelyet idén áprilisban 144,8 milliárd Ft-ra emeltek, továbbá a 
tulajdonos olyan üzleti tervet fogadott el 2010 májusában, amelyben garanciát vállalt további 
18,6 milliárd Ft költségtérítés biztosítására 2010. szeptember 30-ig. Az állami tulajdonba vett 
Malév esetleges likviditási nehézségei szintén növelhetik a költségvetés 2010. évi 
többletkiadásait. 

A villamosenergia-árak kiigazítására vonatkozó törvényi moratórium elrendelése ronthatja a 
többségi állami tulajdonú MVM Csoport eredményét, ami a későbbi években az 
osztalékbevételek csökkenését is maga után vonhatja (ezt a negatív kockázatot 
számszerűen nem tudtuk figyelembe venni, ugyanis 2010 után reálértéken rögzítettük a 
belső tételeket). Az elszámolási szabályok eltörlése hosszú távon fenntarthatósági 
kockázatokat is rejt magában, mivel a tartósan veszteséges működés mellett szükség lehet a 
későbbi évek költségvetését érintő feltőkésítésre. A MÁV Csoport esetében az idei év 
kiegészítő támogatásai csak arra elegendők, hogy a vállalat ne kerüljön csődhelyzetbe, 
jövőre azonban több mint 40 milliárd Ft-os tőketörlesztés válik esedékessé, amelynek 
kigazdálkodására – számításaink szerint – a jelenlegi hatékonysági szinten a vállalatcsoport 
képtelen lesz. 

További kockázatot jelent a 2010 tavaszán 20 milliárd Ft feletti tőkeemeléssel állami 
tulajdonba került Malév további tőkeszükséglete, ami a zavartalan működést célzó, likviditást 
érintő finanszírozás miatt már a 2010-es költségvetést is érintheti. Középtávon jelentős 
pótlólagos tőkeemelés is valószínűsíthető, ami a várhatóan negatív saját tőke miatt válhat 
szükségessé. 

Az állami vállalati portfolió pénzügyi helyzetének átlátható bemutatására számszerűsítettük a 
korábbi elszámolási szabályok fennmaradása esetén jelentkező 2010. évi kiadási és bevételi 
tételeket: A nyereséges vállalatok állami tulajdonra jutó 2009. évi konszolidált adózott 
eredménye 96,5 milliárd Ft, a veszteséges vállalatoké -61,6 milliárd Ft. Mindkettőt az idei 
költségvetésben kellett volna elszámolni, vagyis az elszámolási szabály megtartása 34,9 
milliárd Ft-tal javította volna a költségvetés egyenlegét. Az osztalékbevételek átminősítése 
finanszírozó tétellé 30,6 milliárd Ft-tal rontaná, míg a Malév 2010-es tőkeemelése 20,7 
milliárd Ft-tal javítaná az egyenleget. Összességében tehát a korábbi szabályozás 
fenntartása 25 milliárd Ft-tal jobb költségvetési egyenlegre vezetett volna idén. 

A jelenleg hatályos elszámolási szabályok mellett mesterségesen javítható lenne a 2010. évi 
költségvetési egyenleg, amennyiben a 2009-ben nyereséges vagy 2009. előtt 
eredménytartalékot felhalmozó társaságok még el nem vont eredményét az állam még az 
idén elvonná.  
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Kivetítésünk során bizonyos mértékig eltérünk a belső és külső tételek költségvetési 

törvényben alkalmazott elhatárolásától (ennek háttéréhez lásd a 4. keretes írást). A korrekt 

összehasonlításhoz tehát a belső tételekre vonatkozó korlátot át kell számolni a törvényi 

mellékletben szereplő hivatalos lista szerinti értékre, ugyanis a kitűzött követelmény 

logikailag ehhez kapcsolódott. A 2011-es belsőegyenleg-cél teljesülését mutatja a 4. 

táblázat. 

4. táblázat: A 2011-es belsőegyenleg-követelmény teljesülése a belső tételek 2010 
utáni változatlan reálértéken tartása esetén (milliárd Ft) 

  2010 2011 

Belső tételek várható egyenlege az MKKT listája alapján -5529,6 -5718,0 

Eltérő Kormány–MKKT lista hatása a belső egyenlegre  309,0 .. 

Belső tétel egyenleg a költségvetési törvény listája alapján  -5220,6 .. 

Változatlan reálértéken tartásból következő érték .. -5398,5 

Törvényben rögzített belső egyenleg követelmény .. -5215,0 

Eltérés a szabálytól a belső tételek reálszinten tartása esetén .. +183,5 

 

 

A 4. táblázat utolsó sorából látható, hogy a belső tételek közel 185 milliárd forintos 

egyenlegjavulását kell elérni 2011-ben a reálértéken tartást feltételező előírás betartásához. 

Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a szabály teljesítése érdekében a 2011. évi 

költségvetés belső előirányzatait a 2010-re az MKKT által becsült teljesülések 

nominálértékétől kismértékben elmaradó szinten kell meghatározni. Fontos hangsúlyoznunk, 

hogy mivel az MKKT szakmai megítélése szerint a pénzügyi szervezetek különadója külső 

tételnek minősül,26 ezért a különadó részletszabályainak megalkotása után a közvetlen 

hatásában 200 milliárdos bevétel beszedése nem járul hozzá a belsőegyenleg-követelmény 

eléréséhez.   

 
 

4. KERETES ÍRÁS 
A külső tételek listájának meghatározásáról 

A külső tétel a törvényi meghatározás szerint csak olyan elsődleges bevétel vagy kiadás 
lehet, amely egyedi jogosultságot vagy kötelezettséget létrehozó törvényi rendelkezés 
végrehajtását szolgálja, és az adott évre vonatkozó összegét a törvényi rendelkezések, 
valamint magángazdasági és demográfiai folyamatok egyértelműen meghatározzák. 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény 10. számú melléklete 
tartalmazza a külső tételek listáját, ami alapjául szolgált a 2011. évi belső 
egyenlegkövetelmény számszerű meghatározásának. Az Áht. értelmében az úgynevezett 
külső tételek jegyzékét magának az államháztartási törvénynek kell tartalmaznia. Erre a 
Költségvetési Tanács több közleményében felhívta a figyelmet; a költségvetési 
szabályrendszer működtetése ugyanis elképzelhetetlen a külső tételek körének stabil 
meghatározása nélkül. 

A hivatalos lista tartalmát a Költségvetési Tanács többször bírálta 2009 vége óta, és a vitás 
kérdések rendezése érdekében szakmai egyeztetést kezdeményezett a kormányzati 

partnerekkel. A Költségvetési Tanács a szakmai egyeztetés során a költségvetési 

                                            
26

 Amennyiben egy adott évre pontosan specifikálják a szabályait, akkor a pénzügyi szervezetek 
különadója megfelel az államháztartási törvényben lefektetett külső tétel meghatározásnak, ugyanis 
törvényi rendelkezések és a gazdasági folyamatok egyértelműen megadják az értékét.  
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felelősségről szóló törvényben lefektetett költségvetés-politikai szabályok szellemének 

megfelelően javasolta, hogy az államháztartási törvényben szereplő törvényi definíció tegye 
lehetővé azoknak a költségvetési tételeknek a külső tétellé minősítését is, amelyek ugyan a 
törvényi rendelkezés végrehajtását szolgálják, összegszerű meghatározásukhoz azonban 
figyelembe kell venni a minimálbért vagy az öregségi nyugdíj minimumát meghatározó 
rendeleteket is. 

A szakértői egyeztetés egyik fázisaként az államháztartási ügyekért akkor felelős 
Pénzügyminisztérium 2010. március 24-én honlapján közzétett egy módosított listát. E lista 
elemeinek túlnyomó többségét a Költségvetési Tanács elfogadta, és az általa véglegesnek 
tekintett és a technikai kivetítésekben használt külső tételek listáját 2010. május 28-án 
publikálta honlapján (ezt a jelen kiadvány M1. melléklete is tartalmazza). A májusi 
közleményében a Költségvetési Tanács javaslatot tett arra, hogy a törvényi feltételeknek 
megfelelő tételek közül melyek szerepeljenek az Áht. szerinti listán (M1. táblázat), illetve 
melyek esetében nem javasolja jogi értelemben a külső tétellé nyilvánítást (M2. táblázat). 
Ezen túlmenően, a jelenlegi költségvetési prezentációs rendszerből kiindulva a Költségvetési 
Tanács – az átláthatóság növelése érdekében – javasolta azoknak az alrendszeren belüli 
pénzeszköz-átadásoknak az elkülönített feltüntetését, amelyeket szaktörvények határoznak 
meg (M3. táblázat). Az elkülönített kezelés azzal indokolható, hogy ezek a tételek a központi 
alrendszer tényleges pénzügyi helyzetére vonatkozóan nem jelentenek érdemi információt. 

 
A költségvetési törvényben 2012-re kitűzött elsődleges egyenleg-célnak az általunk becsült 

elsődleges egyenleggel való összevetése mintegy 350 milliárd forintos rést mutat, amit 

természetesen annak figyelembe vételével kell értelmezni, hogy a korábban ismertetett 

okokból nem számolhatunk a 200 milliárd Ft nagyságrendű pénzintézeti különadó (mint külső 

tétel) beszedésével (lásd az 5. táblázat levezetését). 

5. táblázat: A 2012-es elsődlegesegyenleg-követelmény teljesülése (milliárd Ft) 

  2012 

Kitűzött elsődlegesegyenleg-cél 473,0 

MKKT kivetítés az elsődleges egyenlegre 121,3 

Eltérés az egyenlegkövetelménytől  351,7 

 

Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy ha tartós hatású – például az állami 

intézményrendszer szerkezeti átalakításán nyugvó – intézkedésekkel sikerül elérni a 

kiadások 2011. évi belső tételeket érintő visszafogását, akkor ez érdemben hozzájárulhat – 

habár önmagában nem elégséges – a 2012. évi elsődlegesegyenleg-szabály teljesítéséhez. 

Ugyanakkor, ha a 2011. évi egyenlegcél egyszeri lépések révén (például rendkívüli 

bevételek behajtása vagy fűnyíróelvű átmeneti kiadásbefagyasztás) valósul meg, akkor a 

konszolidációs igény gyakorlatilag a teljes jelzett nagyságrendben 2012-ben újra jelentkezni 

fog.  

 

Az 6. ábra összefoglalóan mutatja be a költségvetési szabályrendszerből fakadó 

követelményeket a teljes kivetítési horizonton átszámolva az elsődleges egyenlegre. A 2012-

re – mint feljebb említettük – már rögzítve van az elsődlegesegyenleg-követelmény, míg 

2012 után a reáladósságok alapján számszerűsíthetőek (lásd ehhez a 7. ábrát is). 2010-es 

követelményként azt tüntettük fel, hogy mekkora elsődleges egyenleget kellene elérni ahhoz, 

ha a kormány a költségvetésben elfogadott pénzforgalmi egyenleget szeretné elérni. 2011-re 

pedig azt ábrázoltuk, hogy a belső tételekre megfogalmazott korlát betartása mekkora 

elsődleges egyenlegre vezetne.   
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6. ábra: A költségvetési szabályrendszer érvényesülése 

 
A 7. ábra a reáladósság alakulását mutatja be az alappálya mentén. A szabályrendszer 

előírásai szerint 2010 őszén kell rögzíteni a 2013-ra várható reáladósság szinten maradását 

minimálisan biztosító elsődlegesegyenleg-követelményt, míg 2011 őszén ugyanezt 2014 

vonatkozásában kell megtenni. Az 6. ábrából leolvasható következtetésekkel összhangban 

az alappálya mentén 2013-ra körülbelül 60 milliárd Ft eltérés mutatható ki a szabály 

teljesülésétől, míg 2014-ben már további egyenlegjavító intézkedés nélkül is teljesül a 

szabály.  

7. ábra: Reáladósság alakulása (2009-es árakon, milliárd Ft) 

 
Megjegyzés: A 2013-as követelmény számszerűsítésekor feltételeztük, hogy a 2009-es korlát nem 

lesz effektív. 
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A fentiekben vizsgált állandó szabályokon túlmenően a 2010–2011 közötti időszakra a KF tv. 

18. § (5) bekezdése előírja, hogy „a Kormány olyan költségvetési törvényjavaslatot köteles 

benyújtani, amely biztosítja, hogy  …[a] maastrichti deficitmutató értéke csökken az előző évi 

értékhez képest.” Amennyiben az önkormányzati szektor egyenlegére, valamint az ESA-

hídra vonatkozóan változatlan formában átvesszük a kormányzat legfrissebb nyilvános 

prognózisát, akkor az idei évre enyhén nagyobb deficitet jelzünk előre, mint az új kormány 

által is megerősített, az eredeti költségvetésben kitűzött GDP arányában 3,8%-os maastrichti 

deficitcél. Ezt a deficitszintet ugyanakkor a költségvetés elfogadása óta eltelt időszak 

intézkedései és egyéb fejleményei fényében természetesen csak más szerkezetben lehet 

megvalósítani. Nyilvánosan elérhető, frissített kormányzati előrejelzés hiányában az MKKT 

és a kormányzat jelenlegi helyzetmegítélése közötti különbség pontos okait a külső, a belső 

és a kamattételek szerint bontva nem tudjuk bemutatni.  

 

A Költségvetési Tanács becslései a következő évekre nézve érdemben magasabb 

kormányzati hiányt mutatnak, mint amelyek a legutóbb közölt középtávú tervekben 

szerepeltek (lásd a 6. táblázat levezetését), ráadásul 2010-ről 2011-re a csökkenő trend sem 

teljesül. Ennek az átmeneti rendelkezésnek sem felelne tehát meg, ha 2010 őszén a 

kormány az itt közölt makrofiskális pályának megfelelő költségvetést nyújtana be az 

Országgyűlésnek,27 bár az állandó szabályoknak való megfeleléshez számszerűsített 

eltérésnél kisebb kiigazítás is elegendő lehet ezen átmeneti szabály betartásához. 

 

A konvergenciaprogramban lefektetett 2011-es hiánycél a kivetítésünk alapján akkor 

közelíthető meg, ha 2011-ben a kormányzat betartja a belsőegyenleg-követelményt, valamint 

beszedi a tervezett mértékben a pénzügyi szervezetek különadóját. A hiányjavulás konkrét 

mértéke függ attól, hogy milyen intézkedésekkel (pl. dologi vagy bérköltségek 

reálcsökkentése) valósul meg a kiadás-visszafogás a belső tételek esetében.28 

6. táblázat: Fiskális egyenlegmutatók 2010-2012 között (milliárd Ft) 

  2010 2011 2012 

Központi alrendszer pénzforgalmi egyenleg -939,6 -1008,6 -819,4 

Önkormányzati rendszer egyenlege -190,0 -135,0 -120,0 

Államháztartás pénzforgalmi egyenlege -1129,6 -1143,6 -939,4 

Államháztartás egyenlege (a GDP %-ban) -4,2 -4,0 -3,1 
ESA-híd (GDP %-ban) 0,2 -0,2 -0,3 

Maastrichti egyenleg (a GDP %-ban) -4,0 -4,2 -3,4 

Hivatalos maastrichti deficitcél (a GDP %-ban) -3,8 -2,8 -2,5 

Megjegyzés: MKKT becslések, kivéve a hivatalos maastrichti (vagy ESA-95) deficitcélokat, illetve 
az önkormányzati rendszerre és az ESA-hídra vonatkozó kormányzati prognózisokat, amelyek 
2010-re az elfogadott költségvetési törvényből, míg 2011-12-re a 2010. évi költségvetési 
törvényjavaslat fejezeti köteteiből származnak. (A 2010. januári konvergenciaprogram a 
hivatkozott tervszámokat megerősítette a teljes 2010-12-es időszakra.) 

 
  

                                            
27 Továbbá megjegyzendő még, hogy a KF tv. előírásai (3. § (2) bekezdés a) pont) szerint az 

elsődleges egyenleg nem lehet negatív.  
28 Ezen túlmenően, a konkrét megvalósítás a makropályát is módosítja, így a közvetett hatások is 

befolyásolhatják az egyenleg javulás mértékét. 
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2.2.3. Összehasonlítás a márciusi eredményeinkkel  
 

A 2010. márciusi technikai kivetítés29 óta több tényező hatására változott külső- és 

kamattételekre vonatkozó kivetítésünk: ilyen tényezőt jelentenek egyrészt az azóta született 

intézkedések, másrészt a módszertani fejlesztések, végül pedig a demográfiai és 

magángazdasági (éven belüli) folyamatok. (Az intézkedések korábbi elemzéseinkben még 

nem elemzett elemeiről lásd az 5. keretes írást; módszertani fejlesztéseink főbb irányairól 

összefoglalót közöl a 6. keretes írás.) Ezen túlmenően első alkalommal közlünk saját 

becslést a belső tételek folyó évi várható egyenlegére. Az alábbiakban a márciusi 

eredményekhez képest mutatjuk be a költségvetési folyamatokat illető friss értékelésünket (a 

külső tételekre vonatkozóan a teljes eltérés tényezőkre bontását az M3. melléklet M5-M9. 

táblázata tartalmazza a 2010-14 közötti időszakra).  

 

A külső (adó- és adójellegű) bevételek 2010. évi teljesülésére vonatkozó prognózisunk 

mintegy 150 milliárd Ft-tal marad el az elfogadott költségvetéstől, és 13 milliárd Ft-tal haladja 

meg saját márciusi prognózisunkat. Az előző előrejelzésünkhöz képesti elmozdulás két fő 

tényezőből adódik. Egyrészt a júliusi adócsomag intézkedései – a pénzügyi szervezetek 

különadójának, a társasági adó mérséklésének és egyéb kisebb intézkedéseknek az 

eredőjeként – több mint 80 milliárd Ft-tal növelik idén a külső bevételeket, másrészt az év 

közben bekövetkezett gazdasági folyamatok összességében mintegy 60 milliárd forinttal 

csökkentik a bevételt. Így a márciusi prognózisunkhoz képesti 13 milliárd forintos eltérés 

mögött az adóbevételek szerkezetének jelentősebb belső átrendeződése áll: elsősorban a 

pénzintézeti különadónak köszönhetően a gazdálkodó szervezetek befizetéseit mintegy 130 

milliárd Ft-tal gondoljuk magasabbnak, a fogyasztási adók területén viszont 36 milliárddal, a 

lakosság befizetéseiből és a járulékokból pedig körülbelül 80 milliárd Ft-tal kevesebb 

bevételre számítunk, mint márciusban.   

 

2011-2012-re a márciusi kiadványunkhoz képest a külső bevételek 175-200 milliárd Ft-tal 

kisebbek, aminek legfőbb oka az intézkedések közvetlen hatásaként előálló évi mintegy 150 

milliárd Ft bevételkiesés. Az alappályában ugyanis – mint már korábban leírtuk – nem tudunk 

a pénzügyi szervezetek különadójából származó bevétellel számolni pontos törvényi 

szabályozás hiányában. Az egyéb, magángazdasággal összefüggő tényezők, valamint a 

módszertani változások ezt a tartós bevételkiesést 2013-tól kezdve jelentősen mérséklik, sőt 

2014-re ellenkező előjelűre is fordítják.  

 

 

 
  

                                            
29 MKKT: Technikai kivetítés 2010-14, A teljes dokumentum (pdf) elérhető az MKKT honlapján. 

http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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5. KERETES ÍRÁS 
Az előző technikai kivetítés óta elfogadott, de korábbi hatásvizsgálatainkban nem 
érintett adóváltoztatások 

Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 
szóló 2010. évi XC. törvény zárószavazás előtti egységes javaslatáról az MKKT 2010. július 
21-én költségvetési hatásvizsgálatot (pdf) tett közzé. A pénzügyi szervezetek különadójából 
várható adóbevételeket ekkor 183,0 milliárd Ft-ra becsültük, ám a T/581/190 sz. 
zárószavazás előtti módosító javaslatban megszavazott három érdemi változást még nem 
állt módunkban figyelembe venni.   

1) A hitelintézetek az eredetileg javasolt egységes 0,45 százalékos kulcs helyett az 50 
milliárdos mérlegfőösszeg-határig kedvezményes, 0,15 százalékos kulccsal adóznak, felette 
viszont 0,5 százalékra nőtt az adó mértéke (+ 6,2 milliárd Ft adóbevétel). 

2) A pénzügyi közvetítők kikerültek az adózói körből (- 2,5 milliárd Ft). 

3) A biztosítók adókulcsa megemelkedett, adóalapjuk módosult, és a korábban javasolt 
mentességek megszűntek (összességében + 3,4 milliárd Ft).   

Így az elfogadott törvény alapján 190,1 milliárd Ft várható adóbevétellel számolunk. 

Az áfa-törvény 2010. június 17-től életbe lépett módosítása szerint a közcélú adomány után 
nem kell áfát fizetni. E törvénymódosítás hatását a 2008. évi társaságiadó-bevallás alapján 
számszerűsítettük. A bevallások szerint a gazdasági társaságok 2008-ban 22 milliárd Ft 
értékben adományoztak. A Magyar Adományozói Fórum 2009-ben készített felméréséből 
kiderül, hogy az adományok 80,3 százaléka pénzadomány, 19 százaléka természetbeni 
adomány, míg 0,7 százaléka önkéntes munka. Tekintve, hogy a pénzadományt nem terheli 
áfa, a természetbeni adományok után kb. 1 milliárd forint áfa-bevétel keletkezhetett 2008-
ban. Az áfa-kulcs 2009-ben bevezetett emelését is figyelembe véve, 2010-re 0,5 milliárd 
forinttal, a 2011és 2014 közötti időszakra pedig évente 1 milliárd forinttal kisebb bevételre 
számítunk. 

A 2010. évi LXXXIII. törvény megváltoztatja a látvány-csapatsportágak (labdarúgás, 
kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) vállalati támogatásának pénzügyi ösztönzőit. A 
támogató gazdálkodó szervezet társasági adójából adókedvezményt vehet igénybe a 
támogatás összegéig – döntésétől függően – a támogatás adóévében és az azt követő 
három adóévben. A nyújtott támogatás nem haladhatja meg a támogatott szervezet 
utánpótlás-fejlesztésre fordított igazolt kiadásainak 100 százalékát vagy a tárgyévi személyi 
jellegű ráfordítása 50 százalékát vagy a tárgyévi beruházási, felújítási értéke 80 százalékát. 

A támogatásra jogosult legfelső osztályú látvány-csapatsportok klubjai esetében jellemzően 
az NB1-es labdarúgó egyesületeknek a legnagyobb az éves költségvetésük. Ezen klubok 
2009-es éves beszámolóiban szereplő kiadási főösszegek még a legnagyobbak esetében 
sem haladták meg a 1-1,2 milliárd Ft-ot, amelyből a személyi jellegű ráfordítások legfeljebb 
250 millió Ft-ot tettek ki. A 2009-es beszámolók alapján a klubok beruházásai 
elhanyagolható mértékűek, az utánpótlás-fejlesztésre fordított összegeket azonban nem 
ismerjük.  A többi érintett sportág klubjainak, illetve általában az alsóbb osztályú klubok 
költségvetése az említett számoknál nagyságrendekkel kevesebb. Így ha viselkedési 
hatással (azaz a vállalati források nagymértékű sportba áramlásával) nem számolunk, akkor 
a társasági adó módosítása összességében a társaságiadó-bevételekben 4-8 milliárd forint 
kiesést okozhat. A várható viselkedési hatások miatt az adókedvezmények mértéke azonban 
ennek akár többszörösét is elérheti. 

A sportcélú vállalati adományozás szabályozásának módosítása az Európai Bizottság 
jóváhagyó döntése után lép életbe. Ezért jelen technikai kivetítésünkben nem számolunk 
ennek hatásával, azonban a társasági adóval kapcsolatos negatív kockázatként feltüntetjük. 

 

http://www.mkkt.hu/download/000/249/T_581_187%20z%C3%A1r%C3%B3szavaz%C3%A1s%20el%C5%91tt_100721.pdf
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A bevételi oldal főbb tételeit külön is megvizsgálva, a gazdálkodó szervezetek befizetésein 

belül több tételben is érdemi elmozdulást látunk. 2010-ben megjelenik új adófajtaként a 

pénzügyi szervezetek különadója, amelyből közvetlen hatásként idén 190,1 milliárd Ft-ra 

számíthat a költségvetés (a részletekért lásd az 5. keretes írást). 2011-től kezdve viszont a 

pénzügyi szervezetek különadójával már nem számolunk. 

A társasági adóra vonatkozó előrejelzésünk 2010-re 422 milliárd Ft, azaz 110 milliárd Ft-tal 

alacsonyabb a márciusinál.30 Ebből több mint 80 milliárd Ft-ot magyaráz a társasági adó 

10%-os alsó kulcsának kiterjesztése (-57 milliárd Ft) és a pénzügyi szervezetek 

különadójának társasági adóalapból való levonhatósága (-24 milliárd Ft). Ezen kívül a 2009. 

évi bevallások feldolgozott adatai szerint a társasági adó visszaigénylések meghaladják 

előzetes várakozásainkat, ami – még a márciusinál némiképp jobb makrogazdasági 

környezet ellenére is – tovább mozdítja lefelé a 2010. évre vonatkozó pénzforgalmi 

előrejelzésünket.  

A társasági adó módosítása 2011-ben közgazdasági eredményszemléletben – a 2010-es 57 

milliárd Ft helyett – már 120 milliárd Ft bevételkiesést jelent. Ezt ellensúlyozza egyrészt az 

időközben meginduló gazdasági fellendülés, másrészt az, hogy a pénzügyi szervezetek 

különadójának levonhatóságával 2011-ben már nem számolunk (mivel az adóbevétellel 

sem), így e hatások eredőjeként 2011-ben lényegében a 2010-essel azonos szinten marad 

az eredményszemléletű társaságiadó-bevétel. A pénzforgalmi bevétel viszont jelentősen, 80 

milliárd Ft-tal nőhet, mert a speciális adófizetési szabályok miatt 2011-ben a 2010-esnél már 

jóval kevesebb, csupán kb. 65 milliárd Ft visszaigényléssel számolunk. 2012-től kezdve a 

társasági adóból származó bevételek egyenletesen, a makropályából becsült profittömeggel 

közel arányosan nőnek. 

A társas vállalkozások idén megszüntetett különadója miatt – mint már márciusi 

anyagunkban is felhívtuk rá a figyelmet – jelentős (25 milliárd Ft-os) visszaigényléssel kell 

számolni 2010-re, bár erre (negatív) előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. Márciusi 

helyzetértékelésünket megerősítik a különadó-visszaigénylést tartalmazó előzetes 

társaságiadó-bevallási adatok, valamint az a tény is, hogy a társasági különadó számla 

halmozott pénzforgalmi egyenlege júliusban (jelentős tárgyhavi kiutalással) már negatívvá 

vált.   

Az egyszerűsített vállalkozói adó esetében márciusban alulbecsültük a gazdasági 

dekonjunktúra elhúzódásának hatását és annak hatását is, hogy az év eleji kulcsemelés 

miatt a vállalkozások számláik egy részét előző év decemberére vitték át. Az első két 

negyedévi pénzforgalmi adat alapján – a bevételek szokásos szezonalitását is figyelembe 

véve – jelenleg 18 milliárd Ft-tal alacsonyabb eva-bevételre számítunk 2010-re, mint 

márciusban (a mostani előrejelzésünk egyébként csak 2 milliárd Ft-tal tér el az elfogadott 

költségvetés előirányzatától). 2011-től kezdve eva-kivetítésünk jelentősen alacsonyabb a 

márciusinál, amit nagyobb részben az alacsonyabb 2010-es bázis magyaráz.    

  

                                            
30

 Összességében tehát már 187 milliárd Ft-tal kisebb a költségvetésben elfogadott tervszámnál.  
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A 2010-re vonatkozó bányajáradék-prognózisunk – a vártnál magasabb olajár és az első hét 

havi, általunk egyszerinek tekintett sapkagáz-kitermelés31 miatt – a márciusi 

előrejelzésünkhöz és a költségvetési előirányzathoz képest is több mint kétszeres, 109,3 

milliárd Ft. (A magas várakozást alátámasztja, hogy az első hét hónapban 69 milliárd Ft folyt 

be.) A magasabb olajár miatt a 2011–2014-es időszakban is nagyobb bányajáradék-

bevételekre számítunk, mint márciusban 

A fogyasztáshoz kapcsolódó adók területén a korábban feltételezettnél kedvezőtlenebb első 

féléves üzemanyag-fogyasztási és újautó-eladási adatok alapján a jövedéki adóban 53 

milliárd Ft-tal (5,9%-kal), a regisztrációs adóban pedig 8 milliárd Ft-tal (22,5%-kal) kevesebb 

bevételt várunk 2010-re, mint amire márciusban számítottunk. Mivel a márciusi jövedéki és 

regisztrációs adóra vonatkozó előrejelzésünk közel volt a költségvetésben szereplőhöz, ezért 

jövedéki adóban jelenleg 53 milliárd Ft, regisztrációs adóban pedig 12 milliárd Ft elmaradást 

várunk a költségvetéshez képest. Az alacsonyabb 2010-es bázis a teljes időhorizonton 

jelentősen csökkenti márciushoz viszonyítva a jövedékiadó-kivetítésünket  

Általános forgalmi adóból a magasabb vásárolt fogyasztás és az éven belüli folyamatok miatt 

25 milliárd Ft-tal több bevételre számítunk 2010-re előző kivetítésünkhöz képest, a 

költségvetéshez viszonyítva pedig 35 milliárd Ft a többlet. A változást elsősorban az okozza, 

hogy a bruttó befizetések és visszautalások szezonálisan igazított havi idősorai alapján a 

nettó áfa-bevételek az első hét hónapban túlteljesültek. Áfa-előrejelzésünk az egész 

időhorizonton némiképp magasabb, mint márciusban.  

Bár a munkapiac bér- és létszámdinamikájáról alkotott képünk március óta érdemben nem 

változott, a személyi jövedelemadó és a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok 

2010-re vonatkozó előrejelzése enyhén lefelé módosult. Az szja-befizetések 2010 első 

felében kismértékben elmaradtak a bértömeg-dinamika alapján (és a bevételek szokásos 

szezonális alakulása alapján) várttól, és a visszautalások is meghaladták az 

előrejelzésünket, ezért az idei évre várt szja-bevételt (a magánszemélyek különadójával 

együtt) 20 milliárd Ft-tal, 1821 milliárd Ft-ra csökkentettük. Ezzel előrejelzésünk már 64 

milliárd Ft-tal alacsonyabb a költségvetési tervszámnál. Hasonlóan a járulékbevételek 

legnagyobb részét kitevő munkaadói nyugdíjbiztosítási járulék első félévi alakulása azt 

mutatja, hogy márciusi feltételezésünk – miszerint az effektív járulékkulcs32 2009-ről 2010-re 

már nem csökken tovább – optimistának bizonyult, és ennek eredményeként a főbb 

járuléktételek előrejelzését 22 milliárd Ft-tal lefelé módosítottuk.  

A személyi jövedelemadó az alacsonyabb 2010-es bázis miatt a további években is 

alacsonyabb, mint a márciusi kivetítésben. A járulékbevételek esetében viszont azt 

feltételezzük, hogy az effektív járulékkulcs a gazdasági növekedés élénkülésével 

fokozatosan emelkedik hosszú távú értékére, ezért a márciusi kivetítésünkhöz képesti rés 

bezáródik 2014-re.  

  

                                            
31

 A sapkagáz kőolajtelepek felett elhelyezkedő speciális földgáztípus. 
32

 Az effektív járulékkulcs a ténylegesen befolyó járulékbevétel és a nemzetgazdasági bértömeg 
hányadosa.  
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A Munkaerő-piaci Alapot megillető hozzájárulások között a rehabilitációs hozzájárulásra 

vonatkozó előrejelzésünk – az első hét hónap vártnál jóval alacsonyabb szezonális 

teljesülése alapján – jelentősen, 9 milliárd Ft-tal alacsonyabb a márciusihoz képest, és ez a 

szinteltolódás részben megmarad a teljes kivetítési horizonton.   

Végezetül, a vártnál kevesebb illetékbevétel folyt be 2010 első félévében. Ennek 

legfőképpen az az oka, hogy az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok vagyoni betétének 

adásvételéhez fűződő új illetékfajtából a vártnál jóval kevesebb bevétel keletkezett. Ezért a 

központi költségvetés 2010. évi illetékbevételeinek előrejelzését 29 milliárd Ft-tal, 78 milliárd 

Ft-ra csökkentettük, és ez a csökkentés kihat a teljes kivetítési horizontra. 

A külső kiadások területén az előrejelzési módszertanunkban március óta végrehajtott 

változtatások és a külső tételek körének megváltozása a 2010-re vonatkozó előrejelzésünket 

csak igen kismértékben befolyásolta. Ugyanakkor 2011–2014-ben – részben a halmozódás, 

részben az intézkedésekből fakadó makrogazdasági sokkok hatására – jelenlegi alappályánk 

folyamatosan távolodik a márciusitól. A 2011–2014 közötti időszakban a 2010. évi 

intézkedések áthúzódó és halmozódó hatásai miatt illetve a módosult makrogazdasági 

prognózis miatt összesen 60-80 milliárd Ft-tal csökkent a külső – az MNB veszteségtérítés 

nélkül számított – kiadások nagysága. 

A 2010-es családi támogatásokra vonatkozó előrejelzésünk márciushoz képest lényegében 

változatlan maradt, így a 2010. évi költségvetési előirányzathoz képest mutatkozó 

kismértékű – 1,1%-os – negatív eltérés továbbra is fennáll. A családipótlék-kiadásokban 

2010-ről 2011-re 2,7%-os csökkenést várunk, amelynek két, nagyságrendjét tekintve 

hasonló jelentőségű oka van: a 0-18 éves lakosság létszámának csökkenése, a tanulókra 

vonatkozó jogosultsági korhatár 23-ról 20 évre csökkentése. A gyesben részesülők létszáma 

az év első felében fokozatosan emelkedett különösen a dunántúli megyékben – 

feltételezhető, hogy ez az állásvesztésekkel lehet összefüggésben, ezért a válság elmúltával 

a trend megszűnhet, vagy akár vissza is fordulhat. 

A terhességi és gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj esetében a technikai 

kivetítéseket kismértékben felfelé módosítottuk, figyelembe véve az első félév teljesülési 

adatait és az éven belüli szezonális lefutást.  

A munkanélküliség idejére folyósított passzív (munkanélküliségi) ellátások teljesülését a 

márciusi számításoknál 6,8%-kal – mintegy 10 milliárd forinttal – alacsonyabb szinten várjuk. 

Ezt az eltérést egyrészt az indokolja, hogy a munkanélküliek számára vonatkozó előrejelzés 

kisebb lett, másrészt a passzív ellátásban részesülők munkanélküliekhez viszonyított aránya 

jelentősebb mértékben esett vissza, mint azt márciusban feltételeztük. A tételre vonatkozó 

várakozásaink a módosítást követően megegyeznek a költségvetési előirányzattal. Ennek a 

folyamatnak köszönhetően 2011-ben az ellátások szintje továbbra is alacsonyabb lesz, mint 

azt márciusban vártuk. Jelenlegi becslésünk 2012–2014-re meghaladja a korábbi értékeket, 

aminek jelentős része a munkanélküliségre vonatkozó pesszimistább várakozásainkból 

fakad.  
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A táppénzkiadások számításában jelentős módszertani fejlesztéseket hajtottunk végre, 

amelyek következtében a passzív (állásvesztés utáni) táppénzt más ellátásoktól elkülönítve, 

és az eddigiektől eltérő hatásokból levezetve vetítettük ki. E változás az MKKT saját 

becslését 5,9 milliárd forinttal (6,3%-kal) csökkentette márciushoz képest, a költségvetési 

törvényhez képesti eltérést pedig 8,4 milliárd forintra növelte. A 2010 utánra feltételezett 

kiadáscsökkenést – a módszertani fejlesztés mellett – a makrogazdasági feltétekből fakadó 

alacsonyabb bérdinamika és a korábban feltételezettnél lassabban növekvő fajlagos 

ellátások indokolják. 

A nyugdíjkiadások várható nagyságát kismértékben – 0,2%-kal – módosítottuk lefelé az év 

közepéig ismertté vált tényadatok és az intézkedések közvetett hatásainak eredőjeként. Az 

így 6,3 milliárd forinttal alacsonyabbra várt nyugdíjkiadások és a költségvetési előirányzat 

közötti szerény eltérés tovább csökkent. Az év hátralévő részében nem látunk 

nyugdíjkiadások alul- vagy felülteljesülését valószínűsítő gazdasági vagy demográfiai 

folyamatot, hozzátéve, hogy a nyugdíjba vonulás feltételeit érintő későbbi változások az új 

megállapítások számát némileg eltéríthetik a várttól. A 2011 és 2014 közötti időszak 

esetében korábbi várakozásainknál 1,3-1,4%-kal alacsonyabb nyugdíjkiadásokat 

valószínűsítünk. Várakozásainkat elsősorban a módosult makrogazdasági feltételezésekre 

épített és a kivetítési horizonton halmozódó, évről-évre alacsonyabb mértékű 

nyugdíjindexálás befolyásolja. A makrogazdasági folyamatok indexáláson keresztül ható 

kiadáscsökkentő hatását 2010-ben még nem, 2011 és 2014 között viszont már figyelembe 

vesszük. Ennek oka az, hogy a már meghirdetett és januárban végrehajtott nyugdíjemelés 

utólagos – lefelé történő – korrekciójára nincs lehetőség. A módosított feltételezések a 2011–

2014-es időszakban 35 és 45 milliárd forinttal csökkentik a nyugdíjkiadások márciusi 

kivetítés szerinti nagyságát. 

A bérgarancia-kifizetéseket új, a korábbinál megalapozottabb módszerrel becsültük meg és a 

jelen kiadványban először külön is feltüntettük. Várakozásaink szerint a tétel jelentős 

mértékben – 24%-kal, vagyis 1,9 milliárd forinttal –a költségvetésben szereplő terv alatt 

marad.  

Az MNB veszteségtérítése a 2010-es költségvetést nem terheli, hiszen a jegybank 2009-ben 

65,5 milliárd Ft eredményt ért el, így eredménytartaléka 75 milliárd Ft-ra emelkedett. 

Várakozásunk szerint 2011–14 között csak egyszer, 2012-ben, 3,9 milliárd Ft értékben kerül 

sor költségvetési veszteségtérítésre.33  A márciusi technikai kivetítésünkben 2011-14 között 

minden évben számítottunk költségvetési térítésre. A sokkal kedvezőbb jegybanki 

eredménypálya mögött két fő ok áll: egyrészt a hozamprognózis alapján a teljes kivetítési 

horizonton csökkent a devizatartalék és kéthetes kötvényállomány közti hozamkülönbség, 

ami a nagy állományok miatt jelentősen javítja a bank eredményességét minden évben. 

Másrészt rövid távon az is fontos tényező, hogy az idei év első félévének folyamatai sokkal 

kedvezőbben alakultak, mint azt a márciusi kivetítésben feltételeztük, elsősorban a 

devizatartalékok részleges piacra vezetésével elért árfolyamnyereség miatt. 

  

                                            
33 A forintárfolyam kiegyenlítési tartalék feltöltésére sem lesz szükség a 2014-ig tartó kivetítés 

horizontján. A deviza értékpapírok kiegyenlítési tartalékára pedig nem adunk előrejelzést, így az 
esetleges feltöltési kötelezettségre sem. 
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A nettó kamatkiadás jelen kivetítésünk szerint 2010-ben várhatóan 973,4 milliárd Ft lesz, ami 

a – kamatkockázati tartalékot nem tartalmazó – költségvetési előirányzattól mintegy 75 

milliárd Ft-tal marad el, ennek megfelelően a költségvetési törvényben szereplő 50 milliárd 

Ft-os kamatkockázati tartalékot nem kell felhasználnia a kormányzatnak. A márciusi 

kivetítésben szereplő nettó kamatkiadásokhoz képest is alacsonyabb adósságszolgálatot 

valószínűsítünk a 2010–2014 közötti kivetítési időszakra. Ennek fő oka, hogy kedvezőbb 

pénzügyi környezettel számolunk, mint a márciusi kiadványban. Az elsődlegesegyenleg-

pálya két kivetítés közti változásának hatása elenyésző az adósságfinanszírozási 

költségeire.   

Márciusi kivetítésünkben 2010-re vonatkozóan változatlan formában vettük át a belső 

tételekre elfogadott törvényi előirányzatokat. Mostani elemzésünkben publikált becslésünk 

összességében csak nagyon kis mértékben – bár eltérő szerkezetben – mintegy 5 milliárd 

Ft-tal – kedvezőbb egyenlegre vezet.34 Az okok a következők. A felülről nyitott előirányzatok 

és a közvetlenül kiadásra át nem csoportosítható bevételek egyenlegét az elkülönített állami 

alapokkal együtt összességében mintegy 103 milliárd Ft-tal rosszabbra várjuk a 

tervszámokhoz képest. A zárt előirányzatok e0setében több mint 150 milliárdos túlfutás 

valószínűsíthető, de ennek csak egy része valósítható meg feltételezésünk szerint: kb. 60%-

a az általános és céltartalék felhasználásából (kb. 90 milliárd Ft), míg közel egynegyede a 

felhalmozott maradványállományok általunk becsült csökkenésével (kb. 43 milliárd Ft). A 

többletköltésre irányuló nyomás fennmaradó része (20 milliárd Ft) a költségvetési 

intézmények szállítóknál fennálló tartozásainak növekményében fog lecsapódni. Tekintve, 

hogy a felhasznált tartalékokból finanszírozott túlköltések nem rontják a költségvetés hiányát, 

összességében mintegy 143 milliárd Ft deficittöbbletre jutunk, amit teljes mértékben 

ellensúlyoz a jogszabályok értelmében idén fel nem használható stabilitási és 

kamatkockázati tartalék együttesen 148 milliárd Ft-os értéke. A kettő különbségeként adódik 

az elfogadott költségvetési előirányzatokhoz képesti 5 milliárd Ft körüli többlet.  

  

                                            
34 Fontos hangsúlyozni, hogy a kivetítésünk során azzal a technikai feltételezéssel éltünk, hogy a 

júniusban meghozott megtakarítási intézkedések (1132/2010 Kormányhatározat) 100%-ban 
kikényszeríthetők. A várt kiadáscsökkentés megvalósulását azonban komoly kockázatok övezik. 
Például a 2004. évi zárolások hatásosságát vizsgáló empirikus elemzésünk során azt találtuk, hogy 
egy egység zárolásakor 0,46 egység kiadáscsökkenés figyelhető csak meg a központi költségvetési 
szerveknél.  
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6. KERETES ÍRÁS 
Módszertani fejlesztések a márciusi kivetítéshez képest 

Márciusi anyagunkhoz képest több területen is finomodott az adóbevételek kivetítésének 
módszertana. Az APEH-hel folytatott együttműködés eredményeként a személyi 
jövedelemadó és a társasági adó modellezésében is támaszkodunk mikroszintű (tehát 
egyénekre és vállalatokra vonatkozó) bevallási adatokra. Az szja-ban az adójóváírás 
számításához használjuk az egyéni szintű adatokat, ami azért ad pontosabb eredményt a 
korábbi, aggregált alapokon nyugvó előrejelzésünkhöz képest, mert figyelembe tudjuk venni 
az év tört részében dolgozókat. (Az adójóváírás maximális összege függ a ledolgozott 
hónapok számától.)  

A társasági adó elemzésében jelenlegi módszertanunk ugyancsak részben vállalati szintű 
adatokra támaszkodik. Ez több szempont miatt is pontosabb előrejelzést tesz lehetővé. 
Egyrészt 2010-től több vállalat adózhat a 10%-os társaságiadó-kulcs szerint. Annak 
modellezése, hogy a vállalatok mely köre válik jogosulttá, elsősorban vállalati szintű 
adatokkal lehetséges. Másrészt a társasági adóval kapcsolatos adókedvezmények és 
adómentességek is jelentősen eltérnek az egyes cégek között, így ezeket sem lehet 
pontosan megragadni aggregált adatok segítségével. Továbbá a mikroszintű adatok 
segítségével lehet elemezni annak a következményeit, hogy egyes cégek veszteségesek.  

A makroszintű adatokat használó adómódszertanainkban is történtek március óta 
jelentősebb fejlesztések. A 2010 első hónapjaiban befolyt adóra vonatkozó információt 
minden nagy tétel előrejelzésébe precízen beépítettük. Az szja területén külön vizsgáljuk a 
befizetéseknek az éven belül becsült bértömeghez viszonyított alakulását és a kiutalásokat. 
Hasonlóan figyelemmel kísérjük az éven belüli járulékbevételek bértömeghez viszonyított 
alakulását is. Az általános forgalmi adó esetében szezonálisan igazítjuk külön a 
befizetéseket és külön a visszautalásokat, és ennek tükrében elemezzük, hogy az éven 
belüli folyamatok összhangban vannak-e éves előrejelzésünkkel. 

Az általános forgalmi adó modellezésében márciusban a vásárolt fogyasztást, a lakossági 
beruházásokat és a kormányzat áru- és szolgáltatás-vásárlását használtuk adóalapként; ezt 
most kiegészítettük a kormányzati beruházások általunk készített becslésével. Az adóalap 
pontosabb közelítéséhez szükséges adórés becslését is pontosítottuk a lakossági 
beruházások területén a KSH lakásstatisztikai adatainak felhasználásával. 

A munkaadói nyugdíjjárulék effektivitási rátáját a 2011-2014 közötti időszakban nem 
lineárisan jelezzük előre, hanem az empirikus adatokkal összhangban a kibocsátási rés 
alakulásához kötjük.   

 A kiadási tételek módszertanának változásai részben a felhasznált adatok 
részletezettségének illetve az ezekből becsült paraméterek, részben a kiadások alakulását 
magyarázó változók módosításával függnek össze.  

A munkanélküli ellátások esetén változás, hogy külön becsültük meg az ellátási arányt az 
egymást követő ellátási szakaszokra. Ez lehetővé tette annak figyelembe vételét, hogy a 
különböző ellátás-típusokba eltérő késleltetéssel „érnek be” a válság következtében 
munkanélkülivé vált csoportok. 

A táppénzkiadások előrejelzése jelentősen módosult, mivel a passzív (állásvesztés utáni) és 
nem passzív táppénzen töltött napokat elkülönítve számítjuk ki. A passzív táppénzes esetek 
számát a munkanélkülivé válók várható létszámából, míg a nem passzív táppénzes eseteket 
a foglalkoztatotti létszámból vezettük le. 

A nyugdíjkiadások előrejelzése alapvetően nem változott meg, azonban az eddigi ötéves 
kohorszok helyett koréves adatokra alapoztuk létszám-előrejelzésünket, ami a 
nyugdíjkorhatár körüli életkorokra pontosabb előrejelzést tesz lehetővé.  
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Melléklet 

M1. Javaslat a külső tételek listájára 

M1. táblázat: Javaslat a külső tételek listájára 

A költségvetési tétel alapjául szolgáló törvényi rendelkezés (és 
az ezt esetenként kiegészítő minimálbért és öregségi 
nyugdíjminimumot meghatározó kormányrendelet) 

Költségvetési tétel 
megnevezése 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 20. § (4)  Közúti bírságbevételek 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Lakossági illetékek 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról 24–30. § 

Álláskeresési támogatások 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról 41/A–42/A § 

Rehabilitációs hozzájárulás 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 17/A–17/G. § Cégautó-adó 

1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről 32–35. § Játékadó 

1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről 183. § Kártérítési járadék 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 20. § Bányajáradék 

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról 1–15. § Bérgarancia-kifizetések 

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról 1–15. § 
Bérgarancia-támogatás 
törlesztése 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Személyi jövedelemadó 

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 
egyes termékek termékdíjáról 11–13. §, valamint a 2. számú 
melléklet 

Csomagolóeszközök 
termékdíja 

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 
egyes termékek termékdíjáról 16–17. §, valamint az 5. számú 
melléklet 

Kenőolajok termékdíja 

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 
egyes termékek termékdíjáról 18–19. §, valamint a 6. számú 
melléklet 

Akkumulátorok termékdíja 

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 
egyes termékek termékdíjáról 19/C–19/D §, valamint a 8. számú 
melléklet 

Reklámhordozó papírok 
termékdíja 

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 
egyes termékek termékdíjáról 19/E. §, valamint a 9. számú melléklet 

Elektromos és elektronikai 
berendezések termékdíja 

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá 
egyes termékek termékdíjáról 9–10. §, valamint az 1. számú 
melléklet 

Gumiabroncs-termékdíjak 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 5–
24. § 

Társasági adó 

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített 
befizetéséről 3. § (2) a) és a törvény melléklete 

Közteherjegy után befolyt 
járulék 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
18. § 

Korkedvezmény-biztosítási 
járulék 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
18. § (4) 

Munkáltatói táppénz-
hozzájárulás 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
18-19. § 

Biztosított által fizetett 
nyugdíjjárulék 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
18-19. § 

Munkáltatói nyugdíjbiztosítási 
járulék 
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A költségvetési tétel alapjául szolgáló törvényi rendelkezés (és 
az ezt esetenként kiegészítő minimálbért és öregségi 
nyugdíjminimumot meghatározó kormányrendelet) 

Költségvetési tétel 
megnevezése 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
18–20. § 

Biztosítotti 
egészségbiztosítási járulék 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
18–20. § 

Munkáltatói 
egészségbiztosítási járulék 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
24–26. § 

Egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulék 
Munkaerő-piaci Alapot 
megillető hányada 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
34–39. § 

Megállapodás alapján fizetők 
járulékai 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
39. § 

Egészségügyi szolgáltatási 
járulék 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 23–
36. § 
168/1997. (X. 6.) kormányrendelet a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  

Rokkantsági és baleseti 
rokkantsági nyugdíj 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 37–
43/A. §, 68. §; 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről 5–13. § és 34–39. § 

Megállapodás alapján fizetők 
járulékai 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 44–
61. § 
168/1997. (X. 6.) kormányrendelet a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  

Hozzátartozói nyugellátás 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 7–22. 
§ 
168/1997. (X. 6.) kormányrendelet a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról  

Öregségi nyugdíj 

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a 
magánnyugdíjpénztárakról 123. § (6) és (8). 

Magánnyugdíjpénztárak 
átutalásai, pénztártagok 
visszalépése  

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a 
magánnyugdíjpénztárakról 23. § (1) 

Magánnyugdíjpénztárak 
átutalásai, rokkantsági 
nyugellátás 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
40–42. §  
295/2009. (XII. 21.) kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 

Terhességi-gyermekágyi 
segély  

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
42/A–42/D 
295/2009. (XII. 21.) kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 

Gyermekgondozási díj 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
43–49. § 
295/2009. (XII. 21.) kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról  

Táppénz 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
57–60. § 

Baleseti járadék 

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 2–5. § 
Százalékos mértékű 
egészségügyi hozzájárulás 

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 6–9. § 
Tételes egészségügyi 
hozzájárulás 
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A költségvetési tétel alapjául szolgáló törvényi rendelkezés (és 
az ezt esetenként kiegészítő minimálbért és öregségi 
nyugdíjminimumot meghatározó kormányrendelet) 

Költségvetési tétel 
megnevezése 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 25. § (1), illetve  
168/1997. (X. 6.) kormányrendelet a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 11. § 

Gyermeknevelési támogatás 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 25. § (2) 
168/1997. (X. 6.) kormányrendelet a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 11. § 

Gyermekgondozási segély 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 7. § (2) és 11. § 
2009. évi LXXIX. törvény a gyermekek védelméről; 1997. évi XXXI. 
törvény a gyámügyi igazgatásról 

Családi pótlék 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 31. §  
168/1997. (X. 6.) kormányrendelet a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

Anyasági támogatás 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról 22–23. § 
168/1997 kormányrendelet 11. § 

Fogyatékossági támogatás 
és a vakok személyi járadéka 

2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 65. § MNB-veszteség 

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 1–29. § Egyszerűsített vállalkozói adó 

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról Regisztrációs adó 

2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról 7–7/B. 
§ 

Egyéb lakossági adók, egyéb 
vámbefizetések utólagos 
elszámolásából 

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól 

Jövedéki adó 

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól 64–71. § 

Bérfőzési szeszadó 

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 1–27. § 
Gazdasági társaságok egyéb 
befizetései  

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 1–27. § 
Energiaellátók 
jövedelemadója 

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 1–27. § Környezetterhelési díj 

2003. évi LXXXVI. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról 

Szakképzési hozzájárulás 

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 1–11. § Energiaadó 

2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 2. 
§ (a) 

Innovációs járulék 

2006. évi LIX. törvény 2006. évi LIX. törvény az államháztartás 
egyensúlyát javító különadóról és járadékról 4. § 

Hitelintézeti járadék 

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító 
különadóról és járadékról 

Magánszemélyek különadója 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Általános forgalmi adó 

2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról 4. § Rehabilitációs járadék 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozata 
EU költségvetéséhez való 
hozzájárulás, brit korrekció 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozata 
Cukorágazati hozzájárulás 
beszedési költség 
megtérítése 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozata 
Hollandia és Svédország 
számára teljesítendő bruttó 
csökkentés 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozata 
Vámbeszedési költség 
megtérítése 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat és az 1150/2000/EK, 
Euratom tanácsi rendelete 

Áfa alapú hozzájárulás az EU 
költségvetéséhez 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat és az 1150/2000/EK, 
Euratom tanácsi rendelete 

GNI alapú hozzájárulás 
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A költségvetési tétel alapjául szolgáló törvényi rendelkezés (és 
az ezt esetenként kiegészítő minimálbért és öregségi 
nyugdíjminimumot meghatározó kormányrendelet) 

Költségvetési tétel 
megnevezése 

2009. évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat 
terhelő adóról 

Egyes vagyontárgyak adója 

Törvényjavaslat: T/581 (elfogadva, a köztársasági elnök aláírására 
vár) 

Pénzügyi szervezetek 
különadója 

 
  



47 

M2. táblázat: Külső tételnek minősíthető, de a listára nem javasolt tételek 

A költségvetési tétel alapjául szolgáló törvényi rendelkezés (és az 
ezt esetenként kiegészítő minimálbért és öregségi 
nyugdíjminimumot meghatározó kormányrendelet) 

Költségvetési tétel 
megnevezése 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról, 81–82. § 

Erdőfenntartási járulék 
áthúzódó befizetése 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról, 81–82. § 

Erdővédelmi járulék 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 21–23. § Földvédelmi járulék 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 24–25., 56–57. § 
Földvédelmi és talajvédelmi 
bírság 

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 50–51. § Halvédelmi bírság 

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról, 84. § 

Vadvédelmi bírság 

1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1–4. § 

1% szja közcélú 
felhasználása 

2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról 45–46. §, 
illetve a Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról 189–200. cikk 

Ügyfélnek visszajáró 
vámbiztosíték, egyéb 
vámvisszatérítések 

1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból 
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 10–11. §, 1991. évi XXV. törvény 
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az 
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges 
kárpótlásáról 3. sz. melléklete 

Vagyoni kárpótlás 

1997. évi X. törvény a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. 
törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról 

Az 1947-es Párizsi 
Békeszerződésből eredő 
kárpótlás, kárpótlási jegy 

1991. évi XII. törvény egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetve egyes 
nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről 2. §(3) 

Kitüntetésekhez, címekhez 
kötött pótlékok 

1991. évi XII. törvény egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetve egyes 
nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről 2. §(3) 

Tudományos fokozattal 
rendelkezők nyugdíj-
kiegészítése 

1992. évi LII. törvény a nemzeti gondozásról 1–7. § 
Nemzeti gondozotti 
ellátások 

2004. évi CVI. törvény a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a 
Népművészet Mestere járadékáról 4. § 

Kiváló és érdemes 
művészek, népművészet 
mesterei járadéka 

1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről 13–13.B§  
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 7–22. § 

Polgármesterek nyugdíja és 
közszolgálat járadéka 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
22. § 

Utazásiköltség-térítés 

Európai Tanács 1408/71/EGK és 574/72/EGK sz. rendeletei,  
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
27–28. § 

EU-tagállamokkal 
kapcsolatos elszámolások 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
27–28. § 

Nem EU-tagállamokkal 
kapcsolatos elszámolások 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
27–28. § 

Külföldi sürgősségi 
gyógykezelés 
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M3. táblázat: Javaslat a külön kezelt külső tételek listájára 

A költségvetési tétel alapjául szolgáló törvényi rendelkezés (és az 
ezt esetenként kiegészítő minimálbért és öregségi 
nyugdíjminimumot meghatározó kormányrendelet) 

Költségvetési tétel 
megnevezése 

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 4/A–5. § 

Járulékkedvezmény 
megtérítése 

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 64. § Költségvetési támogatás 

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 4. § 
Játékadó Nemzeti Kulturális 
Alapot megillető része 

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról 181–192/A. §, 2001. évi XCV. törvény a 
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról 203–215. § 

Rendvédelmi szervek és a 
Magyar Honvédség 
hivatásos állományú tagjai 
kedvezményes 
nyugellátásainak 
kiadásaihoz hozzájárulás 

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 4/A–5. § 

Munkaerő-piaci Alap általi 
megtérítések az 
Egészségügyi Alapnak 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 26. 
§ 

A gyedben részesülők utáni 
nyugdíjbiztosítási járulék 
címen az Egészségügyi 
Alaptól átvett pénzeszköz 
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M2. A külső tételek egyenlege 

M4. táblázat: Külső tételek pénzforgalmi szemléletben, 2010–2014 (milliárd Ft) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

KÜLSŐ BEVÉTELEK 

Gazdálkodó szervezetek befizetései  

Társasági adó* 421,8 504,3 547,8 553,4 590,5 

Memo: Társasági adó pénzforgalmi korrekciója* -74,5 6,9 22,4 -1,4 6,5 

Hitelintézeti járadék 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Pénzügyi szervezetek különadója 190,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cégautó-adó 26,3 27,1 27,9 28,7 29,6 

Energiaellátók jövedelemadója 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Társas vállalkozások különadója -25,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 

Egyszerűsített vállalkozói adó 184,3 190,3 196,6 203,1 209,7 

Ökoadók 26,1 26,8 27,6 28,4 29,3 

Bányajáradék 109,3 87,3 93,0 92,7 92,1 

Játékadó 57,1 56,7 56,5 56,4 56,3 

Egyéb befizetések 32,7 33,8 36,0 39,2 43,7 

Egyéb külső központosított bevételek 26,2 26,9 27,8 28,8 29,6 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Általános forgalmi adó 2339,7 2481,3 2635,9 2806,3 2990,5 

Jövedéki adó 839,5 857,1 874,7 892,4 911,7 

Regisztrációs adó 27,2 34,6 44,0 55,9 71,0 

Lakosság befizetései 

Személyi jövedelemadó és magánszemélyek 
különadója 1821,6 1773,4 1864,1 1986,7 2121,3 

Adóbefizetések 3,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Illeték befizetések 77,9 70,2 77,4 86,8 99,3 

Egyes vagyontárgyak adója 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési 
költség megtérítése 

8,5 9,1 9,9 10,8 11,8 

Munkaerő-piaci Alap 

Szakképzési hozzájárulás 45,3 47,6 50,5 53,4 56,7 

Rehabilitációs hozzájárulás 53,7 68,5 67,3 67,3 67,3 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 
Munkaerő-piaci Alapot megillető hányada 

175,0 182,0 192,3 201,0 212,2 

Bérgarancia-támogatások törlesztése 0,9 1,3 1,0 1,0 1,0 

Nemzeti Kulturális Alap 

Játékadó bevétel ötös lottóból 11,7 12,8 13,9 15,0 16,3 

*
 A társasági adó a szabályozásváltozások miatt 2010-ről 2011-re a közgazdasági eredmény-
szemléletben szinten marad, azonban a 2009. évi bevallások kiugró visszaigénylései a 2010. évi 
pénzforgalmat jelentősen csökkentik. Így 2010-ről 2011-re nő a pénzforgalmi szemléletű bevétel. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

Innovációs járulék 23,4 24,6 25,7 26,9 28,1 

Nyugdíjbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék 2193,3 2292,2 2409,3 2529,0 2658,8 

Egyéb járulékok és hozzájárulások 122,9 130,8 134,9 139,1 143,8 

Késedelmi pótlék és bírság 10,6 10,8 11,7 13,0 14,5 

Egészségbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék 594,8 627,7 665,5 704,3 746,4 

Egyéb járulékok és hozzájárulások 44,8 46,6 47,9 49,1 50,5 

Egészségügyi hozzájárulás 51,8 49,7 52,5 55,3 58,4 

Késedelmi pótlék és bírság 3,3 3,3 3,6 4,0 4,5 

KÜLSŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9536,2 9689,0 10208,5 10741,3 11357,8 

        

KÜLSŐ KIADÁSOK 

Nyugellátások 2903,3 2993,6 3112,2 3202,7 3381,0 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 225,7 232,6 252,0 261,1 275,8 

MNB-veszteségtérítés  0,0  0,0  3,9  0,0  0,0 

Családi támogatások, szociális juttatások 

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 443,7 433,2 426,8 409,6 406,3 

Jövedelempótló és kiegészítő szociális 
támogatások (külsőnek minősülő) 

30,7 30,8 31,0 31,0 31,1 

Munkaerő-piaci Alap  

Passzív ellátások 143,0 131,6 128,9 121,4 113,9 

Bérgarancia kifizetések 6,1 4,9 4,8 4,8 4,9 

Egészségbiztosítási Alap 

Táppénz 88,2 93,7 98,0 102,5 107,4 

Gyed 92,7 94,2 94,4 95,6 97,1 

Terhességi-gyermekágyi segély 39,5 40,0 41,2 42,7 44,0 

KÜLSŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN 3972,8 4054,6 4193,2 4271,4 4461,5 

        

KÜLSŐ TÉTELEK EGYENLEGE 5563,4 5634,4 6015,3 6469,8 6896,2 
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M3. A kivetítés változásának tényezőkre bontása 

M5. táblázat: A márciusi kivetítéshez viszonyított eltérés tényezőkre bontása, 2010 
(milliárd Ft) 

 
Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

KÜLSŐ BEVÉTELEK 

Gazdálkodó szervezetek befizetései 

Társasági adó -60,1 -57,2 -22,3 31,7 -110,0 

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 190,1 0,0 0,0 190,1 

Cégautó-adó 0,0 0,0 -0,3 3,0 2,7 

Energiaellátók jövedelemadója 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 

Társas vállalkozások különadója 3,1 0,0 0,0 1,5 4,6 

Egyszerűsített vállalkozói adó 0,0 0,0 0,2 -17,8 -17,6 

Ökoadók 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 

Bányajáradék 8,0 0,0 0,0 51,5 59,5 

Játékadó 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,2 

Egyéb befizetések -0,2 0,0 0,0 0,2 -0,1 

Egyéb külső központosított bevételek 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Általános forgalmi adó 16,1 -0,5 -5,0 14,8 25,4 

Jövedéki adó 0,0 0,0 -0,3 -53,0 -53,3 

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 -7,9 -7,9 

Lakosság befizetései 

Személyi jövedelemadó és 
magánszemélyek különadója 7,5 -7,6 -0,3 -21,3 -21,8 

Adóbefizetések 0,0 -4,4 0,0 -0,4 -4,8 

Illeték befizetések -8,7 -0,8 0,0 -19,3 -28,9 

Egyes vagyontárgyak adója 0,0 -1,2 -1,1 2,3 0,1 

Vám- és cukorágazati hozzájárulás 
beszedési költség megtérítése -0,3 0,0 0,0 0,7 0,4 

Munkaerő-piaci Alap 

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék Munkaerő-piaci Alapot megillető 
hányada 0,0 0,0 -0,6 0,8 0,1 

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nemzeti Kulturális Alap 

Játékadó bevétel ötös lottóból 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

Innovációs járulék -0,5 0,0 –0,7 1,8 0,5 

Nyugdíjbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék -20,6 0,0 -2,1 1,0 -21,7 
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Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

Egyéb járulékok és hozzájárulások  5,5 0,0 0,6 -0,2 5,9 

Késedelmi pótlék és bírság 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

Egészségbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék -0,9 0,0 -0,6 1,4 -0,1 

Egyéb járulékok és hozzájárulások -0,8 0,0 -0,5 0,6 -0,8 

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 -0,1 -3,6 -3,6 

Késedelmi pótlék és bírság -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 

KÜLSŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN -48,1 118,4 -33,3 -24,1 12,9 

 

KÜLSŐ KIADÁSOK 

Nyugellátások 0,0 0,0 0,1 -6,4 -6,3 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 

MNB-veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Családi támogatások, szociális juttatások 

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Jövedelempótló és kiegészítő szociális 
támogatások (külsőnek minősülő) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Munkaerő-piaci Alap  

Passzív ellátások -2,1 0,0 0,0 -7,7 -9,7 

Bérgarancia kifizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egészségbiztosítási Alap 

Táppénz -5,9 0,0 0,1 -0,1 -5,9 

Gyed -1,4 0,0 0,0 2,3 0,9 

Tgyás 1,7 0,0 0,0 -1,5 0,2 

KIADÁSOK ÖSSZESEN -7,7 0,0 0,3 -8,4 -15,8 

 

KÜLSŐ TÉTELEK EGYENLEGE -40,4 118,4 -33,6 -15,8 28,7 
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M6. táblázat: A márciusi kivetítéshez viszonyított eltérés tényezőkre bontása, 2011 
(milliárd Ft) 

 
Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

KÜLSŐ BEVÉTELEK 

Gazdálkodó szervezetek befizetései 

Társasági adó 34,5 -119,8 -10,7 30,8 -66,0 

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cégautó-adó 0,0 0,0 -0,5 3,1 2,6 

Energiaellátók jövedelemadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Társas vállalkozások különadója -1,0 0,0 0,0 0,1 -1,0 

Egyszerűsített vállalkozói adó -4,6 0,0 0,4 -18,9 -23,1 

Ökoadók 0,0 0,0 -0,2 0,5 0,2 

Bányajáradék 7,7 0,0 0,0 47,0 54,6 

Játékadó 0,0 0,0 0,0 -5,4 -5,5 

Egyéb befizetések -0,3 0,0 -0,1 0,3 0,0 

Egyéb külső központosított bevételek 0,0 0,0 -0,4 0,3 -0,1 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Általános forgalmi adó 37,2 -1,0 -27,7 -5,0 3,5 

Jövedéki adó 0,0 0,0 -2,1 -69,7 -71,8 

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 

Lakosság befizetései 

Személyi jövedelemadó és 
magánszemélyek különadója -0,2 -15,4 -9,7 -7,7 -33,0 

Adóbefizetések 0,0 -7,4 0,0 0,0 -7,4 

Illeték befizetések -10,3 -1,5 -0,1 -26,9 -38,7 

Egyes vagyontárgyak adója 0,0 -1,2 -1,1 1,2 -1,2 

Vám- és cukorágazati hozzájárulás 
beszedési költség megtérítése -0,3 0,0 0,0 0,7 0,5 

Munkaerőpiaci Alap 

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 -0,4 3,2 2,8 

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék Munkaerő-piaci Alapot megillető 
hányada 

-0,6 0,0 -2,0 2,8 0,1 

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nemzeti Kulturális Alap 

Játékadó bevétel ötös lottóból 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

Innovációs járulék -0,9 0,0 -1,3 2,7 0,6 

Nyugdíjbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék -16,1 0,0 -11,8 24,0 -3,8 

Egyéb járulékok és hozzájárulások  5,7 0,0 0,5 -0,4 5,8 

Késedelmi pótlék és bírság -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 
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Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

Egészségbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék -1,2 0,0 -3,3 5,5 1,0 

Egyéb járulékok és hozzájárulások -0,4 0,0 -0,6 0,6 -0,4 

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 -0,5 -2,9 -3,4 

Késedelmi pótlék és bírság -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 

KÜLSŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 47,2 -146,3 -71,7 -27,9 -198,7 

 

KÜLSŐ KIADÁSOK 

Nyugellátások -1,8 0,0 -2,8 -30,2 -34,8 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 

MNB-veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 -16,3 -16,3 

Családi támogatások, szociális juttatások 

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

Jövedelempótló és kiegészítő szociális 
támogatások (külsőnek minősülő) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Munkaerő-piaci Alap  

Passzív ellátások -11,6 0,0 -2,3 5,2 -8,7 

Bérgarancia kifizetések 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Egészségbiztosítási Alap  

Táppénz -4,7 0,0 0,5 -0,5 -4,7 

Gyed -1,6 0,0 -0,1 2,8 1,3 

Tgyás 1,5 0,0 -0,1 -2,0 -0,5 

KÜLSŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN -18,2 0,0 -4,8 -36,5 -59,5 

 

KÜLSŐ TÉTELEK EGYENLEGE 65,4 -146,3 -66,9 8,6 -139,2 
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M7. táblázat: A márciusi kivetítéshez viszonyított eltérés tényezőkre bontása, 2012 
(milliárd Ft) 

 
Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

KÜLSŐ BEVÉTELEK 

Gazdálkodó szervezetek befizetései 

Társasági adó 70,0 -124,0 -16,8 29,7 -42,4 

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cégautó-adó 0,0 0,0 -0,5 3,2 2,7 

Energiaellátók jövedelemadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Egyszerűsített vállalkozói adó -9,5 0,0 0,4 -19,6 -28,8 

Ökoadók 0,0 0,0 -0,2 0,4 0,2 

Bányajáradék 7,4 0,0 0,0 54,6 62,0 

Játékadó 0,0 0,0 -0,1 -6,5 -6,6 

Egyéb befizetések -0,7 0,0 -0,3 2,1 1,2 

Egyéb külső központosított bevételek 0,0 0,0 -0,4 0,5 0,1 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Általános forgalmi adó 9,3 -1,0 -36,4 24,3 -3,8 

Jövedéki adó 0,0 0,0 -2,0 -72,1 -74,1 

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 

Lakosság befizetései 

Személyi jövedelemadó és 
magánszemélyek különadója -1,6 -15,9 -16,5 -9,8 -43,8 

Adóbefizetések 0,0 -7,4 0,0 0,0 -7,4 

Illeték befizetések -10,6 -1,6 -0,1 -21,7 -34,0 

Egyes vagyontárgyak adója 0,0 -1,2 -1,1 1,2 -1,2 

Vám- és cukorágazati hozzájárulás 
beszedési költség megtérítése -0,2 0,0 0,0 0,9 0,6 

Munkaerőpiaci Alap 

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 -0,7 3,8 3,1 

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék Munkaerő-piaci Alapot megillető 
hányada -0,4 0,0 -3,0 4,2 0,8 

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nemzeti Kulturális Alap 

Játékadó bevétel ötös lottóból 0,0 0,0 -0,1 0,4 0,4 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

Innovációs járulék -1,2 0,0 -1,6 3,4 0,6 

Nyugdíjbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék -12,0 0,0 -20,4 38,5 6,0 

Egyéb járulékok és hozzájárulások  5,7 0,0 0,3 -0,1 6,0 

Késedelmi pótlék és bírság -1,2 0,0 0,0 0,5 -0,7 
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Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

Egészségbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék -2,4 0,0 -5,7 9,5 1,4 

Egyéb járulékok és hozzájárulások -0,6 0,0 -0,5 0,5 -0,5 

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 -0,8 -3,0 -3,7 

Késedelmi pótlék és bírság -2,1 0,0 0,0 0,1 -2,0 

KÜLSŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 49,8 -151,1 -106,3 31,6 -175,9 

 

KÜLSŐ KIADÁSOK 

Nyugellátások 0,1 0,0 -23,1 -20,6 -43,6 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 

MNB-veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 -48,8 -48,8 

Családi támogatások, szociális juttatások 

Családi támogatások (külsőnek 
minősülő) 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 

Jövedelempótló és kiegészítő szociális 
támogatások (külsőnek minősülő) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Munkaerő-piaci Alap  

Passzív ellátások -5,4 0,0 -3,2 10,7 2,2 

Bérgarancia-kifizetések 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 

Egészségbiztosítási Alap  

Táppénz -5,4 0,0 0,9 -0,9 -5,4 

Gyed -1,5 0,0 -0,2 2,6 1,2 

Tgyás 1,4 0,0 -0,1 -2,4 -1,0 

KÜLSŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN -10,8 0,0 -25,7 -58,0 -90,5 

       

KÜLSŐ TÉTELEK EGYENLEGE 60,6 -151,1 -80,6 85,7 -85,4 
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M8. táblázat: A márciusi kivetítéshez viszonyított eltérés tényezőkre bontása, 2013 
(milliárd Ft) 

 
Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

KÜLSŐ BEVÉTELEK 

Gazdálkodó szervezetek befizetései 

Társasági adó 56,5 -126,8 -9,8 27,5 -54,3 

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cégautó-adó 0,0 0,0 -0,3 3,0 2,7 

Energiaellátók jövedelemadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Egyszerűsített vállalkozói adó -14,9 0,0 0,3 -20,3 -35,0 

Ökoadók 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Bányajáradék 7,3 0,0 0,0 55,6 62,9 

Játékadó 0,0 0,0 -0,2 -8,5 -8,7 

Egyéb befizetések 6,1 0,0 -0,3 -2,5 3,3 

Egyéb külső központosított bevételek 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,2 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Általános forgalmi adó 22,6 -1,0 -25,4 38,2 34,4 

Jövedéki adó 0,0 0,0 -1,5 -73,0 -74,5 

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 

Lakosság befizetései  

Személyi jövedelemadó és 
magánszemélyek különadója* 76,9 -16,4 -16,0 5,7 50,2 

Adóbefizetések 0,0 -7,4 0,0 0,0 -7,4 

Illeték befizetések -10,9 -1,6 -0,1 -14,9 -27,5 

Egyes vagyontárgyak adója 0,0 -1,2 -1,0 1,1 -1,2 

Vám- és cukorágazati hozzájárulás 
beszedési költség megtérítése -0,1 0,0 0,0 1,0 0,9 

Munkaerőpiaci Alap 

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 -0,4 3,8 3,4 

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék Munkaerő-piaci Alapot megillető 
hányada 

-1,1 0,0 -2,4 3,9 0,4 

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Nemzeti Kulturális Alap 

Játékadó bevétel ötös lottóból 0,0 0,0 -0,1 0,6 0,5 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap  

Innovációs járulék -0,9 0,0 -1,2 2,7 0,6 

Nyugdíjbiztosítási Alap  

Munkáltatói és biztosítotti járulék -7,9 0,0 -13,9 36,2 14,3 

Egyéb járulékok és hozzájárulások  5,9 0,0 0,2 -0,1 6,0 

Késedelmi pótlék és bírság 0,2 0,0 0,0 -1,1 -0,9 
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Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

Egészségbiztosítási Alap 

Munkáltatói és biztosítotti járulék -4,1 0,0 -3,9 8,9 0,8 

Egyéb járulékok és hozzájárulások -0,9 0,0 -0,4 0,5 -0,8 

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 -0,5 -3,6 -4,1 

Késedelmi pótlék és bírság -1,9 0,0 0,0 -0,3 -2,3 

KÜLSŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 132,5 -154,4 -77,2 53,8 -45,3 

 

KÜLSŐ KIADÁSOK 

Nyugellátások 3,7 0,0 -27,0 -21,7 -45,0 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 

MNB-veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 -36,9 -36,9 

Családi támogatások, szociális juttatások  

Családi támogatások (külsőnek 
minősülő) 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 

Jövedelempótló és kiegészítő szociális 
támogatások (külsőnek minősülő) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Munkaerő-piaci Alap  

Passzív ellátások 5,6 0,0 -0,8 0,8 5,7 

Bérgarancia kifizetések 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 

Egészségbiztosítási Alap           

Táppénz -6,0 0,0 0,7 -0,7 -6,0 

Gyed -1,4 0,0 -0,1 2,6 1,2 

Tgyás 1,4 0,0 0,0 -2,7 -1,3 

KÜLSŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN 3,2 0,0 -27,3 -53,4 -77,4 

 

KÜLSŐ TÉTELEK EGYENLEGE 129,3 -154,4 -49,9 107,1 32,2 

* Márciusi kivetítésünk megjelent verziójában egy technikai hiba folytán 2013-2014-re a személyi 
jóvedelemadó soron alacsonyabb érték szerepelt. Ez azonban nem befolyásolta a költségvetési 
szabályrendszer érvényesülésére vonatkozó következtetéseinket.   
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M9. táblázat: A márciusi kivetítéshez viszonyított eltérés tényezőkre bontása, 2014  
(milliárd Ft) 

 
Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

KÜLSŐ BEVÉTELEK 

Gazdálkodó szervezetek befizetései 

Társasági adó 72,2 -130,5 -3,2 27,7 -34,7 

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cégautó-adó 0,0 0,0 -0,2 3,0 2,8 

Energiaellátók jövedelemadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Egyszerűsített vállalkozói adó -20,7 0,0 0,2 -21,0 -41,5 

Ökoadók 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Bányajáradék 7,1 0,0 0,0 56,3 63,4 

Játékadó 0,0 0,0 -0,2 -10,0 -10,2 

Egyéb befizetések 6,4 0,0 -0,1 0,4 6,7 

Egyéb külső központosított bevételek 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Általános forgalmi adó 19,0 -1,0 -18,8 56,5 55,7 

Jövedéki adó 0,0 0,0 -0,6 -72,0 -72,6 

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lakosság befizetései 

Személyi jövedelemadó és 
magánszemélyek különadója* 191,8 -17,0 -13,4 2,2 163,5 

Adóbefizetések 0,0 -7,4 0,0 0,0 -7,4 

Illeték befizetések -10,8 -1,6 -0,1 -5,8 -18,2 

Egyes vagyontárgyak adója 0,0 -1,2 -0,9 1,0 -1,2 

Vám- és cukorágazati hozzájárulás 
beszedési költség megtérítése 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 

Munkaerőpiaci Alap 

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 -0,2 3,9 3,7 

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék Munkaerő-piaci Alapot megillető 
hányada 

-1,5 0,0 -1,5 3,6 0,6 

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Nemzeti Kulturális Alap 

Játékadó bevétel ötös lottóból 0,0 0,0 -0,1 0,7 0,6 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

Innovációs járulék -1,6 0,0 -0,9 3,1 0,6 

Nyugdíjbiztosítási Alap  

Munkáltatói és biztosítotti járulék -3,7 0,0 -3,4 32,6 25,5 

Egyéb járulékok és hozzájárulások  6,0 0,0 0,0 0,2 6,3 
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Módszer-

tan 

Intézkedések 
hatása 

Magán-
gazdasági 
és egyéb 

Teljes 
eltérés 

direkt indirekt 

Késedelmi pótlék és bírság -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 

Egészségbiztosítási Alap  

Munkáltatói és biztosítotti járulék -6,4 0,0 -0,9 7,9 0,5 

Egyéb járulékok és hozzájárulások -1,2 0,0 -0,4 0,5 -1,1 

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 -0,1 -4,2 -4,3 

Késedelmi pótlék és bírság -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,5 

KÜLSŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 253,1 -158,7 -44,9 81,5 131,0 

 

KIADÁSOK 

Nyugellátások 3,1 0,0 -21,2 -26,6 -44,7 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 

MNB-veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 -43,2 -43,2 

Családi támogatások, szociális juttatások 

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 

Jövedelempótló és kiegészítő szociális 
támogatások (külsőnek minősülő) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Munkaerő-piaci Alap 

Passzív ellátások 9,1 0,0 0,6 -4,9 4,8 

Bérgarancia kifizetések 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 

Egészségbiztosítási Alap  

Táppénz -6,6 0,0 0,2 -0,2 -6,6 

Gyed -1,4 0,0 0,0 2,6 1,2 

Tgyás 1,4 0,0 0,1 -3,3 -1,8 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 5,6 0,0 -20,4 -70,4 -85,1 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KÜLSŐ TÉTELEK EGYENLEGE 247,4 -158,7 -24,5 151,9 216,1 

* Márciusi kivetítésünk megjelent verziójában egy technikai hiba folytán 2013-2014-re a személyi 
jóvedelemadó soron alacsonyabb érték szerepelt. Ez azonban nem befolyásolta a költségvetési 
szabályrendszer érvényesülésére vonatkozó következtetéseinket.   
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Függelék: A költségvetési kivetítés módszertana 

I. A belső tételek idei értékére adott becslés módszertana 

I.1. Bevezetés 

Az MKKT első alkalommal készít a belső tételek folyó évi várható egyenlegére vonatkozó 

becslést. A 2010 márciusában közzétett technikai kivetítésünkben feltételeztük, hogy a belső 

tételek esetében maradéktalanul teljesül az elfogadott költségvetési törvény (továbbiakban 

Kv. tv.), és a jövőben a belső tételek egyenlege a 2010. évi reálszinten marad. Jelen 

anyagunkban a belső tételekre vonatkozóan nem fogadjuk el a Kv. tv.-ben meghatározott 

összegeket, hanem saját becslét adunk a 2010. évi várható teljesülésekre. 2011-2014-re 

vonatkozóan továbbra is azzal az egyszerűsítő feltételezéssel élünk, hogy az Országgyűlés 

a jövőben olyan költségvetési törvényeket fogad el, amelyek szerint az általunk 2010. évre 

előre jelzett belső tételek egyenlege a 2010. évi reálszinten marad. 

I.2. A becslési eljárás logikája 

A belső tételek 2010. évi egyenlegének számításakor külön kezeljük a fejezetekhez és az 

elkülönített állami pénzalapokhoz kapcsolódó tételeket.  

A fejezetekhez kapcsolódó belső tételek 2010. évi teljesülésének kalkulációja során a 

bevételi és kiadási tételeket két csoportba soroljuk. A kiadásokat felülről nyitott és zárt 

csoportra bontottuk. 

 „Felülről nyitott” kiadási tételként definiáljuk azon kiadási tételeket, melyek teljesülése 

külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól (lásd: Kv. tv. 9. melléklet). 

Egységesen ide sorolunk a mellékletben szereplő minden tételt, függetlenül attól, 

hogy például a kormány vagy valamely miniszter engedélyével lépheti-e túl az eredeti 

előirányzatát. Például ebbe a csoportba tartoznak az önkormányzatok normatív, 

illetve kötött felhasználású támogatásai vagy a lakástámogatások.  

 A többi kiadási tételt „zárt” tételnek minősítjük. Például ebbe a csoportba tartoznak az 

önkormányzatok központosított előirányzatai. 

A bevételeket aszerint soroltuk két csoportba, hogy az adott bevétel közvetlenül 

átcsoportosítható-e valamely felülről zárt kiadás fedezetéül szolgál.  

 Kiadásra közvetlenül nem átcsoportosítható bevételek közé soroltuk például az 

egyéb központosított bevételeket, vagy az önkormányzatok befizetéseit. 

 Kiadásra közvetlenül átcsoportosítható bevételek közé soroltuk például a 

költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételeit, 

melyek esetleges túlteljesülése finanszírozhatja a felülről zárt kiadási előirányzatok 

túlteljesülését.  

Minden típusú bevételre és kiadásra megbecsültük a 2010. évi várható teljesülést. A tételek 

csoportosítása azt a célt szolgálja, hogy a saját becslésünk költségvetési egyenlegre 

gyakorolt hatásait eltérően engedjük érvényesülni az egyes csoportokban.  

A felülről nyitott kiadások és kiadásra közvetlenül nem átcsoportosítható bevételekre adott 

becslésünk hatását teljes egészében engedjük érvényesülni, vagyis azt feltételezzük, hogy a 
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felülről nyitott kiadások esetén nem lesz effektív korlátja a túlfutásoknak. E kiadások és 

bevételek egyenlegét „nyitott tételek egyenlegeként” tüntetjük fel a becslésünk eredményét 

bemutató táblázatban. Számításaink szerint az úgynevezett nyitott tételek összességében 

közel 110 milliárd Ft-tal rosszabb egyenleggel zárnak az eredeti előirányzatokhoz 

viszonyítva.  

A zárt kiadások és a kiadásra közvetlenül átcsoportosítható bevételekre adott becslésünk 

eredőjeként keletkező deficitet („zárt tételek egyenlegeként”) ezzel szemben csak részben 

engedjük érvényesülni. Feltételezzük, hogy a becslésünk eredményeként jelentkező több 

mint 150 milliárd Ft egyenleg eredeti előirányzaton felüli többletforrás-igényének csupán egy 

részét elégítik ki a központi tartalékokból, illetve a maradványok felhasználásával.  

A tartalékokkal kapcsolatban azzal a feltételezéssel élünk, hogy csak az általános és 

céltartalék kerül elköltésre a felülről zárt előirányzatok többletkiadásainak forrásaként. Az 

általános és céltartalék összesen 90,3 milliárd Ft-ot tesz ki, ebből már 59,3 milliárd Ft az első 

félév során felhasználásra került. A stabilitási tartalék zárolásra került (1037/2010 Korm. 

hat.), felhasználását a legfőbb adók előirányzatának 102%-os teljesüléséhez kötötte a 

kormány. Ennek teljesülése az MKKT számításai alapján kizárható. A kamatkockázati 

tartalék kizárólag a kamatelszámolási fejezeten használható fel, a felülről zárt belső tételek 

kiadásaira nem. Tekintve, hogy az MKKT friss prognózisa érdemben alacsonyabb 

kamatkiadásokkal számol, ezért ennek a tartaléknak az elköltésével sem számolhatunk. A 

Kv. tv.-ben elfogadott egyenleg a tartalékok teljes felhasználását feltételezi, ezért az 

általános és céltartalék elköltése nem befolyásolja az egyenleget, míg a stabilitási és 

kamatkockázati tartalék el nem költése egyenlegjavító hatású. 

A 2010. évi várható maradványállomány becslése során azzal a feltételezéssel élünk, hogy 

az év második felében a fejezetek a 2002-2009. között tapasztalható átlagos maradvány-

felhasználás arányainak megfelelően költik tovább maradványállományukat. A becslés 

eredményeként 2010-ben a több mint 600 milliárd Ft maradványállomány várhatóan 42,7 

milliárd Ft-tal fog csökkenni, mely rontja a költségvetés egyenlegét. 

A zárt tételek egyenlegét tehát maximalizáljuk az eredetileg tervezett előirányzat, a 

felhasználható tartalékok és a maradványállományokra adott becslésünk összegében. A 

fennmaradó finanszírozási feszültségek feltételezésünk szerint a szállítói tartozásállomány 

növekedésében fog megjelenni, amely az egyenlegre nincs hatással.35 A korrigált zárt 

egyenlegből így csak annak lesz deficitnövelő hatása, amennyit a maradványállomány 

csökkentéséből finanszíroznak (a feljebb említett 42,7 milliárd Ft). 

Az elkülönített állami pénzalapok nyitó egyenlege az előző évi záró egyenleggel egyezik 

meg, ezért központi költségvetés egyenlegére csak az egyenlegváltozásuknak van hatása. 

Számításaink szerint a hat alap egyenlegváltozása összességében 6,6 milliárd Ft-tal javítja a 

belsőtétel-egyenleget.  

Összességében becslésünk csak nagyon kis mértékben tér el a költségvetésben elfogadott 

előirányzatoktól (4,8 milliárd Ft), habár az egyes tényezők hozzájárulása az egyenleghez a 

kormányzati tervszámoktól eltérően alakul (v.ö. F1. táblázat). 

                                            
35

 A szállítói tartozások állománya 2009. december 31-én 122 milliárd Ft volt, ebből hozzávetőleg 30 
milliárd Ft volt a lejárt (főszabály szerint 90 napon túli) tartozás.  A lejárt tartozások állománya 2010. 
június 30-ára csak csekély mértékben csökkent (27 milliárd Ft), a teljes tartozásállományról nem áll 
rendelkezésünkre frissebb adat. 
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F1. táblázat: A belsőtétel-egyenleg összesített kalkulációja (milliárd Ft) 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

2010. évi 
MKKT 

becslés 

Egyenleg-
hatás 

1. Kiadásra közvetlenül nem átcsoportosítható bevételek 2111,9 2228,7 116,8 

2. Felülről nyitott kiadások 3494,6 3720,5 -224,5 

A. Nyitott egyenleg (1-2) -1382,7 -1491,8 -107,7 

3. Kiadásra közvetlenül átcsoportosítható bevételek 654,3 992,0 337,7 

4. Zárt kiadások 4428,2 4918,5 -490,2 

B. Zárt egyenleg (3-4) -3773,9 -3926,5 -152,6 

C. Alapok belső egyenlege -138,9 -132,4 6,6 

Belső egyenleg forrásoldali korlátozások nélkül 
(A+B+C) 

-5295,5 -5550,6 -253,7 

  
   

B. Zárt egyenleg (3-4) -3773,9 -3926,5 -152,6 

5. Tartalékok felhasználása 238,9 90,3 148,6 

6. Maradványállomány csökkenése 0,0 42,7 -42,7 

7. Szállítói tartozás állományvált. (B egyenleg+5+6) 0,0 19,6 NINCS 

D. Zárt egyenleg a forrás oldali korlátozások 
érvényesítésével 

-4012,8 -3906,9 105,9 

  
   

BELSŐ EGYENLEG FORRÁSOLDALI 
KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL (A+C+D) 

-5534,4 -5529,6 4,8 

 

I.3. A becslés részletes bemutatása  

A belső tételekről a költségvetés 2-es mellékletének bontását követő, de annál részletesebb, 

tételenkénti előrejelzés készült. Mivel a zárt kiadások esetében nem tételenként, hanem a 

csoportban becsült túlfutások egészére érvényesítetjük a forrás oldali korlátokat, így a 

részletes F2. táblázatban bemutatott eredmények a forrás oldali korlátozások nélküli belső 

egyenleget adják vissza eredményül.  Arra vonatkozóan, hogy melyik zárt kiadás teljesül túl, 

illetve melyik esetében csapódik le szállítói tartozásban a többletkiadási nyomás, nem adunk 

számszerű prognózist. 
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F2. táblázat: A belső tételekre adott becslés forrásoldali korlátozások nélkül (milliárd 
Ft) 

Megnevezés 
2010. évi 

előirányzat  

2010. évi 
MKKT 

becslés 

Hatása az 
egyenlegre  

Teljesülés 
(%)  

Központi költségvetés belső bevételei 1470,7 1936,6 465,9 132% 

Egyéb központosított bevételek 21,5 23,6 2,1 110% 

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok bevételei 

1296,8 1709,3 412,5 132% 

Befizetés az államháztartás alrendszereiből 40,7 54,9 14,2 135% 

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 101,4 85,8 -15,7 85% 

Uniós támogatások utólagos megtérülése 3,5 -7,9 -11,4 -229% 

Egyéb belső bevételek 6,8 70,9 64,1 1048% 

Elkülönített állami pénzalapok belső bevételei 97,5 85,1 -12,4 87% 

Társadalombiztosítási alapok belső bevételei 1295,6 1284,2 -11,4 99% 

A) Bevételek összesen 2863,8 3305,9 442,1 115% 

     
Központi költségvetés belső kiadásai 6911,3 7374,2 -462,9 107% 

Egyedi és normatív támogatás 160,6 183,0 -22,4 114% 

Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 47,2 47,5 -0,3 101% 

Fogyasztói árkiegészítés 108,5 103,8 4,7 96% 

Lakásépítési támogatások 147,3 140,8 6,4 96% 

Családi támogatások, szociális juttatások 163,1 156,0 7,1 96% 

Költségvetési szervek kiadásai 1840,3 2358,5 -518,2 128% 

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1643,4 1749,7 -106,3 106% 

Az államháztartás alrendszereinek támogatása 2404,1 2476,7 -72,6 103% 

Társadalmi önszerveződések támogatása 5,3 5,3 0,0 100% 

Kormányzati rendkívüli kiadások 11,0 7,8 3,2 71% 

Kezességérvényesítés 20,4 31,1 -10,7 153% 

Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 81,4 71,2 10,2 88% 

Egyéb kiadások 39,9 41,5 -1,6 104% 

Tartalékok 238,9 0,0 238,9   

Elkülönített állami pénzalapok belső kiadásai 236,4 217,5 18,9 92% 

Társadalombiztosítási alapok belső kiadásai 1250,3 1264,7 -14,4 101% 

Gyógyító megelőző ellátás 757,6 769,2 -11,6 102% 

Gyógyszer és GYSE támogatás 390,8 389,7 1,1 194% 

EA egyéb természetbeni és pénzbeli ellátásai 
(belső) 

23,6 25,5 -1,8 214% 

TB költségvetési szervek működési és egyéb 
kiadásai 

78,3 80,3 -2,0 103% 

B) Kiadások összesen 8398,1 8856,4 -458,3 105% 

          

C) BELSŐ EGYENLEG (A-B) -5534,3 -5550,5 -16,2 100% 

     
D) Szállítói tartozás növekmény 0,0 19,6 19,6   

BELSŐ EGYENLEG FORRÁSOLDALI 
KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL (C+D) 

-5534,4 -5529,6 4,8   
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Számításainkhoz minden esetben az elmúlt évek teljesülése, valamint az idei év első 6 

hónapjának folyamatai adják a kiindulópontot. A tételek többségénél az elmúlt évek 

szezonalitását, valamint az egyedi intézkedések hatását vesszük figyelembe. Csak 

jogszabályban kihirdetett intézkedéseket építetjük be az előrejelzésünkbe. Olyan 

intézkedések esetében, amelynek költségvetési hatása bizonytalan (pl. átszervezések) az 

elmúlt évek tapasztalatai alapján adunk becslést. Bizonyos kiadások esetében, ahol a 

kifizetések diszkrecionálisak, vagy általunk nem ismert szerződések alapján történnek, 

elfogadjuk a jelenleg érvényes módosított költségvetési előirányzatot. 

Az 1132/2010 (VI. 18.) Korm. határozat becsléseink szerint hozzávetőleg 130 milliárd Ft 

értékű megtakarítást írt elő a kormány számára. A 12 pontos intézkedéscsomag nagyobbik 

része kiadáscsökkentés, míg az intézkedések kisebbik fele (56 Mrd Ft) forrás oldali 

megvonás. A kivetítés során azzal a technikai feltételezéssel élünk, hogy a megtakarítási 

intézkedések 100%-os effektivitásúak lesznek. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a 

kiadáscsökkentő intézkedéseket (pl. jutalom vagy bútorvásárlási előirányzatok zárolása) nem 

kompenzálják más kiadásokkal egyéb forrásokból. Másfelől pedig azzal egyenértékű, hogy 

forráscsökkentés esetén (pl. többlet befizetési vagy maradványtartási kötelezettség előírása) 

a forrásmegvonás egészével csökkentik az érintett intézmények, illetve fejezetek a kiadásaik 

szintjét, tehát nem használnak fel többlet tartalékot. Ezt a feltételezésünket ugyanakkor 

komoly kockázatok övezik az elmúlt évek tapasztalatai alapján, például a 2004. évi zárolások 

alkalmával egységnyi zároláskor 0.46-nyi kiadáscsökkenést figyelhettünk meg a központi 

költségvetési szervek esetében. Ezért az 1132/2010 intézkedései által érintett alapok (NKA 

és KTIA), a központi költségvetési szervek, a felülről zárt fejezeti kezelésű előirányzatok és a 

vagyon fejezet esetében komoly negatív kockázatot hordoz az a tény, hogy a takarékossági 

intézkedések valóban teljes egészükben kikényszeríthetőek-e. 

A következőkben azokat a tételeket mutatjuk be részletesebben, ahol előrejelzésünk 

jelentősen (nagyságrendileg 10 milliárd fölötti értékben) eltér a költségvetési törvényben 

meghatározott előirányzattól: 

Központi költségvetési szervek 

Az első 6 hónap folyamatai alapján azt prognosztizáljuk, hogy a központi költségvetési 

szervek többletkiadása 518 milliárd Ft, többletbevétele 301 milliárd Ft lesz. A túllépés 

legjelentősebb részét (mintegy 250 milliárd Ft) az előre nem tervezett halmozódások, 

pénzátadások adják, egy másik része az alultervezett saját bevétel fedezetére történő kiadás 

(50 milliárd Ft). Az ezenfelüli mintegy 220 milliárd Ft-nyi kiadás fedezete, hasonlóan más 

felülről zárt tételhez, a maradványállomány, a tartalék vagy végső soron a szállítói tartozás. 

Előrejelzésünk alapján így az eredetileg tervezett 1260 Mrd Ft-hoz képest várhatóan 1477 

milliárd Ft-on alakul a támogatásigény (-217 milliárd Ft). Ezt kis részben kompenzálja még a 

szervek többlet befizetési kötelezettsége (+12 milliárd Ft), de így is a központi költségvetési 

szervek a tervezettnél 205 milliárd Ft-tal nagyobb mértékben rontják az egyenleget. A 

becslési eljárás során a szervek aggregált szintű havi bevételeiből és kiadásaiból indulunk ki, 

kiemelt előirányzatok szerinti mélységben (személyi, dologi kiadások stb.). A kiemelt 

előirányzatok becslésekor az előző évek szezonalitását vesszük alapul és ezen 

érvényesítjük az egyedi kihirdetett intézkedéseket (kereset kiegészítés, zárolások, 

maradványtartás, befizetési kötelezettség). Az 1132/2010 kormányhatározat intézkedéseinek 

hatására összesen mintegy 40 milliárd Ft értékű megtakarítást prognosztizálunk.  
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Krónikus fekvőbeteg ellátás 

A krónikus fekvőbeteg ellátásnál súlyozott ápolási napok alapján történik a finanszírozás, 

egy napért 5600 Ft támogatás jár. Előrejelzésünkben az elmúlt 2 év szezonalitása alapján 

vetítettük ki a havi súlyozott ápolási napokat. A januárban lerövidült finanszírozási idő miatt 

idén 13 hónap teljesítményét kell kifizetni. Ez alapján 11,9 millió súlyozott ápolási nap 

finanszírozása várható az idénre, míg a 2010 évi törvényi előirányzat összesen csak 9,85 

millió nap finanszírozására elegendő. A különbözet, 5600 Ft alapdíj mellett, 11,6 milliárd 

többletfinanszírozási igényhez vezet. A gyógyító-megelőző ellátás (felülről nyitott kassza) 

többi szakfeladatánál lévő csekély mozgástér érdemi átcsoportosítást nem tesz lehetővé, így 

intézkedések hiányában az előirányzat 11,6 milliárd Ft-os túlteljesülésével számolunk. 

Egészségügyi finanszírozás váltással kapcsolatos bevételek 

Az E-alapban, az egészségügyi finanszírozás váltással kapcsolatos bevételek jogcímen 22 

milliárd Ft-os előirányzatot terveztek, mely jelenleg 0%-on áll és nem is várunk teljesülést. A 

gyógyító megelőző ellátásoknál történt finanszírozás váltás többlet terhet ró a gyógyító- 

megelőző kasszára, és ennek fedezetére került be az előirányzat a költségvetési törvény 

parlamenti vitája során egy elfogadott módosító indítvány nyomán. De a módosító indítvány 

nem jelölte meg az E-alap bevételének fedezetét, a központi költségvetésben ilyen kiadás 

nem került tervezésre. Ezért, betervezett fedezet hiányában az előirányzat teljesülését 0 Ft-

on várjuk, ami 22 Milliárd Ft-tal rontja a központi alrendszer egyenlegét. 

Helyi önkormányzatok kötött, normatív támogatásai 

Az önkormányzatok támogatási jogcímei közül a kötött, normatív támogatásoknál 73,7 

milliárd Ft túlfutást látunk, mely az „Út a munkába” program ösztönzőiből fakad. A program a 

különböző ellátások jogosultsági szabályainak, valamint az önkormányzatok érintett 

támogatásainak átalakításával olyan ösztönzési rendszert alakított ki, mellyel az 

önkormányzatok a közcélú foglalkoztatásban lettek érdekeltek. A rendszeres szociális segély 

(továbbiakban: RSS) igénylésének feltételeit megszigorították, melynek következtében az 

addig mintegy 137 ezer embert érintő segélyezetti kör, 36 ezer főre esett vissza. Az RSS-ből 

kiszoruló emberek többsége rendelkezésre állási támogatásra (továbbiakban: RÁT) szerzett 

jogosultságot. Továbbá a válság hatására egyre többen kerültek ki úgy az álláskeresési 

támogatási rendszerből, hogy továbbra sem találtak munkát, így szintén RÁT-ot igényeltek. 

Az „Út a munkába” program megnövelte a helyi önkormányzatok közcélú foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó költségre igényelhető központi költségvetési támogatás arányát, miközben a 

RÁT-hoz kapcsolódót csökkentette, ezáltal az önkormányzatoknak jobban megéri közcélú 

munkát szervezni munkanélkülieknek, mint csupán RÁT-ot fizetni számukra. Az RSS-ben, 

RÁT-ban és közcélú foglalkoztatásban részesülők létszámát a munkanélküli segélyből 

kilépők, de elhelyezkedni nem tudók létszámával közelítetjük. Feltételezzük, hogy a közcélú 

foglalkoztatottak és a RÁT-ban részesülők egymáshoz viszonyított létszámaránya a tavalyi 

arányoknak megfelelően alakul. Továbbá feltesszük, hogy a 2010. első félévében az egyes 

támogatási formákra kifizetett egységnyi támogatás átlagos összege nem változik a 

következő félévben. Becslésünk eredményeként az RSS-ben részesülők átlagos éves 

létszáma 33 870 fő lesz, akikre átlagosan 27 091 Ft/hó/fő támogatási összeget 

igényelhetnek az önkormányzatok a központi költségvetésből. A RÁT-ban részesülők átlagos 

éves létszáma 198 ezer fő lesz, akikre átlagosan 22 709 Ft/hó/fő támogatási összeg 

igényelhető. Végül közcélú foglalkoztatottak átlagos éves létszáma várhatóan 92 ezer fő lesz 

2010-ben, akik után havonta 84 007 Ft/hó/fő támogatás igényelhető. A három ellátási forma 

együttes költsége 156,3 milliárd Ft-os kiadást jelent. 
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Egyedi és normatív támogatások 

Az egyedi és normatív támogatások 22,4 milliárd Ft-os túlteljesülését egyedi kormányzati 

döntés okozza. 2010-ben a 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet határozza meg a gazdálkodó 

szervezetek által igénybe vehető támogatási összegeket, melyet már áprilisban a 121/2010. 

(IV. 16.) Korm. rendelettel módosítottak oly módon, hogy a MÁV-START által igénybe vehető 

támogatás összegét milliárd Ft-ról 148,7 milliárd Ft-ra emelték. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A szakmai fejezetei kezelésű előirányzatok saját (uniós támogatások nélkül számított) 

bevételei az első félév folyamatai alapján várhatóan mintegy 110 milliárd Ft-ot fognak kitenni, 

amelyek hozzávetőlegesen 36,5 milliárd Ft-tal javítják az egyenleget. A fejezeti kezelésű 

előirányzatok kiadásai pedig a tervezett 1643 Mrd forint helyett várhatóan 1750 milliárd Ft-on 

fog teljesülni. A jelentős növekedést döntő részben az uniós programok felfutása okozza, 

melyből az uniós támogatások azonban egyenleg semleges hatásúak, hiszen a magyar 

elszámolási szabályok értelmében is szimmetrikusan változtatják a bevételi és a kiadási 

oldalt. (Ez önmagában mintegy 75 milliárd forint többlet kiadást és bevételt jelent.) 

Ugyanakkor a hazai társfinanszírozás az elmúlt évek szezonális lefutását, valamint a 2010-

es első féléves teljesülést figyelembe vevő becslésünk alapján hozzávetőleg 20 milliárd Ft-tal 

túlteljesül. A szakmai fejezeti kezelésű kiadások többi felülről nyitott tételét is tételesen 

elemeztük: A többi felülről nyitott tétel összesített előirányzata 269 milliárd Ft-ot tesz ki, 

ezeken a magasabb időarányos teljesülések miatt 46 milliárd Ft-os túlfutást jelzünk előre. 

Ebből csak a hozzájárulás a lakosság energiaköltségeihez kiadási sor (gáz- és távhő-

támogatás) mintegy 24 milliárd Ft-tal rontja az egyenleget, amiből közel 9 milliárd Ft-ot jelent 

a támogatási program meghosszabbítása (211/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet). A felülről zárt 

kiadásoknál az első féléves folyamatokat, valamint a júniusban megtörtént közel 60 milliárd 

Ft összegű zárolásokat vesszük figyelembe. 

Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások és bevételek 

Az állami vagyongazdálkodás területén több kockázati tényezőt azonosítunk. A bevételi 

oldalon 20 milliárd Ft-ra betervezett internethez kapcsolódó frekvenciahasználati 

koncessziós díj nem fog befolyni, mert az ehhez szükséges jogszabály módosításokat nem 

fogadta el az Országgyűlés, így nem értékesítettek frekvenciahasználati jogokat sem. 

Tovább növeli a bevételi oldal teljesülésének kockázatát, hogy a kormány 2009. év végén 35 

Milliárd Ft osztalékelőleget fizettetett be a három legnyereségesebb vállalatával. A többségi 

tulajdonú vállalatok beszámolóiból összesített adatok szerint a tulajdonos a 2009. üzleti 

évére vonatkozóan 48,2 milliárd Ft osztalékelvonásról döntött, melyből az osztalékelőlegek 

levonásával az idei évre már csak 13,2 milliárd Ft befizetés várható. Ahhoz, hogy 2010-ben 

30,6 milliárd Ft-os osztalékbevétel teljesüljön, az államnak a 2010. évi adózott eredmény, 

vagy az eredménytartalék terhére 17,4 milliárd Ft osztalékelőleg befizetésről kell 

rendelkeznie. 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások között az állami vállalatok tőkeemeléséhez 

kapcsolódóan látunk kockázatokat. Egyrészről a Malév tőkeemeléséhez az általános tartalék 

terhére 10 milliárd Ft-ot, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 

fejezeti tartaléka terhére pedig 7,3 milliárd Ft-ot kellett átcsoportosítani az állami tulajdoni 

részesedések növekedését eredményező kiadások sorra, ahhoz, hogy teljesíteni tudják a 

kifizetést. Másrészről a MÁV Csoport elfogadott terveiben további 18,6 milliárd Ft-os 
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többlettámogatás szerepel, melynek formájáról eddig nem történt intézkedés, de akár 

tőkeemelés formájában is megvalósulhat.   

A kormány 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozata értelmében a 2010. évi költségvetés XLIII. 

fejezet állami vagyonnal kapcsolatos kiadási előirányzataiból 20 milliárd Ft megtakarítást kell 

elérni a hatályos szerződések felülvizsgálatával és átütemezésekkel. Az első hat hónap 

alapján még 41,6 milliárd Ft előirányzat áll rendelkezésre ezen soron, melyből az előirt 20 

milliárd Ft elméletileg megspórolható, ehhez azonban nagyon szigorú megtakarítási 

intézkedésre lesz szükség. 

Figyelembe véve a rendelkezésre álló eredménytartalékok mértékét, számításaink során 

elfogadtuk a kormányzat osztalékbevételre vonatkozó aktuális előrejelzését. A kisebb 

tételeknél szintén a módosított előirányzatok teljesülésével kalkuláltunk, így csak a 

koncessziós díjbevétel hiánya jelentkezik bevételi elmaradásként. Továbbá feltételezzük, 

hogy az előírt 20 milliárd Ft-os kiadási oldali megtakarítás teljes egészében teljesül. Ezt a 

feltételezésünket számottevő kockázatok övezik, ugyanis azt is maga után vonja, hogy a 

2010 tavaszán állami tulajdonba (vissza)került, és likviditási valamint tőkeproblémákkal 

együttesen jellemezhető Malév nem kap további tőkejuttatást. Összességében az állami 

vagyonnal kapcsolatos bevételeknél 20 milliárd Ft-os, a kiadásoknál 10 milliárd Ft-os 

alulteljesülést várunk a módosított előirányzatokhoz képest. 

Állam által vállalt kezesség érvényesítése 

Az állam által vállalt garanciákhoz és kezességekhez kötődő beváltások a rendelkezésre álló 

adatok alapján a költségvetési törvényben meghatározott 20,38 milliárd Ft keretösszeget 

szinte teljes bizonyossággal meg fogják haladni, ugyanis július végére a beváltott összeg 

elérte az éves előirányzat 95,4%-át, 19,45 milliárd Ft-ot. Ezzel összhangban az MKKT 

becslése szerint az idei évben a beváltások várhatóan 31,1 milliárd Ft-ot tesznek ki, ami az 

éves előirányzat 153%-ának felel meg. A rövidtávú előrejelzés során a magas 

szerződésenkénti összegű garanciavállalásoknál nem számolunk további beváltásokkal. A 

nagyszámú, de egyenként kis összegű szerződésből álló garanciaállomány esetében pedig 

a 2010 első felében tapasztalt beváltási arányokat szezonális korrekció mellett (pl. 

agrárhitelek miatt) a második félévre is érvényesnek tekintettük. A módszertan alapján a 

beváltások túlfutása döntően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. portfoliójának, és a fiatalok 

lakásvásárlását támogató Fészekrakó program hiteleinek várakozáson felüli romlása miatt 

alakul ki. A beváltások kedvezőtlen alakulását ugyanakkor kismértékben ellensúlyozza, hogy 

a beváltásokhoz hasonló módszertannal becsült visszatérüléseknél az előirányzott 1,69 

milliárd Ft-tal szemben 2,17 milliárd Ft-ra lehet számítani. 
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TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések 

2009 júliusa és 2009. december 31. közt lehetőség nyílt a magánnyugdíj-pénztárakból az 

állami nyugdíjrendszerbe való visszalépésre. A PSZÁF tájékoztatása szerint 62059 átlépési 

kérelem, és 1264 módosítási kérelem került elfogadásra és elszámolásra. Az összes átlépés 

egyéni számlájának értéke mintegy 88,8 milliárd forintot tett ki, ebből 2010-ben mintegy 64 

milliárd forint folyt be a költségvetésbe. Tekintettel arra, hogy a visszalépések lezárultak, azt 

feltételezzük, hogy további bevételek nem várhatóak ezen a soron. A be nem tervezett 

bevétel az egyéb bevételek közé került elszámolásra, ahol ezért 64 Milliárd Ft többletbevételt 

prognosztizálunk. 
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II. Külső és kamattételek kivetítési módszertana 

II.1. Gazdálkodó szervezetek befizetései  

II.1.1. Társasági nyereségadó 

Felhasznált adatok 

 a kettős könyvvezetésre kötelezett vállalkozások társasági adóbevallásainak adatait 

tartalmazó APEH adatbázis (az adatbázis az egyes cégek részletes adatait 

tartalmazza 2003 és 2008 közötti évekre)  

 APEH Gyorsjelentés 2001-2009. évekre 

Jogszabályi háttér  

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

Figyelembe vett jogszabályváltozások: 

- 2010. január 1-jétől a társasági adókulcs 16%-ról 19%-ra emelkedett,  

- ugyanígy idéntől több adózás előtti eredményt módosító tétel megszűnt,36  

- társasági adóalapot képez a reprezentáció és az üzleti ajándék, 

- a veszteség bármely rendeltetésszerű joggyakorlás esetén elhatárolható, APEH 

engedély nélkül is, 

- 2010-től hatályba lép a forrásadóztatás,37 

- Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében 2010. július 1-jétől a társasági 

adó sávos adóvá válik. 2010-ben a számított adóalap fele 19%-kal adózik, a 

kedvezményes kulcs igénybevételének felső határa 50 millió Ft, ugyanakkor a 

számított adóalap másik felének első 250 millió Ft-ja 10%-kal adózik. A második 

félévben a kedvezményes kulcs a korábbi, megszorító feltételek (Tao. Tv. 19 (3)) 

nélkül igénybe vehető (a megszorító feltételek miatt eddig a cégek csak kis arányban 

éltek a kedvezménnyel). 

- 2011 januárjától a számított adóalap első 500 millió Ft-ja 10%-kal, a fennmaradó rész 

pedig 19 százalékkal adózik.  

  

                                            
36

 A következő módosító tételek megszűnésével számolunk: helyi iparűzési adó; visszafizetési 
kötelezettség nélkül kapott támogatás, elengedett kötelezettség; kapcsolt vállalkozás 
kamatkedvezménye; ráfordításként elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, 
juttatás, tartozásátvállalás; szabályozott piacon kötött ügylet nyeresége alapján történő adóalap-
csökkentés; környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék-növekmény; adomány. 
37

 Az off-shore cégek (jogi személyiség nélküli külföldi szervezetek) magyar társasági adóalanyokká 
váltak, ha kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat kapnak, belföldi személytől, vagy külföldi vállalkozótól. 
Az ilyen árbevételekre az adó mértéke 30 százalékos (visszatartott adó). A forrásadó összegét 
szakértői becslés alapján rögzítjük a kivetítési horizonton. 
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Módszertan 

Eredményszemléletű adókötelezettség 

A sávos adózás bevezetése miatt a társasági adó előrejelzésében már nem elegendő az 

adóalap tömegének becslése, hanem a számított adóalap adóalanyok közötti, méret szerinti 

eloszlását is figyelembe kell venni a számításoknál. Ezért az előrejelzés során az összesített 

értékek helyett az egyes cégek 2008-as eredménykimutatás sorait vesszük alapul. Ezeket 

indexálással aktualizáljuk a 2009-2014-es évekre.  

Az adózás előtti eredmény komponenseit, az üzemi, pénzügyi és rendkívüli eredményt a 

következőképpen jelezzük előre. 

Az üzemi eredményt négy részre bontjuk: (1) bevételek;38 (2) nem bérjellegű költségek;39 (3) 

személyi jellegű ráfordítások; és (4) értékcsökkenési leírás. A bevételeket illetve a nem 

bérjellegű költségeket a nominális GDP növekedési ütemével indexáljuk.40 A bértömeget a 

versenyszféra létszám- és bérnövekedés indexeinek szorzatával vetítjük előre, korrigálva a 

munkaadói járulékkulcs változásával. Az értékcsökkenési leírást az adott évet megelőző két 

év átlagos saját növekedési ütemével vetítjük előre. 

A pénzügyi bevételeket és ráfordításokat külön-külön a nominális GDP növekedési ütemével 

indexáljuk. Hasonlóképpen járunk el a rendkívüli bevételek és kiadások esetén is. 

Mivel az egyéni szintű cégadatok csak az adóbevallások feldolgozása után, késleltetve 

állnak rendelkezésre, a 2009-es adatokat is becsülnünk kell. A tételek 2009-es 

(eredményszemléletű) értékét vállalatonként a 2009-re vonatkozó APEH Gyorsjelentésből, a 

2009/2008-as indexek alapján becsüljük. A 2010-14 közötti évekre a kivetítés 

makrogazdasági pályájából származó adatokat használjuk az indexáláshoz.      

Következő lépésben az egyes vállalatok számított adóalapját kell számszerűsíteni, amely az 

adózás előtti eredmény és a növelő és csökkentő tételek egyenlege. A csökkentő és növelő 

tételek köre jelentősen változott 2010. január elsejével. Annak érdekében, hogy az 

előrejelzés konzisztens legyen a 2010-es szabályozással, az adatokat meg kell tisztítani 

azoktól a tételektől, amelyeket 2008 előtt még igen, de 2010 után már nem alkalmazhattak a 

cégek. Így a 2008-as adóbevallási adatokban szereplő növelő tételek közül a jogszabályi 

változások miatt kihagyjuk a következőket: 

 Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat bevételként elszámolt kamatot meghaladó 

részének a fele 

 Filmgyártáshoz adott támogatás összege 

Hasonlóan, a csökkentő tételek közül kihagyjuk a következőket: 

 Környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék-növekmény 

 Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamatot 

meghaladó részének a fele 

                                            
38

 A bevételek tartalma: értékesítés nettó árbevétele, aktivált saját termelés, egyéb bevételek és egyéb 
befektetések bevétele. 
39

 A kiadások tartalma: Anyagköltség, egyéb költségek és ráfordítások és befektetések ráfordításai 
40

 A GDP növekedési ütemét a belföldi értékesítés áfájával korrigáltuk. 
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 Képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg 

 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, elengedett kötelezettség miatt 

bevételként elszámolt összeg 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátás egységes kereskedelme révén elért jövedelem 

50%-a 

 Az eszközök között nyilvántartott műemlék ingatlan felújítására felvett hitel kamata 

 Szabadalom és mintaoltalom kedvezménye 

 Helyi iparűzési adó levonhatósága 

 Az adomány összege 

A csökkentő és növelő tételeket a fent kiszámolt adózás előtti eredmény növekedési 

ütemével indexáljuk. 

2010-től társasági adó alapjának része a reprezentáció és az üzleti ajándék. Számításaink 

szerint41 ez 2010-ben 75 milliárd Ft-tal növeli az adóalapot. Az összeget az adózás előtti 

eredmény arányában osztjuk el a vállalatok között, a további évekre pedig az adózás előtti 

eredmény növekedési ütemével indexáljuk. 

A számított adót a pozitív számított adóalapból mindig a hatályos szabályozás szerint 

számítjuk. A számított adót a vállalkozások adókedvezmény és adómentesség 

alkalmazásával csökkenthetik. Ezek előrejelzését a vállalkozások múltbeli viselkedése 

alapján végezzük, feltételezve, hogy a számított adóalap közel állandó százalékát tudják 

igénybe venni az egyes vállalatok. A kedvezmények és a mentesség levonásával kapjuk a 

vállalkozások közgazdasági eredményszemléletű adókötelezettségét. 

Pénzforgalmi szemléletűvé alakítás 

A társasági adóbevételek költségvetési egyenlegre gyakorolt hatásának számszerűsítéséhez 

az eredményszemléletű adóbevételeket pénzforgalmi szemléletűvé alakítjuk. A jogszabály 

alapján a cégek számított adóelőlege az előző két év eredményéből számított érték. 

Amennyiben az adott évi adókötelezettség meghaladja az adóelőleg értékét, úgy a cégnek 

be kell fizetnie (fel kell töltenie) a különbözetet. Amennyiben az előző évben többet fizetett be 

a szükségesnél, úgy visszaigényléssel élhet. Az adóelőleg megfizetésével egyidejűleg a 

cégek a feltöltést és a visszaigénylést is elszámolják az APEH felé. Erre az elszámolásra az 

adóév végén kerül sor.  

  

                                            
41

 MKKT: Technikai kivetítés 2010-14, III.2.1. fejezet. A teljes dokumentum (pdf) elérhető az MKKT 
honlapján. 

http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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Mivel mikroszintű modellünk – a véletlen fluktuációk figyelmen kívül hagyása miatt – 

egyelőre még nem alkalmas az eredményszemléletű adóbevételek pénzforgalommá 

alakítására, a pénzforgalmi korrekciót múltbeli makroidősorok alapján végezzük. Becsült 

egyenletünk a következőképpen alakul: 

 

ahol  a t év bevallásai alapján (t+1) évben visszaigényelt összeg,  pedig az 

eredményszemléletű adóbevétel. A számunkra legfontosabb együttható becsült értéke:

. Innen a pénzforgalmasítás a következő: 

 

Ahol  a pénzforgalmi szemléletű társasági adó. Az egyenlet tartalmaz egy 

korrekciós tényezőt ( ), ami azért szükséges, mert az APEH Gyorsjelentésben (és 

mikroadatbázisban) levő bevallási eredményszemléletű adatok (az ott szereplő 

visszaigénylési adatokkal korrigálva) nem adják ki a pénzforgalmi adatokat, többek között az 

eltérő adóéves vállalatok miatt. 

 

II.1.2. Pénzügyi szervezetek különadója 

Felhasznált adatok 

 PSZÁF egyedi adatszolgáltatás (bankszektor, fióktelepek, takarékszövetkezetek, 

speciális intézmények korrigált mérlegfőösszegei, biztosítók esetében a nem-

életbiztosítások megszolgált díjának viszontbiztosítás nélküli összege, 

életbiztosítások megszolgált díjának viszontbiztosítás nélküli összege, egyszeri díj- 

és eseti díj-bevételek, pénzügyi vállalkozások kamatkülönbözete, nettó díj- és jutalék, 

befektetési vállalkozások korrigált nettó árbevétele, befektetési alapkezelők kezelt 

vagyona részletes, egyedi bontásban) 

 Nyilvános éves beszámolók a PSZÁF megfelelő vállalatokra vonatkozó 

nyilvántartásáról (tőzsde, árutőzsdei szolgáltatók, kockázati tőkealap-kezelők) 

Jogszabályi háttér 

Az adónemet az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény vezette be 2010. július 1-jével.  

Módszertan 

A pénzügyi szervezeteket terhelő különadóról szóló törvény részletesen szabályozza a 2010. 

évi adófizetést, nevesíti az adóbevétel 2011-re elvárt mértékét (de erre az évre a részleteket 

még nem határozza meg), és meghagyja az adó 2012. évi ismételt kivetésének lehetőségét. 

Mivel a 2011-2012-re vonatkozó különadó alapját és mértékét egy később benyújtandó 

törvény fogja meghatározni, ebben a technikai kivetítésben viszont csak a már kihirdetett 

joganyag alapján vetíthetjük ki a külső költségvetési tételeket, a 2010 utáni években ebből az 

adónemből nem számolhatunk bevétellel. A 2010. évre várható adóbevétel előrejelzéséhez a 
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törvény szövegével megegyező módon a korrigált adóalapokból és az adókulcsokból 

számoljuk a fizetendő adót a pénzügyi szektor minden érintettszegmensére: 

Hitelintézetek: az adóalapot a törvény a hitelintézetek (bankszektor, fióktelepek, 

takarékszövetkezetek és speciális intézmények) esetében a 2009. évi banki mérleg 

eszközoldalából származtatja. Az adóalap az ún. módosított mérlegfőösszeg, amelynek 

pontos meghatározása: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök értékének 

együttes összege csökkentve a belföldi bankközi hitelből eredő követeléssel, a más belföldi 

hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és befektetési vállalkozások által kibocsátott 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal és részvényekkel, a belföldi pénzügyi 

vállalkozásoknak, befektetési vállalkozásoknak nyújtott hitelből, alárendelt és kiegészítő 

alárendelt kölcsöntőkéből eredő követeléssel (ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki 

repó és sajátos szállításos repó ügyletből eredő követelést is). A különadó mértéke az első 

50 milliárd Ft adóalapig 0,015%, míg az adóalap 50 milliárd Ft feletti részére 0,5 %.  

Biztosítók: az adóalap a korrigált díj, ami a 2009. évi beszámolóban szereplő nem-

életbiztosítási tevékenységből keletkezett megszolgált díj viszontbiztosítás nélküli összege, 

növelve az életbiztosítási tevékenység bruttó díjával, csökkentve az egyszeri díjas 

biztosítások díjának 90%-ával és az eseti biztosítási díjak 90%-ával, tovább csökkentve a 

halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosításoknak az Önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 46 - 49. §-ainak a PSZÁF által igazoltan 

megfelelő díjbevételével. A törvény által előírt nyugdíjkiegészítő biztosításból származó 

díjbevétel-korrekciót adatok hiányában nem hajtottuk végre. Az adó mértéke valamennyi 

biztosítóra vonatkozóan 6,2 %.42 

Pénzügyi vállalkozások: az adóalap a 2009. évi beszámoló adataiból számított 

kamateredmény valamint díj- és járulékeredmény. Az adó mértéke 6,5%. 

Befektetési vállalkozások: az adóalap a korrigált nettó árbevétel, azaz a befektetési 

szolgáltatási tevékenység bevételei csökkentve a befektetési szolgáltatási tevékenység 

ráfordításaival, az adó mértéke 5,6%.  

Tőzsde: az adóalap a tőzsdei tevékenység bevétele növelve az egyéb bevételekkel, az 

adókulcs 5,6%. 

Árutőzsdei szolgáltató: a törvény szerint az adóalap az árutőzsdei szolgáltatást 

kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltatóknál az értékesítés nettó árbevétele, míg az 

árutőzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltatóknál az ebből a 

szolgáltatásból származó értékesítés nettó árbevétele. Nem állt rendelkezésünkre az 

árbevétel tevékenységenkénti megoszlása, ezért azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a teljes 

értékesítés nettó árbevétele ebből a szolgáltatásból származik, így megegyezik az 

adóalappal. Az adó mértéke 5,6 %. 

Kockázati tőkealap-kezelő: az adóalap az értékesítés nettó árbevétele, az adó mértéke 5,6 

%.43 

                                            
42 Egyszeri díj: azon életbiztosítási szerződésekből származó díj, amely egy összegben a tartam 

elején esedékes. Eseti díj: az életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó, a szerződésben előre rögzített 
díjfizetési kötelezettségen felül fizetett biztosítási díj. 
43

 Két vállalat esetében az értékesítés nettó árbevételére nem volt adatunk. 
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Befektetési alapkezelő: az adóalap a kezelt alapok 2009. december 31-i nettó 

eszközértékének, valamint az alap által kezelt pénztári illetőleg egyéb portfolió vagyon 2009. 

december 31-i értékének együttes összege. Az adó mértéke 0,028 %. 

 

F3. táblázat: Pénzügyi szervezetek különadójából 2010-ben várható adóbevétel 

milliárd Ft 
Várható 

adóbevétel 

Hitelintézetek bankszektor 118,59  

  fióktelepek 6,95  

  szövetkezetek 1,90  

  speciális intézmények 3,62  

Biztosítók   37,55  

Egyéb pénzügyi  
szervezetek 

pénzügyi vállalkozások 13,20  

befektetési vállalkozások 1,13  

tőzsde 0,18  

  árutőzsdei szolgáltatók 4,77  

  kockázati tőkealap-közvetítők 0,06  

  befektetési alapkezelők 2,17  

Összesen   190,12  

 
 
Az F3. táblázatnak megfelelően a pénzügyi szervezetek különadójából 2010-ben 190,12 

milliárd Ft adóbevételre számítunk. 

 

II.1.3. Társas vállalkozások különadója  

Az adónem 2010-től megszűnt, de az eltérő üzleti évet választó vállalkozások44 továbbra is 
fizetik az ez után számított adóelőleget. A társasági adóval megegyező beszedési technika 
miatt a pénzforgalmi elszámolás nemcsak 2010-re, hanem 2011-re is áthúzódik. A részletes 
(bizonylatsoros) 2009-es bevallási adatok alapján rendelkezésünkre áll a nettó 
visszaigénylés45 pontos összege, amely nem tartalmazza az eltérő adóéves adózók 2009-es 
bevallási adatait.  

A 2010-es különadó-számla egyenlegének egyik meghatározója a naptári évvel megegyező 
adóévesek bevallásaiban szereplő, a 2009-es teljesítmények alapján 2010-ben 
fizetendő/visszaigényelhető különadó. A másik összetevő az eltérő adóévet választók 2010-
re eső becsült összevont adóelőleg-fizetése, adóév végi feltöltése, valamint nettó 
visszaigénylése. Ez utóbbiaknál az adónem pénzforgalmi lezárásával kapcsoltban 
feltételezzük, hogy a becsült eredményszemléletű összes különadó-fizetési kötelezettségük 
és összes feltöltésük aránya a korábbi évek hasonló arányainak átlaga, és a nettó 
visszaigénylések kifizetése fele-fele arányban oszlik meg 2010 és 2011 között. Az adóelőleg-
fizetésük 2010-re eső része az összes feltöltéssel csökkentett teljes eredményszemléletű 
különadó-fizetési kötelezettség 65%-a.46 

                                            
44 Az eltérő üzleti évet választó vállalkozások különadó fizetése kb. 6-7%-nyi a teljes különadó-

befizetéshez képest a 2007-2008-as bevallási adatok alapján. 
45 A bevallási sor pontos elnevezése: az adóév utolsó napját követő 150. napig fizetendő, illetve 

visszaigényelhető különadó összege. 
46 Értelemszerűen a maradék 35%-ról azt feltételezzük, hogy 2009-ben volt esedékes. 
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II.1.4. Egyszerűsített vállalkozói adó 

Felhasznált adatok 

 éves és negyedéves eva-bevételi idősorok (APEH és KSH, 2005-2010) 

 evás társas vállalkozások bizonylatsoros bevallási adatai (10%-os reprezentatív 
minta) (APEH, 2005-2008) 

Jogszabályi háttér 

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény. 

Módszertan 

Az előrejelzés során feltételeztük, hogy 2014-ig nem változik az evás vállalkozások száma 
és ágazati összetétele, illetve hogy a 10%-os társasági adókulcs kiterjesztése és az eva-
kulcs emelése után sem nő meg az eváról a társasági adóra áttérő vállalkozások aránya. 47 

2010-2014-ig a nominális GDP növekedési ütemével visszük előre az eva-alapot. A 
nominális GDP a termékadókat már tartalmazza, ezért annak változása magában foglalja az 
áfa-kulcs változásának árbevétel-növelő hatását is. A 2010-re várható eva-
bevételnövekedést az alábbi egyenlet alapján becsüljük, 2005 első negyedév és 2010 

második negyedév közötti adatokon (ahol a  és  dummy-változók a számlák 
kibocsátásának előrehozását modellezik)48 

 

ahol, 

 a 2010-ben érvényes szabályok szerint átszámított eva-alap t évben; 

: 2006Q3-ban értéke: +1, 2006Q4-ben értéke: -1, egyébként 0; 

: 2009Q4-ben értéke: +1, 2010q1-ben értéke: -1, egyébként 0; 

: a nominális GDP értéke t évben. 

                                            
47 Az eva és a társasági adó új adókulcsai összhatásukat tekintve nincsenek jelentős hatással. Ennek 

oka az, hogy azokban az ágazatokban, ahol az evás cégek jelentős része tevékenykedik (üzleti 
tanácsadás, ingatlanközvetítés, informatikai szolgáltatás stb.), ezek a változások nem módosítják 
olyan mértékben a költséghányad szintjét, amelynél már megérné elhagyni az eva-adózói kört. Erre 
utal az is, hogy a 2006-os nagymértékű adóemelés nem befolyásolta az evás társas vállalkozások 
ágazati összetételét.  
48 A módszer alapján 2009-re 37 milliárd Ft-nyi adóalapot hoztak előre az evás vállalkozások. Más 

módszerrel is hasonló eredményre jutunk. Feltételezzük, hogy a 2006-os évközi kulcsemelésnél 
(október 1.) a hatás éven belül lejátszódott (azaz csak a harmadik és a negyedik negyedévet 
érintette).  Az adóalapok éven belüli szétosztásakor a nominális GDP átlagos negyedéves súlyait 
vesszük alapul. Az APEH bizonylatsoros bevallási adataiból ismerjük, hogy hogyan aránylik a 
negyedik negyedév adóalapja a teljes évhez viszonyítva, a társas evás vállalkozásoknál. Ezek alapján 
az éves adóalap 8,4%-át hozták előre a harmadik negyedévre (feltéve, hogy az evás egyéni 
vállalkozók az evás társas vállalkozásokhoz hasonlóan viselkednek). A két módszer gyakorlatilag 
ugyanazt az eredményt adja (d1 változó együtthatója alapján), azaz mintegy 56-60 milliárd Ft-nyi 
adóalapot hoztak előre a vállalkozások 2006 harmadik negyedévére. 
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Mint a fenti módszerből látszik, az előrejelzésben nem számolunk az adóalap adóár-
rugalmasságával (tehát a bevallott árbevétel adókulcs-változásra vonatkozó tartós 
reakciójával), mert a rendelkezésre álló adatokon ez a hatás nem szignifikáns.49  

2011-től a GDP növekedési ütem 60%-ával nő az eva-bevétel a becsült együtthatóból 
adódóan. 

 

II.1.5. Cégautóadó 

Felhasznált adatok 

Negyedéves összesített bizonylatsoros adóbevallási adatok (APEH, 2009-2010). 

Jogszabályi háttér  

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A.§ - 17/G.§ (hatályos 2009. II. 1-től). 

Módszertan 

Feltevések: 

 A cégautók száma évente a reál GDP növekedési ütemével növekszik, mivel 
feltételezzük, hogy a gazdálkodó szervezetek teljesítményével arányos ez a változás 

 csak a jogi személyek tulajdonában álló autók után fizetnek cégautóadót50 

 az adófizetési hajlandóságot/beszedési hatékonyságot a legutolsó adóbevételi 
tényadat alapján rögzítettük a kivetítési időhorizonton  

 a jogi személyek tulajdonában álló autók hengerűrtartalom szerinti megoszlását 
(1600 alatt, illetve felett) a 2010 első két negyedéve alapján számított átlagértéken 
tartjuk 2014-ig 

 a cégautókra kivetett, helyi önkormányzatok által beszedett gépjárműadó aránya nem 
változik a befizetett cégautóadóhoz képest a kivetítési horizonton 

Becslés:  

, 

ahol: 

: cégautóadóból származó bevétel t évben; 

: bevallott cégautó-állomány;  

: az 1600 köbcentiméter hengerűrtartalom feletti autók aránya az állományon belül; 

: az 1600 köbcentiméter hengerűrtartalom alatti autókra vonatkozó éves adómérték; 

: az 1600 köbcentiméter hengerűrtartalom feletti autókra vonatkozó éves adómérték; 

                                            
49

 Ugyanerre az eredményre jutunk egy alternatív specifikációval is: ha a log(evaalap/GDP) szintre 
írjuk fel az egyenletet áthúzódási és szinteltolódási dummyk használatával, akkor a 2010-es 
szinteltolódás dummy nem lesz szignifikáns. 
50 Minden magánszemélynek, aki tételes költségelszámolást alkalmaz gépjárművel kapcsolatban, 

cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezik, így például az egyéni vállalkozóknak is. Erre 
vonatkozóan azonban nincsenek adataink. 
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: a levonható gépjárműadó és a befizetett cégautóadó aránya; 

: adóbeszedési hatékonyságból (adófizetési hajlandóságból) eredő tényező (a 
kivetítési horizonton konstans). 

 

II.1.6. Energiaellátók jövedelemadója („Robin Hood adó”) 

Felhasznált adatok 

 az adótétel által érintett (TEÁOR ’08 négy számjegyű alágazatokból képzett) 
ágazatok előzetes jövedelemadó-fizetései 2009-re (APEH); 

 a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) által elfogtatott Magyar Villamos 
Művek Zrt. (MVM Zrt.) csoportszintű konszolidált eredménytervei (MNV Zrt., 2009-
2010); 

 a MOL Nyrt. csoportszintű adózás előtti eredménye 2009-ben (nemzetközi számviteli 
standardok alapján), illetve ez utóbbi 2010-re vonatkozó átlagos („konszenzusos”) 
előrejelzése (Reuters adatbázis). 

Jogszabályi háttér 

 A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4.§ - 
10.§.  

Jelen szabályozás szerint 2011-től az adó megszűnik. 

Módszertan 

Feltételezzük, hogy a kőolaj- és földgázkitermelés, a kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás, 
illetve a kőolaj-feldolgozás ágazatok összevont 2010-es adófizetését a Mol csoport 
eredménye határozza meg, az adófizetés a vállalatcsoport adózás előtti eredményének 
változását követi. A villamosenergia-ipar 2010-es adófizetését az MVM csoport nem 
konszolidált adózás előtti eredményterveinek (az MNV Zrt. által elfogadott) változásával 
(2010/2009) közelítjük. Továbbá azzal számolunk, hogy a többi érintett, kisebb súlyú ágazat 
(földgázszektor és üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelem) adófizetése a 2009-es szinten 
marad. 

  



79 

II.1.7. Hitelintézeti járadék 

A hitelintézeti járadék alapja a kamat és kamatjellegű bevételként elszámolt összeg az állami 
kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten érintett hitelállomány 
alapján.51 Azaz a hitelintézeti járadékbevétel egyszerűsített számítási módja egy adott évre: 

 

ahol: 

: a lakossági hitelállomány után fizetett kamat és kamatjellegű bevétel;  

:  a vállalati hitelállomány után fizetett kamat és kamatjellegű bevétel; 

:  állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten érintett 

lakossági hitelállomány (éves átlagos); 

: a vállalkozásoknak (nem lakosságnak) nyújtott hasonló hitelállomány (éves átlagos); 

, : a hitelszerződéstől is függő mindenkori kamatlábak. 

Ismerjük a lakossági kamattámogatott hitelek ( , 2005-2008) állományát (összevontan), 
illetve az éves összes törlesztés (tőke- és kamattörlesztés) nagyságát. A vállalatokra 
vonatkozóan azonban  nem rendelkezünk adatokkal.52 A vállalatoknak kihelyezett 
kamattámogatott hitelek kamattörlesztéséből befolyó hitelintézeti járadék összege a teljes 
befizetett járadékösszegnek valamivel kevesebb, mint a fele. 

Annak ellenére, hogy 2009 második félévétől megszűnt a kamattámogatott lakossági 
hitelezés (korábbi szerződések alapján még van új kihelyezett hitel), a 2009-es előzetes 
adóbevételi adatok arról tanúskodnak, hogy ez sem az állományra, sem a teljes 
kamattörlesztésre nincs hatással. Feltételezhető az is, hogy a törlesztések jelentős részét 
jelenleg a kamatjellegű komponens teszi ki, tekintve, hogy a lakáshitelek általában igen 
hosszú lejáratú szerződések. Mivel a vállalati kamattámogatott hitelszerződések kondíciói 
jelentősen eltérnek a hasonló lakossági hitelektől, ezért a két szegmenst az előrejelzés 
készítésekor nem lehet egyben kezelni.  

Megalapozott kivetítéshez szükség lenne a vállalati és lakossági kamattörlesztésekre, a 
futamidők átlagos hosszára (illetve azok eloszlására), illetve a hitelszerződésekben foglalt 
olyan információkra, amelyek a törlesztő részletek nagyságát befolyásolják.53 

A fentiek és az eddigi tapasztalatok alapján a kivetítései horizonton a befizetett járulék 
értékét a 2009-es tényadaton rögzítjük. 

 

                                            
51 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény, 4. 

szakasz. 
52 A vállalati szféra esetében sokféle kamattámogatott hitelszerződés létezik. 
53 Az alábbi szervezetek közül egyik intézmény sem tudott érdemi, kellő részletezettségű adatokat 

rendelkezésünkre bocsátani: APEH, Bankszövetség, MNB, Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása folyamatban van (egyedi 
támogatott lakossági hitelszerződések néhány fontosabb paramétere). 
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II.1.8. Vámbeszedési költség és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség 
megtérítése 

Felhasznált adatok 

 negyedéves, nemzetgazdasági folyó import értéke, Ft-ban számolva(KSH, illetve 

MKKT előrejelzés)  

 negyedéves, EU-n kívülről származó folyó áruimport értéke,Ft-ban számolva(KSH, 

2005Q1-2010Q1)  

 vámbeszedési költség és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség 

megtérítésének mértéke (Pénzügyminisztérium, 2005Q1-2010Q2) 

Jogszabályi háttér 

2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 

Módszertan 

A vám és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítésének dinamikáját az EU-n 
kívüli áruimport dinamikájával közelítjük, amit a teljes nemzetgazdasági folyó importból 
vezetünk le az alábbi egyenlet segítségével: 

, 

ahol:  

:  Ft-ban számolt EU-n kívüli áruimport szezonálisan kiigazított értéke t 
negyedévben; 

: Ft-ban számolt nemzetgazdasági folyó import szezonálisan kiigazított értéke t 
negyedévben 

A vámbeszedés költségeinek megtérítése a folyó nem uniós országokból származó 

importtól, illetve a Magyarországon vámkezelt áruk értékétől függ. Ez utóbbi nem 

megfigyelhető, de a nem uniós országokból származó import arányában változatlannak 

feltételezzük a kivetítési horizonton. Az adott importstruktúra melletti átlagos vámmértéket a 

kivetítési horizonton szintén változatlannak tekintjük. 

, 

ahol:  

:  a vámbeszedési költség megtérítésének értéke t negyedévben 

A cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének54 megtérítése kivetítésekor a legutolsó 
rendelkezésre álló három év átlagának rögzítését használjuk. 

 
  

                                            
54 A vizsgált időszakban (2005-2009) minden évben 500 millió Ft-nál kisebb tétel. 
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II.1.9. Egyéb vállalati befizetések és kisadók 

Ebben a fejezetben az alábbi tételek kivetítési módszertanát foglaljuk össze:  

A) Egyéb befizetések 

B) Bányajáradék 

C) Innovációs járulék 

D) Ökoadók 

E) Játékadó 

 

A) Egyéb befizetések 

Felhasznált adatok 

 Az APEH késedelmi pótlék és bírság számláira befolyt negyedéves adatok (APEH), 

2007 első negyedév – 2010 második negyedév 

 T/10554. számú Törvényjavaslat fejezeti kötetei a Magyar Köztársaság 2010. évi 

Költségvetéséről 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi 

LXXXIV. törvény 13. számú melléklete. 

Módszertan 

Az APEH számláira érkező pótlék- és bírság-összegből három költségvetési tétel lesz, 

ugyanis az APEH három részre osztja a befolyt bevételt: egy részét a Nyugdíjbiztosítási 

Alapnak, egy részét az Egészségbiztosítási Alapnak utalja át, amelyek költségvetési 

fejezetében a tétel külön megjelenik („Késedelmi pótlék, bírság”), a maradék pedig az 

„Egyéb befizetések” tétel alatt szerepel. (A felosztás arányairól az alábbiakban részletezett 

módon jogszabály rendelkezik.) A 2010 első félévi bevételre vonatkozó tényadatok 

rendelkezésünkre állnak, ezekből tudjuk megbecsülni az egész éves összeget. A késedelmi 

pótlékból és bírságokból befolyó összeget a kivetítéshez kettébontjuk, s külön jelezzük előre. 

Kivetítési horizonton a késedelmi pótlék tételét a jegybanki alapkamat változásának és a 

bruttó bérdinamikának szorzatával, míg a bírság tételét az inflációval vetítjük ki. A két tétel 

összege adja ki az aggregált késedelmi pótlék- és bírság-összeget.  
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Ezt végül a jogszabály meghatározása alapján osztjuk fel a 2010. évi költségvetési 

törvényjavaslat fejezeti köteteiben előre meghatározottak arányában az „Egyéb befizetések” 

című tétel és a két társadalombiztosítási alap (Nyugdíj- és Egészségbiztosítási) „Késedelmi 

pótlék, bírság” bevételi tételei között az alábbi képlet szerint: 

 

ahol:  

: rendre az „Egyéb befizetések”, az Egészségbiztosítási Alap, illetve a 

Nyugdíjbiztosítási Alap számára jóváírt éves pótlék- és bírság-bevétel;  

:  a tárgyévi adóbevételi előirányzat; 

: a tárgyévi munkáltatói és biztosítotti egészségbiztosítási járulék, egészségügyi 

hozzájárulás, baleseti járulék és táppénz-hozzájárulás bevételi előirányzat; 

: a tárgyévi munkáltatói nyugdíjbiztosítási és biztosítotti nyugdíjjárulék bevételi előirányzat; 

: az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék bevételi számlára havonta befolyt 

összeg; 

: az állami adóhatóságnál kezelt bírság bevételi számlán befolyt összeg (ideértve az 

adóbírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék bevételeket). 

Ezt követően „Egyéb befizetések” tételénél kapott összeghez hozzáadjuk a „VPOP Bírság, 

kamat- és késedelmi pótlék” címén várt összeget, amelyet kivetítési horizonton úgy kapunk, 

hogy a 2009-es tényidőszaki bevételt a fogyasztói árindexszel vetítjük ki. 

 

B) Bányajáradék 

Felhasznált adatok 

 nettó és bruttó bányajáradék-bevétel (Bányászati Hivatal, 1995-2009) 

 átlagos kőolajár (1995-2014) (Ft/Brent hordó), az előrejelzési horizonton a 

makropályára tett technikai feltevések alapján 

 2010-es havi átlagos azonnali Ft/Brent hordó olajárak (Reuters) 

Jogszabályi háttér  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény. 

Módszertan 

 A bányajáradékon belül a 3-5% súlyú nem szénhidrogénre kivetett bányajáradék 

értékét a kivetítési horizonton az utolsó 3 év mozgóátlagában rögzítjük. 

 A szénhidrogén-kitermelésre kivetett  bányajáradék mértéke – a mező nagyságától, 

éves hozamától, illetve a kitermelés kezdetének időpontjától függően – 12%-tól 30%-

ig terjed. Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt 



83 

földgáz esetében legalább 12%-os, de egyébként  százalék, ahol 

P a földgáz átlagára a t–1 évben, A a hazai termelésű földgáz elismert értéke 2003-

ban, k a törvény szerinti korrekciós tényező a t évben. Mivel nem ismerjük az egyes 

szénhidrogénmezők bányajáradék-bevételben betöltött súlyát, ezért az alábbiakban 

vázolt egyszerűsített módon számolunk. 

 A szénhidrogének kitermelése alapján beszedett teljes (bruttó) bányajáradékot úgy 

vetítjük előre, hogy az olajár múltbeli alakulása segítségével visszaszámolt múltban 

kitermelt szénhidrogén mennyiséget egyszerű lineáris trend segítségével 

extrapoláljuk.  

 Az egy kitermelt egységre jutó 12%-os mértékű (nettó) bányajáradék a Ft-ban 

számolt olajárral arányosan változik, de figyelembe vesszük, hogy az adó mértéke 3, 

illetve 6%-kal emelkedik, amennyiben az olaj ára a hordónkénti 80, illetve 90 USD 

felett van. 

 A bányajáradék fenti képlet szerint számított része esetében az A/P hányados értékét 

a 2008-2009 átlagára jellemző 0,3-as értéken rögzítjük a 2010 utáni időszakra, 

figyelembe véve a k korrekciós tényező előre meghatározott változását. 

 Az eddigi 2010-es adatok alapján a bányajáradékból származó bevétel meghaladja 

az éves költségvetési előirányzat időarányos részét. Ennek oka egyrészt a vártnál 

magasabb forintban számolt olajár, másrészt  a MMBF Földgáztároló Zrt. előrehozott 

sapkagáz-kitermelése (amely, információink szerint 2010. júliusban befejeződött). 

Feltételezésünk szerint az időarányos feletti teljesülésért nagyobb részben ez utóbbi 

a felelős, ezért a 2010-es első hét havi nagyobb teljesülést nem szinteltolódásként, 

hanem egyszeri hatásként értelmezzük. A 2010 első hét havi tény Ft / Brent hordó 

olajárral becsült bevétel alakulását figyelembe véve – ezt a 2010-es 

előrejelzésünkhöz viszonyítva – becslésünk szerint a sapkagáz előrehozott 

mennyisége körülbelül 18 milliárd Ft többletbevételt hozott.  

 

C) Innovációs járulék 

Felhasznált adatok 

 innovációs járulékbevételek (APEH, 2004-2009) 

 a kettős könyvvezetésre kötelezett vállalkozások társasági adóbevallásainak adatait 

tartalmazó APEH adatbázis 

Jogszabályi háttér  

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 2-7.§. 
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Módszertan 

A társasági adószámítás módszertanával összhangban a nettó árbevételt, illetve a kiadási 
tételek55  összességét vállalkozásonként a nominális GDP növekedési ütemével indexáljuk a 
kivetítési horizonton (kivéve a mikro- és kisvállalkozások esetén, mivel azok nem alanyai az 
innovációs járuléknak).  

Mivel a járulék alapjából levonhatóak a K+F ráfordítások, a társasági adó módszertanával 
konzisztens módon a K+F kiadások56 alakulásáról feltételezzük, hogy a historikus adatok 
alapján e címen az adóalanyok a számított társasági adóalap közel állandó százalékát tudják 
igénybe venni.   

 

D) Ökoadók: energiaadó és környezetterhelési díj 

Felhasznált adatok 

 Magyar Államkincstár részletes, éves jelentése (Magyar Államkincstár, 2009) 

 Zárszámadási törvények (2004-2008) 

Jogszabályi háttér 

Az ökoadók jogszabályi hátterét az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény és a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény nyújtja.  

A kivetítés készítése előtti utolsó jogszabályváltozás az energiaadó mértékeinek 2010. 

januárjától hatályos átlagosan 14,6 százalékos emelése (villamos energia: 252 forintról 295 

forintra (14,58%); földgáz: 75,6 forintról 88,5 forintra (14,58%); szén: 2040 forintról 2390 

forintra (14,64%).) 

A környezetterhelési díj szabályozásában 2004 óta nem történt változás. 

Módszertan 

Az energiaadó megfizetése azokat a gazdasági szereplőket terheli, akik villamos energiát, 

földgázt, és/vagy szenet használnak (kivéve a lakossági fogyasztókat), míg 

környezetterhelési díj fizetésére kötelezettek azok a környezethasználók, akik engedélyhez 

kötött tevékenységük során környezetterhelő anyagot bocsátanak ki. 

A technikai kivetítés bázisaként az előző évi adóbevételeket használjuk. A jövőbeli 

adóbevételek meghatározásához a reál GDP dinamikáját használjuk (de az energiaadó 

esetében természetesen figyelembe vesszük az adómértékek emelését).  

A reál GDP növekedési ütemével való indexálás mellett két érv szól: (1) mindkét tétel 

esetében az adó alapja mennyiségben van meghatározva; és (2) az elmúlt évek alapján az 

így kapott becslés jól illeszkedik a tényadatokra. 

                                            
55

 Az adóalap (a helyi iparűzési adó alapja) megfelel a nettó árbevétel három tétellel csökkentett 
értékének; ezek a tételek: (1) eladott áruk beszerzési értéke; (2) közvetített szolgáltatások értéke; (3) 
anyagköltség.   
56 Alapkutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (adózás előtti eredményt csökkentő tétel). 
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E) Játékadó 

Felhasznált adatok: 

 Zárszámadási törvények (2004-2008) 

 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) (KSH, 2002-2007) 

 Szerencsejáték Zrt. üzleti jelentése (Szerencsejáték Zrt., 2002-2008) 

 KSH éves fogyasztói árindex (KSH, 2005-2009) 

 Szerencsejáték Zrt. játékadó befizetései (Szerencsejáték Zrt., 2009-2010) 

Jogszabályi háttér 

Az adó mértékét az 1991. évi XXXIV. törvény határozza meg, melyet ebben a 

vonatkozásban 2006 óta nem módosítottak. A 2010 és 2014 közötti időhorizonton a kivetítés 

szempontjából releváns változás az ötös lottóból származó játékadó bevétel 90 

százalékának a Nemzeti Kulturális Alapba történő átsorolása, valamint a kártyatermek 

játékbevétele után fizetendő játékadó bevezetése 2010. május 1-jétől. 

Módszertan 

Az adóalap meghatározása 

A technikai kivetítés bázisaként az egyes játékokból származó előző évi játékadó-bevételt 

tekintjük. 

A bevételváltozás meghatározása 

A sorsolásos játékokból származó jövőbeli bevételek meghatározásához két tényezőt 

vettünk figyelembe: a szerencsejátékok árváltozását, valamint a háztartások ár- és 

jövedelemrugalmasságát a szerencsejátékokra vonatkozóan. A szerencsejátékok iránti 

kereslet előrejelzéséhez a KSH háztartási költségvetési felvétele (HKF) alapján számított ár- 

és jövedelemrugalmasságokat használtuk. A szerencsejátékok árváltozására vonatkozóan 

játéktípusonként más feltevéssel éltünk. A lottó és totó esetében évente inflációkövető 

árváltozással számoltunk. A feltevésünk valószerűségét alátámasztja, hogy a 2002 és 2010 

közötti időszakban a lottó- és totó játékok esetében az inflációnak megfelelő mértékű 

árváltozást figyelhetünk meg, ha az árváltozások nem is pontosan évente követték 

egymást.57 A többi sorsolásos játék esetében is ezt az eljárást követjük, a kivetítési 

horizonton az adott évi inflációnak megfelelő mértékű árváltozást feltételezünk. Ez alapján az 

egyes játéktípusokból származó játékadó bevétel az alábbi képletek szerint adódik. 

Lottó-játékok és egyéb sorsolásos játékok esetében: 

A sorsolásos játékok után fizetendő játékadó alapja a nyereményalap, amely a kibocsátott 

sorsjegyek számának és a fogyasztói árának a szorzata. A játékadó mértéke a 

nyereményalap százalékában van meghatározva, melynek mértéke játéktípusonként 

                                            
57

 2001 és 2010 között a lottó-játékok esetében átlagosan kétévente történt áremelés, míg a totó-
játékok árát ezen időszak alatt csak egyszer változtatták. Mindkét esetben a kumulált inflációnak 
megfelelően emelték az árakat. 
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változik. Az adókulcs lottójátékok esetében a nyereményalap 24 százaléka. Az egyéb 

sorsolásos játékok közül a kenó esetében játékadó kulcsa a nyereményalap 24 százaléka, 

míg a többi játék esetében (luxor, joker, puttó) a nyereményalap 17 százaléka. 

 

ahol: 

: az x változó logaritmusának előző évhez viszonyított különbsége; egyben az x 
változó százalékos változásának közelítése.  

: játékadó bevétel az i sorsolásos játékból a t évben; 

: az i sorsolásos játék t évi ára;  

: szerencsejátékok árrugalmassága; 

 rendelkezésre álló reáljövedelem a t évben; 

: a szerencsejátékok jövedelemrugalmassága; 

: konstans (az adóbevétel időbeli trendje). 

Kaszinók, játékautomaták, pénznyerő automaták: 

Kaszinók esetében az adó alapja a tiszta játékbevétel, pénznyerő automaták esetében a 

játékadót játékhelyenként szabják ki, míg a játékautomaták után gépenként 60 000 Ft 

játékadót fizetni. Az elmúlt években a játékadó mértéke ezen tételek esetében nem változott, 

viszont a játékhelyek után befizetett adó kismértékben, de folyamatosan csökkent. Ezekre a 

tételekre vonatkozóan a technikai kivetítés a múltbeli adatokból becsült trendekkel történik.58 

Kártyatermek játékbevétele: 

2010. május 1-től került bevezetésre a kártyatermek tiszta játékbevétele után fizetendő 

játékadó. A megbízható előrejelzéshez szükséges információ hiányában ezzel a tétellel a 

technikai kivetítés időhorizontján nem számolunk, így az általunk prognosztizált 

adóbevételhez képest ez pozitív irányú kockázatot jelent. 

A becsült játélkadóbevétel a fenti játékok után számolt adóbevételek összege. A számítás 

végén – ahogy más tételek esetében – a pénzforgalmi adóbevétel kiszámítása érdekében 

egy egyhónapos korrekciót hajtunk végre.  

  

                                            
58

 A trendeket a 2003 és 2009 közötti időszakon becsültük. A pénznyerő automaták adótételét a 
vizsgált periódusban háromszor módosították, ezeknek a hatásait az idősorból kiszűrtük. A becsült 
együttható értéke mindhárom esetben statisztikailag szignifikáns volt.  
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Egyedi tényezők, évközi adatok 

A Szerencsejáték Zrt. első féléves adóbefizetései alapján azt látjuk, hogy az ötös lottót 

leszámítva, valamennyi játék esetében kedvezőtlenebbül alakult a kereslet a márciusi 

várakozásainkhoz képest. Az időarányos teljesülést tekintve átlagosan 9 százalékos 

elmaradást látunk a sorsolásos játékok esetében, kivéve az ötös lottót, amely után 3,5 

százalékkal több adóbevétel folyt be. A lottójátékok esetében fontos keresleti tényező a 

fölhalmozott nyeremény összege. Az ötös lottó keresletének vártnál jobb alakulásában 

kiemelt szerepe lehetett az év eleje óta halmozódó nyereménynek. A technikai kivetítés 

során ezzel a faktorral nem számolhatunk. A világbajnokság miatt a tippmix és a góltotó 

iránti kereslet is a vártnál kedvezőbben alakult, a vb ideje alatt a kereslet megduplázódott. Az 

évközi adatokat figyelembe véve a játékadóra vonatkozó legújabb előrejelzésünkben 4,2 

milliárd forinttal kevesebb bevételre számítunk a márciusban adott prognózisunkhoz képest. 

 

II.1.10. Egyéb központosított bevételek 

Felhasznált adatok 

 Zárszámadási törvények (2004-2008) 

 2010. évi költségvetési törvényjavaslat (2010) 

 Egyéb központosított bevételek (Magyar Államkincstár, 2009) 

Jogszabályi háttér 

Az egyéb központosított bevételeken belül a két legjelentősebb tétel a vízkészletjárulék és a 

termékdíjak, melyek jogszabályi hátterét az 1995. évi LVII. törvény valamint az 1995. évi LVI. 

törvény biztosítja. A Költségvetési Tanács 2010. májusi javaslata alapján az egyéb 

központosított bevételek egyes – a márciusi technikai kivetítés folyamán még külső tételként 

kezelt – tételeit a jövőben belső tételnek tekintjük,59 s ezért technikai kivetítést ezekre 

vonatkozóan nem készítünk. Továbbra is külső tételként kezeljük az alábbiakat: 

 Cégnyilvántartás bevételei 

 Termékdíjak 

 Közúti bírságbevételek 

Módszertan 

A bevételi sor legjelentősebb tétele a környezetvédelmi termékdíjakból származó bevétel. A 

technikai kivetítés során bázisunk az előző évi bevétel, a termékdíjakból befolyó jövőbeli 

összeg meghatározásához a vásárolt fogyasztás volumenváltozását használjuk. Az egyéb, 

kimaradó tételek esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos tervszámait vesszük 

át. 

A termékdíjakból származó bevétel: 

 

                                            
59

 Ide tartozik minden olyan tétel, amely vagy nagyságrendje alapján vagy definíciója szerint nem 
sorolható a külső tételek közé (a tételes listát ld. a Költségvetési Tanács 2010. május 28-án kiadott 
közleményéhez (pdf) tartozó háttéranyagban (pdf)). 

http://www.mkkt.hu/download/000/171/kozlemeny0528.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/172/hatteranyag0528.pdf
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ahol: 

: az x változó logaritmusának előző évhez viszonyított különbsége; egyben az x 

változó százalékos változásának közelítése;  

: termékdíjakból származó bevételek a t évben; 

: reál vásárolt fogyasztás a t évben; 

c: konstans. 
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II.2. Társadalombiztosítási járulékok 

II.2.1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

Felhasznált adatok 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap éves tényadatai (ONYF), 2003-2009. 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009. 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján, a 

foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 

mértéke a foglalkoztatott munkavállaló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel 

terhelt havi bruttó keresetének 24%-a. 

Módszertan 

Az elemzett járulékok közül az első három kivetítési módszertana hasonló. A járulékok elvi 

alapja a nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg, vagyis őket a makrogazdasági 

pályából számolt ún. nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg indexszel vetítjük előre. 

Az elvi járulékalap és a járulékmérték szorzataként kiszámítjuk a potenciális járulékbevételt a 

korábbi évekre. Majd a tényleges és a potenciális járulékbevétel hányadosaként kiszámítjuk 

az adott tétel múltbeli befolyó hányadát vagy ún. effektív rátáját. Ennek értékével szorozzuk 

a későbbi évekre kiszámolt várható potenciális járulékbevételt, hogy megkapjuk a várható 

tényleges járulékbevételt. Az alábbi ábra mutatja a három járulékbevételi tétel effektív rátáját 

2003 és 2009. között. 

F1. ábra: Társadalombiztosítási járulékok effektív rátája 

 

A munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel effektív rátája az utóbbi években relatív szűk 

sávban mozgott, ezért a márciusi kivetítésünkben ezt a bevételi tételt a tételre 2003 és 2009 
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között jellemző átlagos effektív rátával (79,73%) vezettük tovább.60 Jelen kivetítésünkben 

egy módszertani fejlesztést követően a HP-filter eljárással számított kibocsátási rés várható 

alakulása szerint határozzuk meg az effektív ráta jövőbeli alakulását.
61

 Ehhez a korábbi 

évekre regressziót futtattunk, amelyben megmértük a kibocsátási rés és az effektív ráta 

összefüggését. Ezt az összefüggést alkalmazzuk a kivetítési horizonton a makrogazdasági 

pálya által előrejelzett HP-filter eljárással számított kibocsátási résre, hogy megkapjuk a 

járulék várható effektív rátáját.62 Ebből az összefüggésből azt kapjuk, hogy a járulékbevétel 

effektív rátája 2010-ben a 2009-es szinttől (79,13%) némileg elmaradhat (78,84%), és 2014-

ig csak fokozatosan emelkedhet vissza a kibocsátási rés dinamikájának megfelelően 

79,60%-ig (megközelítve ezzel a 2003-2009-es évek átlagos szintjét).63 

 

II.2.2. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 

Felhasznált adatok 

 Az Egészségbiztosítási Alap éves tényadatai (OEP), 2003-2009 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a 

foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási járulék 

mértéke a foglalkoztatott munkavállaló havi bruttó keresetének 2%-a. Ebből 1,5 

százalékpontot a természetbeni egészségbiztosítási járulék teszi ki, a maradék 0,5 

százalékpontot pedig a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. 

Módszertan 

Ahogy az F1. ábra mutatja, a tételre jellemző effektív ráta 2003 és 2006 között átlagosan 

79,17%-os szinten stabil volt, majd 2007-2008-ra 85,96%-os szintre ugrott, vagyis csaknem 

                                            
60

 A mintegy 20 százalékpontot kitevő rés több komponensből tevődik össze. Ezek közül a következő 
három lehet a legfontosabb: (1) a módszertanban járulékalapként használt nemzetgazdasági bruttó 
bér és keresettömeg egy része nem képez járulékalapot; (2) a gazdaságban mindig (válság esetén 
még inkább) vannak olyan vállalkozások, amelyek különböző okok miatt likviditási nehézségekkel 
küzdenek vagy megszűnnek, azaz nem tudnak járulékot fizetni; illetve (3) léteznek a járulékfizetési 
kötelezettséget elkerülő, nem bevallott jövedelmek. 
61

 Az effektív rátát a kibocsátási rés több, különböző módszerrel számított értékével próbáltuk 
modellezni. A HP-filter eljárással számított kibocsátási rés illeszkedik legjobban az effektív ráta 
historikus értékeihez (bár az idősor rövidsége miatt egyik modell diagnosztikai statisztikái sem voltak 
kielégítőek), ezért ezzel az indikátorral arányosan vetítjük ki az effektív ráta jövőbeli alakulását. Az itt 
használt kibocsátási rés más eljárással készül, mint a jelen kiadvány főszövegének 1. táblázatában 
szereplő potenciális GDP indikátora, de ugyanaz a makrogazdasági pálya szolgál alapjául. 
62

 A gazdasági válság elmélyülése elsősorban az alábbi három csatornán csökkentheti a járulék-
bevételek effektív rátájának szintjét: (1) a részmunkaidőben való foglalkoztatás megnövekedése nem 
tükröződik teljes mértékben a munkaügyi statisztikai kimutatásokban; (2) a csődbe jutó cégek száma 
megnő; (3) elmozdulás történik a feketegazdaság felé, és ez nem feltétlenül jelenik meg a KSH 
munkaerő-felmérésének adataiban. 
63

 A végső számok tartalmazzák a cafeteriára vonatkozó számításunkat és feltételezéseinket is, ami 
2010-ben plusz 16,3 milliárd Ft-ot, míg a többi évben 7,8-9,1 milliárd Ft pluszt jelent (és összhangban 
vannak a személyi jövedelemadónál leírtakkal. 
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7 százalékpontot emelkedett.64 2009-ben a tendencia visszafordult: az effektív ráta 84,19%-

ra csökkent.65 Az effektív ráta szintjéről a kivetítési horizonton azt feltételezzük, hogy az 

2010-ben 2009-hez képest enyhén csökken (84,12%-ra), majd 2014-re a HP-filter eljárással 

számított kibocsátási rés dinamikájának megfelelően (a válság lecsengésével) 85,53%-os 

szintre emelkedik, megközelítve a 2007-2008-as évek átlagos szintjét.66 

 

II.2.3. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

Felhasznált adatok 

 Az Egészségbiztosítási Alap éves tényadatai (OEP), 2003-2009. 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009. 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (3) bekezdése alapján a 

biztosított munkavállaló által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke a havi bruttó 

keresetének 6%-a. Ebből 4 százalékpontot a természetbeni egészségbiztosítási járulék teszi 

ki, a maradék 2 százalékpontot pedig a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. 

Módszertan 

Ahogy az F1. F1. ábra mutatja, e tételre jellemző effektív ráta mértéke 2003. és 2006. év 

között átlagosan 71,00%-os szinten alakult, majd 2007-2008-ban 77,92%-os átlagos szintre 

ugrott.67 2009-ben a tendencia e tételnél is visszafordult: az effektív kulcs 74,71%-os szintre 

csökkent.68 Az effektív ráta szintjéről a kivetítési horizonton – a munkáltatói 

egészségbiztosítási járulék effektív rátájához hasonlóan – azt feltételezzük, hogy az 2010-

ben 2009-hez képest enyhén csökken (74,58%-ra), majd 2014-re a HP-filter eljárással 

számított kibocsátási rés dinamikájának megfelelően emelkedik a 77,15%-os szintre, 

megközelítve a 2007-2008-as évek átlagos szintjét. 

Éven belüli adatok értékelése 

A Magyar Államkincstár 2010. évi második-hatodik havi, illetve a KSH intézményi statisztikai 

adatgyűjtésének első öt havi adatai alapján megvizsgáltuk a három hasonló módszerrel 

kivetített járulék (munkáltatói nyugdíjbiztosítási-, munkáltatói egészségbiztosítási- és 

                                            
64 Az MKKT 2009-es őszi előrejelzésében – az egészségbiztosítási járulékbefizetések effektív 
rátájában megfigyelhető trendtörésből adódóan – e járulékbevételi tételt a 2007-2008-as évekre 
jellemző magasabb átlagos effektív kulccsal vetítette előre. 
65

 Az idősort az egészségügyi szolgáltatási járulék tételével tisztítottuk meg. 
66

 A számok tartalmazzák a cafeteriára vonatkozó feltételezésünket is, ami 2010-ben plusz 1,4 milliárd 
Ft-ot, míg a többi évben 0,7-0,8 milliárd. Ft plusz jelent. 
67

 2006.szept.1-től a nyugdíjas foglalkoztatott és az egyházi személyek is kötelesek 4 százalék 
természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizetni. A munkavállalói járulékot fizetők körének ily 
módon történő kiszélesítése az egyik magyarázata a tétel effektív rátájában 2006-ról 2007-re 
bekövetkezett szignifikáns megugrásának.  
68

 Az MKKT 2010-es tavaszi előrejelzésében e tétel effektív rátájánál a nyugdíjas foglalkoztatottak és 
az egyházi személyek után fizetett egészségbiztosítási járulékbevétellel tisztított idősort ábrázolta. 
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biztosítotti egészségbiztosítási járulék) 2010 II-VI. havi átlagos effektív rátájának alakulását.69 

Azt találtuk, hogy a korábbi években az első hónapok alapján számított effektív ráta évról-

évre igen hasonlóan alakult, mint a teljes év alapján számított ráta. 2010-ben az évközi 

adatokból számított effektív ráta nagyjából a 2009-es évközi szinten van (bár enyhén 

elmarad attól), ezért a tételek előrejelzésében 2010 egészére a 2009-es effektív rátát 

feltételezzük. Az F2. ábra mutatja a három fő járulékbevételi tétel első öt havi átlagos effektív 

rátájának alakulását 2006 és 2010 között. 

F2. ábra: A három járulékbevételi tétel első öt havi átlagos effektív rátája 

 

 

II.2.4. Biztosítotti (egyéni) nyugdíjbiztosítási járulék 

Felhasznált adatok 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap éves tényadatai (ONYF), 2003-2009. 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009. 

 Az ONYF jogviszony-adatbázisának (KELEN) járulékfizetői létszám- és átlagos 

keresetadatai jogviszonyok és magánnyugdíjpénztári tagság szerinti megbontásban 

(ONYF), 1997-2008. 

 A magánnyugdíjpénztári tagok létszámadatai (PSZÁF), 1998-2009. 

 Havi járulékbevallási adatok (APEH), 2007-2009 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (2) bekezdése alapján a 

biztosított munkavállaló által az Ny. Alapba fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék mértéke a 

tisztán csak állami pillérbe tartozók esetében a havi bruttó kereset 9,5%-a, míg a vegyes 

(állami és magán) pillérbe tartozók esetében ez 1,5 %. 

                                            
69

 Azért szükséges egy hónappal eltolni a két idősort, mert a KSH munkaügyi statisztikája 
eredményszemléletű. 
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Módszertan 

A nyugdíjrendszer sajátosságából adódóan e bevételi tételt nem vetíthetjük ki egyszerűen a 

nemzetgazdasági bértömeg dinamikájával, mert a magánnyugdíjpénztári tagok összes 

járulékfizetőhöz viszonyított aránya évről évre nő az új kohorszok munkapiacra való 

belépésével. A magánnyugdíjpénztári tagok és a nem-magánnyugdíjpénztári tagok által 

befizetett járulékbevételt ezért a kivetítés során külön jelezzük előre. 

A technikai kivetítés módszertana az alábbi fő lépésekből áll: 

A létszámok előrejelzése: 

A teljes biztosítotti létszám és a magánnyugdíjpénztári tagok számának múltbeli adataiból 

tudunk következtetni a magánnyugdíjpénztári tagok összlétszámon belüli arányának 

trendjére. A kivetítési horizonton a trend változatlanságát feltételezzük. A teljes biztosítotti 

létszámot a makrogazdasági pálya foglalkoztatotti létszámindexével vetítjük előre, majd az 

így előrejelzett teljes létszámot a két csoport korábbi megoszlásának trendje szerint bontjuk 

ketté. Így kapjuk meg a két csoport előrejelzett éves létszámát. Képletekkel: 

 

 

ahol:  

: a foglalkoztatottak létszáma t évben (makropálya alapján); 

: a foglalkoztatott magánnyugdíjpénztári tagok létszáma t évben; 

: a foglalkoztatott nem mnyp-tagok létszáma t évben; 

:  a magánnyugdíjpénzári tagok összes biztosítotton belüli arányának trendje. 

Az egy főre jutó járulékalapok előrejelzése: 

Ismert a két csoport által befizetett múltbeli járulékbevétel.70 A járulékmértékek 

figyelembevételével csoportonként megbecsüljük az egy főre jutó járulékalapot. 

Csoportonként kiszámoljuk az átlagos járulékalap növekedési ütemét, majd megnézzük ezek 

eltérését az átlagos bérnövekedéstől.  

                                            
70

 Megjegyezzük, hogy az ONYF sem a 2008., sem a 2009. évre nem közli az egyéni nyugdíjjárulék-
bevétel bontását (mivel nem rendelkezik pontos adatokkal arról, hogy milyen jogcímen érkezik a 
befizetés). Már a 2006. és 2007. évek megfelelő szerkezete is közelítő becslés volt részükről. Az 
APEH bevallási adatokból rendelkezik a szükséges bontással, és ezt rendelkezésünkre is bocsátotta.  
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A kivetítésben a tényidőszaki egy főre jutó járulékalapot a makropályából számolt bruttó bér- 

és keresettömeg indexszel vetítjük előre úgy, hogy aztán azt korrigáljuk az adott csoport 

korábbi átlagos bérdinamikájának a nemzetgazdasági bruttó bérdinamikától vett eltérésével. 

 

 

ahol:  

: bruttó átlagbér t évben (makropálya alapján);  

: a magánnyugdíjpénztári tagok átlagbére t évben; 

: a nem magánnyugdíjpénztári tagok átlagbére t évben; 

:  magánnyugdíjpénztári tagok relatív átlagbérének növekedése miatti korrekciós tényező. 

A járulékbevétel előrejelzése:  

A kivetített járulékbevétel az előrejelzett létszám, az előrejelzett egy főre jutó járulékalap és a 

járulékmérték szorzataként adódik. Ezen kívül egyszeri hatásként figyelembe vesszük a 

2009 végi visszalépések hatását.71 

Éven belüli adatok értékelése 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2010. évi első hat havi adatai alapján 

kiszámítottuk a biztosítotti (egyéni) nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 2010-re várható értékét, 

s azt találtuk, hogy az szinte teljes mértékben megegyezik az általunk korában előrejelzett 

értékkel. Ezért e tételnél nem változtatunk a kivetítés módszertanán. 

 

II.2.5. A mindkét tb-alapot érintő tételek 

Ebben a fejezetben az alábbi tételek kivetítési módszertanát foglaljuk össze:  

A) Megállapodás alapján fizetők járulékai 

B) Közteherjegy után befolyt járulék 

C) A START-kártya program MPA általi megtérítése 

D) Késedelmi pótlék, bírság 

 
  

                                            
71

 A 2009. július 9-e és 2010. március 31-e közötti időszakban összesen 64.804 visszalépési kérelem 
érkezett be a magánnyugdíjpénztárakhoz, melyből 2010. március 31-ig 62.059 kérelem került 
elfogadásra és elszámolásra. 
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A) Megállapodás alapján fizetők járulékai  

Felhasznált adatok 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009. 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 

A bevételi tétel tényadatai 1998 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre állnak. 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §. rendelkezései alapján az 

ONYF-fel megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelem (de minimum a 

megkötéskor érvényes minimálbér) után 33,5%-ot, az OEP-pel külön megállapodást kötő 

személy a mindenkori minimálbér összege után 50%-ot (ha nagykorú állampolgár), illetve a 

18 évesnél fiatalabb személy után 30%-ot fizet. 

Módszertan 

A kivetítési horizonton a 2009-es tényidőszaki bevételt a makropályából számolt bruttó bér- 

és keresettömeg-indexszel vetítjük előre. 

 

B) Közteherjegy után befolyt járulék (Ny. Alap + E. Alap) 

Felhasznált adatok 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009. 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 

A bevételi tétel tényadatai 1998 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre állnak. 

Jogszabályi háttér 

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó 

közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény 7. §. rendelkezései 

alapján a közteherjegyet kiváltó alkalmi munkavállaló a közteherjegy ellenértékének 

forgalmazási költséggel csökkentett részéből 83, illetve 63%-ot fizet a Ny. Alap részére 

(függően attól, hogy magánnyugdíjpénztári tag-e vagy sem). A fennmaradó 17%-ból 6 

százalékpontnak megfelelő összeg kerül az Egészségbiztosítási Alap, 11 százalékpont pedig 

a Munkaerő-piaci alap számlájára. 

2010. ápr. 1-től az erre a tételre vonatkozó szabályozás megváltozott. Az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény alapján a kedvezményes közteher egységesen 

30%, amely a munkáltatót a munkavállalónak kifizetett nettó munkabér alapján terheli. A 

30%-os közteher megfizetésén felül a jövedelem után további személyi jövedelemadó vagy 

járulékfizetési kötelezettség nem terheli sem a munkáltatót, sem a munkavállalót. 
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Az adóhatóság a közteher összegéből magán-nyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező 

munkavállaló esetén 91,8%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (magán-nyugdíjpénztári tag 

esetén 69,9%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 21,9%-ot a munkavállaló 

magánnyugdíjpénztárának), 1,4%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak és 6,8%-ot a 

Munkaerőpiaci Alapnak utal át. Ebbe a kedvezményes körbe tartozik a természetes személy 

munkáltató háztartásában végzett munka (de csak abban az esetben, ha a munkaszerződést 

legfeljebb 31 napra kötötték, és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot 

nem haladja meg), valamint az idénymunka. 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 

szóló törvényjavaslat 2010.07.22-ei elfogadásával az általunk előrejelzett aggregált (a két 

alapba együttesen befolyt) szám (5,27 milliárd Ft) várhatóan 0,15-0,30 milliárd Ft-tal 

csökkenni fog a kivetítési horizonton. 

Módszertan 

A kivetítési horizonton a 2009-es tényidőszaki bevételt a makropályából számolt bruttó bér- 

és keresettömeg index és a kulcsváltozás szorzatával vetítjük előre (a szabályozás-

változásból fakadó magatartási változással nem számolunk). 

 

C) START-kártya program MPA általi megtérítése (Ny. Alap + E. Alap) 

Felhasznált adatok 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009. 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 

 Havi járulékbevallási adatok (APEH), 2009 

A bevételi tétel tényadatai 2006 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre állnak. 

Jogszabályi háttér 

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 

illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 4/A. paragrafusának 

(5) bekezdése alapján, 2005.október 1-től a munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulék 

összege és a munkaadó által a járulékkedvezmény figyelembevételével megfizetett összeg 

közötti különbözetet meg kell téríteni az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási 

Alap számára. A különbözet fedezetét a Munkaerőpiaci Alap költségvetésének „Aktív 

támogatások” cím „Járulékkedvezmény megtérítés” alcíme tartalmazza. 

Módszertan 

Múltbeli adatokon a 2009-es járulékbevételből és járulékmértékből megbecsüljük a 

járulékalapot, majd kiszámoljuk az egy főre jutó átlagos járulékalapot a járulékalap és a 

START kártya programot igénybevevők létszámának hányadosával. A kivetítési horizonton a 

kedvezménnyel foglalkoztatottak létszámát a foglalkoztatotti létszám-dinamikával, míg az 

egy főre jutó járulékalapot a nemzetgazdasági bruttó átlagos nominálbér-indexszel vetítjük ki. 
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Az előbbi kettő szorzatából kapjuk az aggregált járulékalapot, amelyet a járulékmértékkel 

megszorozva jutunk a várt járulékbevétel összegéhez. 

D) Késedelmi pótlék, bírság (Ny. Alap + E. Alap) 

A tétel kivetítéséhez használt módszertan teljes mértékben megegyezik az „Egyéb 

befizetések” című tételnél leírtakkal.72 

 

II.2.6. A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó egyéb járulékbevételi tételek 

Ebben a fejezetben az alábbi tételek kivetítési módszertanát foglaljuk össze:  

A) Korkedvezmény-biztosítási járulék 

B) Rendvédelmi Szervek és a Magyar Honvédség kedvezményes nyugellátás 

kiadásaihoz való hozzájárulás 

C) GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címén az E. Alaptól átvett 

pénzeszköz  

 

A) Korkedvezmény biztosítási járulék 

Felhasznált adatok 

A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009 

A bevételi tétel tényadatai 2008 és 2009. évben éves bontásban rendelkezésünkre állnak. 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 18.-19.-20/A §-ainak rendelkezései 

alapján a korkedvezmény biztosítási járulék alapja megegyezik a társadalombiztosítási 

járulékéval, mértéke 13%. A korkedvezmény biztosítási járulékot 2007 és 2011. év között 

fokozatosan vezetik be.  2007-ben a járulék 0%-a, 2008-ban 25%-a, 2009-ben 50%-a, 2010-

ben 75%-a, 2011-ben pedig a járulék teljes összege terheli a munkaadót. (A foglalkoztatót 

nem terhelő részt a központi költségvetés téríti meg a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, a 

központi költségvetési hozzájárulások jogcímei között.) 

Módszertan 

Múltbeli adatokon a járulékalapot a járulékbevétel és a járulékmérték alapján becsüljük meg, 

majd a kivetítési horizonton a járulékalapot a bruttó bér- és keresettömeg-indexszel vetítjük 

kis, s a járulékmérték-változást figyelembe véve számítjuk ki a várható járulékbevételt. 

                                            
72

 Azzal a kivétellel, hogy a két társadalombiztosítási alap (Nyugdíj- és Egészségbiztosítási) 
„Késedelmi pótlék, bírság” tételei nem tartalmaznak a VPOP által beszedett késedelmi pótlék és 
bírság bevételi összegeket! 
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B) Rendvédelmi Szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai kedvezményes 

nyugellátási kiadásaihoz való hozzájárulás 

Felhasznált adatok 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009. 

 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről (link) 

A bevételi tétel tényadatai 2000 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre állnak. 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet 

5/D. paragrafusának (3) bekezdése alapján, a szolgálati nyugellátás, valamint a szolgálati 

rokkantsági nyugdíj többletköltségeinek fedezetére az érintett fejezet73 az éves költségvetési 

előirányzat 1/12-ed részét havonta utalja át az ONYF részére. 

Módszertan 

2010. évre elfogadjuk az idei évre tervezett törvényi előirányzatot, mivel az elmúlt évek 

tapasztalatai azt mutatják, hogy a tételnél az előirányzott összeg 98-100%-os mértékben 

realizálódik.74 A kivetítési előrejelzési horizonton a tételt a fogyasztói árindexszel vezetjük 

tovább. 

C) GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címén az E. Alaptól átvett 

pénzeszköz 

Felhasznált adatok 

A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. §-a (4) bekezdésének 

rendelkezése alapján, a gyermekgondozási díj utáni nyugdíjbiztosítási járulékot az 

Egészségbiztosítási Alap terhére az egészségbiztosítási szerv fizeti meg. 

Módszertan 

A tétel kivetítéséhez felhasználjuk a GYED-kiadásra vonatkozó előrejelzésünket (lásd a 

Függelék II.5.5. fejezetét). A kivetítési horizonton a 2009-es bevételt a GYED-kiadás 

dinamikájával vetítjük előre. 

                                            
73

 Miniszterelnökség Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, Honvédelmi Minisztérium, 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 
Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
74

 További indok, hogy a kedvezményes nyugellátás e formájában részesülő személyek egyedi 
adatairól, állományáról, jövőben várható mozgásáról csak az adott fejezetek rendelkeznek megbízható 
információval. 

http://www1.pm.gov.hu/web/home.nsf/portalarticles/39DCE3A07E382FDDC12576A400311182/$File/2010kvtv.pdf
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II.2.7. Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó egyéb járulékbevételi tételek 

Ebben a fejezetben az alábbi tételek kivetítési módszertanát foglaljuk össze:  

A) Százalékos egészségügyi hozzájárulás (EHO) 

B) Egészségügyi szolgáltatási járulék  

C) Munkáltatói táppénz hozzájárulás  

A) Százalékos egészségügyi hozzájárulás (EHO) 

Felhasznált adatok 

 Az Egészségbiztosítási Alap éves tényadatai (OEP), 2009 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 

 A Pénzügyminisztérium éves, kulcsok szerinti tényadatai (PM), 2009 

Jogszabályi háttér 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 1-9. §-ainak rendelkezései 

alapján, 27%-os (korábban 11%-os) kulccsal EHO-t kell fizetni a kifizető által adóévben 

kifizetett, juttatott, az összevont adóalapba tartozó jövedelmek és a külön adózó jövedelmek 

után.75 Továbbá 14%-os kulccsal EHO-t kell fizetni a magánszemélynek az adóévben 

megszerzett alábbi jövedelmei után.76 

Módszertan 

A százalékos egészségügyi hozzájárulás esetében 14, illetve 27%-os hozzájárulást 

különböztethetünk meg. Először a tényidőszakon – a járulékbevétel és a járulékmérték 

alapján – megbecsüljük a járulékalapot. A kivetítési horizonton a becsült járulékalapot a 

nominális GDP változásával vetítjük előre,77 s a járulékmérték-változást figyelembe véve 

számítjuk a várható járulékbevételt. 

  

                                            
75

 A kifizető munkaadót terhelő 27%-os EHO alapjai: adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett 
jövedelem, a vállalkozói kivét és a kivétkiegészítés együttes összegének, illetve a személyes 
közreműködői díj és a személyes közreműködői díj-kiegészítés együttes összegének tárgyévre 
bevallott nyugdíjjárulék alapját meghaladó része, természetbeni juttatások adóalapként meghatározott 
értéke, kamatkedvezményből származó jövedelem, egyösszegű járadékmegváltások, kis összegű 
kifizetések. 
76

 A magánszemélyt terhelő 14%-os EHO alapjai: vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-
kölcsönzésből származó jövedelem, 25 százalékos adóterhet viselő osztalék, vállalkozói osztalékalap, 
árfolyamnyereségből származó jövedelem, ingatlan bérbeadásából származó 1 millió Ft-ot meghaladó 
teljes jövedelem. 
77

 A nominális GDP e tételnél adóalapként való felhasználását a tétel alapját adó, alapvetően 
vállalkozói típusú jövedelmek jellege indokolja. 
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Éven belüli adatok értékelése 

A Magyar Államkincstár 2010. évi első hat havi adatai alapján megvizsgáltuk az 

egészségügyi hozzájárulásból (EHO) adódó járulékbevételi tétel 2010. évre várható 

teljesülését: a becsült78 éves teljesülés értéke 4,1 milliárd Ft-tal kevesebb az általunk 

márciusban előrejelzett értéknél (55,7 milliárd Ft). Ebből adódóan e tételnél a korábbi 

előrejelzésünket 4,1 milliárd Ft-tal lefelé korrigáljuk, és ennek megfelelően a következő évek 

is arányosan lefelé módosulnak. 

 

B) Egészségügyi szolgáltatási járulék 

Felhasznált adatok 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 

 Az Egészségbiztosítási Alap éves tényadatai (OEP), 2009 

A bevételi tétel tényadatai 2007 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre állnak. 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésének 

rendelkezése alapján a nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem 

jogosult belföldi magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékként tételesen 

(megszerzett jövedelemnagyságtól függetlenül) 2010. január 1-től havonta 4.950 Ft/fő/hó-t 

kötelesek fizetni az E. Alap részére. 

Módszertan 

A kivetítés alapját a 2009-es bevétel képezi. Ebből a járulékmérték segítségével 

megbecsüljük a 2009-ben befizetők létszámát. A befizetők létszámát a kivetítés során a 

nemzetgazdaságban foglalkoztatottak számával indexáljunk, s ebből számítjuk ki a 

járulékmérték-változást figyelembe véve a várható járulékbevételt. Azzal a konzervatív 

feltételezéssel élünk, hogy a 2007. ápr. 1-jei illetve a 2008. jan. 1-jei törvényi változásból (a 

biztosítási státusz ellenőrzése az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevétele során) 

adódó fehéredési folyamat lezárult, így ebből adódó további regisztráció-bővüléssel nem 

számolunk. 

  

                                            
78

 E járulékbevételi tétel 2010. évre várható teljesülésének becslése úgy történik, hogy vesszük az 
első hat havi teljesülés és az „eredeti” (tényadatok nélküli) éves előrejelzésünk felének súlyozott 
átlagát úgy, hogy súlyként az év első és második felére eső teljesülés átlagos szezonalitási indexét 
használjuk (az adott félév aggregált tényadatainak éves teljesüléséhez viszonyított aránya 2006 és 
2009 évek átlagában  – első félév teljesülési súlya: 0,53; második félév indexe: 0,47). 



101 

C) Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

Felhasznált adatok 

Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 

A bevételi tétel tényadatai 1996 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre állnak. 

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (5) bekezdésének 

rendelkezése alapján a munkáltatói táppénz hozzájárulás a táppénz összegének 

egyharmada. 

Módszertan 

A munkáltatói táppénz hozzájárulás a táppénz összegének egyharmada, összege tehát a 

bérjövedelem adott hányada. A 2009. augusztus 1-jén életbe lépett 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 kivetítési horizonton a 2009-es tényidőszaki bevételt a táppénz alapjául 

szolgáló bruttó bér- és keresettömeg dinamikával indexáljuk. A számítás módszertana és 

mögöttes feltételezései megegyeznek a táppénz előrejelzésünk módszertanával (lásd a 

függelék II.8. fejezetét). 

 

II.2.8. Munkaerőpiaci Alap bevételei 

Ebben a fejezetben az alábbi tételek kivetítési módszertanát foglaljuk össze:  

A) Munkaerőpiaci járulék 

B) Rehabilitációs hozzájárulás  

C) Szakképzési hozzájárulás 

A) Munkaerőpiaci járulék 

Felhasznált adatok 

 A munkaerő piaci alap egyes bevételei (zárszámadási törvények, 2000-2008) 

 APEH rendszeres pénzforgalmi adatok a kiemelt bevételekről (188-as kód) 

 Napi kincstári jelentések pénzforgalmi adatai (MÁK) 

Jogszabályi háttér 

2010. január 1-től kezdődően a társadalombiztosítási járulékokról (Tbj.) szóló törvény 

rendelkezik – a társadalombiztosítási ellátások fedezetének megteremtésén túlmenően – a 

munkaerő-piaci célok fedezetéül szolgáló járulékok  szabályairól is.  
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A társadalombiztosítás szempontjából így mind a foglalkoztató, mind a biztosított által 2009. 

december 31-ig fizetendő járulékok 2010. január 1-től kiegészültek a munkaerő-piaci 

járulékkal, amely az eddigi munkaadói,79 munkavállalói, illetve a vállalkozói járulékokat váltja 

fel.80 Januártól tehát mindhárom járulék a társadalombiztosítás hatálya alá tartozik és a 

bevétel a Munkaerő-piaci Alapot illeti meg. 

A foglalkoztató által fizetendő munkaerő-piaci járulék 1%, a foglalkoztatotti munkaerő-piaci 

járulék és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő járulék 1,5%. 

F4. táblázat: A munkaerőpiaci járulékok mértékei, 2007–2010 

   2007 2008 2009 2010 

Munkaadói járulék  0,03 0,03 0,0235 0,01 

Munkavállalói járulék  0,015 0,015 0,015 0,015 

Vállalkozói járulék  0,04 0,04 0,035 0,015 

 
Megjegyzés: 2009-ben a munkaadói és vállalkozói járulékok év közben változtak, ezért 
éves átlagos kulcsok vannak feltüntetve. 

Módszertan 

A tényidőszaki nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeget és a járulékmértéket 

figyelembe véve kiszámítjuk a potenciális járulékbevételt. A tényleges és potenciális 

járulékbevételek hányadosaként kapjuk meg a járulékbevételek befolyó hányadát, vagy ún. 

effektivív rátáját (külön a munkaadói és a munkavállalói járulékokra). 

A munkaadói járulék effektív rátája 2003 és 2009 között átlagosan 73,8%; a munkavállalói 

járuléké 67,7 százalék. A vállalkozói járulék esetében (mivel az effektív ráta alacsony – 3%-

os) a szabályozásváltozás figyelembe vétele mellett a minimálbérrel és a versenyszféra 

foglalkoztatottságával indexálunk. Végül mindhárom járulékfajta esetében pénzforgalmi 

korrekciót hajtunk végre. 

A járulékrendszer átalakítása ellenére a teljes munkaerő-piaci járulékot három altételből 

becsüljük. A kivetítési horizonton a járulékalapot a makropályákból számolt bruttó bér- és 

keresettömeg-indexszel vetítjük előre. Az előrevetített járulékalap és a járulékkulcs 

szorzataként kiszámítjuk a potenciális járulékbevételt. Végül a potenciális járulékbevétel és a 

2003 és 2008 közötti átlagos effektív ráta szorzataként kapjuk meg az előrevetített 

járulékbevételt.  

 

                                            
79

 2009. január 1-től 2009. június 30-ig a munkaadói járulék mértéke 3 százalék. 2009. július 1-től a 
munkaadói járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 1 százalékra csökken, 
de a járulékalap 143 000 forintot meghaladó részére, illetve a 2009. július 10-ig megszerzett 
jövedelmek után továbbra is 3 százalék munkaadói járulékot kellett fizetni. 
80

 2009. január 1-től 2009. június 30-ig a vállalkozói járulék mértéke 4 százalék. 2009. július 1-től a 
vállalkozói járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 2,5 százalékra 
csökken, de a járulékalap 143 000 forintot meghaladó részére, illetve a 2009. július 10-ig megszerzett 
jövedelmek után továbbra is 4 százalék vállalkozói járulékot kellett fizetni. 
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B) Rehabilitációs hozzájárulás 

Felhasznált adatok 

 A rehabilitációs hozzájárulás éves adatai (zárszámadási törvények, 2002-2008) 

 A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos befizetés havi bontásban (APEH, 2005-) 

 APEH rendszeres pénzforgalmi adatok a kiemelt bevételekről (119-es kód) 

 Napi rendszerességű kincstári jelentések pénzforgalmi adatai (MÁK) 

Jogszabályi háttér 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.) 41/A.§ alapján (Hatályos 1998 január 1-től) a munkaadó – a 

nemzetgazdaság valamennyi szektorában – a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére 

kötelezett, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 főt 

meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos 

statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási 

szint). 

A hozzájárulás mértéke 2010. január 1-től 964 500 Ft/év (beiktatta: a közteherviselés 

rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII tv. 129.§). 

Módszertan 

A 2010. januári változás azt jelentette, hogy a rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke a 

korábbi 5,43-szorosára emelkedett. Ez a jelentős emelkedés feltehetően valamilyen mértékű 

viselkedési hatást váltott ki a munkáltatóknál. Az általános befizetési hajlandóság magas, a 

befizetés nehezen elkerülhető. Egyes munkáltatók több megváltozott munkaképességű 

dolgozót fognak alkalmazni, míg mások nem fognak (tudni) változtatni a megváltozott 

munkaképességűekre vonatkozó munkakeresletükön, és be fogják fizetni a hozzájárulás 

teljes rájuk eső részét. Egy harmadik lehetőség a szervezeten belül megtalálni azokat, akik 

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szerint egészségkárosodottak, de 

eddig ezt nem jelezték (pl diabétesz, gyógyult infarktus). Márciusi kiadványunkban 

részletesen megvizsgáltuk költségvetési szempontból a cégek alkalmazkodási 

lehetőségeit.81 

Az egyetlen korábbi hasonló hozzájárulás-emelésnek, a 2003-ról 2004-re bekövetkezett 

3,15-szörös emelésnek enyhe és csak átmeneti alkalmazkodási hatása volt. Márciusi 

technikai kivetítésünkben úgy számoltunk, hogy az akkor megfigyelt változást arányosítottuk 

a mostanihoz, azt permanensnek tekintve és két éves adaptálási periódust feltételezve. 

Visszarendeződéssel azért nem számoltunk, mert a rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke 

már megközelíti egy minimálbéres alkalmazott teljes éves bérköltségét (körülbelül 170 ezer 

forinttal kerül többe minimálbéren foglalkoztatni, mint kifizetni a rehabilitációs hozzájárulást). 

Márciusi anyagunkban tehát azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a hozzájárulás mértékének 

5,43-szorosára emelése a betöltetlen helyek számát a 2009-es 91 ezer főről 2010-re mintegy 

81 ezer főre, majd 2011-ben 76 ezer főre csökkenti. Így a hozzájárulásból befolyt összeg 

2010-re 62,6 milliárd forint, majd 2011-re 74,5 milliárd forint (az első negyedéves elszámolás 

még az előző év szabályozása alapján zajlik, ezért húzódik el a hatás).  

                                            
81

 MKKT: Technikai kivetítés 2010-14,, III.3.3. fejezet. A teljes dokumentum elérhető itt (pdf).  

http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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Az évközi adatokon azonban az látszik (megtörtént az idei második elszámolás is április 20-

án, ami már az idei szabályozás szerinti), hogy a cégek a vártnál kevesebb hozzájárulást 

fizettek. Az első négy hónap alapján az egész éves várható összeg 56,2 milliárd forint, ami 

még mindig felső becslés, mivel az elmúlt évek átlagának dinamikáján alapul, azaz nem 

veszi figyelembe az év közbeni esetleges további alkalmazkodást. Ez körülbelül 72 ezer fős 

statisztikai létszámnak felel meg. Jelenleg nem feltételezünk további (sem az említett éven 

belüli, sem a következő évekre áthúzódó) viselkedési hatásokat, így a szabályozásváltozás 

teljes évi életbelépésével az éves érték 71 milliárd forint körül stabilizálódik, és ott fixen 

marad az előrejelzési horizonton (a márciusban becsültnél tehát némileg alacsonyabb 

szinten). 

 

C) Szakképzési hozzájárulás 

Felhasznált adatok 

 A szakképzési hozzájárulás éves adatai (zárszámadási törvények, 2002-2008) 

 A szakképzési hozzájáruláshoz tartozó befizetés, kiutalás, nettó bevétel havi 

bontásban (APEH, 2005-) 

 APEH rendszeres pénzforgalmi adatok a kiemelt bevételekről (182-es kód) 

 Napi kincstári jelentések pénzforgalmi adatai (MÁK) 

Jogszabályi háttér 

A szakképzési hozzájárulás intézménye lehetőséget ad minden versenyszférabeli 

munkáltatónak arra, hogy a fizetésre kötelezettet terhelő tb-járulék alapjának 1,5%-át kitevő 

szakképzési hozzájárulásából a fizetendő járulék meghatározott százalékát saját 

munkavállalói képzésére fordítsa. 

2009. január 1-től nem a bérköltség, hanem a fizetésre kötelezettet terhelő tb-járulék alapja 

után kell fizetni.82 

A szakképzési hozzájárulás teljesíthető gyakorlati képzés szervezésével, fejlesztési 

támogatás nyújtásával, saját munkavállaló részére szervezett képzéssel és pénzbeli 

befizetéssel. Az utóbbi három esetben az APEH felé bevallási és befizetési kötelezettség áll 

fenn. A bevallást július 20-ig kell benyújtani (előzetesen), illetve február 25-én kell az éves 

elszámoló bevallást benyújtani, ami az előző naptári évre vonatkozik. 

Módszertan 

A zárszámadási adatokból látható, hogy a 2009-es enyhe csökkenést leszámítva a 

szakképzési hozzájárulás értéke közel lineárisan emelkedik 2003 óta. Mivel a bevételek 

növekedési üteme a versenyszféra bér- és keresettömegének változásához áll közel 

(költségvetési szervek a hozzájárulást nem fizetik), az előrejelzési horizonton is ezt 

használjuk. 

 

  

                                            
82 Egyéb kisebb szabályozás-változások: (1) Mikro-és kisvállalkozások a fizetendő járulék maximum 

60%-át, egyéb hozzájárulásra kötelezettek a fizetendő járulék legfeljebb 33%-át fordíthatják saját 
munkavállalóik képzésére. (2) Az elszámolható költségek mértéke képzésben résztvevőnként és 
óránként nem haladhatja meg a minimálbér 12%-át, vagyis ez az összeg bruttó 8.580 Ft/óra. (3) A 
képzés minimális időtartama 20 óra. (4) A képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor. 
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II.3. Fogyasztáshoz kapcsolódó adók 

II.3.1. Áfa 

Felhasznált adatok 

 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) (KSH, 2002-2007) 

 Bruttó befizetés és kiutalás napi adatok (Magyar Államkincstár, 2008-2010) 

 Havi áfa adatsorok (APEH, 2002-2010) 

 Fogyasztási kiadás (KSH Nemzeti Számlák, 1995-2007) 

 2010. évi költségvetési törvény  

 Áfa bizonylatsoros bevallási adatok (APEH, 2008-2009) 

Jogszabályi háttér 

A kivetítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseit veszi 

alapul. A számításaink során figyelembe vett jogszabályváltozás, hogy 2010. január 15-től a 

távfűtést átsorolták a korábbi, 18 százalékos kulcsból az 5 százalékos áfakulcs alá. 

Módszertan 

Az elvi adóalapok meghatározása és előrejelzése 

Az ÁFA bevételeket négy elvi adóalaphoz mérjük, amelyeket a Nemzeti számlák rendszere 

nyilván tart: (1) a vásárolt fogyasztást, (2) a lakossági beruházást, (3) a kormányzati 

beruházást és (4) a kormányzati szektor dologi kiadásait.  

Vásárolt fogyasztás 

A vásárolt fogyasztás előrejelzése a márciusi technikai kivetítés módszertani függelékének 

III.1. pontjában közölt leírás alapján készült.83 

Lakossági beruházás 

A lakossági beruházások előrejelzése során csak az új lakások átadásának alakulását 

jelezzük előre, és mind a felújításokra, mind a nem-lakásjellegű beruházásokra az új lakás-

építések dinamikáját illesztjük. Ennek két oka van: egyrészt az egyéni vállalkozók 

szállítóeszköz-beruházásait valamint az őstermelők gépberuházásait és földvásárlásait nem 

tudjuk külön modellezni, mivel alakulásuk rendkívül volatilis; másrészt az újlakás-építés és a 

felújítás-karbantartás aránya múltbeli adatokon viszonylag állandó. A rövid távú 

előrejelzéshez a kiadott építési engedélyek számát valamint a már megvalósult 

lakásépítéseket használjuk, míg a hosszú távú előrejelzés során a rendelkezésre álló 

jövedelem előrejelzett alakulása szerint vezetjük tovább. 

  

                                            
83

 MKKT: Technikai kivetítés 2010-14, 58. o. A teljes dokumentum (pdf) elérhető az MKKT honlapján. 

http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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Kormányzati szektor dologi kiadásai és a kormányzati beruházások 

A kormányzati szektor dologi kiadásaira és a kormányzati beruházásokra mint ÁFA-alapokra 

adott előrejelzésünk azonos a belső tételekre vonatkozó eljárásunkkal. Azon tételek esetén, 

ahol az adott belső tételre a tárgyévre vonatkozóan változatlan formában átvesszük az 

elfogadott költségvetés előirányzatait, a szóban forgó ÁFA alapokat is ennek megfelelően 

számszerűsítjük. Azon tételeknél, amelyeknél  a folyó évi várható értékre saját becslést 

készítünk, az ÁFA alapok is ennek megfelelően számítódnak. A további évekre – a belső 

tételekre vonatkozó módszertannal konzisztens módon – e tételeket a további években 

reálértéken rögzítjük.  

Az elvi kulcs és az elvi adóbevétel meghatározása 

Az áfa-bevétel kivetítésénél az adóalapok meghatározása után a következő lépés a 

különböző áfa-kulcsok figyelembe vétele. Csak akkor tudjuk meghatározni, mennyi adónak 

kellene befolynia a rész-adóalapok után, ha figyelembe vesszük, hogy az adóalap mekkora 

része adózik az általános, és mekkora része a csökkentett adókulcsok szerint. Minden rész-

adóalap esetében az adókulcsok súlyozott átlagát nevezzük az adott adóalapra jellemző elvi 

áfa-kulcsnak. 

Vásárolt fogyasztás 

A vásárolt fogyasztásból származó elvi áfa-bevétel meghatározásához három háztartástípust 

különböztetünk meg: aktív, nyugdíjas és egyéb inaktív háztartásokat.84 A háztartástípusok 

fogyasztási szerkezete eltérő, így az egyes áfa kulcsokba tartozó termékek és szolgáltatások 

más-más súlyt képviselnek a fogyasztói kosarukban. Ebből kifolyólag a három 

háztartástípushoz eltérő elvi áfa-kulcs tartozik. A háztartások megkülönböztetésének 

jelentősége a kivetítés szempontjából kettős: egyrészt a makrogazdasági folyamatoknak 

megfelelően a háztartástípusok arányai eltolódhatnak, másrészt a reáljövedelem 

változásának hatására a háztartástípusok fogyasztási szerkezete eltérően változhat. Mindkét 

esetben változik a nemzetgazdasági szintű vásárolt fogyasztás áfa-kulcsok szerinti 

szerkezete. 

A három háztartástípus összes háztartáson belüli súlyát a KSH 2007 évi háztartási 

költségvetési felvétele (HKF) alapján határoztuk meg. A vásárolt fogyasztásra jellemző elvi 

kulcs kiszámításához még szükséges a különböző háztartástípusok fogyasztásának áfa-

kulcsok szerinti felbontása. Az arányok kiszámításához is a HKF adatait használjuk. Minden 

háztartástípus esetén a négy áfa-kulcs szerint (0%, 5%, 18% és 25%) négy csoportra osztjuk 

a fogyasztást.  

A fogyasztási szerkezet változásának elvi áfa-bevételre kifejtett hatásának kiszámításához 

két további lépésre van szükség: (1) a háztartástípusok összes háztartáshoz viszonyított 

arányának és átlagjövedelmének előrejelzésére és (2) háztartástípusonként a 

jövedelemváltozás fogyasztási szerkezetre kifejtett hatásának megbecslésére.  

Az első lépéshez – szintén a a HKF alapján – mindhárom háztartástípus esetében 

kiszámoltuk a munkajövedelmek, a nyugdíjak és a pénzbeli társadalmi juttatások 

megoszlását a háztartások nettó jövedelmén belül. Az eredményeket az F5. táblázat 

tartalmazza. 

                                            
84

 A háztartástípusokat a következő módon definiáltuk: aktív háztartás, ha legalább egy tagja aktív; 
nyugdíjas háztartás, ha nincs aktív tagja, de van legalább egy nyugdíjas a háztartásban; és egyéb 
inaktív háztartás, ha minden tagja inaktív. 
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F5. táblázat: A hártartástípusok jövedelme jövedelemtípusok szerinti bontásban 

  
Aktív 

háztartások 
Nyugdíjas 

háztartások 
Egyéb inaktív 
háztartások 

munkajövedelem 84,3% 12% 40,8%
85

 

nyugdíj 6,3% 84,8% 8,2% 

társadalmi juttatások 9,4% 3,2% 51% 

A három jövedelemtípust külön-külön indexáltuk 2014-ig: a munkajövedelmeket a 

nemzetgazdasági nettó átlagbér növekedésével; a nyugdíjakat az átlagnyugdíj-indexszel 

vetítettük ki; a pénzbeli társadalmi juttatások esetében pedig az egyes tételekre külön 

feltételezésekkel éltünk, majd ezeket az indexeket a három háztartástípus esetében az adott 

juttatási fajtának a teljes társadalmi juttatásokon belüli arányával súlyoztuk. A 2007-es 

jövedelemtípusok megoszlását ezekkel indexáltuk fel az egyes háztartástípusok esetében, 

és ebből adódik a háztartástípus-szintű jövedelemváltozások előrejelzése 2014-ig. A 

háztartástípusok aránya a kivetítési horizonton az adott csoport (aktív, nyugdíjas és inaktív) 

létszámára vonatkozó előrejelzésnek megfelelően alakul. A foglalkoztatottak száma a 

makrogazdasági előrejelzésből, a nyugdíjasok száma a nyugdíj-előrejelzési módszertanból 

származik, míg a teljes népesség esetében a KSH Népességtudományi Intézete 

előrejelzését vettük át.86 Az inaktív háztartások száma maradékelven adódik. 

A második lépésben a fogyasztási szerkezet alakulását jelezzük előre. Az F6. táblázat a 

három háztartástípus fogyasztási szerkezetét mutatja be a jelenleg hatályos áfa-kulcsok 

szerint a 2007-es HKF alapján.  

F6. táblázat: A háztartástípusok fogyasztásának ÁFA-kulcsok szerinti megoszlása, 
2007 

  0%-os kulcs 5%-os kulcs 18%-os kulcs 25%-os kulcs 

Aktív háztartások 6,28% 5,06% 5,47% 83,19% 

Nyugdíjas háztartások 4,37% 10,66% 6,14% 78,83% 

Egyéb inaktív háztartások 3,32% 4,80% 7,12% 84,76% 

A háztartástípusok fogyasztási szerkezetének változását a háztartástípusok egyes 

termékcsoportokra vett jövedelem-rugalmasságai segítségével jelezzük előre.87 Egy 

háztartás adott termékcsoportra vonatkozó jövedelem-rugalmassága azt mondja meg, hány 

százalékkal nő a háztartás fogyasztása az adott termékcsoportból, ha jövedelme egy 

százalékkal nő. A jövedelem-rugalmasságokat a 2002-2007. évi HKF alapján becsültük, 

illetve ahol a minta kis mérete erre nem adott lehetőséget, a nemzetközi szakirodalomban 

becsült együtthatókat használtunk. A rugalmasság-becslés részleteit az alábbi keretes írás 

írja le.  

                                            
85

 A munkajövedelmek aránya az egyéb inaktív háztartások nettó jövedelmén belül talán meglepően 
magas. Ennek oka egyrészt hogy sok a felvétel idején munkanélküli egyénnek volt az év folyamán 
munkajövedelme, másrészt pedig munkajövedelmet szerezhetnek az olyan inaktívnak számító 
egyének, mint a GYES-en lévők, illetve a tanulóként megbízási szerződéssel dolgozók. 
86

 Az előrejelzések elérhetők a http://www.demografia.hu/index.php/gyorslinkek/nepesseg-
elreszamitasok honlapon. 
87

 Mivel az egyes áfa-kulcsok szerinti termékcsoportok árindexére vonatkozóan nem készül 
előrejelzés, ezért a kivetítéshez az árrugalmasságok hatását nem tudjuk figyelembe venni.  

http://www.demografia.hu/index.php/gyorslinkek/nepesseg-elreszamitasok
http://www.demografia.hu/index.php/gyorslinkek/nepesseg-elreszamitasok
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A rugalmasságok statisztikai becslése 

A jövedelemrugalmasságok becslését a Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) 2002-2007-

es hullámaiból összeállított adatbázison végeztük háztartástípusonként (aktív, nyugdíjas, 

egyéb inaktív), és a négy – 2010-es szabályozás szerinti – áfa-kulcsnál részletesebb 

termékcsoportonként. E rugalmasságok súlyozott átlagaként számítottuk ki az áfa-kulcsok 

által meghatározott négy termékcsoportra jellemző jövedelem-rugalmasságokat.  

A rugalmasságok kiszámításához az alábbi egyenletet becsültük meg: 88 

  

ahol: 

:  az i háztartás által az adott termékcsoportba tartozó termékből vásárolt mennyiség;  

: az adott háztartástípus adott termékcsoportot illető jövedelem-rugalmassága; 

: az i háztartás rendelkezésre álló reáljövedelme; 

: háztartási jellemzők; 

: konstans; 

: az egyenlet hibatagja. 

A következő kontrollváltozókat szerepeltettük az egyenletek becslése során: a háztartás 

létszáma, háztartásfő neme, életkora, az életkor négyzete, iskolai végzettsége (dummy 

változókként), a háztartásban élő gyermekek száma, régió-dummyk, településtípus- 

dummyk, továbbá év-dummyk és a naplóvezetés hónapjának megfelelő dummy változók (a 

szezonalitás kezelése miatt). 
 

A háztartástípusok fogyasztási szerkezetének előrejelzése után az alábbi módon 

számíthatjuk ki a háztartástípusra jellemző elvi áfa-kulcsot: 

 

ahol: 

:  a k háztartástípus t évi fogyasztásának elvi áfa-tartalma (ezt nevezzük elvi kulcsnak); 

:  a k háztartástípus esetében a j termékcsoport t évi súlya. 

:  a j termékcsoporthoz tartozó törvényi áfa kulcs. 

Végül az elvi kulcs alapján kiszámítjuk a vásárolt fogyasztásból származó áfa-bevételt az 

egyes háztartástípusokra: 

 

                                            
88

 Az egyenleteket megbecsültük úgy is, hogy a termékcsoportok árváltozására is kontrolláltunk, ez 
azonban nem okozott érdemi változást a jövedelemrugalmasságok értékeiben. 
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ahol : a k háztartástípus t évi vásárolt fogyasztása. 

A teljes vásárolt fogyasztásból származó t évi elvi áfa-bevétel a három háztartástípus 

által fizetett elvi áfa összegeként adódik: 

 

Lakossági beruházásból származó áfa-bevétel 

A jelenlegi szabályozás szerint ezen kategóriába tartozó termékek és szolgáltatások után a 

normál kulcs szerinti áfát kell megfizetni. Ebben a körben tehát az áfa-tartalom a bruttó 

beruházás 20%-a. 

Kormányzati beruházásból származó áfa-bevétel 

Hasonlóan a lakossági beruházásokhoz, a kormányzati beruházások esetében is a normál 

kulcsot alkalmazzuk az adóbevétel kiszámításához, tehát ebben a körben is 20%-os áfa-

tartalommal számolunk a bruttó beruházások értékére vetítve. 

A kormányzati szektor dologi kiadásaiból származó áfa-bevétel 

A kormányzati szektor fogyasztási szerkezetére vonatkozóan nem rendelkezünk 

információval, azonban a benyújtott költségvetésből kalkulálható az implicit áfa-kulcs, 

amelyet a kivetítési horizonton változatlannak tételezünk. Az így kapott implicit adókulcsot 

vetítjük a dologi kiadásokra adott tárgyévi előrejelzésünkre, amelynek eredményeként adódik 

a tárgyévi adóbevétel. 

Az adórés meghatározása 

A kivetítési módszertan egyik fontos problémája, hogy a – főleg a nemzeti számlákból 

számolt – adóalapokból az adókulcs segítségével kiszámítható elméleti áfa-bevétel és a 

tényleges áfa-bevétel között jelentős adórés van; az adóalap egy részéből nem keletkezik 

áfa-bevétel. Mivel a kivetítés során az adóalapokat a várt makrogazdasági folyamatoknak 

megfelelően jelezzük előre, az áfa-bevétel kivetítéséhez az egyes rész-adóalapokhoz tartozó 

adórés alakulásáról is feltételezésekkel kell élnünk. (Az alábbiakban -val jelöljük az egyes 

adóalapokhoz tartozó befolyó hányadot vagy effektivitási rátát; vagyis .) A 

teljes áfára vonatkozó adórés 2003 és 2008 közötti alakulása az F3. ábrán látható. 
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F3. ábra: Az áfa adórésének alakulása, 2003-2008 

 

Megjegyzés: A korrigált adóalap kiszámításánál olyan tételeket vonunk ki az elméleti 
adóalapból, amelyek esetében tudjuk, miért nem keletkezik adóbevétel (adatok hiányában 
nem minden ilyen tételt tudunk kivonni). Az adóeltitkolás mértékét így a korrigált adóalaphoz 
mért adórés közelíti meg jobban. A korrigált adóalap részletes meghatározásának 
módszerét lásd alább. 

Kormányzati szektor dologi kiadásai, kormányzati beruházás 

A kormányzati szektor dologi kiadásai és a kormányzati beruházások esetében úgy 

számolunk, hogy a teljes adóalap után befolyik az áfa bevétel, azaz az adórés nulla. 

Lakossági beruházás 

A lakossági beruházások esetében a befolyt hányadra vonatkozó becslésünket ( ) a KSH 

lakásstatisztikai adatbázisa alapján határoztuk meg. A lakossági beruházásokon belül eltérő 

feltételezésekkel éltünk az új építésekre és a felújításokra vonatkozóan. Míg a felújítások 

esetében azt gondoljuk, hogy csak azon esetekben fizetik meg az áfát, ahol a felújításhoz 

hitelt is igénybevettek, az új építések esetében azt feltételezzük, hogy csak az értékesítési 

céllal végrehajtott beruházások esetében fizetik meg maradéktalanul az áfát. A saját 

használatra épített lakások esetében a lakásépítési költségindex összetevői alapján azt 

gondoljuk, hogy az anyagköltség és a munkadíjak nagyjából egyharmad-kétharmad arányt 

képviselnek a teljes költségen belül. Az anyagköltségek után feltételezhetően megfizetik az 

áfát, míg a munkadíjak esetében azt gondoljuk, hogy az eseteknek ugyanolyan hányadában 

keletkezik áfa-bevétel, mint a felújítások esetében. A lakossági beruházások után fizetendő 

áfa befolyó hányadára ( ) vonatkozó becslésünk így 0,61-nek adódik, ami azt jelenti, hogy 

a számított adóalap 61%-a után keletkezik csak áfa-bevétel. 

Vásárolt fogyasztás 

A vásárolt fogyasztást a Nemzeti számlák alapján korrigálni tudjuk egyes, áfa-bevételt 

nyilvánvalóan nem eredményező, de a vásárolt fogyasztás részét képező tételekkel (mint pl. 

a prostitúció), azonban maradnak olyan egyéb tételek, amelyekre a Nemzeti Számlák nem 
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tartalmaznak részletes bontást (pl. nyugta nélküli értékesítés, borravaló, hálapénz stb.). A 

vásárolt fogyasztás után fizetendó áfa befolyó hányadát ( ) ezért a többi rész-adóalap 

adórésének kiszámítása után maradékelven számítjuk ki a 2007-2009 közötti adatok alapján. 

Vagyis a lakossági beruházás befolyt hányadának megbecslése után – és feltételezve, hogy 

a kormányzati szektor dologi kiadásai és a kormányzati beruházások esetében a teljes 

adóalap után befolyik az áfa-bevétel– a fennmaradó áfa-kiesést a vásárolt fogyasztáshoz 

rendeljük. A vásárolt fogyasztás után fizetendő adó befolyt hányadára vonatkozó becslés így 

0,92-nek adódik, ami azt jelenti, hogy a vásárolt fogyasztás esetében az adóeltitkolás 

mértéke 8 százalékos. 

Összességében az adórésre adott becslésünk ( ) alapján a fogyasztási adóalapok 

összegének kb. 20%-a után nem képződik áfa-bevétel, amely nagyságrendileg összhangban 

áll más országokban becsült értékekkel. Svédországban adórés-becslést először 1994-ben 

készítettek az 1980 és 1991 közötti időszakra vonatkozóan. Az átlagos adórés mértékére az 

elméleti áfa-bevételek arányában 11,6 százalékot kaptak.89 Nagy-Britanniában hasonló 

becslést készítettek a 2002 és 2009 közötti időszakra. Az adórés ebben az intervallumban 

átlagosan 14 százalék volt.90 

A becsült befolyó hányadokat a technikai kivetítés horizontján változatlan szinten tartjuk. Ez 

az eljárás összhangban áll a feketegazdaságot vizsgáló bizottság 2009. szeptemberi 

jelentésével, melyben arra az eredményre jutott, hogy a fehéredési folyamat 2009 első 

félévében lezárult, további fehéredés csak új intézkedések esetén várható.91 

Egyedi tételek, évközi adatok 

A tárgyévi adóbevétel meghatározása során figyelembe veszünk olyan egyedi tételeket is, 

amelyek érdemben befolyásolják a várható adóbevételt. 

 Az ún. PARAT-ügy nyomán járó visszatérítések miatti korrekció ( ). Az Európai 

Bíróság 2009. április 23-án hirdetett ítéletet a PARAT-ügyben. Ennek értelmében az 

EU szabályozásával ellentétesnek minősítették azt a magyar szabályozást, amely az 

államháztartási támogatásban részesülő termékbeszerzések esetén a kapcsolódó áfa 

levonását csak a beszerzés nem támogatott hányada erejéig teszi lehetővé. Ezért a 

2004. május 1. és 2005. december 31. között megvalósult támogatott 

eszközbeszerzések kapcsán az arányosítási kötelezettség miatt a le nem vont áfa az 

adózónak visszajár. A szabályozás szerint az adózó szigorú követelmények mellett, 

külön kérelem benyújtásával visszakérheti ezt az áfát. A visszakapott áfa után a 

jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat jár. A visszaigénylésre jogosultak kb. 

38 milliárd forintot kérhetnek vissza ezen a jogcímen. Az érintettek egy részének már 

tavaly visszautaltak 19,6 milliárd forintot, ezért a 2010-es pénzforgalmi áfa-bevételek 

számítása során 18,4 milliárd forint korrekcióval számoltunk. 

                                            
89

 Swedish National Tax Agency (2008): Tax Gap Map for Sweden, URL: 
http://www.skatteverket.se/download/18.225c96e811ae46c823f800014872/Report_2008_1B.pdf 
90

 Az Egyesült Királyság adó és vámhivatala (HM Revenue and Customs) (2009): Measuring Tax 
Gaps, URL: http://www.hmrc.gov.uk/stats/measuring-tax-gaps.pdf 
91

 A feketegazdaságot és a gazdaság kifehéredését vizsgáló bizottság jelentése, 2009. szeptember 
17. URL: http://www.feheredes.org/docs/feheredes_4_090917.pdf  

http://www.skatteverket.se/download/18.225c96e811ae46c823f800014872/Report_2008_1B.pdf
http://www.hmrc.gov.uk/stats/measuring-tax-gaps.pdf
http://www.feheredes.org/docs/feheredes_4_090917.pdf
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 Áfa-mentes adományozás ( ). 2010. június 17-től a közcélú adomány után nem 

kell áfát fizetni. E törvénymódosítás hatását a 2008-as társasági adóbevallás alapján 

számszerűsítettük. A bevallások szerint a gazdasági társaságok 2008-ban 22 milliárd 

forint értékben adományoztak. A Magyar Adományozói Fórum 2009-ben készített 

felméréséből kiderül, hogy az adományok 80,3 százaléka pénzadomány, 19 

százaléka természetbeni adomány, míg 0,7 százaléka önkéntes munka. Tekintve, 

hogy a pénzadományt nem terhelte áfa, a természetbeni adományok után kb. 1 

milliárd forint áfa bevétel keletkezhetett 2008-ban. Az áfakulcs-emelést is figyelembe 

véve a 2010-re várt áfa-bevételből 0,5 milliárd forintot vontunk le, 2011 és 2014 

között pedig évente 1 milliárd forintot. 

Az évközi adatok értékelése szezonális komponensek alapján történik. A nettó áfa bevétel 

szezonalitásának meghatározásához külön vizsgáltuk a bruttó befizetések és a 

visszautalások szezonalitását. Az idősorok 2002-ig visszamenőleg havi bontásban álltak 

rendelkezésünkre. A kapott szezonális komponensek és az idei évre rendelkezésre álló 

adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a bevételek a várakozásainknak megfelelően 

alakulnak. 

Összesített áfa-bevétel 

Az összesített nettó áfa-bevétel a bruttó befizetések és a visszautalások egyenlegéből 

adódik. 2008-ban megváltoztak a visszaigénylés szabályai. Korábban csak a befizetett áfa 

erejéig lehetett visszaigényelni, az esetleges többlet visszaigénylést görgetni kellett. 2008-tól 

azonban a visszaigénylést értékhatárhoz kötötték, az értékhatár eléréséig a 

visszaigényelhető áfa halmozódik. A szabályozás megváltoztatta a bruttó befizetés és 

visszautalás szezonalitását. Az F4. ábrán látható, hogy 2008-tól a bruttó befizetés és 

visszautalás aránya az év első negyedévében a legmagasabb, a második-harmadik 

negyedévben csökken, majd a negyedik negyedévben indul növekedésnek.  

F4. ábra: Az áfa-visszaigénylések a bruttó befizetések arányában, negyedévenként 

 

Ennek hátterében az áll, hogy az áfa visszaigénylésre jogosultak az év folyamán 

fokozatosan érik el a visszaigénylési értékhatárt a negyedik negyedévre. A negyedik 

negyedévre vonatkozó bevallást a következő negyedév első hónapjában kell benyújtani, 
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amivel egyidejűleg az adókötelezettséget meg kell fizetni. A visszaigénylés kifizetése másfél 

hónappal a bevallás benyújtása után történik. 

A makropályából származó adataink eredményszemléletűek, így a módszertan 

eredményeképp kapott áfa-bevétel is eredményszemléletű. A módszertan utolsó lépéseként 

ún. ESA-hidat képezünk, hogy a kapott eredmény pénzforgalmi szemléletűvé alakítsuk. 

Éven túli áthúzódások az áfa bevallási, befizetési valamint visszaigénylési szabályai miatt 

léteznek. Az adóalanyok a tárgyhavi áfa-bevallásukat a tárgyhót követő hónap 20-ig nyújtják 

be, s ezzel egyidejűleg teljesítik fizetési kötelezettségeiket is.92 Így tehát a decemberi 

értékesítések utáni áfa bevétel a januári számlaforgalmi adatokban jelenik meg. A 

visszaigényelt összeg azonban nagyjából másfél hónappal a bevallást követően 

(márciusban) kerül kiutalásra. 

A fentiek alapján a t évre vonatkozó ESA-hidat az alábbi képlet szerint kapjuk meg: 

 

ahol: 

:  januári befizetések t évben (import áfa nélkül);93 

: a t év március 31-ig visszafizetett ÁFA; 

Az ESA-híd előállításakor a bruttó befizetések és visszafizetések múltbeli alakulását tekintjük 

kiindulópontnak. Első lépésben meghatározzuk a bruttó befizetés összegét a 

visszafizetés/bruttó befizetés arányra tett feltételezésünket felhasználva, majd ebből 

kiszámítjuk a visszautalások összegét. Végül a januári befizetés és a teljes befizetés, 

valamint a márciusig visszafizetett áfa és az összes visszafizetés múltbeli arányát 

felhasználva kapjuk meg az adott évi áthúzódásokat. 2009-ben a visszafizetés/bruttó 

befizetés arány 38 százalék körül alakult. Tekintve, hogy az évközi adatokban nem látunk 

arra utaló jeleket, hogy a visszafizetések és a bruttó befizetések aránya másképp alakulna, a 

38 százalékos arányt alkalmazzuk 2010-re vonatkozóan is. A válság előtti, 40 százalékos 

szintet feltételezéseink szerint 2011-re érhetjük el. 2011 és 2014 között ezt az arányt 

változatlannak tekintjük. 
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 Kivéve import áfa esetében, mivel itt a fizetési kötelezettség a termék behozatalának időpontjában 
keletkezik. 
93

 Az import áfa mértékét az előző időszakok alapján a januári bruttó befizetések 8 százalékában 
határoztuk meg, a kivetítési horizonton ezt az arányt változatlannak tekintjük. 
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Minden tényező kiszámítása után az összesített áfa-bevételt a tételek összege adja:  

. 

ahol: 

, , , :  A négy rész-adóalaphoz tartozó elvi adóbevétel.  

: befolyó hányadok (effektivitási ráták) a vásárolt fogyasztás és a lakossági 

beruházás rész-adóalapjaira.  

 és : a két fent elemzett egyszeri tétel.  

:  a t évre vonatkozó ESA-korrekció. 

 

II.3.2. Jövedéki adó  

Felhasznált adatok 

 Szabadforgalmi, adójegy, kulcsváltozás valamint adóbevételi adatbázisa (VP, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium hozzájárulásával, 2005-2010) 

 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) (KSH, 2002-2007) 

 Árszínvonal, éves fogyasztói árindex az egyes jövedéki termékekre (KSH, 2005-

2009) 

Jogszabályi háttér 

A kivetítés a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezéseit veszi alapul. A 

technikai kivetítésben figyelembe vett utolsó módosítás (egyes jövedéki adótételek emelése) 

2010. január 1-jén lépett hatályba. Az Európai Unióban 2014-ben életbe lépő EU-s irányelv 

értelmében a cigaretta jövedéki adó tételét 90 euróban minimalizálják, valamint a teljes 

adótartalmat minimum 60%-ban állapítják meg. A fenti szabályok bevezetésére 

Magyarország 2018-ig átmeneti haladékot kapott. Tekintve, hogy az irányelv magyar 

jogrendszerbe történő átültetésének folyamata még nem kezdődött meg, technikai 

kivetítésünk során nem számolunk azzal az adóharmonizációs pályával, amelyen a magyar 

szabályozás haladhat 2018-ig, tehát a jövedéki adótételeket a kivetítési horizonton nominális 

értelemben változatlannak tekintjük. 

Módszertan 

 Az adóalap meghatározása 

A jövedéki adó alapja a jövedéki adóköteles termék (amelyek közül a legfontosabbak a 

benzin, a gázolaj és a cigaretta) belföldön forgalomba hozott mennyisége. A kivetítési 

horizonton bázisként mindig az előző évi szabadforgalmi mennyiséget használjuk. 

 A mennyiségváltozás előrejelzése 

Először az egyes jövedéki termékek forgalmát vetítjük ki a makrogazdasági pálya 

segítségével. Ehhez először kiszámoljuk a múltbeli forgalmi adatok alapján, hogyan változott 

az egyes jövedéki termékek forgalma a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelme és a 
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jövedéki termék (többi termékhez viszonyított) árának függvényében. Ezeket az 

összefüggéseket a jövedéki termék ún. jövedelem- és sajátár-rugalmasságával fejezzük ki. A 

jövedéki termék fogyasztásának jövedelemrugalmassága azt fejezi ki, hány százalékkal nő a 

jövedéki termék forgalmazott mennyisége, ha a háztartások rendelkezésre álló 

reáljövedelme egy százalékkal nő; a termék sajátár-rugalmassága pedig azt fejezi ki, hány 

százalékkal csökken a jövedéki termék forgalmazott mennyisége, ha a termék a fogyasztói 

jószágkosárhoz viszonyítva egy százalékkal drágább lesz. Ezeket a rugalmasságokat 

múltbeli adatok segítségével az alábbi egyenlet segítségével becsüljük meg, és ugyanezt a 

képletet alkalmazzuk a kivetítés időhorizontján a jövedéki termékek forgalmának kivetítésére: 

 

ahol: 

az x változó logaritmusának előző évhez viszonyított változása; egyben az x változó 

százalékos változásának közelítése.  

: az i jövedéki termék vásárolt mennyisége t évben; 

: a rendelkezésre álló reáljövedelem t évben; 

: az i jövedéki termék jövedelemrugalmassága; 

: az i jövedéki termék árszínvonala t évben (tartalmazza a jövedéki adót); 

: az i jövedéki termék relatív (inflációt meghaladó) árváltozása; 

: az i jövedéki termék árrugalmassága; 

c: konstans. 

Az alábbiakban sorra vesszük a fontosabb jövedéki termékeket. Minden terméknél külön 

jelezzük, ha az adott termék forgalmának makrogazdaságtani változóktól való függésének 

méréséhez indokoltnak tartottuk a fenti képlettől eltérni.  

Egyedi tételek, évközi adatok 

Gázolaj 

A gázolaj forgalmának megbecslésekor annyit módosítottunk a fenti képleten, hogy a 

forgalom jövedelemrugalmasságát nem a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelmének, 

hanem a reál-GDP alakulásának függvényében vizsgáljuk. Ennek oka, hogy a gázolaj 

jelentős részét a fuvarozás és más gazdasági tevékenységek használják fel, és nem a 

háztartások.  

A 2010. január-március időszak szabadforgalmi adatai alapján azt látjuk, hogy mind a 

benzin, mind a gázolaj keresett mennyisége jelentősen csökkent. Ebben komoly szerepe volt 

annak, hogy Magyarországon ez év elején valamennyi környező országhoz képest drágább 

lett az üzemanyag (pl. a korábbiakkal ellentétben még Ausztriához, Szlovéniához és 

Szlovákiához képest is). Az F5. és F6. ábrán látható, hogy a magyar átlagárhoz viszonyítva 

hogyan alakultak a környező országok üzemanyagárai forintban mérve  2006 és 2010 között. 
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F5. ábra: A környező országok benzinárainak alakulása a magyarországi fogyasztói 
árhoz viszonyítva 

 

F6. ábra: A környező országok gázolajárainak alakulása a magyarországi fogyasztói 
árhoz viszonyítva 

 

Az év eleji adatok és árak ismeretében arra következtethetünk, hogy mind az áthaladó 

forgalmat lebonyolítók, mind a határ mentén élő lakosság alkalmazkodott a kialakult 

helyzethez, és az üzemanyag fogyasztást feltehetően a határon túlra helyezte. Az 
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üzemanyag-forgalom vártnál drasztikusabb csökkenését a határ menti „benzin-turizmus” 

azonban csak részben magyarázza. Azt láthatjuk, hogy a határ menti üzemanyag-forgalom 

valóban sokkal jobban visszaesett, mint a nem határ menti kereslet, viszont ez utóbbi 

esetében is az ár- és jövedelemrugalmasságokkal magyarázható mértéknél jelentősebb volt 

a csökkenés. 

A fenti jelenségre magyarázat lehet az üzemanyag ár- és jövedelemrugalmasságának 

nemlinearitása. Elképzelhető, hogy a hazai árszínvonal és a szomszédos országokkal 

szemben kialakult árkülönbség olyan kritikus szintet ért el, amely a szereplőket gyorsabb 

alkalmazkodásra ösztönözte. A rugalmasságok becsléséhez a HKF 2002 és 2007 közti 

adatait használtuk, ezért ezt a hatást a becslésünk nem tudta megragadni, mivel a lefedett 

időszakban nem történt hasonló eset.94 

A technikai kivetítés során azt feltételezzük, hogy a januári keresletcsökkenést – ami 

meghaladta a februári és márciusi mértéket – kizárólag az év eleji adóemelésre adott 

„túlzott” reakció okozta, vagyis az, hogy a vásárlók igyekeztek decemberben teletankolni 

autóikat. Az üzemanyagárak emelkedésének keresletre gyakorolt hatását tehát a februártól 

júniusig rendelkezésünkre álló adatok alapján számszerűsítjük, ez alapján 2010 egészére a 

benzin mennyiségének esetében 15 százalékos, a gázolaj esetében pedig 8 százalékos 

csökkenést feltételezünk. Az így kapott éves szintekre vetítjük rá a rugalmasságok alapján 

számított változásokat. 

Cigaretta 

2010. január 1-jétől a dohánytermékek jövedéki adója kb. 10 százalékkal emelkedett. Az 

adójegy igénylésére vonatkozó szabályozás limitálja, hogy az adóemelést megelőző két 

hónapban a dohány-gyártók és forgalmazók milyen mennyiségben rendelhetnek 

alacsonyabb adótétellel ellátott adójegyeket, valamint azt is, hogy az ezekkel az 

adójegyekkel ellátott dohányárut 90 napon belül szabadforgalomba kell bocsátani. Tekintettel 

az adóemelés mértékére, a gyártók és forgalmazók szeptemberben és főként októberben 

„betáraztak” az alacsonyabb adótartalommal ellátott adójegyekből. 

A tavaly év végi „adójegy-roham” számításaink95 szerint 34 milliárd forintnak megfelelő 

többlet keresletet generált 2009-ben, ez kb. 2 milliárd szál cigarettát jelent. A 2010-es 

jövedéki adótétellel átszámítva, ez 38 milliárd forint bevételkiesést jelent az idei 

költségvetésből (ezzel márciusi előrejelzésünkben már számoltunk). 

  

                                            
94

 A Finances Quebec tanulmánya (The rising prices of hydrocarbons, URL:  
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/eefb/en/EEFEN_vol2_no1.pdf) azt találja, hogy az 
üzemanyagok árrugalmassága függ az árszínvonaltól, azaz a fogyasztók magasabb árak mellett 
érzékenyebbek az árváltozásra. Az eredmények azonban a magasabb árszinteken is rugalmatlan 
keresletet mutatnak, a rugalmassági együttható 0,15 és 0,27 között mozog. 
95

 Számításaink alapjául az 1998-2009 terjedő időszak adójegy-statisztikái szolgáltak. Megvizsgáltuk, 
hogy az adóemeléseket megelőző hónapokban mekkora volt az „átlagos” tárazás mértéke (átlagosan 
26 milliárd forint). 2009 decemberben 60 milliárd forint jövedéki adó folyt be cigaretta után, így az 
átlagostól eltérő adójegy-tárazás hatása 34 milliárd forinttal növelte meg a tavalyi jövedéki 
adóbevételt. 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/eefb/en/EEFEN_vol2_no1.pdf
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Jövedékiadó-bevétel 

A fentiek alapján a tételenkénti adóbevételt az alábbi képlet adja meg:  

 

ahol: 

: az i jövedéki termékből származó jövedéki adóbevétel; 

: az i jövedéki termék jövedékhez tartozó adótétel. 

A teljes jövedéki adóbevétel ezek összegeként adódik:  

 

ahol: 

: mezőgazdasági termelők, valamint vízi vagy légi közlekedést üzemeltetők jövedéki 

adójának kiutalása. A kiutalás alapjául szolgáló dízelmennyiség 2004 és 2009 között stabil 

volt (314 M liter), ezért a technikai kivetítés teljes időhorizontján ezt a mennyiséget 

változatlannak tekintjük. 

: a jövedéki adó bevallási és befizetési szabályozása alapján az eredményszemléletű 

adóbevételen egy hónapos korrekciót hajtunk végre, hogy a pénzforgalmi szemléletű 

adóbevételt megkapjuk, kivéve a dohánytermékekből származó bevételek esetében, ott a 

korrekció mértéke két hónapos. 

 

II.3.3. Regisztrációs adó  

Felhasznált adatok 

 Regisztrációs adóbevételek havi bontásban környezetvédelmi kategória és 

adókategória szerinti bontásban (Vám és Pénzügyőrség, NGM hozzájárulásával, 

2005-2009) 

 Regisztrációs adóbefizetés (MÁK, 2008-2010) 

A Nemzetgazdasági Minisztérium hozzájárulásával a VP havi bontású összesített 

regisztrációs adóbevételekre vonatkozó adatbázisa környezetvédelmi kategória és 

adókategória szerinti bontásban. 

Jogszabályi háttér A regisztrációs adóval kapcsolatos szabályozás a 2003. évi CX. 

törvényben található. A regisztrációs adót érintő, jelen technikai kivetítés szempontjából 

releváns változás 2007 óta nem volt. 
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Módszertan 

Az adóalap meghatározása 

A technikai kivetítés bázisa a 2009-ben Magyarországon újonnan forgalomba helyezett 

gépjárművek száma. Az autópiac alakulására vonatkozó várakozásaink jelentősen eltérnek a 

márciusi technikai kivetítés során használt feltételezésektől. Korábban 2010-re 58.500 darab 

új autó eladással számoltunk, ami az első negyedév pénzforgalmi adatai alapján 

optimistának tűnik. A rendelkezésünkre álló évközi adatok alapján jelenleg 2010-re 45.300 új 

autó forgalomba helyezését várjuk. Nem változott azonban a 2014-re várt forgalomba 

helyezések száma, és hogy 2010-2014 között egyenletes növekedési ütemet feltételezve  

határozzuk meg a köztes évekre várt új autók számát(részleteket ld. a márciusi Technikai 

kivetítésünk III.4.3 pontjában).96 

Az adókategóriánkénti adóbevétel meghatározása 

A 2006 és 2009 közötti időszakra adókategóriánként rendelkezésünkre áll a regisztrációs 

adóból származó bevétel. Ez alapján minden adókategória esetében meghatározzuk az 

átlagos adótételt. Eaz átlagos adótételt változatlannak tételezzük fel a kivetítési horizonton. 

A forgalomba helyezett autók között 2008-ról 2009-re csökkent a kisautók (1500 ccm-ig) 

aránya. Ennek hátterében valószínűleg a válság hatására beszűkülő hitelkínálat és a 

rendelkezésre álló jövedelem csökkenése áll. A lakosság által hitelre vásárolt autókon belül 

korábban a kisebb teljesítményű autóknak volt nagyobb súlya. A hitelezési feltételek 

szigorodása miatt úgy gondoljuk, hogy a kisautók aránya a 2009-es szinthez képest nem 

változik, a piac helyreállása után sem tér vissza a válság előtti szintre. A fentiek értelmében 

a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett autók eloszlásában nem feltételezünk 

változást 2014-ig 2009-hez képest (F7. ábra). 

F7. ábra: Forgalomba helyezett személyautók számának alakulása (2007 = 100%) 

 

                                            
96

 MKKT: Technikai kivetítés 2010-2014. A teljes dokumentum (pdf) elérhető az MKKT honlapján. 
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http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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A regisztrációs adóból származó bevétel 

A fentiek értelmében az autók forgalomba hozásából származó teljes regisztrációs adó-

bevétel: Az i-ik adókategóriából származó regisztrációs adóbevétel:  ,  ahol: 

:  az i adókategória súlya; 

:  a t évben forgalomba helyezett autók száma (előrejelzés); 

:  az i adókategóriához tartozó átlagos adótétel. 

A motorkerékpárok forgalomba helyezéséből adódó regisztrációs adóbevételt a fentiekhez 

hasonló módszerrel számítjuk. 
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II.4. Lakossági befizetések 

II.4.1. Személyi jövedelemadó 

Felhasznált adatok 

 A személyi jövedelemadó bevallásokból készített összefoglaló táblázatok (4-es és 5-

ös közlési táblák: jövedelemsávok szerint bontott összevont adóalap, 

adókedvezmények, adójóváírás, számított adó, kedvezményekkel csökkentett adó és 

adófizetési kötelezettség – APEH, 2007-2008); külön APEH-adatszolgáltatás a 

kifizetői adók összegéről. 

 A természetbeni juttatások és a korábban adómentes jövedelmek becsült adatai 

(Pénzügyminisztérium, 2008) 

 A háztartások (konszolidált) pénzeszköz-állománya eszköztípus szerinti bontásban, 

negyedévenként (Nemzetgazdasági pénzügyi számlák, MNB, 2007. első negyedévtől 

-2010. első negyedévig) 

 A 2008-as személyi jövedelemadó bevallásokból vett tízszázalékos véletlen (anonim) 

minta (APEH) 

Jogszabályi háttér 

A személyi jövedelemadóra vonatkozó jogszabályok gyakran változtak az elmúlt években, 

akár év közben is. 2010-ben és 2011-ben is jelentősen emelkedik a sávhatár, így az adózók 

nagy része az alsó adókulcs szerint fog adózni. Új elvet jelent 2010-től a szuperbruttósítás, 

amely szerint az adót a bruttó kereset munkáltatói járulékkal emelt összege után kell fizetni, 

ennek megfelelően változott az adójóváírás formulája is. 2010-től megszűnt a különadó és 

egyes adókedvezmények, valamint közteherkötelessé váltak egyes természetbeni illetve 

korábban adómentes juttatások. Az SZJA és az adójóváírás 2008-2011 között érvényes 

szabályait az F7. és F8. táblázat foglalja össze.97 

F7. táblázat: SZJA szabályok 2008-2011 között 

SZJA (különadóval) Kulcs 1 Kulcs 2 Kulcs 3 Sávhatár 1 Sávhatár 2 

2008 18% 36% 40% 1700000 7137000 

2009 18% 36% 40% 1900000 7446000 

2010* 21,6% 40,6% - 3937000 - 

2011* 21,6% 40,6% - 11811000 - 

* A 2010-es és 2011-es adókulcsokat és sávhatárt a korábbi évekkel való összehasonlíthatóság 

kedvéért a törvényi (szuperbruttó jövedelem szerinti) értékekről a bruttó jövedelem szerinti értékekre 

számítottuk át. Mindkét évben a törvényi alsó adókulcs értéke 17%, a felső kulcsé 32%; a sávhatár 

2010-ben 5 millió forint, 2011-ben 15 millió forint.  

  

                                            
97

 Mivel az egykulcsos 16 százalékos adórendszerre vonatkozó kormányzati elképzelés még nem vált 
kihirdetett törvénnyé, a változatlan szabályozási pályára vonatkozó feltételezésünk alapján jelen 
technikai kivetítésben nem számolhatunk vele. 
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F8. táblázat: Az adójóváírás szabályai 2008-2011 között 

Adójóváírás Mértéke Éves 
maximuma (Ft) 

 Korlátja (Ft)  Fokozatos 
megállításának 

mértéke 

 Fokozatos 
megállításának 

határa (Ft) 

2008 18% 136 080 1 250 000 9% 2 762 000 

2009 18% 136 080 1 250 000 9% 2 762 000 

2010* 21,6% 181 200 2 510 240 15,2% 3 700 000 

2011* 21,6% 181 200 2 510 240 15,2% 3 700 000 

*  2010-es és 2011-es adójóváírás paramétereit a korábbi évekkel való összehasonlíthatóság 
kedvéért a törvényi (szuperbruttó jövedelem szerinti) értékekről a bruttó jövedelem szerinti 
értékekre számítottuk át. Ebben a két évben az adójóváírás törvényi (szuperbruttó) paraméterei: az 
adójóváírás mértéke 17%; korlátja 3 188 000 Ft; fokozatos megállításának mértéke 12%; fokozatos 
megállításának határa 4 698 000 Ft (Az adójóváírás éves maximuma nem változik a 
szuperbruttósítás hatására). 

 

A személyi jövedelemadóban a béren kívüli juttatások szabályozása az Országgyűlés által 

2009. június 29-én elfogadott, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 

törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvényben, valamint az egyéni vállalkozóról 

és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvényben foglalt módosítások 

következtében 2010. január 1-től megváltozott. 

Módszertan  

A módszertan leírásának a szerkezete a személyi jövedelemadó bevallás kitöltésének 

szerkezetét követi. Az (1) összevont adóalapból számoljuk ki a (2) számított szja-t, amiből 

kivonjuk az (3) adójóváírást, majd szintén levonjuk az (4) adóterhet nem viselő 

járandóságokra eső adót és az (5) adókedvezményeket. Így áll elő az összevont adóalap 

adója, amelyet növelnünk kell az (6) elkülönülten adózó jövedelmek adójával. 

Ezek után vesszük figyelembe a (7) magánszemélyhez nem köthető személyi 

jövedelemadóhoz tartozó adóbevételeket, amelyek nem a személyi jövedelemadó 

bevallásból származnak. Itt két nagy tételnek, a (8) kamatadónak és a (9) 2009-ig 

adómentes béren kívüli juttatásokból származó bevételeknek külön alfejezetet szánunk. 

Végül röviden ismertetjük a (10) személyi jövedelemadó bevételek 2010-es eddigi éven 

belüli lefutását. 

Mivel adataink többsége adóbevallási adat, a pénzforgalmi szemléletű eredményekhez 

korrekciót kell végrehajtanunk. A t évi bevallásokból számolt számított szja tizenegy 

tizenkettedéhez (I-XI hónapok) hozzá kell adnunk a t–1 évi eredményszemléletű számított 

szja egy tizenkettedét (decemberi munkavégzés januárban kifizetett bére), és így kapjuk a t 

évi pénzforgalmi adatot. Az adójóváírással, családi és egyéb év közben érvényesíthető 

adókedvezményekkel hasonló a helyzet. Más adókedvezmények (például biztosítási 

kedvezmény, közcélú adomány kedvezménye stb), csak az adóbevalláskor érvényesíthetők, 

és így t évi eredményszemléletű értékük pénzforgalomban teljes egészében t+1 évre 

vonatkozik.98  

                                            
98

 Így állhat elő például, hogy 2010. januárjától megszüntetett kedvezményeknek még van 2010. évi 
pénzforgalmi hatásuk. 
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1) Az összevont adóalap előrejelzése: 

Az összevont adóalapot öt részre osztjuk: a munkaviszonyban lévő alkalmazottak 

bérjövedelmére, egyéni vállalkozói kivétre, mezőgazdasági őstermelésből származó 

jövedelemre, adóterhet nem viselő járandóságokra, és „egyéb jövedelemre”. Az egyéb 

jövedelem99 (410 milliárd) kategóriában kezeljük a nem önálló tevékenységek közül az ún. 

más nem önálló tevékenységből származó jövedelmeket (248 milliárd, például az 

országgyűlési, helyi önkormányzati, európai parlamenti képviselőként szerzett jövedelem); a 

nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítést (2,6 milliárd). A végkielégítésnek 

adott évben figyelembe vett része (14,3 milliárd) és az előző évi végkielégítésnek adott 

évben figyelembe vett része (8,8 milliárd) a munkanélküliségbe belépők számára vonatkozó 

feltételezésünkkel konzisztens módon indexáljuk (lásd a Függelék bérgarancia-kifizetésekről 

szóló II.7. fejezetét). Ugyancsak az egyéb jövedelmek közé soroljuk az önálló tevékenységek 

közül a más önálló tevékenységből származó jövedelmeket (98,1 milliárd, itt vannak például 

az ingatlannal kapcsolatos egyes jövedelmek) és az egyéb tevékenységek közül mindent az 

adóterhet nem viselő járandóságokon kívül.100 

Ezen öt jövedelemkategóriát vezetjük tovább az előrejelzési horizonton jövedelemsávonként 

külön a következő indexálással: 

1) A munkaviszonyban lévő alkalmazottak bérjövedelmét a nemzetgazdasági bértömeg 

változásnak megfelelően vetítjük előre; 2) a kivétet elszámoló egyéni vállalkozók jövedelmét 

2010-ben a minimálbér-emeléssel indexálva, utána pedig a technikai kivetítés feltételezései 

szerint változatlan nominális szinten tartva; 3) a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét 

változatlan nominális szinten tartva (a tapasztalat alapján egyik sem változékony); 4) az 

adóterhet nem viselő járandóságot bevallók átlagos ilyen típusú jövedelmét a 

nyugdíjindexszel, létszámát a nyugdíjasok létszámával vetítjük előre; végül 5) az egyéb 

jövedelem kategóriába eső jövedelmeket nominális GDP-vel vetítjük előre. Az öt 

jövedelemkategória összege adja előrejelzési horizonton az összevont adóalapot, amely így 

jövedelemsávosan is rendelkezésünkre áll. 2010-től a szuperbruttósítás miatt 1,27-es 

korrekciós szorzót is használunk az adóterhet nem viselő járandóságok kivételével. 

2) A számított adó előrejelzése: 

A 2008-as összevont adóalaphoz tartozó létszámadatokat indexáljuk a nemzetgazdaságban 

foglalkoztatottak létszámára vonatkozó feltételezésünkkel és minden jövedelemsávban 

átlagot számolunk. Erre a jövedelemsávonkénti átlagjövedelemre vetítjük rá az aktuális évi 

személyi jövedelemadó képletet. A kivetítés írásakor már kihirdetett törvényi szabályozás 

szerint a 17 százalékos és 32 százalékos kulcsok közötti sávhatár 2010-ben 5 millió Ft, 

2011-től kezdve 15 millió Ft. Végül az adott jövedelemsávhoz tartozó, indexált létszám 

kategóriával szorozva számított személyi jövedelemadó tömegeket kapunk, melyeknek 

összege az adott évi számított összevont személyi jövedelemadó. 

                                            
99 Itt zárójelben mindig a 2008-as tényadatokat tüntetjük fel. 
100 Vagyis: magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett, szolgáltatásnak nem 

minősülő jövedelem (1,7 Mrd); külföldi kiküldetésből származó jövedelem (1,6 Mrd); egyéb jogcímen 
kapott jövedelem (33 Mrd); a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, 
adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem (2,8 Mrd); a kettős adóztatást kizáró 
egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem (0,5 Mrd). 
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A 2008-as adatokból így számolt összevont adóalapot összehasonlítva a valós 2008-as 

összevont adóalappal adódik az összevont adóalap korrekciónk (0,998), amit a teljes 

előrejelzési horizonton tovább vezetünk. 

3) Az adójóváírás mikroalapú előrejelzése:101  

A március óta eltelt időben az APEH rendelkezésünkre bocsátotta a 2008-ra vonatkozó 

személyi jövedelemadó bevallások (0853-as bevallási lapok) 10 százalékos véletlen 

mintájának anonimizált adatait. . A mintavételt az APEH végezte el a Pénzügyminisztérium 

kérésére. Az alapsokaság a 2008-ban adóbevallást benyújtók köre (kivéve a főállású egyéni 

vállalkozókat), az adóhatóság ebből választott ki egy 10%-os véletlen mintát, tehát kb. 450 

ezer adózót. 

A mikroalapú előrejelzés két nagy előnye az aggregált alapokon nyugvó előrejelzéshez 

képest, hogy szerepel benne információ az adófizetők adójóváírásra jogosító hónapjainak 

számáról és hogy az adójóváírás határát a törvényben szereplő adóévi összes jövedelemhez 

köthetjük (szemben a jövedelemsávos adatokkal, ahol csak az összevont adóalaphoz tudjuk 

kötni), hiszen erről is rendelkezünk részletes adatokkal. 

A számításhoz használt változók neve a 2008-as bevallásban: 

 Összevont adóalap összege, ebből a bér összege  

 Adóévi összes jövedelem 

 Jogosultsági hónapok száma 

 Adójóváírás összege 

Első lépésként az első három változó és az adójóváírás szabályozása alapján megbecsüljük 

a negyedik változót, az adójóváírás összegét. Ez a számítás viszonylag jó pontossággal, 

aggregált szinten 0,2 százalékos hibával megtalálja a teljes adójóváírás-tömeget (az APEH 

által közölt hivatalos adat 2008-ra 278,9 milliárd forint). 

A 2009-es és 2010-es évre is hasonlóan járunk el. Az összevont adóalap összegét és az 

adóévi összes jövedelmet a makropályákból származó bérindexszel és foglalkoztatotti 

létszámindexszel indexáljuk, majd a képlet alapján kiszámítjuk az  adójóváírást egyéni 

szinten. Azon személyek számára, akik 2008-ban nem voltak jogosultak, de a 2009-es 

szabályok szerint jogosultak lennének, becsülni kell a jogosultsági hónapok számát.  A 

jogosultsági hónapok számának 2008-as tényleges eloszlásából kiindulva (de azt némileg 

leegyszerűsítve) minden ilyen adózóhoz véletlenszerűen rendeltük hozzá egy jogosultsági 

hónap értéket: 80%-os valószínűséggel 12 hónapot (egész évben jogosult), 20%-os 

valószínűséggel  0 hónapot (egyáltalán nem jogosult). Megjegyzendő azonban, hogy 

bonyolultabb  valószínűségi eloszlás feltételezésével is hasonló eredményhez jutunk. 

Az adójóváírásra való jogosultság meghatározásához szükség van az összevont adóalapnál 

szélesebb, ún. adóévi összes jövedelem tételre. A 2010-es évre az eddigi 

módszertanunkhoz hasonlóan az adóévi összes jövedelmet részekre bontjuk, és külön 

                                            
101

 A korábban használt aggregált jövedelemsávos adatokra épülő előrejelzési módszertanunk leírását 
a márciusi technikai kivetítés III.5.1. fejezete tartalmazza. A teljes dokumentum (pdf) elérhető az 
MKKT honlapján. A két módszerrel kapott eredmény nem tér el jelentősen egymástól: a kettő közti 
eltérés 5,7 milliárd Ft 2010-re (a mikroalapú becslés a magasabb, 473,3 milliárd Ft). 

http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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kezeljük a munkaviszonyból származó, a mezőgazdasági őstermelői, a vállalkozói kivétből 

származó jövedelmeket, az adóterhet nem viselő járandóságokat és az egyéb jövedelmet. 

Ezen öt jövedelemkategóriát vezetjük tovább 2008-tól 2014-ig az aggregált adatoknál 

ismertetett indexálási módszerrel, de ebben az esetben egyéni szinten és 

jövedelemtípusonként. 2010-ben a szuperbruttósítás miatt 1,27-es korrekciós szorzót is 

használunk a jövedelemtételekre az adóterhet nem viselő járandóságok kivételével. 

Az így becsült 2010-es egyéni adatokra alkalmazva a szuperbruttósítás utáni adójóváírás 

képletet, majd felsúlyozva a teljes népességre, 2010-re a teljes adójóváírás-tömegre 473,3 

milliárd forintos becslést kapunk eredményszemléletben.  

4) Az adóterhet nem viselő járandóságokra eső adó előrejelzése: 

Az adóterhet nem viselő járandóságokra vonatkozó, jövedelemsávonkénti előrejelzésünkre 

(ld. feljebb) vetítjük az éves aktuális adótáblát, ezután korrigálunk a foglalkoztatottak 

létszámának várható változásával, és így kapjuk meg az adóterhet nem viselő járandóságok 

adójára vonatkozó kivetítésünket. 

5) Az adókedvezmények előrejelzése: 

Az adójóváírás és az adóterhet nem viselő járandóságok adója mellett a következő, 2010-

ben érvényben lévő adókedvezményekkel csökkentjük a számított adót102 . 

1) A nyugdíjpénztári szolgáltatás kedvezménye (bérdinamikával).  

2) Családi adókedvezmény (az igénybe vevők számának trendjével). Ez év közben is 

érvényesíthető, ezért 11/12-es pénzforgalmi korrekciót végzünk. 

3) A külföldön megfizetett adó kedvezménye (bér- és keresettömeg változásával). 

4) A súlyos testi fogyatékosság miatt levonható összeg (2010-ig a minimálbér növekedési 

ütemével, onnantól a technikai kivetítés módszertanának megfelelően változatlan nominális 

szinten tartva). Ez év közben is érvényesíthető, ezért 11/12-es pénzforgalmi korrekciót 

végzünk. 

5) A lakáscélú hiteltörlesztés kifutó adókedvezménye (fix arányú éves csökkentés). 

6) A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény (változatlan nominális szint). 

7) A felnőttképzés kedvezménye (inflációval). 

6) Az elkülönülten adózó jövedelmek adójának előrejelzése: 

Az előrejelzés alapja a 2008-as személyi jövedelemadó bevallások alapján készült 4-es 

APEH közlési tábla, amely összegzi a bevallók elkülönülten adózó jövedelmeit és azok 

adóját (161-184 sorok).  

A társaságinyereségadó-alapra vonatkozó előrejelzésünkkel megegyező dinamikával vetítjük 

ki a tulajdonosi típusú jövedelmeket. Ezek közé tartozik az osztalékjövedelem, a 

vállalkozásból kivont jövedelem, az egyéni vállalkozói jövedelem és osztalékalap, az egyéb 

forrásadós jövedelmek, a tőzsdei ügyletből származó jövedelem és az ellenőrzött külföldi 

társaság, egyéb szervezet által juttatott jövedelem. Az osztalék esetében a válság miatt 

                                            
102

 Minden tételnél zárójelben tüntettük fel az indexálás módját. 
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2009-ben külön korrekciót végzünk, hogy a 2009-es költségvetési szintű pénzforgalmi 

tényadatot visszakapjuk. 

A nominális GDP ütemével indexáljuk a következő jövedelmeket: ingó vagyontárgy 

értékesítéséből származó jövedelem, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, 

életjáradékból származó jövedelem, árfolyamnyereségből származó jövedelem, privatizációs 

lízing jövedelme, értékpapír kölcsönzésből származó jövedelem, kamatból származó 

jövedelem, csereügyletből származó jövedelem és a fizetővendéglátás tételes átalányadója. 

A vagyonátruházásból származó jövedelem az illetékekre vonatkozó előrejelzésünkkel 

konzisztensen tartalmazza az ingatlanpiaci tranzakciókra vonatkozó feltevésünket (a leírást 

lásd a függelék II.4.2. fejezetében). 

7) A magánszemélyekhez nem köthető személyi jövedelemadó előrejelzése: 

Előrejelzésünk 2008 és 2009-es adatokon alapul. Az alábbi tételeket jelezzük előre: 

 Társasházaknak kifizetett jövedelemből levont forrásadó: inflációs rátával indexáljuk.  

 Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó; más, a kifizetőt terhelő személyi 

jövedelemadó: inflációs rátával indexáljuk. 

 Reprezentáció, üzleti ajándék utáni adó: 2010-től a társasági adózásban szerepel, a 

személyi jövedelemadóban maradó részét (a nem társasági adóalanyokra vonatkozó) 

bérindexálással vezetjük tovább. 

 Önkormányzat által fizetendő 33, illetőleg 8%-os szja: az inflációval vezetjük tovább. 

 A külföldi illetőségű magánszemélyt terhelő szja: a bértömeggel vezetjük tovább. 

 A kamatjövedelmet terhelő 20%-os személyi jövedelemadó: lásd alább. 

 Természetbeni juttatások után a kifizetőt terhelő 54%-os szja: lásd alább. 

 

8) A kamatadó előrejelzése:  

A kamatadó-bevételt az adóalap közvetett mérőszámaihoz tudjuk kötni: az MNB által 

publikált nemzetgazdasági pénzügyi számlákban figyeljük meg a háztartások (konszolidált) 

pénzeszköz-állományát eszköztípus szerinti bontásban, negyedévenként.  

A kamatadó-bevételek jóval nagyobb ütemben nőttek az elmúlt három év mindegyikében, 

mint a háztartások kamatot hozó pénzeszközeinek állománya. Ez arra utal, hogy az 

idősorban jelentős bevezetési hatás érvényesül. A 20 százalékos adókulcs ugyanis csak a 

2006. szeptember 1-jén vagy azután kötött ügyletekre érvényes. Az F9. táblázat a kamatadó-

bevételeket viszonyítja a pénzügyi számlákban betétként vagy hitelként azonosítható 

eszköztípusokhoz. Látható, hogy az effektív adókulcs évről-évre nőtt. 
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F9. táblázat: A kamatadó-bevétel és a képzetes adóalap 

 2007 2008 2009 

kamatadó-bevétel (mrd) 46,4 72,0 112,4 

házt. betét- és hitelállománya (az előző év Q3-Q4 és a 
tárgyév Q1-Q2 átlaga - mrd) 

7467,0 7803,5 8841,9 

az eszközök állományának effektív adókulcsa 0,62% 0,92% 1,27% 

hozam, 3 hónapos benchmark (az év átlagában - MKKT) 7,6 8,9 8,2 

 
Megjegyzés: a háztartások betét és hitelállománya az MNB pénzügyi számlákból (konszolidált 
táblázat) számított mennyiség, amely a háztartások által tartott folyószámlabetétek, egyéb 
betétek, rövid- és hosszú távú (nem részvény) értékpapírok és a hitelek összegeként adódik. A 
kategória nem tartalmazza a biztosítástechnikai tartalékokat, amelyekből szintén származnak a 
kamatadó hatálya alá eső kifizetések (pl. a lejárati szolgáltatások). 

 
A kamatadó-bevétel előrevetítési dinamikája három tényező szorzataként határozható meg: 

(1) a háztartások kamatozó eszközei állományának változása; (2) az eszköz- és lejárati 

struktúra szerint rájuk érvényes betéti kamatláb változása; és (3) a 2006. szeptember 1. előtt 

indult befektetések arányának csökkenése a kamatjövedelmen belül (ún. bevezetési hatás). 

A háztartások portfólióját változatlan összetételűnek tételezzük fel.  

Mivel a kivetítés írásának időpontjában a 2010 második negyedévi pénzügyi számlák még 

nem állnak rendelkezésre, a 2010-es év adóbevételének alapjául az utolsó négy 

rendelkezésre álló negyedév (2009Q2-2010Q1) kamatozóeszköz-állományát tekintjük. A 

kivetítési horizonton az adóalapot a nominális GDP előrejelzett növekedési ütemével 

növeljük. A hozamok hatását az adóbevétel növekedésére úgy határozzuk meg, hogy a 

makropályán előre jelzett hozam azonos évi és előző évi számtani átlagát vesszük. A 

bevezetési hatásokat 2010-től nullának vesszük. 

Az évközi folyamatok megerősítik a 2010. évre adott előrejelzésünket. A fenti módszertannal 

2010-re 115,2 milliárd Ft bevétel adódik, míg az első öt hónap APEH bizonylatsoros 

bevallási adatait a 2009. évben megfigyelt szezonális lefutással az év egészére kivetítve 

115,3 milliárd Ft adódna. 

 

9) A 2009-ig adómentes béren kívüli juttatásokból származó közterhek előrejelzése 

A 2009-ig adómentes juttatások 2010-ben öt csoportba sorolhatók: (1) 2010-ben is  

adómentes (2) bizonyos értékhatárig a munkáltató kedvezményes, 25%-os adót fizet  (3) 

54%-os szja, valamint az adóval megnövelt rész után 27%-os járulék terheli; (4) teljes 

egészében adó- és járulékköteles; végül (5) adóterhet nem viselő járandóság (ide csak a 

munkáltatói lakáscélú támogatás tartozik).  

A különböző adózási szabályok alá kerülő csoportok közti átrendeződéssel kapcsolatban 

márciusban azt feltételeztük, hogy az 54%-os adó alá tartozó elemeket a munkáltatók a 

jövőben már kevéssé választják, helyette 25%-os adót viselő juttatásokat adnak 

munkavállalóiknak változatlan bruttó érték mellett; akkor az 54%-os adókulcs alá eső 
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juttatások teljes helyettesítését feltételeztük 2011-től, míg 2010-re átmenetileg e juttatások 

korábbi értéke egynegyedének megmaradására számítottunk.103 

Az APEH 2010 első néhány hónapjára vonatkozó bizonylatsoros beszámolója tartalmazza a 

25%-os körbe tartozó juttatások után fizetett adót. A juttatások összege az első négy hónap 

alapján a teljes évre arányosítva 422 milliárd forint, az utánuk fizetett adó pedig 84 milliárd 

forint (márciusban erre 440 milliárd forint bruttó összeggel 88 milliárd forint adóbevételt 

vártunk).  A bizonylatsoros adatokból látszik továbbá, hogy az 54%-os kör adóbevétele 

némileg több az első négy hónap alapján, mint amit márciusi kivetítésünk feltételezett. 

A 2009-ig adómentes béren kívüli juttatások megadóztatására vonatkozó vállalati reakciókat 

korábban semmilyen forrásból nem tudtuk becsülni, jelenleg azonban már rendelkezésünkre 

állnak az évközi adatok. Azt feltételezzük, hogy hogy a vállalatok alkalmazkodása gyors volt 

és már teljes egészében lezajlott, ezért további magatartási változással nem számolunk. Az 

évközi adatok alapján a márciusinál több cafeteria bevétellel számolunk 2010-re, mint 

márciusban (kb. 122 milliárd Ft várható 2010-re). A 2010 utáni évekre vonatkozó 

előrejelzésnél feltételezzük, hogy a béren kívüli juttatások értéke – változatlan összetétel 

mellett – a bruttóbértömeg-indexet követi. 

10) Éven belüli adatok a teljes szja-bevétel modellezésében 

Az szja-bevételek nagy többségére (a kamatadón, a béren kívüli juttatásokon és néhány 

kisebb tételen kívül) nem rendelkezünk éven belüli részletes bontással, ezért az éven belüli 

adatokat csak aggregált módon – azonban a befizetéseket és a kiutalásokat külön kezelve – 

tudjuk vizsgálni. A havi befizetési adatok és a KSH havi átlagbér- és létszámadataiból egy 

hónap eltolással kiszámolt bértömeg arányát rávetítve a makropályából adódó éves 

bértömegre kaphatjuk az éves befizetés egy becslését. A kiutalások esetében az első hét 

hónap tényadataihoz hozzáadjuk az előző évek utolsó öt hónapjára vonatkozó átlagokat, és 

így jutunk a kiutalások éves becsléséhez. Az egyenleg a befizetések és kiutalások 

különbségeként adódik.  

  

                                            
103

 Márciusi feltételezéseinket a márciusi technikai kivetítés III.5.1. része részletesen tartalmazza. A 
teljes dokumentum (pdf) elérhető az MKKT honlapján. 

http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
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Az éven belüli adatok felhasználásával 2010 első hat hónapja alapján a csak éves adatokat 

felhasználó, részletezettebb előrejelzésünkhöz (1834 milliárd Ft) képest kb. 7 milliárd forint 

elmaradás mutatkozik a teljes évre vonatkozóan. Mindkét típusú előrejelzésnek vannak 

előnyei és hátrányai, összesített előrejelzésünkben ezért a két előrejelzés súlyozott átlagát 

jelenítjük meg, az éven belüli előrejelzést az eltelt hónapok számával, az éves előrejelzést 

pedig a maradék hónapok számával súlyozva.104 

 

II.4.2. Illetékek 

Felhasznált adatok 

 Illetékbevételek képződése havi táblázatok (APEH, 2008-2009) 

 Illetékbevételek felosztása havi táblázatok (APEH, 2008-2009) 

 Féléves illeték zárási összesítők (APEH, 2007-2009) 

 Illetékbevételek alakulása típusonként (NGM, Önkormányzati adók osztálya, 1991-
2009) 

 APEH ingatlan tranzakciós adatok 

 MÁK napi gyorsjelentés az illetékek helyzetéről  

 Eljárási illeték havi adatai (PM, 2005-2009) 

Jogszabályi háttér 

2010. január elsejével a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke a 

megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10%-ról 4%-ra csökkent. 

Lakástulajdon szerzése esetén az illeték mértéke 4 millió forint forgalmi értékig 2% maradt, 

az ezt meghaladó összeg után azonban 6%-ról 4%-ra csökkent. A kormány bevezetett egy új 

típusú illetékformát, amely a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló 

vagyoni betét megszerzése esetén fizetendő, mértéke ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a 

forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.105 

A júliusi adócsomagot tartalmazó, Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 

megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény is módosította az illetékek 

hatályos szabályozását. A törvény 26. § és 27. § értelmében mentes az öröklési és 

ajándékozási illeték alól az örökhagyó és az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az 

örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökség és ajándék. Az 

örökösödés 20 millió forintos határig a közeli hozzátartozó esetében eddig is (2009 jan. 1-

jétől) illetékmentes volt, mostantól azonban egyenes ágon az öröklési és ajándékozási 

illetéket egyáltalán nem kell megfizetni. A 20 milliós értékhatár a többi közeli hozzátartozóra 

megmarad. A módosítás 2010 második félévétől hatályos. 

                                            
104

 Így év elején 100% súllyal szerepelne az éves előrejelzés, év végén 100% súllyal az éven belüli 
előrejelzés, a két időpont között pedig lineárisan változik a súlyozás.  
105

 Az illetéket azonban csak abban az időpontban kell megfizetni, amikor a vagyonszerző, illetve 
magánszemély esetén közeli családtagjai, gazdasági érdekeltségei tulajdonában álló vagyoni betétek 
aránya eléri, vagy meghaladja a társaságban fennálló vagyoni betétek 75%-át. Az illeték alapja az 
ingatlannal rendelkező társaság tulajdonában álló belföldi ingatlanok forgalmi értéke. Ebből azonban 
csak a vagyoni betét (vagy betétek összességének) arányának megfelelő rész képezi illetékfizetési 
kötelezettség alapját. 
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Módszertan 

Az illetékbevételek előrejelzésében a teljes illetékbevételt és annak típusait jelezzük előre, és 

ezt követően osztjuk szét a központi költségvetést és az önkormányzatokat illető részre a 

szabályozás alapján. Az alábbiakban az öröklési és ajándékozási, a két visszterhes (ingatlan 

átruházási és gépjármű átruházási) és az eljárási illetékfajták technikai kivetítését foglaljuk 

össze. 

Öröklési illeték: a 2009. január elsején történt jogszabályváltozást követően a közeli 

hozzátartozók mentesültek az illetékfizetési kötelezettség alól 20 millió forintos forgalmi 

értékhatárig (gépjárművek öröklésénél nincs illetékmentesség, de az ezekből származó 

bevétel nem számottevő: 2009-ben csupán fél milliárd forint). Az APEH zárási összesítői 

alapján 2009-ig az öröklési illeték mintegy 75%-át fizették közeli hozzátartozók, így az ebből 

az illetékfajtából befolyt bevétel várhatóan ekkora mértékben esik vissza a szabályozás 

előtti, 2008. évi bevételhez képest, és aztán ezen a szinten marad. 2010 második félévétől 

további – az egész államháztartásra vonatkozó – 0,64 milliárd Ft csökkenés várható az 

egyenes ági illetékmentesség miatt (az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 

megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvényhez készült, a törvény 

elfogadása előtt publikált elemzésünk módszertanunkkal összhangban).106 2011-től kezdve a 

nyugdíj-előrejelzéssel konzisztens halálozási indexet és a nominális GDP-t használjuk a 

kivetítéskor, figyelve arra, hogy 2011-ben már a teljes évre érvényes az egyenes ági 

illetékmentesség. 

Az évközi lefutást tekintve ez az illetékfajta még a 2009-es szabályozás változás miatti 

átmeneti állapotban van, az áthúzódások miatt még mindig nem érte el a 25%-ra való 

visszaesést. Az éves előrejelzésünk ezen adatokkal konzisztens. 

Ajándékozási illeték: az ajándékozási illetékből befolyt bevétel értékét a vásárolt fogyasztás 

változásának megfelelően emeltük a kivetítési horizonton. 2010-ben itt is jelentkezik egy 

féléves (0,74 milliárd Ft-ot kitevő) csökkentő hatás. Az évközi adatok alapján az éves 

teljesülés a korábbi előrejelzésünknek megfelelően alakul. 

Visszterhes gépjármű-átruházási illeték: az autópiaci eladások 2009-es nagymértékű 

visszaesését követően a 2011-2014-es időszakban fokozatos növekedéssel számolunk. 

Feltételezzük, hogy a használtautó-piac hamarabb helyreáll, mint az újautó-piac (mivel 

kevésbé is esett vissza a válság folyamán), de az összes illetékbevétel a visszterhes 

gépjármű-átruházásból 2014-re sem éri el a válság előtti szintet. 

Visszterhes ingatlan-átruházási illeték: a legnagyobb részt kitevő lakóingatlan után fizetendő 

illetékrészt az APEH illetékösszesítők (követelés és befolyás között eltelt átlagos időszak) és 

az APEH ingatlan tranzakciós adatok (tranzakció időpontja és illeték kiszabása közt eltelt 

átlagos idő) alapján egy év késleltetéssel kötjük a tranzakciók számának alakulásához. A 

lakástranzakciók számára és a lakásárindexre szakértői előrejelzést alkalmaztunk. Azt 

feltételezzük, hogy a tranzakciók száma nem esik tovább és jövőre megindul a növekedése, 

de az előrejelzési horizonton nem tér vissza a válság előtti értékére. A lakásárindex 

hamarabb indul felfelé, és az inflációval fog mozogni. 

                                            
106

 A dokumentum elérhető a http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok honlapon. 

http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok
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Az új – a társasági részesedés megszerzésén keresztül közvetve szerzett 

ingatlantulajdonhoz kapcsolódó – illetékből eddig 29 millió Ft folyt be, ezzel arányos éves 

bevételre számítunk (a korábbi, egész évre vonatkozó várakozás 29 milliárd volt). 

Eljárási illeték: több kisebb illetékfajtából áll össze. A Magyar Posta Rt illetékbevételei, az 

okmányirodáknál jelentkező illetékbevételek, a VPOP illetékbevételei, az önkormányzati 

adóhatóságoknál képződő illetékbevételek, a cégbírósági eljárási illetékbevételek valamint 

az APEH által szedett bírósági eljárási illeték, felügyeleti illeték és államigazgatási eljárási 

illeték teszi ki; ezeket egyenként lineáris trenddel jelezzük előre és aztán összegezzük. 

II.4.3. Egyéb lakossági adóbefizetések (bérfőzési szeszadó és lakossági 
vámbevételek) 

Felhasznált adatok 

 havi és éves gyakoriságú bérfőzési szeszadó-bevétel (KSH és PM, 2005-2009) 

 lakosságtól származó vámbevételek (PM, 2005-2009) 

Jogszabályi háttér 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 

évi CXXVII. törvény, 63-67§.  

Figyelembe vett jogszabályváltozás: 

 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény VIII. fejezete nyomán megváltozik a 

bérfőzési szeszadó szabályozása, és sem a bérfőzetés, sem a magánfőzés 

keretében való lepárlás után nem kell bérfőzési adót fizetni háztartásonként éves 

szinten 50 literes főzött/főzetett mennyiség alatt. A szabályozás a kihirdetés után 45 

nappal (várhatóan 2010. szeptember közepén) lép hatályba. 

A kivetítés módszertana 

A 2010-es évben várható költségvetési bevétel bérfőzési szeszadóból és lakossági 

vámbefizetésből 3,1 milliárd Ft, amiből a július végéig befolyt adó 2,6 milliárd Ft-ot tett ki, és 

feltételezzük, hogy az éves lefutás (szezonális ARIMA modell) alapján még szeptemberig 

befolyó adó fele mégsem folyik be, mert az érintettek a kedvezőbb szabályozási időpont 

utánra halasztják a bérfőzetésüket.107   

2011-től elhanyagolható nagyságú bevétel várható a bérfőzési szeszadóból, ami az éves 50 

literes korlát meghaladásából, illetve a bérfőzetett/magánfőzetett szesz kereskedelmi 

forgalomba hozatalából származhat. Ezeket összességében éves szinten 100 millió Ft-ban 

rögzítjük a technikai kivetítés horizontján. 

A lakossági vámbevételeket az elmúlt 3 év átlagában nominálisan rögzítjük az előrejelzési 

horizonton. 

  

                                            
107 Nem számolunk a várhatóan a vártnál alacsonyabb gyümölcstermés miatt kieső bevétellel, amely 

nem is feltétlenül szükséges, hiszen másfél - egyébként relatíve kissúlyú - hónapra kellene ezt 
megtennünk. 
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II.5. Családi támogatások és egyéb szociális juttatások 

II.5.1. Anyasági támogatás 

Felhasznált adatok 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 2006 – 2008. 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (MÁK), 2005. július – 2010. május 

 Élveszületések száma (KSH tényszámok és demográfiai előrejelzés), 2001 – 2014. 

Jogszabályi háttér 

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  

 Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 

Módszertan 

A 2010. évi ellátotti létszámra az év első öt hónapjának adataiból, valamint az elmúlt évek 

ellátotti létszámának éven belüli alakulásából következtetünk. 

Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum 

225%-ával, ikergyermekek esetében pedig 300%-ával. 2010-ben, akárcsak a későbbi évek 

technikai kivetítésében a fajlagos ellátást változatlannak tekintjük, azaz nem számolunk sem 

az öregségi nyugdíjminimum megemelésével, sem az ikerszületéseknek a teljes 

születésszámhoz viszonyított arányának megváltozásával. Az igénybevevők számának a 

jogosultakhoz viszonyított arányát szintén a 2010-es értéken változatlanul tartjuk. Ezek a 

feltételezések a korábbi megfigyelésekre és a megfigyelések mögöttes folyamatainak 

stabilitására épülnek.  

 

II.5.2. Gyermekgondozási segély (GYES) 

Felhasznált adatok 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 1970 – 2008. 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (MÁK), 2005. július – 2010. május 

 Az igénybevevői létszám megoszlása a gyermekek száma, valamint a legfiatalabb 

gyermek kora szerint, 2008. április 

 0-3 évesek száma (KSH tényszámok és demográfiai előrejelzés), 2001 – 2014. 

Jogszabályi háttér 

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény. 

 Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 

Figyelembe vett jogszabályváltozások: 

 A 2010. május 1. után született gyermekek esetében a GYES három helyett csak két 

éven keresztül jár. (A hosszabb folyósítást keletkeztető esetek szabályozása nem 

változott.) 
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 Közvetett hatása lehet a TGYÁS-t és a GYED-et érintő szabályozás-változásnak: 

2010. május 1-től terhességi-gyermekágyi segély és 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. 

A GYED esetében a folyósítás időtartama megegyezik az előző két évben szerzett 

biztosítotti jogviszony hosszával. 

Módszertan 

Változatlannak tételezzük fel az átlagos ellátási szinteta 2010 első öt hónapjára jellemző 

átlagos szinthez képest, mert nem feltételezünk változást sem az öregségi nyugdíjminimum 

értékében, sem az ikerszületéseknek az összes élveszületéshez viszonyított arányában. 

A tényadatok szerint az ellátotti létszám hónapról hónapra nő, ezért a 2010. év hátralévő 

részének átlagos létszámát jogszabályváltozás hiányában a májusi létszámmal 

megegyezőnek várjuk, majd 2010-et követően a 0-3 korévek létszámához képest 

változatlannak feltételezzük. 

Ezt azonban a jogszabályváltozások miatt két módon kell módosítani egészen addig, amíg 

az új szabályok hatása teljes mértékben nem érvényesül, és nem alakul ki egy új, stabil 

szint: 

 Változatlan magatartást feltételezünk a szereplőkről, ami azt jelenti, hogy a TGYÁS 

és a GYED szigorodó szabályai miatt a jogosultságukat elvesztők ezen ellátási 

formák helyett GYES-t vesznek majd igénybe. Ez csekély mértékben már 2010 

második felében hatást gyakorol a létszámra, és a hatás fokozatosan egyre 

jelentősebbé válik. 

 A jogosultsági időtartam rövidülésének hatása 2012-től jelentkezik. Ennek ellátotti 

létszámra gyakorolt hatását azon igénybevevők becsült számával közelítettük, akik 

2009 áprilisában 2 és 3 év közötti, nem beteg, nem iker gyermekkel voltak GYES-en. 

(A GYES-en lévőknek több mint fele van GYES-en 2 év fölötti gyermekkel, hiszen 

sokan váltottak GYES-re a már eddig is csak a gyermek 2 éves koráig járó GYED 

lejárta után.) 

Az alkalmazott becslési módszer képlete: 

 

 

 

ahol:  

: a GYES kiadások t évi nagysága; 

: a t évi ellátotti létszám; 

: a t évi átlagos ellátási szint; 

: az átlagos igénybevételi hányad, 2010, becsült; 

: a referencia-népesség (0-3 évesek); 
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: jogszabályváltozási súly-változó, ami 2012 előtt 0, 2012-ben 0,25, egyébként 1; 

: a 2-3 év közötti gyermekkel (vagy több gyermekkel, akik közül a legfiatalabb 

2-3 év közötti) GYES-en lévők száma, 2008. áprilisi igénybevételi adatok alapján; 

: azon GYED-, illetve TGYÁS-igénybevevők száma, akik a 

jogszabályváltozás miatt elveszítik a GYED-, illetve TGYÁS-jogosultságukat 

(időarányosan); 

: az átlagos kifizetésnek az öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya (az eltérés 

oka az ikrek után járó magasabb ellátás), 2010, becsült; 

: az öregségi nyugdíj kormányrendeletben rögzített legkisebb összege, 2010. 

 

II.5.3. Családi pótlék 

Felhasznált adatok 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 2006 – 2008. 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (MÁK), 2005. július – 2010. május 

 0-18 évesek száma (KSH tényszámok és demográfiai előrejelzés), 2006 – 2014. 

 családi pótlékban részesülők száma az ellátás összege szerinti megoszlásban 

(MÁK), 2006 – 2010. április  

 családi pótlékban részesülők száma korévenként, beteg – nem beteg megoszlásban 

(MÁK), 2009. április 

Jogszabályi háttér 

 A 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

 A fenti törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) korm. rendelet 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (amely meghatározza a tanköteles kor 

határát) 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

72.§ (1) bekezdése (amely meghatározza, hogy mikor kerül egy gyermek ideiglenes 

elhelyezésre) 

Figyelembe vett jogszabályváltozások: 

 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. 

Módszertan 

2010 első öt hónapjának ellátási létszámra és átlagos ellátási összegre vonatkozó adataiból 

következtetünk a 2010. évi kifizetésekre, figyelembe véve természetesen egyrészt a fenti 

jogszabályváltozások várható hatását, másrészt a korábbi évek havi adataiban 

megfigyelhető szezonalitást. A szezonalitás oka, hogy a gyermekek egy jelentős része az 

iskolai tanév végeztével kerül ki a jogosulti körből; júliusban tehát mindig van egy kb. 6,5%-

os létszámesés, amit fokozatos visszaemelkedés követ. 
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A későbbi évekre vonatkozó technikai kivetítések során az igénybevevők létszámára a 0-18 

éves korcsoport létszámából következtetünk oly módon, hogy a 18. életévük betöltése után 

is jogosultak összes ellátotti létszámon belüli arányát a 2010. évi adatponthoz képest 

változatlanul tartjuk. Az egészséges jogosultakra vonatkozó abszolút korhatár 23-ról 20 évre 

csökkentésének figyelembe vétele során a 21-23 évesek 2009-es ellátotti létszámon belüli 

arányából indulunk ki.  

Tekintettel arra, hogy az igénybevevők családtípusonkénti összetétele az elmúlt években 

hozzávetőleg változatlan volt, és a fent említett jogszabályváltozások csak jelentéktelen 

mértékben befolyásolják azt, az egyes ellátásoknak az átlagos ellátás számításánál 

alkalmazott súlyát nem változtatjuk meg az utolsó tényadathoz képest. Mivel technikai 

kivetítéseink csak a már kihirdetett joganyagból indulhatnak ki, a 2010 utáni években 

változatlan jogszabályi környezetet, azaz változatlan ellátási összegeket feltételezünk. 

A leírtak tehát az alábbi feltételezésekre épülnek: 

(a) a jogosulti állomány családtípusonkénti összetétele nem változik; 

(b) a 18. életévüket követően is jogosult igénybevevők aránya a teljes igénybevevői 

létszámhoz viszonyítva csak az egészséges jogosultakra érvényes abszolút korhatár 

leszállításának hatása miatt változik; 

 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 

 

 

 

ahol: 

:  a családi pótlék kiadások t évi nagysága; 

:  a t évi ellátotti létszám; 

:  a t évi átlagos ellátási szint; 

: igénybevételi hányad, vagyis az igénybevevők száma a teljes 0-18 éves 

korosztály létszámához viszonyítva, 2010, becsült; 

:  a 21-23 éves igénybevevők aránya a 0-18 éves népesség arányában; 

:  a referencia-népesség (0-18 évesek); 

:  a családi pótlék átlagos ellátás (ellátástípusok súlyozott átlaga), 2010, becsült. 
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II.5.4. Gyermeknevelési támogatás (GYET) 

Felhasznált adatok 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 1993 – 2008. 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (MÁK), 2005. július – 2010. május 

 0-3 évesek száma (KSH tényszámok és demográfiai előrejelzés), 2001 – 2014. 

Jogszabályi háttér 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

 Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 

Figyelembe vett jogszabályváltozások: 

 A GYES-re vonatkozó jogszabályváltozással összhangban a 2010. május 1. után 

született gyermekek esetében a GYET már a legkisebb gyermek két éves korától 

igénybe vehető (szemben a korábbi három éves alsó korhatárral), ezzel a potenciális 

folyósítási időtartam egy évvel meghosszabbodik. 

Módszertan 

Az átlagos ellátási szint megegyezik az öregségi nyugdíjminimum értékével, amit a kivetítés 
módszertana alapján változatlannak tételezünk fel a 2010 első öt hónapjára jellemző átlagos 
szinten. 

A technikai kivetítés során az igénybevevőknek a 3-8 év közötti gyermekek létszámához 
viszonyított arányát vesszük alapul, feltételezve, hogy ennek az aránynak a várható értéke 
megegyezik a 2010 első öt hónapjában jellemző igénybevételi aránnyal. Feltételezzük 
továbbá, hogy ez az igénybevételi arány 2012 májusától kezdve a 2-3 év közötti 
gyermekekre is hasonló lesz. 

Tekintettel arra, hogy a GYES-re vonatkozó intézkedések csak 2012 második harmadától 
éreztetik hatásukat, felételeztük, hogy ez a GYET-re – mint a többgyermekes családban 
nevelkedő 2-3 éves gyermekek komplementer ellátására – szintén teljesül.  

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 

 

 

 

ahol:  

: a GYET kiadások t évi nagysága; 

: a t évi ellátotti létszám; 

: a t évi átlagos ellátási szint; 

: az átlagos igénybevételi hányad a referencianépesség arányában, 2010, becsült; 

:  a referencia-népesség (2012. májusig a 3-8 évesek, ezt követően a 2-8 évesek); 

 az öregségi nyugdíj jogszabályban rögzített legkisebb összege. 
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II.5.5. Gyermekgondozási díj (GYED) 

Felhasznált adatok 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 2006 – 2008. 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (OEP), 2000. január – 2010. május 

 0-2 évesek száma (KSH tényszámok és előrejelzések), 2006 – 2014. 

 GYED-ben részesülők elmúlt két évben szerzett biztosítási jogviszonyának hossza és 

a GYED-számítás alapját képező napi jövedelme – mikroadatok (OEP), 2009. 

Jogszabályi háttér 

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;  

 minimálbér: 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. 2. § (1) bek. 

Figyelembe vett jogszabályváltozások: 

 2010. május 1-től 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. A folyósítás időtartama 

megegyezik az előző két évben szerzett biztosítotti jogviszony 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. 

Módszertan 

A 2010. évi várható átlagos ellátotti létszámra, valamint az átlagos ellátási szintre az év első 

öt hónapjának adataiból, valamint a 2010 hátralévő részére várt bérnövekedési ütemből 

következtetünk – figyelembe véve természetesen, hogy az átlagos GYED-kifizetések a 

béreknél valamivel lassabban nőnek, hogyha a minimálbér arányában meghatározott plafont 

változatlannak tekintjük. 

Jogszabályváltozás hiányában a technikai kivetítés során az igénybevevőknek a 0-2 év 

közötti gyermekek létszámához viszonyított arányát az utolsó tényadathoz képest 

változatlannak tekintenénk. Ezt az arányt azonban korrigálnunk kell a jogszabályváltozás 

hatásával. A jogszabályváltozás létszámra és átlagos ellátási szintre gyakorolt hatásának 

becslése során egy olyan – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által rendelkezésünkre 

bocsátott, anonim adatbázisra támaszkodtunk, amely egy három negyedéves intervallum 

alatt GYED-ben részesülők megelőző két évben szerzett biztosítási jogviszonyának hosszát 

és a GYED-számítás alapját képező napi jövedelmét is tartalmazza. Feltételeztük, hogy ez 

az adatsor reprezentatív módon tükrözi a GYED-en lévők biztosítási jogviszony és jövedelem 

szerinti megoszlását, így ez alapján számítottuk ki azokat a korrekciós szorzókat, amelyekkel 

az ellátotti létszám és az átlagos ellátási szint jogszabályváltozás hatására történő alakulását 

előrejelezhetjük. 

Az előrejelzés során – némi egyszerűsítéssel élve – három állapot és a köztük lévő 

átmenetek átlagos ellátotti létszámát számítottuk ki az F8. ábra által szemléltetett módon: 
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2010 májusáig a teljes létszám a rendszer része („A” állapot: mindenki a rendszerben van). 

Ezt követően már a 365 napnál alacsonyabb biztosítási idővel rendelkezők nem mehetnek 

GYED-re, de a már GYED-en lévők közül csak fokozatosan, két év alatt fogynak el azok, 

akiknek nincs meg a kellő hosszúságú biztosítási jogviszonyuk („B” az az állapot, amikor a 

létszám a legalább 365 nap jogviszonnyal rendelkezőket tartalmazza). 2011 májusától 

azonban egy újabb tényezővel kell számolni: akiknek a biztosítási jogviszonya 365 nap fölött, 

de 580 nap alatt van, azok kapnak ugyan GYED-et, de nem a gyermek kétéves koráig, 

hanem csak annyi napig, ahány napos a biztosítási jogviszonyuk. Így őket a biztosítási 

jogviszonnyal arányosan súlyozva vesszük figyelembe a létszámban („C” állapot: a legalább 

365 nap jogviszonnyal rendelkezők a jogviszony hosszával súlyozva szerepelnek a 

létszámban). A három állapot természetesen nem egyik napról a másikra váltja fel egymást, 

hanem fokozatosan, két, illetve egy év alatt történik meg az átmenet, így 2010-ben az „A” és 

„B”, 2011-12-ben pedig az „A”, a „B” és a „C” állapot időarányosan súlyozott átlagával 

számoltunk. 

Szintén a fent említett adatokat használtuk fel arra, hogy az átlagos ellátási szint alakulását 

levezessük az MKKT által feltételezett bérnövekedési indexből. A GYED értéke ugyanis a 

napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, ezért 

– változatlan minimálbért, azaz változatlan plafont feltételezve – az átlagos ellátási szint a 

béreknél lassabban fog nőni. Mindhárom állapotra kiszámítottuk az átlagos ellátási szintet, 

majd ezek súlyozott átlagával közelítettük az éves átlagokat. 

F8. ábra: GYED-kiadások kivetítése 

 

A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete, a 2010-2012-es korrekciós szorzókkal: 

 

 

 

ahol: 
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, 

és:  

: a GYED-kiadások t évi nagysága;  

: a t évi ellátotti létszám; 

: a t évi átlagos ellátási szint;  

: az átlagos igénybevételi hányad; 

: a referencia-népesség (0-2 évesek); 

: a jogszabályváltozás átlagos ellátotti létszámra gyakorolt hatását leképező korrekciós 

szorzó;  

: a mintából becsült átlagkereset t évben; 

A:  teljes létszám a mintában; 

B: a 365 napnál hosszabb biztosítási idővel rendelkezők létszáma a mintában; 

C: a 365 napnál hosszabb biztosítási idővel rendelkezők biztosítási idővel súlyozott létszáma 

a mintában; 

: az A, B, illetve C kategóriába tartozók t évi mintából becsült átlagbére;  
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: a beszámított keresetek kumulált növekedése 2009 és t-1 év között (mivel a t. évben 

GYED-re menők ellátásának alapját a szülést megelőző évi, azaz t-1. évi kereset adja, ezért 

itt a bruttó bérnövekedési indexek késleltetve szerepelnek);  

: a mintában szereplő egyes ellátottaknak a GYED-számítás alapját képező napi 

jövedelme;  

M:  a minimálbér összege.
 

A kivetítési módszer mögött tehát az a feltételezés rejlik, hogy a potenciális GYED-

igénybevevők biztosítási jogviszony szerinti megoszlása a jövőben is hasonló lesz a jelenlegi 

megoszláshoz. Tekintve azonban, hogy a korábbi szabályozás alapján szükséges hat 

hónapos jogviszony megszerzésére még lehetősége volt az igénybevevőnek akkor is, 

amikor már biztos lehetett abban, hogy gyermeke lesz, az új szabályozás szerint szükséges 

egyéves jogviszony esetében ez már nem áll fenn. Ezért valószínű, hogy a jövőben 

kevesebben lesznek olyanok, akik csak a szülést megelőző fél évben dolgoznak, az azonban 

kérdéses, hogy az igénybevevők mekkora hányada fog arra törekedni, hogy rendelkezzen a 

szükséges egy éves jogviszonnyal, és hogy mennyi időt vesz igénybe ez az alkalmazkodási 

folyamat. Mindezek miatt a GYED esetében a viselkedési hatások figyelmen kívül hagyása 

komoly kockázatokat jelent. 

 

II.5.6. Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) 

Felhasznált adatok 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 2006 – 2008. 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (OEP), 2000. január – 2010. május 

 Élveszületések száma (KSH tényszámok és előrejelzések), 2006 – 2014. 

 TGYÁS-ben részesülők elmúlt két évben szerzett biztosítási jogviszonyának hossza 

és a TGYÁS-számítás alapját képező napi jövedelme – mikroadatok (OEP), 2009. 

Jogszabályi háttér 

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

Figyelembe vett jogszabályváltozások: 

 2010. május 1-től terhességi-gyermekágyi segély 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.  

Módszertan 

A 2010. évi várható átlagos ellátotti létszámra, valamint az átlagos ellátási szintre az év első 

öt hónapjának adataiból, valamint a 2010 hátralévő részére várt bérnövekedési ütemből 

következtetünk. 

Jogszabályváltozás hiányában a technikai kivetítés során az igénybevevőknek a 

születésszámhoz viszonyított arányát az utolsó tényadathoz képest változatlannak 

tekintenénk. Az intézkedés létszámra gyakorolt hatásának becslése során egy olyan – az 
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Országos Egészségbiztosítási Pénztár által rendelkezésünkre bocsátott, anonim adatbázisra 

támaszkodtunk, amely egy három negyedéves intervallum alatt TGYÁS-ban részesülők 

megelőző két évben szerzett biztosítási jogviszonyának hosszát is tartalmazza. 

Feltételeztük, hogy ez az adatsor reprezentatív módon tükrözi a TGYÁS-on lévők biztosítási 

jogviszony szerinti megoszlását, így ebből számítottuk ki azoknak az arányát, akik a 

jogszabályváltozás után is jogosultak lesznek TGYÁS-ra. 

Az ellátások átlagos mértékéről feltételeztük, hogy az átlagos nemzetgazdasági 

bérnövekedésnek megfelelő ütemben nő. (A GYED-számításnál használt, mikroadatokon 

alapuló módszerre itt azért nincsen szükség, mert a TGYÁS összegére nincsen megállapítva 

plafon.)  

 

 

 

ahol: 

, és  minden  évre; 

: a TGYÁS-kiadások t évi nagysága;  

: a tévi ellátotti létszám; 

: a t évi átlagos ellátási szint; 

: az átlagos igénybevételi hányad; 

: a referencia-népesség; 

: a figyelembe vett keresetek tárgyévre várt százalékos növekedése (azaz a t-1. évre 

előrejelzett bruttó bérnövekedési index); 

:  azoknak aránya a jelenlegi ellátottakon belül, akik a jogszabályváltozás után is jogosultak 

lesznek a TGYÁS-ra.  

A fent bemutatott előrejelzési módszer mögött tehát az a feltételezés rejlik, hogy a 

potenciális TGYÁS-igénybevevők biztosítási jogviszony szerinti megoszlása a jövőben is 

hasonló lesz a jelenlegi megoszláshoz. Tekintve azonban, hogy a korábbi szabályozás 

alapján szükséges hat hónapos jogviszony megszerzésére még lehetősége volt az 

igénybevevőnek akkor is, amikor már biztos lehetett abban, hogy gyermeke lesz, az új 

szabályozás szerint szükséges egyéves jogviszony esetében ez már nem áll fenn. Ezért 

valószínű, hogy a jövőben kevesebben lesznek olyanok, akik csak a szülést megelőző fél 

évben dolgoznak, az azonban kérdéses, hogy az igénybevevők mekkora hányada fog arra 

törekedni, hogy rendelkezzen a szükséges egy éves jogviszonnyal, és hogy mennyi időt 

vesz igénybe ez az alkalmazkodási folyamat. Mindezek miatt a TGYÁS esetében a 

viselkedési hatások figyelmen kívül hagyása komoly kockázatokat jelent. 
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II.5.7. Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások 

A külső tétel lista változása miatt (lásd a főszöveg 4. keretes írását) a korábban előre jelzett 

tételek közül kikerült: 

 a mezőgazdasági járadék, 

 a polgármesterek nyugdíja és közszolgálati járadéka, 

 a kiváló és érdemes művészek valamint a népművészet mestereinek járadéka. 

Felhasznált adatok 

havi létszám adatok kategóriák szerinti bontásban (SZMM, 2005.01.-2010.06.) 

Jogszabályi háttér  

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka: A költségvetési tétel működését 

és nagyságát a fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény, illetve a 168/1997 és a 242/2008 Korm. rendeletek határozzák meg. 

Korábban a látássérültek a vakok személyi járadékára voltak jogosultak (15.360 Ft), a 

fogyatékossági támogatásra való áttérést a 1998. évi XXVI. törvény 23/A. §-ának (2) 

bekezdése, és a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rend. 9/B-9/E.§-a szabályozza. 2001. július 1-től 

nincs új megállapítás a vakok személyi járadékára, viszont a már megállapított járadékot az 

ONYF továbbra is folyósítja. 

Fogyatékossági ellátásra a 18. életévüket betöltött, súlyosan fogyatékos személyek (látási 

fogyatékos, halláskárosodott, értelmi fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos) jogosultak. Az 

ellátás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65%-a illetve 85%-a a 

fogyatékosság fokától és típusától függően (2010-ben 18 525 Ft és 24 225 Ft). A látási 

károsultak ellátásának mértékét külön kormányrendelet (242/2008) állapítja meg (2010-ben 

15 360 Ft). 

Módszertan 

Az ellátások mértékét az alábbi képlet alapján számoljuk 

, 

ahol  az egy főre jutó – 2008 óta nem emelt – transzfer mértéke,  pedig a jogosultak 

száma a t évi értéke. A felső indexek az egyes ellátástípusokat jelölik: v a vakok személyi 

járadékát, 65% a kisebb, 80% pedig a nagyobb mértékű támogatási formát jelöli. 

A vakok személyi járadéka kifutó ellátás, az új jogosultaknak és az áttérőknek 

fogyatékossági támogatást állapítanak meg. A fogyatékosok támogatásán belül az ellátottak 

átlagos megoszlása a két kategória között az elmúlt éveket figyelembe véve állandó: 55% 

(80%-os kategória) 45% (65%-os kategória), ezért nem kell összetételhatással számolni. Az 

ellátottak összlétszáma az elmúlt években néhány százalékkal emelkedett, így az előrejelzés 

során is ezzel a mérsékelt emelkedéssel számolunk. Mivel az ellátások mértéke nominálisan 

meghatározott, az alappálya mentén (változatlan szabályozást feltételezve) a legutolsó 

értéket fixen tartjuk. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési kiadások összege évről évre a 

létszám változásával párhuzamosan emelkedik (F9. ábra). 
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F9. ábra: Ellátottak létszámának változása (2005=100%) 
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II.6. Passzív (munkanélküliségi) ellátások 

Felhasznált adatok 

 Létszám, átlagos ellátás, teljes ellátás járadékfajtánként szakaszokra és típusokra, 

havi bontásban (ÁFSZ, 2006.01.-20010.3) 

 KSH Munkaerő Felmérés anonimizált egyéni adatai (2008. I. negyedév – 2009. IV. 

negyedév) 

Jogszabályi háttér  

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény az 

álláskeresési támogatásoknak alapvetően két fajtáját határozza meg: az álláskeresési 

járadékot és az álláskeresési segélyt. Járadékra azok jogosultak, akik a munkanélkülivé 

válásukat megelőző négy évben legalább 365 napot dolgoztak. A segélynek három formáját 

különböztetjük meg: jogosultak lehetnek rá azok a munkanélküliek (a) akik 180 nap járadékra 

voltak jogosultak és azt kimerítették, (b) akik 365 nap helyett csak 200 nap munkaviszonnyal 

rendelkeztek vagy, (c) akik 140 nap járadékra voltak jogosultak és azt kimerítették, és az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik. 

Módszertan 

Az ÁFSZ adatai alapján munkanélküli ellátásban részesülők száma (havi érintett létszám) az 

elmúlt két évben a KSH Munkaerő Felmérése alapján kapott munkanélküli létszám 48-63%-a 

volt. 

Az ellátotti hányad legmagasabb értékét 2009. második negyedévében érte el (63%), amely 

annak tudható be, hogy a munkanélküliek között megnőtt a hosszabb jogosultsági idővel 

rendelkezők aránya (azaz a kiáramlási létszámok átmenetileg csökkentek, ahogy az 

ellátáson töltött idő meghosszabbodott). Ezt feltételezhetően az okozta, hogy a válság során 

több olyan foglalkoztatott vált munkanélkülivé, akik régóta dolgoztak, és a munkanélküliségi 

ellátás teljes hosszára jogosultak lettek. 

A kivetítés során azt feltételezzük, hogy az ellátottak aránya és az ellátásokat megalapozó 

átlagkeresetek növekedési üteme a 2010 második negyedévi tényadatoknak megfelelően 

visszaesik 2011-ben, majd visszatér a korábbi átlagos szintre 2012 végéig (F10. ábra). Ezt 

az a feltételezés indokolja, hogy a válság kezdetekor a munkanélküliségbe belépő ellátottak 

járadékukat kimerítik, és a további belépők összetétele nem tér el a válság előtti belépőkétől. 
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F10. ábra: Ellátottak aránya a KSH munkaerő-felmérés szerinti munkanélküliek 
számához viszonyítva 

 
Forrás: Ellátottak száma: Állami Foglalkoztatási Szolgálat; Munkanélküliség: Munkaerő-
felmérés, KSH  

A munkanélküliség dinamikájára vonatkozó becslésünk az MKKT makrogazdasági 

előrejelzéséből származik. A munkanélküli ellátásban résztvevők létszámát úgy kapjuk meg, 

hogy az egyes járadék szakaszokra és segély fajtákra előrevetített ellátási arányát 

megszorozzuk a munkanélküliek számával. Az ellátási arány csökkenése különböző 

ellátástípusokban késleltetve jelentkezik tekintve, hogy a válság kezdetekor belépő ellátottak 

késleltetve, (a korábbi ellátási formák kimerítését követően108) lesznek jogosultak ezekre a 

kifizetésekre. 

Az ellátások mértékét a változatlan szabályozási alappálya mentén kétféleképpen vezetjük 

tovább az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély esetében. Az álláskeresési 

járadék első szakaszában nettó bérindexszel növeljük az ellátás nagyságát, változatlanul 

hagyva a törvényben szabályozott maximumot. A nominálisan fix felső korlát így egyre 

inkább effektívvé válik, aminek következtében egyre több ellátott esetében állapítják meg 

ellátási összegként a jelenlegi minimálbér 120%-át az első szakaszban. Az álláskeresési 

járadék második szakaszában, illetve az álláskeresési segély esetében a törvényben 

nominálisan meghatározott ellátást változatlanul hagyjuk a teljes kivetítési horizonton 

változatlan szabályozást feltételezve. 

  

                                            
108

 Az álláskeresési járadék első szakaszában 2009 első félévében jelentkezett a válság miatt 
nagyobb ellátotti arány, amely arra vezethető vissza, hogy korábbinál nagyobb arányban váltak 
munkanélkülivé hosszú munkaviszonnyal rendelkező emberek. Ez az ellátotti arány növekedés az 
álláskeresési járadék második szakaszában 2009 végén jelentkezett, az álláskeresési segély 
esetében pedig 2010 elején. 

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Tényadat Előrejelzés 2006-2007 átlagos ellátási arány



146 

A teljes nettó kiadás az ellátotti létszám és az átlagos ellátás szorzataként keletkezik, melyre 

a TB járulék rakódik rá. Ezek alapján az álláskeresők ellátásainak előrejelzése (PT) a 

következő képlettel írható le: 

 

ahol  az egyes járadékfajtára vonatkozó ellátotti arány,  a munkanélküliség,  pedig 

a bruttó – járulékokat is tartalmazó – ellátások mértéke ellátástípusonként. 

 

  



147 

II.7. Bérgarancia kifizetések és megtérülések 

Felhasznált adatok 

 Éves bérgarancia folyósítás (Zárszámadás, 2001 – 2008); 

 Éves bérgarancia folyósítás (SZMM, 2009); 

 Éves átlagos munkanélküliség (KSH, 2000 – 2009). 

Jogszabályi háttér  

A tételt a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény határozza meg, amely kisebb 

módosítások mellett jelenleg is a 2001 januárjában hatályba lépett szabályozást tartalmazza. 

A bérgarancia támogatást felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe a 

munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozás kifizetésére. Összege 

jogosultanként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – KSH által közzétett 

– nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét (2010-ben 994.500 Ft). A 

támogatást vissza kell fizetni a folyósításától számított 60. napon. Amíg a támogatás teljes 

összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló bérfizetésen kívül más célra kifizetést nem 

teljesíthet. 

A korábbi szabályozást kisebb mértékben módosította a 2007 áprilisi szabályváltozás, 

amelyben pontosították a jogosultság feltételeit, így 25%-kal visszaesett a támogatottak 

létszáma és a kifizetés is. 

Módszertan 

Azok az egyedi csődesetek, amelyek nagyobb létszámleépítéssel járnak, évről-évre 

változékonnyá teszik ezt a költségvetési tételt. Habár az éves aggregált adatoknál 

megfigyelhető, hogy a kifizetések mértéke együtt mozog az elbocsátások létszámával, az 

egyedi felszámolási esetek nagymértékű bizonytalanságot jelentenek. 

F11. ábra: Bérgarancia-kifizetések és a munkanélküliségi beáramlás összefüggése 
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A kivetítés során cégszintű adatokon alapuló, nagyobb létszámú leépítésekkel nem 

számoltunk. A t évi kifizetések mértékét ( ) az alábbi képlet alapján határozzuk meg: 

 

ahol  a munkanélküliségbe beáramlók számának előző évhez képesti százalékos 

változását jelöli,  pedig a bérgarancia kifizetések munkanélküliségi beáramlásra vonatkozó 

rugalmasságát (amelynek értékét 2008-2009 átlagához képest változatlannak feltételezzük). 

A foglalkoztatottságból munkanélküliségbe belépők számának kiszámításához a KSH 

Munkaerő-felvétel 1995 első és 2009 negyedik negyedév közötti negyedéves gyakoriságú 

állományaiból képzett panelt használtuk. Először létrehoztunk egy ún. munkapiaci átmenet-

mátrixot, amely a foglalkoztatott, munkanélküli illetve inaktív statusok közötti átmenetek 

számát foglalja össze az egyes negyedévekre. Ezt a mátrixot korrigáltuk a negyedéves 

állományi be- és kilépésekkel az úgynevezett iteratív arányos illesztési módszer 

felhasználásával.109 

A kivetítés során abból a feltevésből indultunk ki, hogy a munkaerőpiaci kereslet a gazdasági 

ciklust követi, azaz a recesszió idején megnövekszik az elbocsátások aránya, míg a 

fellendülés időszakában csökken. Ezt az összefüggést a 1995-2009 közötti időszakra 

statisztikailag megbecsültük, és az alábbi eredményt kaptuk: 

 

ahol  az elbocsátási arány t negyedévben (a foglalkoztatottak számához viszonyítva), 

 a GDP növekedési üteme t időszakban az MKKT makrogazdasági modellje alapján.110  

A kibocsátásra és a foglalkoztatottságra ( ) vonatkozó előrejelzés a makrogazdasági 

modellből származik. Az elbocsátások számát az alábbi képlettel számoljuk: 

 

  

                                            
109

 A módszert korábbi alkalmazásához lásd: Cseres-Gergely Zsombor (2010): Út a munkából – és a 
munkába: adalék a 2008 végén kibontakozó válság foglalkoztatási hatásaihoz állományváltozással 
konzisztens munkapiaci áramlások alapján. Kézirat. 
110

 Az előző évi elbocsátási arány és a növekedés becsült együtthatója statisztikailag szignifikáns az 

5%-os szinten, az egy enlet magyarázó-ereje . 
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F12. ábra: Elbocsátások számának előrejelzése 

 

 

Az kifizetések mértékét ezek alapján az alábbi képlet alapján számoljuk: 

 

ahol  a tárgyévi bérgarancia visszafizetés,  az előző évi bérgarancia folyósítás, 

pedig az előző évi folyósításhoz viszonyított visszafizetési arány. A 2010 évi visszafizetési 

arányt az évközi adatok lefutása alapján határoztuk meg (10%), amely kiugróan alacsony az 

elmúlt 9 év átlagához viszonyítva, 2011-2014-re viszont 2001-2009 évek átlaga alapján 

vetítettük ki. 

F13. ábra: Előző évhez viszonyított visszafizetési arány 

 
 

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

1
9

9
5

Q
1

1
9

9
6

Q
1

1
9

9
7

Q
1

1
9

9
8

Q
1

1
9

9
9

Q
1

2
0

0
0

Q
1

2
0

0
1

Q
1

2
0

0
2

Q
1

2
0

0
3

Q
1

2
0

0
4

Q
1

2
0

0
5

Q
1

2
0

0
6

Q
1

2
0

0
7

Q
1

2
0

0
8

Q
1

2
0

0
9

Q
1

2
0

1
0

Q
1

2
0

1
1

Q
1

2
0

1
2

Q
1

2
0

1
3

Q
1

2
0

1
4

Q
1

E
lb

o
c
s
á
to

tt
a
k
 s

z
á
m

a
 (

fő
)

N
ö
v
e
k
e
d
é
s
i 
rá

ta
 (

%
)

Kibocsátásnövekedés Elbocsátások száma

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Előző évi folyósításhoz viszonyított visszafizetési arány

Átlagos visszafizetési arány (2001-2009)



150 

II.8. Táppénz 

Felhasznált adatok 

 Táppénz adatok összevontan a táppénzfajtákra havi bontásban (OEP, 2000.01.-

2010.3) 

 Anonimizált egyéni táppénz adatok (teljes körű a lezárt eseteket tekintve) (OEP, 

2008. I. negyedév – 2009. IV. negyedév) 

Jogszabályi háttér  

A táppénz szabályait a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény határozza meg. 2009. augusztus 1-jével a táppénzesek ellátásának mértéke a 

jogosultsági idő függvényében megváltozott, így a két évnél kevesebb jogosultsági idővel 

rendelkező táppénzesek a bérük 60%-a helyett csak 50%-át kapják meg táppénzként, míg 

az ennél hosszabb jogosultsági idővel rendelkezők 70% helyett 60%-ot kapnak. Ezzel együtt 

a passzív táppénz leghosszabb időtartama 45 napról 30 napra csökkent. 

A táppénzkiadásokat költségvetési szempontból két típusra bontjuk. Az egyik típusba 

sorolhatóak azok a táppénzkiadások, amelyre a biztosítási jogviszonyuk fennállása alatt 

jogosultak az igénybevevők, a másikba a jogviszony megszűnését követő táppénz tartozik 

(passzív táppénz).  

Módszertan 

A táppénz költségvetési kiadásainak előrebecslésekor külön módszertant alkalmazunk a 

biztosítási jogviszony alatt és a biztosítási jogviszony megszűnését követően igénybevett 

táppénzes napok számát és a táppénz-ellátás nagyságát illetően. 

A múltbeli adatokon megfigyelhető, hogy 1990 óta stabilan a foglalkoztatottak 90%-a jogosult 

táppénzre. A táppénzre jogosultak adatait összevetve a táppénzes napok számával azt 

találjuk, hogy a korábbi csökkenést követően az egy jogosultra jutó táppénzes napok száma 

2007 óta stagnál. 

Az idősor vizsgálata azt mutatja, hogy két szabályváltozás között az egy jogosultra jutó 

napok száma lényegesen nem változik, így azzal az egyszerűsítő feltételezéssel élünk, hogy 

az egy főre jutó táppénzes napok száma 2014-ig a jelenlegi szinten marad (9,7 nap/jogosult). 

Ez a feltételezés teszi lehetővé, hogy a táppénzes napok számát a foglalkoztatási és 

munkanélküliségi adatok segítségével jelezzük előre (amelyek létszám adatok). 
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F14. ábra: Egy jogosultra jutó táppénzes napok száma (nap) 

 
Forrás: OEP 

A jogviszony fennállása alatt bekövetkezett táppénzes napok előrejelzéséhez a 

foglalkoztatási dinamikát használjuk. E feltételezést a 2000-2009 között vizsgált idősorok 

alátámasztják.  

A passzív táppénzes napokat a foglalkoztatásból kilépők létszámának változásával jelezzük 

előre, hiszen erre azok jogosultak, akik a biztosításuk megszűnését követően három 

munkanapon belül válnak keresőképtelenné. Ezt az idősorok változatlan szabályozási 

időszakokban vizsgált szakaszai támasztják alá. 

A táppénzesek ellátásait az MKKT makromodelljéből származó bérdinamikával indexáljuk, 

azaz feltétezzük, hogy az ellátást igénybevevők átlagbére nem tér el a nemzetgazdasági 

átlagtól.  

Táppénz (TP) előrejelzésünk képletben: 

 

ahol  és  a passzív és a jogosultsági idő alatt igénybevett táppénzes 

napok számát jelölik. Az összes táppénzen töltött nap előrevetítését az alábbi összefüggés 

adja: 

 

 

ahol  a foglalkoztatottak száma,  a foglalkoztatásból kiáramlók száma,  pedig a 

jogosultak száma. Az összefüggés jobb oldalának két hányadosát az előrevetítési horizonton 

az utóbbi évek átlagához képest változatlannak feltételezzük, így a napok számát a 

foglalkoztatotti státusszal rendelkezők és az azt elvesztők száma határozza meg. 
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II.9. Nyugdíjkiadások 

Felhasznált adatok 

 Általános demográfiai mutatók (létszámok életkor és nem szerinti bontásban) (KSH 

Népességtudományi Intézete, 1999-2014) 

 Ellátotti állományi adatok: ellátottak létszáma kor, nem és ellátástípus szerinti 

bontásban, korévenként és naptári évenként, év eleji állapot szerint (ONYF, 1999-

2010) 

 Ellátotti állomány nyugdíjainak ellátástípus, fő és teljes ellátás, nem, korév és naptári 

évek szerinti megoszlása, januári állapot szerint (ONYF, 1999-2010) 

 Új megállapítások száma és nagysága nem, születési év, folyósítás kezdete, 

ellátástípus és a megállapítás alapjául szolgáló kereset szerint (ONYF, 1999-

2010.március) 

Jogszabályi háttér 

Kivetítésünkben figyelembe vesszük a 2009-ben esedékes nyugdíjkorrekció 2010-re 

halasztását, továbbá a főszabályként először 2014-ben alkalmazandó korhatáremelés 

várható hatását. A nyugdíjasok esetében alkalmazott keresetösszeg-határ emelésének 

hatását, illetve a nyugdíjképlet változásából fakadó létszám és időbeli hatásokat figyelmen 

kívül hagytuk, mivel a viselkedési reakciókra vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre 

információk.  

A 2013-tól alkalmazott lineáris helyettesítési ráta hatását szintén figyelembe vettük. A bruttó 

nyugdíjszámítási alap számszerűsítésére az újonnan megállapított nyugdíjak esetében 

azonban nem volt lehetőség, mivel ennek beépítéséhez információk szükségesek az új 

megállapításokat megalapozó szolgálati időre és a kétféle (2013 előtti és utáni) 

nyugdíjszámítási alap eltéréseinek együttes várható hatására vonatkozóan. 

A 2013. után megállapított nyugdíjak esetében a visszatekintő svájci indexálást alkalmaztuk, 

összhangban a hatályos jogszabállyal. 

Módszertan 

Az ellátottak létszámát úgy jelezzük előre, hogy az egyes korévekre jellemző részvételi 

(telítettségi) hányadok változásait összehasonlítjuk az egymást követő korévek esetében, és 

ezekből képzünk a teljes életpályára egy telítettségi profilt. A továbbiakban a t, k, p, s, sz  

jelölések rendre a naptári év, születési év, ellátástípus, nem, szolgálati idő jelzetei 

 

ahol: 

  az ellátottak létszámának összege, t > 2010  naptári évben, 

  a KSH által a t évre előrejelzett, k évben született s nemű emberek létszáma, 



153 

 az adott évre, ellátástípusra, nemre jellemző telítettségi hányad. 

Minden évben az ellátással még nem rendelkezők közül kerülhet ki az ellátotti állomány 

növekménye: 

 , 

ahol   a t évben ellátásban nem részesülő, k évben születettek száma,  pedig 

ugyanezeknek az embereknek aránya a kohorszon belül. 

A teljes telítettség változását az ellátás nélkül maradtak arányváltozásából vezetjük le: 

 

A jövőre nézve (t > 2009) a teljes telítettséget úgy számoljuk ki, hogy megbecsüljük az adott 

kohorszhoz és nemhez tartozók teljes telítetlenség-változását. A következő lépésben 

megvizsgáljuk, hogy a teljes telítetlenség csökkenéséhez milyen mértékben járult hozzá az 

egyes ellátások telítettségének növekedése: 

 

Ezek után az adott évben ellátatlanok becsült létszámát megszorozva az egyes ellátásokra 

jellemző átlagos  együtthatóval megkapjuk – ellátásonként – az újonnan megállapított 

nyugdíjak becsült számát.: 

 

Eltérés a főszabálytól, hogy a 75 évesnél idősebb öregségi nyugdíjasok esetében a kor- és 

nem-specifikus telítettségi hányadokat – amelyek ekkor már kvázi-lineárisak – egy éves 

eltolással felhasznált egyéves telítettség-különbséggel vezettük tovább.  

A fenti módon becsült új megállapítás-számot ezek után (felfelé) módosítjuk az adott 

életkorú, ellátású és nemű nyugdíjasok közül várhatóan kilépők létszámával, így felbontva a 

várható ellátotti állomány az időszak (naptári év) során végig ellátott, új belépő és kilépő 

létszámra. Az egyes főellátások –öregségi, rokkantsági, főellátásként folyósított nyugdíjak - 

közötti átlépéssel jelenleg nem számolunk, a kilépés egyetlen okaként a halálozást 

tételezzük fel. Ez alól kivételt képeznek az árvaellátások és a korhatár alatti 

rokkantnyugdíjasok, akik esetében a 22. életév betöltését illetve a nyugdíjkorhatár elérését 

tekintjük a korspecifikus halandóságon túli részvételi korlátnak. 

A létszámokat hasonló módon jeleztük előre a rokkant- és baleseti ellátásoknál, valamint a 

hozzátartozói ellátásoknál is. Az árvaellátások esetében –a már említetteken túl- annyi az 

eltérés a fentiekben leírtakhoz képest, hogy mivel az ellátotti létszám viszonylag stabil 

hányada a népesség releváns kohorszainak, a telítettségi hányadokat további korrekciók 

nélkül vezettük tovább. 
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A korhatáremelés hatásával csak 2014-ben és csak a közvetlenül érintett, hozzávetőleg öt 

korév esetében számolunk, olyan módon, hogy a telítettségi mutatók emelkedését lassítjuk, 

további egy évvel emelve j értékét.  

Az új típusú ellátásként – 2007-ben bevezetett – rehabilitációs járadékban részesülők 

számának esetében azt feltételezzük, hogy a gyors emelkedés szakasza után 25 ezer fő 

körül állandósul az ellátottak száma. Ez a létszám – kellő hosszúságú adatsorok hiányában 

– szakértői szintű egyeztetett becslés, amit tapasztalati tényekkel egyelőre nem lehet 

alátámasztani. 

A fajlagos ellátások esetében három csoporttal számolunk: egyfelől az időszak (esetünkben: 

naptári év) elején és végén is az állományhoz tartozókkal, akikre nézve a hatályos indexálási 

szabályokat alkalmazzuk, másfelől az új belépőkkel, harmadrészt a kilépőkkel. A hatályos 

indexálási szabályok szerint a 2012. december 31-ig megállapított ellátásokra a jelenlegi – 

gazdasági növekedés függvényében változó összetételű – előretekintő kompozit index 

vonatkozik, míg a 2013. január után induló nyugdíjakra egy visszatekintő, fix összetételű 

index. 

Az előrejelzéshez használt nyugdíjindexekkel kapcsolatban eltérés a technikai kivetítés 

egészéhez képest, hogy nem minden esetben az MKKT saját makrogazdasági 

előrejelzéseiből vezetjük le azokat. Az előrejelzés illetve technikai kivetítés első évére nézve 

az elfogadott költségvetési törvény készítése során alkalmazott nyugdíjindexet használjuk 

minden olyan esetben, ha a kormány várakozásaira épülő, előretekintő és a bejelentett 

nyugdíjemelést megalapozó indexet az ugyanazon időszakra vonatkozó MKKT nyugdíjindex 

1%-nál nagyobb mértékben nem haladja meg. Ennek oka, hogy a hatályos szabályzás csak 

abban az esetben kívánja meg a visszamenőlegesen kifizetendő kiegészítő nyugdíjemelést, 

ha a költségvetést megalapozó, várakozásokra alapuló index és az augusztusig megfigyelt 

folyamatok alapján, várt index eltérése meghaladja az 1%-ot. Ha a kormány és az MKKT 

becslésből származó indexek eltérése meghaladja az 1%-ot, akkor –saját becslésünk 

pontosságában bízva- feltételezzük, hogy novemberben a kormány visszamenőleges 

emelést hajt végre, így a tétel becsléséhez az MKKT nyugdíjindexét használjuk fel. 

Amennyiben a megfigyelt folyamatok arra utalnak, hogy az eltérést felülbecsültük, akkor 

technikai kivetítésünket módosítjuk és vagy a kormány eredeti indexét állítjuk be 

előrejelzésünkbe, vagy az MKKT módosított indexét, a megmaradó eltérés nagyságának 

függvényében. A becslés második és azt követő éveire minden esetben az MKKT saját 

indexét használjuk. A fentiek alapján 2010-re a 2010, évi költségvetési törvényben megjelölt 

indexet, 2011-től pedig az MKKT makropályájából adódó indexeket alkalmaztuk. 

A megszűnő ellátásokra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért feltételeztük, 

hogy az azonos kohorszhoz tartozó, azonos neműeknek folyósított, azonos típusú ellátások 

átlaga megegyezik a megszűnő és a folytatódó ellátások esetében.  

Az újonnan megállapított nyugdíjak induló ellátásait a szolgálati idő hossza, a korábbi 

keresetekre alkalmazott valorizálási szabályok, beszámítási együtthatók (degresszió) és 

plafonok, az adott év keresetére alkalmazandó béradók, valamint az életkor és vonatkozó 

korhatár eltéréséből fakadó csökkentés (malus) határozza meg.  Az induló nyugdíj összegét 

meghatározza továbbá, hogy a nyugdíjba vonuló pénztártag-e, továbbá az is, hogy a 2013. 

január 1-től érvénybe lépő – bruttó keresetre alapuló – megállapítási szabályok vonatkoznak-

e rá. Az induló nyugdíjak becsléséhez az életkor és szolgálati idő szerinti induló ellátások 

átlagait vetjük össze 2001 és 2009 között.  
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, 

ahol:  

  a k kohorszhoz tartozó, p típusú ellátásban részesülő, s nemű, sz szolgálati 

évvel rendelkező nyugdíjasok átlagos, újonnan megállapított ellátása t évben,  

 az előző naptári év nemzetgazdasági nettó bérindexe, 

 pedig a nettó bérindex és az egymást követő évek azonos nemű, szolgálati történetű és 

életkorú nyugdíjasainak megállapított ellátások dinamikájának trendszerű eltérése. 

 a szolgálati idő hosszától függő nyugdíjskála megváltozásának 2013. január 1. után 

megállapított nyugdíjakra gyakorolt hatása. β értékét az F15. ábra mutatja: 

F15. ábra: A nyugdíjskála megváltozásának 2013. január 1. után megállapított 
nyugdíjakra gyakorolt hatása – β tényező a szolgálati idő (évek) függvényében 

 

Végül  egy korrekciós tényező, ami a pénztártagként nyugdíjkorhatárt elérőknek az adott 

évre (2013. és 2014.) becsült új öregségi nyugdíjasokon belüli arányát és a pénztártagok 

esetében csökkentett ellátást tükrözi.  értéke az új öregségi ellátásokon kívül más ellátási 

formák esetében 1, míg az öregségi ellátások esetében 

 

ahol:  

  a 2013-ban és 2014-ben nyugdíjkorhatárt elérő s nemű pénztártagok száma,  

pedig az azonos korosztályhoz és nemhez tartozó, várhatóan öregségi nyugdíjat igénybe 

vevők száma. 

 a t évben (2013-ban és 2014-ben) megállapítandó nyugdíjak esetében alkalmazott adó-

korrekció, ami a nyugdíjszámítás alapjának bruttósítása miatt szükséges. Mértéke 
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ahol  és a nemzetgazdasági bruttó és nettó átlagbér;  és  pedig a bruttó és nettó 

bérindex. 
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II.10. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 

Felhasznált adatok 

 Európai Bizottság részletes költségvetési javaslatai 

 2007-2013-as pénzügyi perspektíva kifizetési előirányzatai 

 EU becsült GDP-növekedése, valamint GDP-deflátora (az IMF legfrissebb, 2014-ig 
tartó előrejelzése) 

 Magyarország GDP-növekedése, HUF/EUR árfolyam, vásárolt fogyasztás (MKKT 
saját előrejelzések) 

Jogszabályi háttér 

 2007/436/EK Euratom tanácsi határozat; 2000/1150/EK Euratom tanácsi rendelet 

 Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2008. évi XII. törvény. 

Módszertan 

Előrejelzésünk azokban az években, amelyekre elérhető, az Európai Bizottság költségvetési 
javaslatában közölt részletes tervszámokra épül, míg a további években a kiindulópontunk 
az uniós költségvetési tervezet hiányában a tagállamokra lebontott befizetéseket nem 
tartalmazó pénzügyi perspektíva.  

Az Európai Unió költségvetéséhez Magyarország által teljesítendő hozzájárulást főként öt 
elem határozza meg: hozzáadottérték-adón alapuló befizetések, GNI-alapú befizetések, 
Egyesült Királyság javára történő korrekció, Hollandia és Svédország javára történő 
korrekció, valamint visszatérítés. Azokra az évekre, amelyekre rendelkezésre áll az Európai 
Bizottság költségvetési javaslatából az első négy elem, a visszatérítés nagyságát becsültük. 
A többi időszakra az öt kategória mindegyikére előrejelzést készítettünk. A 2014-es év 
hiányzó pénzügyi perspektívája esetében a kiadásokat úgy származtattuk, hogy a 2013-as 
év előirányzatát az EU becsült nominális GDP növekedésének megfelelően növeltük. 

A kifizetési előirányzatok fedezetét két forrásból teremti elő az EU; az ún. hagyományos 
saját forrásokból és a tagállamok által befizetett nemzeti hozzájárulásokból. Ez utóbbi két 
részből tevődik össze: hozzáadottérték-adó alapú befizetések és GNI-alapú befizetések, 
melyeket kiegészítenek az Egyesült Királyság, illetve Hollandia és Svédország javára 
teljesítendő korrekció összegei.  

A saját bevételek és a hozzáadottérték-adón alapuló befizetések növekedését az EU-27 
nominális GDP-növekedésével modelleztük, a GNI-alapú befizetések összegét úgy 
becsültük, hogy a három forrás összege kiadja a kifizetési előirányzatot. 

Ezek után becslésünk Magyarország befizetéseire: 

 Hozzáadottérték-adón alapuló befizetések: A magyarországi vásárolt fogyasztásra adott 
előrejelzésünk euróban kifejezett értékének növekedési ütemével növeltük az éves 
befizetés euróban kifejezett értékét. Ily módon az esetleges árfolyamhatásokat is 
figyelembe vettük. 

 GNI-alapú befizetések és Egyesült Királyság javára történő korrekció: A tagállamok GNI-
alapú befizetéseinek növekedési ütemét, valamint Magyarország EU-27-hez viszonyított 
relatív GDP-növekedését (korrigálva a becsült árfolyammal) összeszorozva kaptuk a két 
kategória növekedési ütemét. 
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Képletezés: 

 

 

ahol: 

 Magyarország euróban kifejezett GNI-alapú hozzájárulása t évben;  

 Magyarországra jutó, euróban kifejezett korrekció az Egyesült Királyság javára t 
évben;  

 A tagállamok által befizetett GNI-alapú hozzájárulás t évben;  

,  Magyarország forintban kifejezett, illetve az EU-27 államok euróban kifejezett 
nominális GDP-növekedése t évben; 

 Év végi HUF/EUR árfolyam t évben.  

Az euróban kifejezett összeget a tárgyévet megelőző év záróárfolyamán kell forintra váltani. 

 Hollandia és Svédország javára történő korrekció: ennek éves növekedési ütemét az EU-
27 GDP-deflátorával becsültük.  

 Visszatérítés: Az adott költségvetési évben teljesítendő tagállami befizetéseket 
módosíthatják utólagos korrekciók, amelyek fakadhatnak akár abból, hogy az előző év 
költségvetésének végrehajtása során az egyenleg eltér attól, amit eredetileg terveztek, 
vagy abból, hogy Magyarországnak a többi tagállamhoz viszonyított hozzáadottérték-adó 
alapja vagy GNI-je eltér a tervezéskor előre jelzettől. A visszatérítés értékére konzervatív 
becslést adtunk, a folyó évet megelőző négy év legalacsonyabb visszatérítését 
feltételeztük az összes évben. 
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II.11. MNB veszteségtérítés 

Felhasznált adatok 

 Havi rendszerességű MNB mérleg és eredménykimutatás (2004-2009), valamint 

hóvégi átlagos bekerülési árfolyam értékek; 

 MNB előrejelzések egyes mérlegtételekre és eredményelemekre (2010-13); 

 Nettó EU transzferek NGM előrejelzése (2010-13). 

Jogszabályi háttér 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (MNB tv.) a bank működése mellett 

a költségvetési kapcsolatait is szabályozza.111 A bank által folytatott számviteli politika 

kereteit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg, amit az éves beszámoló 

készítés és könyvvezetés tekintetében a 221/2000. kormányrendelet pontosít, valamint belső 

utasítások egészítenek ki. 

Az MNB tv. szerint a központi költségvetésnek kétfajta térítési kötelezettsége áll fenn a 

jegybankkal szemben. Az egyik kötelezettség szerint az eredménytartalékot meghaladó 

veszteséget a beszámoló elfogadását követő nyolc napon belül az állam mint tulajdonos 

köteles megtéríteni a bank számára. Ez a térítés része az elsődleges egyenlegnek, így a 

költségvetési hiánynak és az államadósságnak is. A másik kötelezettség alapján a bank 

kiegyenlítési tartalékainak112 negatív év végi egyenlegeit is külön-külön fel kell töltenie a 

tulajdonosnak, ami ugyan nem része a deficitnek, de az államadósságot növeli. Ez a 

feltöltési kötelezettség két lépésben valósul meg. Először az előzetes mérleginformációk 

alapján március 31-ig történik meg a feltöltés. Amennyiben szükséges, ezt a végleges 

beszámolón alapuló korrekció követi, amikor a kiegyenlítési tartalékok első feltöltés utáni 

értékét korrigálják a felek zérusra. Ennek a korrekciónak a veszteségtérítéshez hasonlóan a 

beszámoló elfogadását követő nyolc napon belül kell megtörténnie.  

Emellett a törvényi felhatalmazás szerint a tulajdonos osztalékfizetést is kezdeményezhet az 

eredménytartalék, ill. a mérleg szerinti eredmény erejéig, ezt a banknak a beszámoló 

elfogadását követő nyolc napon belül kell teljesítenie. 

Módszertan 

Az alábbi módszertan az MNB kamateredményének meghatározására irányul, így az 

eredményt befolyásoló tényezőket főleg ebből a szempontból veszi figyelembe.113 A bank 

éves eredményének előrejelzéséhez az első lépés a mérleg eszközoldala időbeli 

alakulásának meghatározása. Az eszközoldalról vizsgált mérlegfőösszeget döntően a 

devizatartalékok változása mozgatja, amit a kivetítésben az alábbi tranzakciók 

befolyásolnak: 

                                            
111

 Ennek értelmében a jegybanki eredmény elszámolását a költségvetés az állami vállalatok 
2008/LXXV. törvényben lefektetett eredmény-elszámolástól szeparáltan kezeli. 
112

 Ezek a forint árfolyam kiegyenlítési tartaléka, valamint a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka.  
113

 A kiegyenlítési tartalékok közül a forint árfolyam kiegyenlítési tartalékával számolunk explicit 
módon, a deviza-értékpapírokéval nem. Ennek megfelelően a tartalékfeltöltési kötelezettséget is csak 
az előbbire jelzünk előre. 
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ahol: 

: devizatartalékok forintban denominált összege a t időszakban; 

 : devizatartalékok kamatbevétele a t időszakban forintban; 

 : az adósságkezeléshez kötődő t időszaki nettósított tranzakciók forintban; 

: nettó EU transzferek a t időszakban forintban; 

: MÁK nettósított devizatranzakciói a t időszakban forintban; 

: MNB nettósított devizatranzakciói a t időszakban forintban. 

A fenti egyenlet az egy időszakra, azaz egy hónapra eső tranzakciókat nettósított 

szemléletben kezeli. Az eszközoldal további elemei közül a fennmaradó devizakövetelések 

árfolyamkorrekció melletti változatlan értékekkel szerepelnek a későbbi mérlegekben, míg a 

forintköveteléseket a jegybank a feltételezés szerint lejáratig tartja.114 A banküzemi eszközök 

előrejelzése az MNB számításain alapul, végül az aktív időbeli elhatárolások a 

devizatartalékok legutolsó megfigyelt fix arányában kerülnek bele a későbbi mérlegekbe.  

A jegybanki mérleg forrásoldalán a központi költségvetés forint- és devizabetétei az 

adósságkezelés során határozódnak meg. A hitelintézeti betéteknél a kötelező tartalékok 

MNB számításokon alapulnak, az O/N betét fokozatosan a válság előtti szintre csökken. A 

banküzemi források értéke és a bankjegy- és pénzállomány ugyancsak a jegybank 

előrejelzésén alapul. A sajáttőke-elemek közül – a jegyzett tőke, eredménytartalék és mérleg 

szerinti eredmény és tárgyidőszaki eredmény mellett – még a forint árfolyam kiegyenlítési 

tartalékát veszi figyelembe az előrejelzés: 

 

ahol: 

: devizakövetelések t időszaki forintban kifejezett értéke; 

: devizakötelezettségek t időszaki forintban kifejezett értéke; 

:  adott időszaki MNB euró árfolyam; 

:  adott időszaki átlagos MNB bekerülési árfolyam, amit az alábbi összefüggés határoz 

meg115: 

 

ahol: 

                                            
114

 Ezek közé jelenleg nem csak a 2008 őszén vásárolt államkötvények tartoznak, hanem a 2010 
februárjában meghirdetett, forint jelzáloglevél-piacot támogató program keretében vásárolt 
jelzáloglevelek is. 
115

  A bekerülési árfolyam fenti egyenlete csak a nettó devizapozíció növekedésekor áll fenn: ha az 
csökken, akkor a bekerülési árfolyam sem változik. Mivel a devizakötelezettségeket változatlannak 
tételezzük fel, ezért a devizapozícióbeli változás teljes egészében a devizatartalékok változásához 
kötődik. 
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: a t időszaki nettósított devizatranzakciók értéke euróban; 

: a devizatartalékok t időszaki euróban számolt értéke. 

Végül a kéthetes kötvényállomány egyenlegez a mérlegfőösszegre. Az így meghatározott 

mérleg alapján készül az előrejelzés a kamateredményre. A deviza kamateredmény 

egyenlete: 

 

 

ahol:116 

: devizakövetelések t időszaki értéke; 

: devizakötelezettségek t időszaki értéke; 

:  devizatartalékokon elért hozam t időszaki értéke. 

A forint kamateredmény egyenlete: 

 

ahol: 

: forint követelések t időszaki értéke; 

: t időszaki forintkötelezettségek a pénzállomány kivételével; 

:  a forint alapkamat t időszaki értéke; 

:  forint állampapír „hozam” a t időszakban.117 

A fenti kamateredményt még a jutalékokból származó egyéb eredmény és a banki működés 

eredményének MNB számításokon alapuló becslései egészítik ki a prognosztizált mérleg 

szerinti eredményre. Végül a mérleg szerinti eredmény és az eredménytartalék 

egyenlegeként alakul ki a várható költségvetési veszteségtérítési kötelezettség. Ehhez 

kapcsolódóan a forint árfolyam kiegyenlítési tartalékának a feltöltési kötelezettségét 

alapvetően a makropálya árfolyamprognózisa határozza meg: ha ez az árfolyam az év végén 

erősebb, mint a hóvégi átlagos bekerülési árfolyam értéke, akkor szükséges a feltöltés, 

egyébként nem.  

 
  

                                            
116

 A képletnek az implicit következménye, hogy a devizatartalékokon elért hozam megegyezik a 
devizakötelezettségekre fizetett hozammal.  
117

 Az idézőjelet a bank meglévő állampapír- és jelzáloglevél-állományának a lejáratig való tartása 
indokolja. 
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II.12. Nettó kamatkiadások 

Felhasznált adatok 

Finanszírozási inputok 

Konszolidált elsődleges egyenleg (MKKT-becslés), valamint a konszolidált elsődleges 

egyenlegben el nem számolt, de a finanszírozási igényt módosító tételek: Európai Uniós 

elszámolások egyenlege (NGM-becslés), MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése (MKKT-

becslés), privatizációs egyenleg (MKKT-becslés), év végi megelőlegezések egyenlege 

(MKKT-becslés). Az év végi megelőlegezések becsléséhez állami bérek indexét alkalmazzuk 

(MKKT-becslés). 

Adósságállományi inputok 

Évközi tényadatok a kamatkiadás, kamatbevétel, államadósság, év végi megelőlegezések és 

KESZ-szint tekintetében. 

Állampapírok, valamint állami hitelek, deviza- és kamatswapok záró hónap végi állományi, 

illetve kamatozási és törlesztési adatai, valamint a bankrendszernek továbbhitelezett 

állomány kamatozási, törlesztési jellemzői, továbbá az ÁKK devizabetét-állománya záró 

hónap végén. 

Adósság-kezelési inputok 

Az ÁKK kibocsátási stratégiája, adósságállományi benchmarkok (nettó devizaarány, 

devizanem-összetétel, deviza fix-változó, forint fix-változó, duráció). 

Makrogazdasági inputok 

Forint-zérókuponhozamgörbe, euróövezeti euró-zérókuponhozamgörbe, magyar euró-

zérókuponhozamgörbe, bankközi hozamok becsült felára a zérókuponhozamok felett, 

árfolyam-előrejelzések: euró, dollár, font, jen (MKKT-becslések). 

Jogszabályi háttér 

Az államadósság-kezelés jogi alapját több jogforrás alkotja, melyek közül kiemelkedő az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Államháztartási törvény), a tárgyévre 

vonatkozó költségvetési törvények, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(Ptk.) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tőkepiaci törvény). E törvényi 

rendelkezések egyfelől meghatározzák az adósság fogalmát, illetve keletkezésének és 

finanszírozásának szabályait, másfelől e tevékenység végzésére jogosult és egyben köteles 

államigazgatási és szervezeti szereplők tevékenységét szabályozzák. 

Az Államháztartási törvény 113/A. §-a rendelkezik arról, hogy a pénzügyminiszter a 

finanszírozási és adósságkezelési feladatokat az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. 

útján valósítja meg. Az Áht. 2003. június 30-án hatályba lépett módosításával az ÁKK Zrt. 

feladatkörébe került az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodás is.118 

                                            
118 Forrás: ÁKK Zrt. honlapja.  
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Az ÁKK és az MNB közötti megállapodások rögzítik az ÁKK devizahitel-felvétele és a 

devizatartalék-kezelési politika kapcsolatrendszerét. 

Módszertan 

A központi alrendszer éves szintű nettó finanszírozási igényét az alábbi kiadások 

befolyásolják: 

, 

ahol NEFI jelöli a nettó finanszírozási igényt; SEE a statisztikai konszolidált elsődleges 

egyenleg;  jelöli a EU-s pénzáramlások részegyenlegét, amely nincs elszámolva 

statisztikai hiányként, de finanszírozási igényt jelent;  az MNB kiegyenlítésitartalék-

feltöltési igénye; MEG az év végi megelőlegezések egyenlege; EGY jelöli az egyéb 

pénzáramlásokat;119 PE a privatizációs egyenleget; végül pedig KE a kamategyenleget.  

A központi alrendszer éves szintű bruttó – a tőketörlesztéseket is figyelembe vevő – 

finanszírozási igényét az alábbi egyenlet határozza meg:  

, 

ahol BRUFI a bruttó finanszírozási igény; TORL a központi alrendszer tőketörlesztései; 

kTORL a továbbhitelezett állomány tőketörlesztései (jelenleg ilyen a bankmentő csomag 

részeként felvett hitelek bankrendszer általi törlesztése az állam felé). 

Mivel az ÁKK Zrt. feladata az állam likviditásának – amit gyakorlatilag a Kincstári Egységes 

Számla (KESZ) testesít meg – menedzselése is, ezért az adósság-kibocsátás és a 

kormányzat jegybanki devizabetét felhasználását oly módon tervezzük, hogy a KESZ 

egyenlege stabil legyen az év folyamán, az év végén pedig a megelőlegezéssel együtt se 

csökkenjen jelentősen 200 milliárd Ft alá. A KESZ változását leíró egyenlet:  

, 

ahol  a KESZ egyenlegváltozása; AUK az adósság-kibocsátás; kAUK pedig a 

devizabetét-állomány felhasználása. 

Az adósságpapírok kibocsátásának tervezése az ÁKK Zrt. nyilvános stratégiájának 

követésére épül, vagyis adottságnak tekintjük mind a kibocsátási stratégiát, mind az 

adósságportfólióra vonatkozó benchmarkok folyamatos betartását. Ezen felül a modell a 

jelenlegi magas devizabetét-állomány 2014 végéig történő fokozatos leépítésével számol. 

A kibocsátások tervezése során a modell eltekint a kincstári hálózaton keresztül történő 

értékesítéstől és a nem-kompetitív aukcióktól, a finanszírozási igény így a rendszeres 

aukciókon kerül kiegyenlítésre. Az adósságkezelési eszközök esetében a modell nem 

számol repótevékenységgel (mivel az adósságszolgálatra gyakorolt hatása közel neutrális), 

valamint az adósságállomány szerkezetének beállításához szükséges swapok használatával 

sem. A modellben így a deviza-kibocsátások között kizárólag euró alapú kibocsátás 

szerepel, ami adósságszolgálati hatásait tekintve lényegében azonos azzal, ha más 

                                            
119

 Ezt a tételt az előrejelzés során mindvégig zérusnak tekintjük. 
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devizában történik a kibocsátás, és ezeket euróra swapoljuk. A fix-változó kibocsátásokat 

pedig úgy tervezzük, hogy kamatswapokra ne legyen szükség a benchmarkok elérésére. 

A kamatkiadások és kamatbevételek a már meglévő instrumentumszintű adósság állományi, 

kamatozási és törlesztési jellemzőiből, a szimulált jövőbeli kibocsátásokból, valamint a 

makrogazdasági előrejelzésekből (hozamok, árfolyamok) adódnak. 

A bemutatott modell alkalmas az adósságállomány változásának nyomon követésére is, ezt 

a tervezett kibocsátások és a számított törlesztések időszaki egyenlege határozza meg 

(természetesen adott időszakban új árfolyamfeltevés esetében ezen felül átértékelődési 

hatással is számolni kell): 

, 

ahol  a bruttó adósságállomány változása. Végül a nettó államadósság a bruttó adósság 

és az adósságkezelési aktívumok, valamint a továbbhitelezett állomány különbségeként 

adódik: 

, 

ahol nAD a nettó adósságállomány; AD a bruttó adósságállomány; dbet a devizabetét-

állomány; nyhit a nyújtott hitelek állománya; kesz pedig a KESZ egyenlege. 
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Az MKKT korábbi elemzései és hatásvizsgálatai 

Becslés az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 

módosításáról szóló 2010. évi T/581. törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési 

hatásairól: a benyújtást követően (pdf, 2010.07.07.) és a zárószavazást megelőzően (pdf, 

2010.07.21.). Háttéranyag a Költségvetési Tanács becsléseihez (pdf).  

 

A főbb költségvetési tételek éven belüli alakulása a korábbi évek szezonális ingadozásai 

alapján (pdf, 2010.03.25.) 

 

Technikai kivetítés 2010-2014 (pdf, 2010.03.25.) 

 

Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 (pdf, 

2009.10.26.) 

 

Jelentés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetről (pdf, 

2009.09.25.) A Költségvetési Tanács véleménye a módosító javaslatokról (pdf, 2009.10.16.). 

A Költségvetési Tanács véleménye további módosító javaslatokról (pdf, 2009.10.26.) 

 

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról (pdf, 2009.08.18.)  

 

A Költségvetési Tanács DSGE modelljének rövid leírása (pdf, 2009.08.18.)  

 

 

Az MKKT korábbi elemzései és hatásvizsgálatai elérhetők az alábbi honlapokon:  

http://www.mkkt.hu/elemzesek-jelentesek, és  

http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok.  

 

 

http://www.mkkt.hu/download/000/232/mkkt_becsles_T581.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/249/T_581_187%20z%C3%A1r%C3%B3szavaz%C3%A1s%20el%C5%91tt_100721.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/231/hatteranyag20.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/145/Koltsegv_Tanacs_szezonalitas.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/147/Technikai_kivetites.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/077/Technikai%20kivetites%20es%20a%20koltsegvetesi%20szabalyok%20szamszerusitese%202011-2012.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/067/Jelentes_a_Magyar_Koztarsasag_2010_evi_koltsegveteserol_szolo_torvenytervezetrol_2009.09.25.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/075/MKKT_velemenye_a_modosito_javaslatokrol.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/078/A%20Koltsegvetesi%20Tanacs%20velemenye%20tovabbi%20modosito%20javaslatokrol.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/032/K%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9si%20Tan%C3%A1cs%20kiadv%C3%A1nya.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3%A1s_F%C3%BCggel%C3%A9k.pdf
http://www.mkkt.hu/elemzesek-jelentesek
http://www.mkkt.hu/koltsegvetesi-hatasvizsgalatok

