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A Költségvetési Tanács (továbbiakban: MKKT) a takarékos állami gazdálkodásról és 

a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény 7. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján a költségvetési adatokra vonatkozóan technikai kivetítést készít. 

 

A Költségvetési Tanácsnak a technikai kivetítés készítésre vonatkozó feladatát 2010. 

július 1-jétől kell ellátnia, 1 azonban több ízben jelezte, hogy a törvény szellemének 

megfelelően szükségesnek tartja, hogy technikai kivetítéssel a jelzett időpontot 

megelőzően is segítse a tervezés és a jogalkotás munkáját.  

 

Jelen vélemény a törvény felhatalmazásával összhangban: 

- makrogazdasági kivetítést ad 2010-2014. időszakra; 

- költségvetési alappályát rajzol a 2010-2014. időszakra és ennek tükrében 

vizsgálja az egyenlegcélok érvényesülését; 

- érzékenység-vizsgálatokkal bemutatja egyes makrogazdasági sokkok és 

lehetséges intézkedések hatásait. 

 

A dokumentum függelékében az érzékenységvizsgálatok és a költségvetési kivetítés 

módszertanának részletes bemutatása található. 

 
 
 
 
  

                                            
1 A költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény 19. § (3) bekezdése: „ A 

Költségvetési Tanácsnak a 7. § (2) bekezdése b) pontjában foglalt feladatot 2010. július 1-
jétől kell ellátnia.” 
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Az MKKT eddigi kiadványai  
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http://www.mkkt.hu/download/000/078/A%20Koltsegvetesi%20Tanacs%20velemenye%20to
vabbi%20modosito%20javaslatokrol.pdf 
 

Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 – 2009. 
október 26.  
http://www.mkkt.hu/download/000/077/Technikai%20kivetites%20es%20a%20koltse
gvetesi%20szabalyok%20szamszerusitese%202011-2012.pdf  
 
A Költségvetési Tanács véleménye a módosító javaslatokról - 2009. október 16.  
http://www.mkkt.hu/download/000/075/MKKT_velemenye_a_modosito_javaslatokrol.pdf    
 
Jelentés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetről - 2009. 
szeptember 25.  
http://www.mkkt.hu/download/000/067/Jelentes_a_Magyar_Koztarsasag_2010_evi_koltsegv
eteserol_szolo_torvenytervezetrol_2009.09.25.pdf   
 
Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról - 2009. augusztus 
18.  
http://www.mkkt.hu/download/000/032/K%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9si%20Tan%C3%
A1cs%20kiadv%C3%A1nya.pdf   
 
A Költségvetési Tanács DSGE modelljének rövid leírása - 2009. augusztus 18.  
http://www.mkkt.hu/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3%A1s_F%C3%BCggel%C3%
A9k.pdf  

 
 
  

http://www.mkkt.hu/download/000/078/A%20Koltsegvetesi%20Tanacs%20velemenye%20tovabbi%20modosito%20javaslatokrol.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/078/A%20Koltsegvetesi%20Tanacs%20velemenye%20tovabbi%20modosito%20javaslatokrol.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/077/Technikai%20kivetites%20es%20a%20koltsegvetesi%20szabalyok%20szamszerusitese%202011-2012.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/077/Technikai%20kivetites%20es%20a%20koltsegvetesi%20szabalyok%20szamszerusitese%202011-2012.pdf
http://www.mkkt.hu/download/000/075/MKKT_velemenye_a_modosito_javaslatokrol.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/000/067/Jelentes_a_Magyar_Koztarsasag_2010_evi_koltsegveteserol_szolo_torvenytervezetrol_2009.09.25.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/000/032/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/download/000/035/Modelle%C3%ADr%C3%A1s_F%C3%BCggel%C3%A9k.pdf


 
 

5 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezető................................................................................................................ 10 

1.1. Vezetői összefoglaló ...................................................................................... 10 

1.2. Módszertani háttér ......................................................................................... 13 

1.2.1. A technikai kivetítésről ............................................................................. 13 

1.2.2. Az elemzésünkben le nem fedett területekről .......................................... 14 

1.2.3. Eredményeink használatának korlátairól ................................................. 15 

1.3. Főbb feltevéseink ........................................................................................... 16 

1.3.1. A technikai kivetítés makrogazdasági feltételezései ................................ 16 

1.3.2. Pénz- és tőkepiaci környezet ................................................................... 18 

2. A kivetítés eredményeinek bemutatása ................................................................. 18 

2.1. Makrogazdasági alappálya 2010-2014 .......................................................... 18 

2.2. A költségvetési alappálya ............................................................................... 24 

2.2.1. Költségvetési kivetítésünk összefoglalása ............................................... 24 

2.2.2. A költségvetési szabályok számszerűsítése ............................................ 25 

2.2.4. Összehasonlítás 2010-re ......................................................................... 30 

3. Érzékenységvizsgálatok ........................................................................................ 34 

3.1. Makrogazdasági forgatókönyvek.................................................................... 36 

3.2. Különböző intézkedések hatásai .................................................................... 38 

3.2.1 Bevételi oldali intézkedések ......................................................................... 38 

3.2.2. Kiadási oldali intézkedések ......................................................................... 40 

3.3. Valorizációs intézkedések hatásai ................................................................. 41 

3.4. Pénz- és tőkepiaci környezet megváltozása .................................................. 42 

Függelék .................................................................................................................... 43 

I. Makrogazdasági módszertani függelék .................................................................. 43 

I.1. A Költségvetési Tanács makromodelljének változása..................................... 43 

I.2. A költségvetési politika makrogazdasági hatásairól – magyar empírikus 
tapasztalatok ......................................................................................................... 45 

II. Az érzékenységvizsgálatok részletes eredményei ................................................ 48 

III. Költségvetési módszertani függelék ..................................................................... 58 

III.1. Néhány fontosabb adóalap kivetítésének módszertana ................................ 58 

III.1.1. A bruttó bér- és keresettömeg kivetítése ................................................ 58 

III.1.2. A vásárolt fogyasztás kivetítése ............................................................. 58 

III.1.3. A makrogazdasági kivetítés változóinak felhasználása .......................... 59 

III.2. Gazdálkodó szervezetek befizetései ............................................................. 62 

III.2.1. Társasági nyereségadó .......................................................................... 62 

III.2.2. Társas vállalkozások különadója ............................................................ 64 



 
 

6 

III.2.3. Egyszerűsített vállalkozói adó ................................................................ 65 

III.2.4. Cégautóadó ............................................................................................ 65 

III.2.5. Energiaellátók jövedelemadója („Robin Hood adó”) ............................... 66 

III.2.6. Hitelintézeti járadék ................................................................................ 67 

III.2.7. Vámbeszedési költség és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség 
megtérítése ....................................................................................................... 68 

III.2.8. Egyéb vállalati befizetések és kisadók ................................................... 69 

III.2.9. Egyéb központosított bevételek .............................................................. 74 

III.3. Társadalombiztosítási járulékok .................................................................... 75 

III.3.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei ......................................................... 75 

III.3.2. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei ................................................... 82 

III.3.3. Munkaerőpiaci Alap ................................................................................ 89 

III.4. Fogyasztáshoz kapcsolódó adók .................................................................. 92 

III.4.1. Áfa .......................................................................................................... 92 

III.4.2. Jövedéki adó .......................................................................................... 98 

III.4.3. Regisztrációs adó ................................................................................. 101 

III.5. Lakossági befizetések ................................................................................. 103 

III.5.1. Személyi jövedelemadó ........................................................................ 103 

III.5.2. Illetékek ................................................................................................ 110 

III.5.3. Egyéb lakossági adóbefizetések (bérfőzési szeszadó és lakossági 
vámbevételek) ................................................................................................. 111 

III.6. Családi támogatások és egyéb szociális juttatások .................................... 112 

III.6.1. Anyasági támogatás ............................................................................. 112 

III.6.2. Gyermekgondozási segély (GYES) ...................................................... 112 

III.6.3. Családi pótlék ....................................................................................... 114 

III.6.4. Gyermeknevelési támogatás (GYET) ................................................... 116 

III.6.5. Gyermekgondozási díj (GYED) ............................................................ 117 

III.6.6. Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) ........................................... 120 

III.6.7. Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások ......... 122 

III.6.8. Különféle jogcímen adott térítések ....................................................... 123 

III.7. Passzív (munkanélküliségi) ellátások .......................................................... 124 

III.8. Táppénz ...................................................................................................... 126 

III.9. Nyugdíjkiadások .......................................................................................... 128 

III.10. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez ...................................................... 132 

III.11. MNB veszteségtérítés ............................................................................... 134 

III.12. Állami vállalatok eredménye ..................................................................... 136 

III.12.1. A MÁV Zrt. eredményének és hitelállományának becslése ................ 137 

III.12.2. A Volán társaságok eredményének előrejelzési módszertana ........... 141 



 
 

7 

III.12.3. Állami Autópályakezelő Zrt. ................................................................ 141 

III.12.4. Magyar Posta Zrt. ............................................................................... 142 

III.12.5. MFB Zrt............................................................................................... 143 

III.12.6. MVM Zrt. ............................................................................................. 143 

III.12.7. Szerencsejáték Zrt. ............................................................................. 144 

III.12.8. Egyéb többségi tulajdonú állami vállalatok ......................................... 144 

III.13. Nettó kamatkiadások ................................................................................. 145 

 
  



 
 

8 

Ábrák jegyzéke 
 

1. ábra: A külső kereslet alakulása (éves növekedés százalékban) ......................... 17 
2. ábra: A háztartások fogyasztási rátája (a háztartások fogyasztási kiadása a 

rendelkezésre álló jövedelmük százalékában) .................................................. 20 
3. ábra: A technikai kivetítés alapján adódó költségvetési egyenlegek eltérése a 

reáladósság-szabály által megszabott követelménytől ...................................... 28 
4. ábra: Az MKKT központi adóteher mutatója és az adóteher közgazdasági bontása 

2006-2014. között .............................................................................................. 29 

5. ábra: A fogyasztási adó multiplikátora .................................................................. 46 
6. ábra: Az SZJA multiplikátora ................................................................................ 46 
7. ábra: A munkaadói járulék multiplikátora .............................................................. 47 
8. ábra: Kormányzati kiadások multiplikátora ........................................................... 47 
9. ábra: A pénzügyi transzferek multiplikátora .......................................................... 47 

10. ábra: ÁFA bevételt nem eredményező tételek aránya ........................................ 59 

11. ábra: A munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék effektivitása ................................. 76 
12. ábra: A biztosítotti és munkáltatói egészségbiztosítási járulék effektivitása ....... 83 

13. ábra: Forgalomba helyezett személyautók számának alakulása 
adókategóriánként (2007 = 100%) .................................................................. 102 

14. ábra: Forgalomba helyezett motorkerékpárok számának alakulása 
adókategóriánként (2007 = 100%) .................................................................. 103 

15. ábra: GYED kiadások kivetítése ....................................................................... 119 
16. ábra: Ellátottak létszámának változása (2005=100%) ...................................... 123 

17. ábra: Ellátottak aránya az LFS munkanélküliekhez képest ............................... 125 
18. ábra: Az álláskeresési támogatások típusainak aránya a teljes kiadáson belül 125 
19. ábra: Egy jogosultra jutó táppénzes napok száma (nap) .................................. 127 

20. ábra: A nyugdíjskála megváltozásának 2013. január 1. után megállapított 
nyugdíjakra gyakorolt hatása – β tényező a szolgálati idő (évek) függvényében
 ........................................................................................................................ 131 

  



 
 

9 

Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat: A technikai kivetítés makrogazdasági pályája ........................................ 23 
2. táblázat: Becsléseink a főbb pénzforgalmi jelzőszámokra 2010-14 között ........... 24 

3. táblázat: A 2011-es belsőegyenleg-követelmény teljesülése ................................ 26 
4. táblázat: A 2012-es elsődlegesegyenleg-követelmény teljesülése ....................... 26 
5. táblázat: Különböző fiskális egyenlegek 2010-2012 között ................................... 27 
7. táblázat: A makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatásai………………..38 
8. táblázat: Az adóintézkedések költségvetési hatásai…………………………………40 

9. táblázat: A kiadási oldali intézkedések költségvetési hatásai………………………41 
10. táblázat: A valorizációs intézkedések hatása a külső tételek egyenlegére ......... 41 
11. táblázat: A makromodell becsült paramétereinek változása ............................... 44 
12. táblázat: A különböző forgatókönyvek makrohatásai .......................................... 48 
13. táblázat: Makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatásai – fogyasztás-

vezérelt növekedés............................................................................................ 49 

14. táblázat: Makrogazdasági forgatókönyvek hatásai – export-vezérelt növekedés 49 

15. táblázat: Makrogazdasági forgatókönyvek hatásai  – szintetikus sokk ............... 50 
16. táblázat: A különböző intézkedések makrogazdasági hatásai ............................ 51 
17. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai – ÁFA változás ............................. 52 
18. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai – SZJA változás ........................... 52 

19. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai – Munkáltatói TB-járulék    
változása……………………………………………………………………………….53 

20. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai – TÁNYA változása ...................... 53 
21. táblázat: A különböző kiadási oldali intézkedések makrohatásai ........................ 54 
22. táblázat: Kiadási oldali intézkedések költségvetési hatásai – kormányzati  

keresleti sokk…………………………………………………………………………..55 
23. táblázat: Kiadási oldali intézkedések költségvetési hatásai – pénzbeni   

transzferek változása…………………………………………………………………55 
24. táblázat: Valorizációs intézkedések részletes hatásai ........................................ 56 

25. táblázat: A pénzügyi környezet alternatív forgatókönyveinek hatásai ................. 57 
26. táblázat: A makroérzékenykülső költségvetési tételek kivetítéséhez felhasznált 

makro-változók .................................................................................................. 60 
27. táblázat: Az egyéb járulékok és hozzájárulások áttekintése ............................... 79 

28. táblázat: Az egyéb járulékok és hozzájárulások áttekintése ............................... 86 
29. táblázat: SZJA szabályai 2008-2011 között ...................................................... 104 
30. táblázat: Adójóváírás szabályai 2008-2011 között ............................................ 104 
31. táblázat: A kamatadó-bevétel és a képzetes adóalap....................................... 108 
32. táblázat: Állami vállalatok adózott eredményeinek alakulása ........................... 137 

33. táblázat: A MÁV Zrt. adózott eredménye és hitelállománya ............................. 138 
34. táblázat: A MÁV-START adózott eredményének kivetítése .............................. 139 
35. táblázat: A MÁV Zrt. konszolidált eredménye és hitelállománya ...................... 140 
36. táblázat: A 24 Volán társaság állami tulajdonra eső eredménye ...................... 141 
37. táblázat: Az Állami Autópályakezelő Zrt. adózott eredménye ........................... 142 

38. táblázat: A Magyar Posta Zrt. adózott eredménye ............................................ 143 
39. táblázat: Az MFB Zrt. adózott eredménye ........................................................ 143 

40. táblázat: Az MVM Zrt. adózott eredménye ........................................................ 144 
41. táblázat: A Szerencsejáték Zrt. adózott eredménye ......................................... 144 
42. táblázat: Egyéb többségi tulajdonú állami vállalatok állami tulajdonra eső adózott 

eredménye ...................................................................................................... 145 

  

file://SRV2/MNB/KOT/Termékeink/Technikai%20kivetítések/2010%20márciusi%20anyag/Szerkesztés/Második%20Tanácsülésre/XXXXXXXX/MKKT_kivetites_20100324_Balázs_tiszta.docx%23_Toc257205557
file://SRV2/MNB/KOT/Termékeink/Technikai%20kivetítések/2010%20márciusi%20anyag/Szerkesztés/Második%20Tanácsülésre/XXXXXXXX/MKKT_kivetites_20100324_Balázs_tiszta.docx%23_Toc257205558


 
 

10 

1. Bevezető 

1.1. Vezetői összefoglaló 
 
A Költségvetési Tanács küldetése, hogy célzat és részrehajlás nélkül bemutassa a 
gazdasági folyamatok és az országgyűlési döntések várható költségvetési hatásait. 
Így amikor 2009 őszén véleményt mondtunk a költségvetési törvényhez benyújtott 
módosító javaslatokról, akkor lehetséges országgyűlési döntések várható 
költségvetési hatását vizsgáltuk. Jelen kiadványunkban a már kihirdetett 
szaktörvények változatlanságát feltételezve készítünk kivetítést a 2010-2014. évekre. 
Ez az eljárás azt a célt szolgálja, hogy a felrajzolt pálya viszonyítási pontot jelentsen 
későbbi törvényalkotási javaslatok költségvetési hatásvizsgálatához. Az így adódó 
költségvetési egyenlegpályát összevetjük a költségvetési szabályok által 
meghatározott követelményekkel, de hangsúlyozzuk, hogy eredményeinket 
alapvetően befolyásolják az alábbi – az Országgyűlés jövőbeli döntéseire is 
vonatkozó – feltételezések. 
 
A 2010-14. időszakban a makrogazdasági és költségvetési alappályát több tényező 
együttes hatása alakítja. Magyarország külpiacainak várt élénkülése mellett a 
felhalmozott adósságok, a belföldi finanszírozási lehetőségek és a jövővel 
kapcsolatos várakozások is alapvetően befolyásolják a belföldi gazdasági 
folyamatokat. 
  
Az Állam és az államháztartás szereplőinek viselkedésével kapcsolatban 
feltételezzük, hogy 

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  a 2010. évi reálszinten marad; 

3. a költségvetési szervek nem halmoznak fel fizetési hátralékokat és egyéb 

pénzügyi kötelezettségeket; 

4. az önkormányzatok költségvetési egyenlege a 2009 őszi költségvetési 

tervezés során a Kormány által feltételezett pálya mentén alakul. 

Technikai kivetítésünk feltételezett makrogazdasági környezetét a következők 
jellemzik: 

1. a magyar gazdaság export-kilátásai a tavaly ősszel feltételezetthez képest 

némileg javulnak, de továbbra is elmaradnak a korábbi években tapasztalt 

bővülési ütemtől; 

2. a magyar gazdaság trend-növekedése jelentős mértékben fékeződött, többek 

között a pénzügyi válság és az alacsony termelékenység-növekedés miatt. A 

pénzügyi válság hatásainak elmúlásával, a beruházások élénkülésével 

párhuzamosan, részben a 2009-ben elfogadott adóátrendezés hatására a 

gazdaság trend növekedési üteme a jelenlegi zérus közeli szintről fokozatosan 

emelkedhet 3 százalék közelébe;  

3. a lakosság vásárolt fogyasztása – elsősorban a háztartások korábbi években 

felhalmozott adósságállományának törlesztési terhe és a viszonylag lassan 
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bővülő új hitellehetőségek miatt – a rendelkezésre álló jövedelménél csak 

kisebb mértékben, évi 2-2,5 százalékkal tud bővülni. Emiatt a lakosság nettó 

megtakarítói pozíciója  javul; 

4. a vállalati beruházások a trend GDP-nél gyorsabban nőnek, melynek oka a 

pénzügyi válság miatt korábban elhalasztott beruházások megvalósulása. 

Technikai kivetítésünk a pénz- és tőkepiaci környezetre nézve a következőket 
feltételezi: 

1. a jegybank eléri monetáris politikai célját, tehát az infláció a kitűzött horizonton 

eléri a 3 százalékos célt; a hatósági árak ezzel összhangban alakulnak; 

2. a jegybanki alapkamat rövid távon a piaci várakozásokkal összhangban 

alakul, hosszú távon viszont az infláció és a termelékenység összegéhez tart 

3. a forint hozamgörbe alakja hasonló marad a múltban megfigyelthez; 

4. a IMF-EU hitelkeretből az MNB-nél elhelyezett devizabetétet az állam 2014 

végéig egyenletes ütemben leépíti. 

 
A fenti feltételezések mellett – a függelékben bemutatott adatok és módszertanok 
alapján –, változatlan szabályozást feltételezve az alábbi következtetések 
fogalmazhatók meg: 
 
Ha a reáladósság-szabályt átmeneti rendelkezések nélkül már a vizsgált időszak 
elején is alkalmazni kellene, akkor a technikai kivetítés alapján adódó elsődleges 
egyenlegek 150-300 milliárd forint mértékben elmaradnának a szabály által elvárt 
szinttől. 
 
A költségvetési szabályrendszer működésének része, hogy az államadósság 
reálértéken tartásának igényéből egy elsődleges egyenleg célon keresztül belső 
egyenleg követelményt határoz meg, amelynek teljesülését a költségvetési törvény 
végrehajtása során biztosítani kell.  
 
A 2010. évi költségvetési törvény 2011-re vonatkozóan – átmeneti rendelkezésként – 
a reáladósság szintentartását még nem biztosító, annál enyhébb, a 2010. évi 
nominális szinttel gyakorlatilag megegyező belső egyenleg követelményt fogalmazott 
meg. Amennyiben az Országgyűlés a 2011. évi költségvetési törvényben a belső 
tételek egyenlegét a technikai kivetítésünkben általánosságban feltételezett 
reálszinten tartásnak megfelelően határozza meg, akkor a már kitűzött belső 
egyenlegkövetelmény nem teljesülhet. A különbség mintegy 200 milliárd forint. 
 
2012-re vonatkozóan a 2010. évi költségvetési törvény – immár a reáladósság-
szabállyal összhangban – meghatározza az elsődleges egyenleg célt, de technikai 
kivetítésünk alapján mintegy 240 milliárd forint értékű elmaradást jelent, ha a 
változatlan szabályozás mellett a belső tételek egyenlege a 2010. évi reálszinten 
marad. 
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A következtetések részletesen:  
 

1. 2010. évre a külső tételek és a nettó kamatkiadások alapján a tervezett GDP-
arányos költségvetési hiány négy tized százalékpontos mértékű túllépése 
várható. Ezt ellensúlyozhatják olyan egyszeri vagy átmeneti tényezők, 
amelyek a belső tételek tervezettnél kedvezőbb alakulását okozzák. Ilyenek 
lehetnek például a magánnyugdíjpénztári tagok állami pillérbe történt 
visszalépése, valamint a tartalékok zárolása.  

2. Továbbra is hangsúlyosan fennállnak azok a kockázatok, amelyekre korábban 
is felhívtuk a figyelmet. Bár nem rendelkezünk új adatokkal a felhasználásra 
vonatkozóan, de a költségvetési szervek maradványállománya, valamint az 
önkormányzatok likvid eszközállománya lehetőséget ad arra, hogy a 
költségvetési törvényben tervezett szintet meghaladó kiadásokat teljesítsenek 
és ezen keresztül a 2010. évi hiány mértékét a tervezett szint fölé emeljék. Az 
előirányzat-módosítás nélkül túlléphető (felülről nyitott) kiadások is a hiány 
növekedését okozhatják, ha a túllépés mértéke meghaladja az egyéb okokból 
le nem kötött tartalékok értékét. A többségi állami tulajdonú társaságok 
oldaláról a 2010. évi hiányt – törvénymódosítás nélkül – nem fenyegeti 
veszély, mert idei veszteségük 2011-ben jelenik meg a költségvetési 
egyenlegben; esetleges feltőkésítésük pedig a 2010. január 1-től hatályos 
elszámolási szabályok szerint nem érinti az egyenleget. Természetesen ez 
csak az állami vállalatokkal kapcsolatos költségvetési kockázatok időbeli 
kitolását jelenti. 

3. Ezzel szemben 2011-ben reálértéken számítva mintegy 200 milliárd Ft 
forrásszűkülést jelent, hogy a belső tételekre – a 2010. évi költségvetési 
törvényben meghatározott belső egyenlegkövetelménynek megfelelően – 
gyakorlatilag a 2010. évi nominális keretösszeg áll rendelkezésre, amit lehet 
akár egyszeri, akár tartós, strukturális megtakarításokkal kezelni. Ezen a 
tényen nem változtathat sem a kamatkiadások esetleges csökkenése, sem a 
külső tételek (pl. adóbevételek) egyenlegének javítása.  

4. Amennyiben a 2011. évi belsőegyenleg-követelmény betartása egyszeri, nem 
tartós eszközök alkalmazásával valósul meg, akkor 2012-ben ismét 240 
milliárd forint nagyságrendben marad el a technikai kivetítés alapján adódó 
elsődleges egyenleg attól a számszerű szinttől, amelyet a 2010. évi 
költségvetési törvény a költségvetési szabályok alapján meghatározott. Ezt a 
problémát kezelni lehet akár a külső, akár a belső tételek egyenlegét 
befolyásoló intézkedésekkel, de a kamategyenleg esetleges javulása erre 
sincs hatással (csak az államadósság csökkenését okozza).  

5. Kiszűrve az állam bankbetéteinek és egyéb likvid eszközeinek 
állományváltozásából eredő hatásokat, a 2011-12-re kivetített folyamatok (az 
előző pontokban jelzett problémák megoldása nélkül) – a belső tételek 2010. 
évi reálszinten tartását feltételezve – a reáladósság emelkedését okoznák. 

6. A központi alrendszer bruttó reáladóssága (és ezzel együtt adósságrátája) 
ennek ellenére a teljes időszakon csökken, de ez csak annak köszönhető, 
hogy feltételeztük az IMF-hitelből az MNB-nél elhelyezett állami devizabetét 
leépítését. 

7. 2014-ig előre tekintve, ha a 2011. évi belső egyenleg-követelményt tartós 
szerkezeti megtakarításokkal sikerül teljesíteni, akkor a továbbiakban a belső 
tételek reálértéke a költségvetési szabályok keretein belül is fenntartható, 
viszont bármely költségvetési terület forrásainak reálértéken számított 
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bővítése a továbbiakban csak a kötelező ellentételezés elvének betartásával 
lehetséges. 

8. A KF tv. 3.§ (2) c) pontja értelmében a bruttó reáladósság 2013 végén nem 
haladhatja meg a 2009. év végi szintet. Az MNB-nél elhelyezett devizabetét 
leépítése esetén – egyéb nagy költségvetési hatású döntések (pl. állami 
vállalatok adósságának átvállalása) hiányában – ez a korlát várhatóan nem 
lesz effektív.  

 
A középtávú technikai kivetítés eredményeinek, valamint a jövőben esetleg felmerülő 
gazdaságpolitikai döntések számszaki hatásának értékelését elősegítendő számos 
érzékenységvizsgálatot is elvégeztünk dinamikus szemléletben. Ezek egy része a 
makro-pénzügyi környezet váratlan megváltozásának, másik része különféle 
intézkedéseknek a költségvetési hatását számszerűsíti. Kiemelendő, hogy 
érzékenységvizsgálataink szerint egy váratlan GDP-többletnövekedés költségvetési 
hatása nagymértékben függ a többletnövekedés összetételétől (háztartási fogyasztás 
vagy nettó export). A különféle nagy adófajták kulcsainak megváltoztatása az adott 
adófajtából származó költségvetési bevétel megváltozásán túl jelentős 
makrogazdasági és ezen keresztül további költségvetési hatásokat is maga után von. 
Hasonlóan jelentős közvetett hatásokat figyelhetünk meg bizonyos hipotetikus 
kormányzati kiadási intézkedések elemzésekor is. 
 

1.2. Módszertani háttér 

1.2.1. A technikai kivetítésről 
 
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:   
 

e) technikai kivetítés: a költségvetési bevételek és kiadások várható alakulására 
vonatkozó olyan számítás, amely a magángazdasági és demográfiai folyamatok,2 
valamint a kihirdetett jogszabályok, jogerős bírósági döntések és az állami feladatok 
ellátásához szükséges erőforrások árszínvonal-változásból eredő értékváltozásának 
hatását veszi figyelembe. 

 
Jelen kiadványunkban technikai kivetítést – hasonlóan a tavaly októberi 2011-12-re 
vonatkozó elemzésünkhöz – csak az államháztartás központi alrendszerének külső 
tételeire, valamint nettó kamategyenlegére publikálunk. A fenti definíció 
egyértelműen kijelöli, hogy a becsléseink csak a már hatályban lévő, illetve kihirdetett 
szaktörvényekre, rendeletekre támaszkodhatnak (a szakirodalomban bevett angol 
kifejezéssel: „under current legislation”). Következésképpen a számításaink arra 
adnak választ, hogy mit történne akkor, ha a lefedett időhorizonton (2010-14 között) 
nem születnének külső tételeket érintő új jogszabályok. Másképp fogalmazva csak a 
már kihirdetett, de még nem hatályosult rendelkezések jelentenének egyedül eltérést 

                                            
2 Ugyanez a törvényi hely meghatározza a „magángazdasági és demográfiai tényezők” fogalmát is: 
„…olyan gazdasági hatással járó tényezők, amelyeket a költségvetési politika nem képes közvetlenül 
kontrollálni, így különösen a népesség száma és összetétele, a magánszektor szereplőinek gazdasági 
döntései, vagy az éghajlati és világgazdasági hatások.” 
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a jogszabályok éppen aktuális betűjétől.3 Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy ez a 
változatlan szabályozáson alapuló pálya nem feltételezi a fiskális szabályok, 
kiemelten a 2010. évi költségvetési törvényben rögzített egyenlegcélok betartását, 
mivel az elemzés célja éppen a gazdasági-demográfiai folyamatok egyenlegcélok 
érvényesülésére kifejtett hatásának vizsgálata. 
 
A változatlan szabályozáson alapuló pálya egyik lényeges következménye, hogy 
nominálisan szinten maradó értékeket feltételezünk mindazon paraméterekre, 
amelyeket a jogszabályok tételesen (forintösszegben) határoznak meg. A magyar 
költségvetésnek mind a kiadási, mind a bevételi oldalán számos példát lehet találni 
arra, hogy a törvény forintban határozza meg egy tétel fajlagos értékét vagy 
küszöbértékét, amely ily módon nem változik automatikusan a gazdasági folyamatok 
hatására, csupán további jogszabályváltozás révén módosulhat. Nominálisan 
rögzített fajlagos kiadásra példa a családi pótlék, az anyasági támogatás, az 
álláskeresési járadék és segély, míg a bevételi oldalon ehhez hasonlóan előírtak a 
jövedékiadó-tételek, az egészségügyi szolgáltatási járulék, a regisztrációs adó, vagy 
a rehabilitációs hozzájárulás. Nominálisan rögzített küszöbértékek a kiadási oldalon 
az öregségi nyugdíjminimum és az ahhoz kötődő ellátási plafonok (pl. GYED-plafon), 
a bevételi oldalon pedig járulékplafon, vagy a személyi jövedelemadó sávhatárai.4 
 
Fontos tisztázni, hogy a kiadványunkban követett külsőtétel-lista nem egyezik meg a 
2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 11. számú mellékletében 
felsorolttal (a listát a parlament a költségvetéssel együtt fogadta el – változtatás 
nélkül a benyújtott verzióhoz képest). Az MKKT jelentéseiben többször bírálta ezt a 
tételes listát, rámutatva a mögötte meghúzódó feltételezések problémás pontjaira, 
példákat említve a vitatott besorolásokra (lásd az elkülönített állami alapok összes 
költségvetési tranzakciójának en bloc külsővé minősítése).5 A költségvetés 
átláthatóságát és a középtávú tervezés stabilitását az szolgálná leginkább, ha a 
közeljövőben az érintett szakmai szereplők részvétele mellett kialakulna egy 
konszenzusos lista, amelyet az államháztartási törvénybe iktatva a jövő évi 
költségvetés tervezésekor már figyelembe lehetne venni.6 
 
A külső tételek esetében tehát a szabályozás változatlanságát tételezzük fel, míg a 
kamatkiadások- és bevételek értékére a kivetítés alapján eképpen adódó 
finanszírozási igény, exogén (a költségvetési és monetáris politikától független) 
hozamgörbe, valamint semleges finanszírozási stratégia alapján adunk saját 
becslést. 
 

1.2.2. Az elemzésünkben le nem fedett területekről 
 
Az idézett rendelkezésből következik, hogy a belső tételekre (pl. a központi 
költségvetési intézményrendszer dologi kiadásai, a közszféra bértömege) 

                                            
3
 Elemzésünkben ilyen később érvénybe lépő változásként kezeljük például a 2009 júniusi adócsomag 

részeként elfogadott, de csak 2011. január 1-től megvalósuló személyi jövedelemadó sávhatár-
emelést (a 15 millió forintos szintre).  
4
 A módszertani függelékben minden egyes tétel kapcsán megtalálható, mely konkrét törvényi 

rendelkezések figyelembe vételével készültek számításaink. 
5
 Lásd pl.: Háttéranyag a közleményhez a Költségvetési Tanács szeptember 25-én publikált jelentése 

alapján (http://www.mkkt.hu/download/000/086/KT%20hatteranyag%20nov19.pdf). 
6
 A kormány és az MKKT között megkezdődött a párbeszéd a külsőtétel-lista tartalmi elemeit illetően.  

http://www.mkkt.hu/download/000/086/KT%20hatteranyag%20nov19.pdf
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vonatkozóan a Költségvetési Tanács idővel változatlan állami feladatellátási szint 
feltételezése mellett fog technikai kivetítéseket készíteni. Jelen fázisban – első 
közelítésként – a 2010. évi költségvetési törvény tervszámait reálszinten rögzítjük a 
teljes időhorizonton.7 Egy fontos kivételt teszünk: mivel a költségvetés nem a 
többségi állami tulajdonú vállalatok eredményének elszámolását előíró új 
szabályozás szerint készült, ezért a belső egyenlegen az ennek megfelelő 
változtatásokat átvezetjük (GDP közel 0,2%-val rontva a hazai definíció szerinti 
pénzforgalmi egyenleget). A többi tételnél alkalmazott eljárás a 2010-es évben a 
belső tételek döntő többségénél annyit feltételez, hogy a mindenkori kormány 
szigorúan hajtja végre az elfogadott költségvetési törvényt, és saját hatáskörében 
tartja magát a költségvetési előirányzatokhoz.8  
 
Értelmezésünk szerint a külső és kamattételeknél alkalmazott változatlan 
szabályozási pályához logikailag is illeszkedik a 2010 utáni évekre reálértéken 
rögzített belső egyenleg feltételezése. További jogszabályi változás nélkül (pl. a 
központi intézmények szerkezetét és feladatrendjét illetően) a 2010-re a 
közigazgatás működtetésére beállított előirányzatok mögötti paraméterek (pl. 
közalkalmazottak létszáma, állami intézmények rezsiköltsége stb.) programozott 
keretek között nem változnak meg, vagyis az esetleges átalakítások hiányában nem 
számolhatunk sem tartós megtakarítással, sem érdemi többletkiadással reálértéken 
nézve. 
 
A törvényi rendelkezésekkel összhangban technikai kivetítésünk nem fedi le az 
önkormányzati szektort.9 Ez ugyanakkor nem befolyásolja annak a vizsgálatát, hogy 
a 2010. évi költségvetési törvényben lefektetett középtávú egyenlegcélok 
összhangban vannak-e a költségvetési folyamatokkal, tekintve, hogy a jelenlegi 
numerikus szabályok mindegyike az államháztartás központi alrendszerére 
vonatkozik. 
 

1.2.3. Eredményeink használatának korlátairól 
 
Az ebben a kiadványban közölt eredményeink értelmezésekor mindenképpen 
célszerű különbséget tenni az előrejelzések (forecast) és a kivetítések (projection) 
között. Az előrejelzések célja, hogy a legvalószínűbb kimenetelre adjanak becslést. A 
különféle kivetítések ezzel szemben valamilyen jellegű peremfeltételnek a 
változatlanságát tételezik fel. Általánosságban elmondható, hogy ha egy kivetítés 
valamilyen döntéshozó megrendelő számára készül, akkor az a jó, ha a kivetítés a 
megrendelő viselkedését nem endogenizálja, részéről új döntést nem feltételez.10   

                                            
7
 Az ezzel a feltételezéssel készített pályához képest például a közösségi fogyasztás és a 

természetbeni társadalmi juttatások 2010-es nominálértéken való tartása a GDP növekedést 0,4 
százalékponttal mérsékelné a következő évben.  
8
 Habár a felülről nyitott tételek egy részénél érzékelünk felfelé mutató kockázatokat 2010-re és az azt 

követő évekre (pl. állami garanciák lehívása utáni kifizetések), ezek nem olyan nagyságrendűek, hogy 
önmagukban megkérdőjelezzék a jogszabályok változatlansága mellett követett eljárásunk 
plauzibilitását. 
9
 A KF. tv. 19. § (5) 2011. január 1-től írja elő a Költségvetési Tanács számára, hogy az 

önkormányzati alrendszert is vonja be az elemzett területek közé. 
10

 Az ilyen jellegű értelmezési problémákat jellemzően a feltételes (conditional) és a feltételek nélküli 
(unconditional) előrejelzés összehasonlíthatóságának korlátai alatt tárgyalja a szakirodalom, lásd 
például a CPB-t 1994-2006 között vezető holland szakember írását: Don, Henk F.J. (2000): 



 
 

16 

 
A fentiek következménye, hogy a kivetítéseink közvetlenül nem összehasonlíthatók 
pl. a piaci elemzők előrejelzéseivel, ugyanis becsléseink nem vehetnek figyelembe 
kisebb vagy nagyobb valószínűséggel bekövetkező, költségvetési hatással járó 
döntéseket, a politikusok szándékaira vonatkozó feltételezéseket, a szakszervezetek 
vagy ágazati lobbik érdekérvényesítési képességét, vagy még tervezési-előkészítési 
szakaszban lévő intézkedéseket. Módszertanunk további fontos különbsége a hazai 
és nemzetközi gazdaságpolitikai intézmények (pl. MNB, Európai Bizottság, IMF) által 
követett gyakorlathoz képest, hogy míg az utóbbiak önálló előrejelzéssel 
rendelkeznek a belső tételek legalább egy részére, addig a jelenlegi kiadványban az 
MKKT 2010-re változás nélkül átveszi az elfogadott előirányzatokat (és ezeket 
reálértéken rögzíti a későbbi évekre).  
 
Eredményeink tehát csak egy nagyon szigorú feltételezés – a releváns jogszabályok 
(pl. adótörvények) változatlansága – mellett értelmezhetők úgy, hogy közvetlenül 
bemutatják a magyar döntéshozók számára az elkövetkező 5 évben rendelkezésre 
álló mozgásteret. Minél messzebbre tekintünk, annál kevésbé plauzibilis ez a 
feltételezés. Ugyanakkor a változatlan szabályozási pálya mellett készült számítás 
optimális viszonyítási pont költségvetési hatásvizsgálatok elvégzéséhez. Egy ilyen 
alappályához (baseline) célszerű viszonyítani a költségvetési következményeit egy 
felmerülő (”beárazandó”) hivatalos döntésnek (pl. egy új közpolitikai program 
elindítása vagy egy meglévő program átalakítása). 
 

1.3. Főbb feltevéseink 

1.3.1. A technikai kivetítés makrogazdasági feltételezései 
 
A magyar gazdaság növekedését jelentős mértékben a külső keresleti környezet 
határozza meg. Kivetítésünkben a külső kereslet fokozatos, ám lassú  élénkülésével 
számolunk, jelentős visszaesés (W alakú pálya) nélkül. A GDP-alapú külső kereslet 
esetében előrejelzésünkben a nemzetközi intézetek prognózisait vettük figyelembe. 
2010 folyamán még enyhe visszaeséssel számolhatunk, ami a főbb 
exportpartnereink nemrégiben megjelent, vártnál kedvezőtlenebb GDP értékeinek 
tudható be. Ezt követően lassú, de stabil növekedést feltételezünk, és 2014-re 2,3%-
os éves átlagos GDP-növekedéssel számolunk külkereskedelmi partnereink 
esetében. Mindez az importalapú külső keresletben hosszútávon 4%-os éves átlagos 
bővülést jelent, ez a válság előtti átlagos növekedési ütemnél alacsonyabb. A 
pénzügyi válság tehát a technikai kivetítésünk alapjául szolgáló makropályán 
hosszútávon is beszűkíti a magyar gazdaság export-lehetőségeit. 
 
  

                                                                                                                                        
Forecasting in macroeconomics: a practitioner’s view. Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis, Research Memoranda, No. 162., Hága. 
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1. ábra: A külső kereslet alakulása (éves növekedés százalékban) 

 
 
Mint azt már korábbi anyagainkban is kifejtettük, még ez a fokozatosan 
konszolidálódó, mérsékelt növekedéssel jellemzett világgazdasági szcenárió is 
jelentős kockázatokat rejt magában. Az egyik  legfontosabb kockázat, hogy a fejlett 
országokban mikor fordul meg a jelenleg a keresletet támogató (költségvetési és 
monetáris) politika irányultsága. A másik fontos kockázat pedig a pénzügyi 
intézményrendszer és a lakáspiac alkalmazkodásával függ össze, amelynek hatásait 
tovább erősítheti az emelkedő munkanélküliség. Mindez a vártnál nagyobb 
mértékben vetheti vissza a háztartási fogyasztást ebben az országkörben. Ezeken 
túlmenően, a megemelkedett államadósságok – a pénzügyi piacok újra kialakuló 
fluktuációi miatt – a magánszektor finanszírozási költségeit is növelhetik. Végezetül a 
nyersanyagárak utóbbi időben megfigyelt emelkedése is kedvezőtlen irányban 
befolyásolhatja a külső konjunktúrát.11  
 
Amint említettük, a 2010. évi költségvetési törvény ún. belső tételeit reálszinten 
rögzítjük a teljes időhorizonton. A makropálya szempontjából ide tartozó fontos 
tételek a különböző kormányzati kiadások, többek között a közösségi fogyasztás, az 
állami beruházások és a természetbeni társadalmi juttatások is. A fentiekből 
következően ezek reálértéken vett változatlanságát tételezzük fel 2011-től 
kezdődően. A technikai kivetítés során a hatályos adószabályokkal számolunk.  
 
Az olajárak esetében a Pénzügyminisztérium által készített legutóbbi Konvergencia 
Programban publikált adatokat vettük át, annak érdekében, hogy megkönnyítsük a 
makropályák összehasonlítását.12  
Végül a monetáris politika tekintetében azzal a feltételezéssel élünk, hogy a 
monetáris hatóság követi a 3 százalékos inflációs cél által diktált reakció-függvényét, 
vagyis mindent megtesz azért, hogy középtávon az inflációs cél teljesüljön. 
  

                                            
11

 A témáról részletesebben ld. pl. World Economic Outlook, January 2010 Update és October 2009, 
International Monetary Fund. 
12 A feltevéseink alapján számított hordónkénti olajárat az 1. táblázatban tüntettük fel. Fontos 

megemlíteni, hogy az említett világgazdasági kockázatok az olajár viselkedését is nagymértékben 
befolyásolhatják, így például egy esetleges kedvezőtlenebb külső konjuntúra az olajárra lefelé mutató 
nyomást gyakorolna. 
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1.3.2. Pénz- és tőkepiaci környezet 
 
A technikai kivetítés feltételezett pénz- és tőkepiaci környezetének 
meghatározásához az Európai Központi Bank által közzétett euró-hozamgörbéből 
indulunk ki. Eszerint a nulla-közeli rövid lejáratú kamatláb néhány év alatt 4-4,5 
százalékig fog emelkedni. 
 
A hatályos törvényekkel összhangban nem tételezzük fel az euró 2014 előtti 
magyarországi bevezetését, ami azt jelenti, hogy nem tételezzük fel a sem a 
forintban, sem a devizában denominált magyar állampapírok kockázati felárának 
eltűnését a kivetítési horizonton. Ehelyett feltételezzük, hogy az MNB alapkamata 
2011-ig a (Reuters által számolt) piaci konszenzusnak megfelelően 5-5,5 százalék 
között marad, míg a hosszú lejáratú kamatláb viselkedése a makrogazdasági 
modellünkben szereplő kamatláb viselkedését követi és 6,5 százalék körül 
stabilizálódik. A közép lejáratokon az elmúlt években megfigyelt hozamgörbék hatása 
érvényesül. A devizában denominált magyar állampapírok elvárt kamata az euró és a 
forint kamatok 1/3-2/3 arányú súlyozott átlaga. 
 
Az euró árfolyama a makrogazdasági modell alapján 260-265 HUF/EUR sávban 
ingadozik, az egyéb devizák euróval szembeni keresztárfolyamát technikai 
feltételezésként a jelenlegi szinten rögzítettük.  

2. A kivetítés eredményeinek bemutatása 

2.1. Makrogazdasági alappálya 2010-2014 
 
A technikai kivetítés változatlan szabályozási környezeten alapul. Ez a makropálya 
szempontjából azt jelenti, hogy az adóintézkedések esetében a jelenleg hatályos 
adószabályokkal számolunk (ld. az 1.2. fejezetet). A kormányzati kiadások aggregált 
keresletre ható – jórészt belső tételeket lefedő – legfontosabb tényezőit (közösségi 
fogyasztást, természetbeni társadalmi juttatásokat) 2010-re az elfogadott 
költségvetéssel konzisztens módon kezeljük, és 2011-2014 között reálértéken nem 
számolunk növekedésükkel (a számítások módszertanát ld. a 2. keretes írásban). A 
kormányzat pénzbeni társadalmi juttatásai túlnyomóan külső tételnek számítanak, így 
azok esetében a jelenleg érvényes jogszabályi környezet változatlanságát 
feltételezzük. 
 
Technikai kivetítésünk módszertana alapvetően nem változott, bár a makromodell és 
a becslési eredményeink kisebb mértékben módosultak. Most is egy fiskális 
politikával kibővített dinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE) modellen 
alapul a makropálya. A modell által szolgáltatott eredményeket rövidtávon (2010-ben) 
kisebb mértékben korrigáljuk. A modell változásairól ld. a Függelék I.1. fejezetét. 
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1. keretes írás: A 2009. szeptembere óta beérkezett makrogazdasági adatok 
értékelése 
 
A 2009. szeptemberi publikációnk óta több fontos makroadat is napvilágot látott. 
Alapvetően a reálgazdasági folyamatokban az MKKT rövidtávú előrejelzésének 
megfelelő folyamatok következtek be. Habár a nettó export az általunk vártnál 
kedvezőbb lett, ezt az erőteljesen leépülő készletek ellensúlyozták. Az előrejelzett 
2009-es 6,2 százalékos GDP csökkenés 6,3 százalék lett. A publikált adatok 
megerősítik azt a képünket, hogy a jelentősen visszaeső import miatt kialakuló 
pozitív nettó-export fékezte a gazdaság visszaesését.  
 
A bejövő inflációs adatok a rövidtávú előrejelzésünknél jóval alacsonyabbak lettek (a 
2009-es átlagos 4,5 százalékos prognózis helyett 4,2 százalék). Úgy ítéljük meg, 
hogy a meglepetés mögött elsősorban az áfa-emelés általunk becsültnél kisebb 
vagy elnyújtottabb hatása húzódik meg. A 2010. januári 6,4 és a februári 5,7 
százalékos éves fogyasztóiár-index változás összességében összhangban van 
korábbi képünkkel. 
 
A munkapiaci folyamatokat tekintve a létszám alakulása megfelelt 
várakozásainknak, visszaigazolva, hogy az aggregált kereslet csökkenése jelentős 
és viszonylag gyors munkakereslet csökkenést okozott. A 2009-es bér- és 
keresetadatok azonban várakozásainknál magasabbak voltak, aminek oka, hogy 
prognózisunkban nagyobb mértékű év végi alkalmazkodással számoltunk a 
versenyszféra nem-rendszeres kereseteiben. 

 

 
A magyar gazdaság alakulásának külső tényezőit illetően tehát fokozatosan 
élénkülő, de a korábbi trendnél lassabb export iránti kereslet-bővüléssel számolunk. 
Fontos említeni, hogy a világgazdaság fokozatos konszolidációjának feltevését 
számos kockázat övezi (ld. az 1.3.1. alfejezetet).  
 
Ami a magyar gazdaság belső tényezőit illeti, korábbi anyagainkban is kifejtettük, 
hogy a gazdasági növekedés üteme 2006-tól  lelassult. Ennek oka többek között az 
alacsony termelékenység-növekedés és a magánszektor gyors eladósodása. 
Számításaink szerint a gazdaság trend- (potenciális) növekedése már a pénzügyi 
válság kitörése előtti években alacsony (1-2 százalék közötti) szintre lassult. A 
pénzügyi válság és a magyar bankszektor arra adott reakciója megdrágította a külső 
forrásbevonás költségét, és így a tőke elvárt hozamát. Ennek hatására a 
beruházások meredeken estek. A finanszírozási korlátok erősödése az állam és a 
háztartások eladósodásának fékeződését is kikényszeríti, és ez a nettó 
megtakarítások emelkedését is előre vetíti. Ezen felül a növekvő munkanélküliség 
miatt az óvatossági megtakarítási motívumok az egész kivetítési horizonton 
fogyasztás-csökkentő hatásúak. Ehhez adódik még, hogy kivetítési szabályaink 
alapján a pénzbeni társadalmi juttatások reálértékben csak visszafogottan 
emelkednek; így a háztartások rendelkezésére álló reáljövedelme a reálbér-tömegnél 
kisebb ütemben, évente 1-2 százalékkal bővül. Kivetítésünkben azzal számolunk, 
hogy a lakosság a rendelkezésére álló jövedelemből a 2008-as szintnél jóval kisebb 
mértékben fogyaszt majd; a fogyasztási ráta 2010-ben a 2000-es szintre esik vissza, 
és innen csak fokozatosan emelkedik, a bankrendszeri korlátok és a 
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munkanélküliség enyhülésével párhuzamosan (ld. a  2. ábraábrát). A fenti tényezők 
összességében 2-2,5 százalékos fogyasztás-bővülést vetítenek előre. 
 
2. ábra: A háztartások fogyasztási rátája (a háztartások fogyasztási kiadása a 

rendelkezésre álló jövedelmük százalékában) 

 
 
A pénzügyi válság a vállalati beruházások rövidtávú visszaesését is maga után 
vonja. A beruházások reakciója becsléseink szerint „orrnehéz” pályát ír le – a dráguló 
finanszírozási költségek idején számos beruházást halasztottak el, így az általunk 
feltételezett konszolidálódó világgazdasági környezetben arra számíthatunk, hogy a 
vállalati beruházások a 2009-2010-es visszaesés és stagnálás után hosszabb távon 
5 százalék körüli ütemben bővülnek.13  
 
Az állam adósságfinanszírozó lehetőségeinek beszűkűlése prociklikus – vagyis a 
gazdasági visszaesést nem enyhítő – fiskális és monetáris politikához is vezetett. 
Összességében a gazdaság trend- (potenciális) kibocsátása a becsléseink szerint 
zérus körülire lassult tovább az egyébként is visszafogott ütemről. 
 
A fenti pályát némileg módosítja a jelenleg hatályos adószabályozás 
fennmaradásának feltevése. Amint már korábbi anyagainkban kifejtettük, a 2009-ben 
elfogadott adóátcsoportosító intézkedések összességében és hosszútávon a 
gazdaság potenciális kibocsátását valamelyest (1-1,5 százalékkal) megemelhetik. A 
munkát kevésbé és a fogyasztást jobban adóztató adószerkezet hosszabb távon 
javítja a gazdaság nettó exportját és magasabb foglalkoztatottsági szinthez vezethet. 
Ugyanakkor rövidtávon ezzel ellentétes hatások is jelentkeznek. Így például az 
intézkedések által okozott inflációs sokk erősítheti az inflációs várakozásokat, és 
ezáltal korlátozhatja a monetáris politika ciklikus hatásokat fékező szerepét. 
 

                                            
13 Felmerülhet, hogy az EU-források mennyiben élénkíthetik a beruházásokat. Az állami beruházások 

esetében a kivetítés szabályai alapján nem számolunk reálnövekedéssel, a privát beruházások 
esetében pedig a nemzetközi empírikus irodalom meglehetősen ellentmondásos eredményeket 
szolgáltat (ld. MNB Elemzés a Konvergenciafolyamatokról, 2006); azok bizonyos esetekben 
egyébként is megvalósuló beruházásokat finanszíroznak. Az EU-források beruházás-élénkítő 
hatásaival tehát a kivetítésben nem számolunk, de jelezzük, hogy a pályához képest felfelé 
mutathatnak a kockázatok. 
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A munkapiacon azzal számolunk, hogy a pénzügyi válság „orrnehéz” módon vetette 
vissza a vállalatok munkakeresletét, a privát foglalkoztatottság is csak fokozatosan 
kezd növekedni, és még a kivetítési horizontunk végére sem éri el válság előtti 
szintjét. Ez azonban csak rövidtávon jelent lazább munkaerőpiaci kondíciókat, hiszen 
a válság tartós munkanélküliséget emelő hatásokkal jár, így annak ellenére, hogy a 
foglalkoztatottság alacsonyabb szinten marad, a privát reálbérekben az 
alkalmazkodás főként 2009-2010-ben valósul meg, utána pedig, a sokkok kifutása 
után, már a gazdaság termelékenysége és az infláció által determinált pályára 
állnak.14 
 
A közösségi fogyasztás és a természetbeni társadalmi juttatások változatlan 
reálértéken tartása az egész kivetítési horizonton mérsékli a GDP növekedését, a 
pénzbeni társadalmi juttatásokra vonatkozó feltevésünk pedig – ahogy említettük –  
jelentős mértékű fogyasztásikereslet-csökkenéshez vezet. 
 

 
2. keretes írás: A technikai kivetítésben szereplő kormányzati statisztikák 
becslési módszertana  
különös tekintettel a közösségi fogyasztásra, a természetbeni társadalmi 
juttatásokra és a kormányzattól származó pénzbeni társadalmi juttatásokra  
 
A közösségi fogyasztás és a kormányzattól származó természetbeni társadalmi 
juttatások esetében döntően a 2010. évi költségvetési törvény adatait használtuk fel 
és módszertanunk – amennyire lehetséges – követi a nemzeti számlák kormányzati 
statisztikáinak összeállítási módszertanát. A törvényi államháztartás esetében a 
folyó termelő felhasználás és a munkavállalói jövedelemre vonatkozó adatok a 
költségvetési törvényből származnak. A kormányzati szektorba sorolt állami és 
önkormányzati vállalatok, valamint a nem-magán nonprofit szervezetek esetében a 
2008. évi tényadatot az inflációval vezettük tovább. A bruttó működési eredményről 
a költségvetési törvényből nem rendelkezünk információkkal, így a korábbi évek 
átlagával hosszabbítottuk meg. A folyó termelő felhasználás, a munkavállalói 
jövedelem és a bruttó működési eredmény összege adja a kormányzati kibocsátást. 
 
A kormányzati kibocsátást csökkentjük a sajátszámlás beruházásokkal és a 
fogyasztók által vásárolt kormányzati szolgáltatásokkal (mely tétel döntően térítési 
díjakat tartalmaz), így adódik a kormányzat által kibocsátott szolgáltatások összege. 
A saját számlás beruházásokat előretekintve szinten tartjuk. A fogyasztók által 
vásárolt kormányzati szolgáltatások adatai a költségvetési törvényből származnak. A 
kormányzati végső fogyasztási kiadást úgy kapjuk meg, hogy a kormányzat által 
kibocsátott szolgáltatásokhoz hozzáadjuk a piaci termelőktől vásárolt természetbeni 
társadalmi juttatásokat. A piaci termelőktől vásárolt természetbeni társadalmi 
juttatásokat tételenként a költségvetési törvényből gyűjtöttük ki (kivéve a 
közgyógyellátást, melyre saját előrejelzésünket használjuk). 
 
A kormányzati végső fogyasztási kiadást szétválasztjuk közösségi fogyasztásra és 
kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásra. A folyó termelő 
felhasználás és a munkavállalói jövedelem esetében a költségvetési törvény több 

                                            
14

 Annak megbecslése, hogy a pénzügyi válság milyen mértékben emelte meg az „egyensúlyi” 
munkanélküliséget rendkívül nehéz. Emiatt a privát foglalkoztatottságra adott kivetítésünk jelentős 
bizonytalansággal terhelt. 



 
 

22 

mint 3300 sorát egyenként soroljuk be a két kategória egyikébe az adott sor 
funkciója alapján. A többi tétel során egyszerű arányszámokat használunk a 
megosztásnál. A piaci termelőktől vásárolt természetbeni társadalmi juttatások 
természetesen teljes egészében a kormányzattól származó természetbeni 
társadalmi juttatások részét képezik. A nonprofit szervezetektől származó 
természetbeni társadalmi juttatásokat előretekintve ugyanakkora dinamikával 
vezetjük tovább, mint ami a kormányzattól származó természetbeni társadalmi 
juttatások esetében adódik. 
 
Összességében az eddig felvázolt módszertant a 2010. évi adatok becslésére 
használjuk a közösségi fogyasztás és a természetbeni juttatások esetében. A 2011-
2014 időhorizonton a 2010. évi adatokat az inflációval vezetjük tovább. 
 
Ami a kormányzattól származó pénzbeni társadalmi juttatásokat illeti, a külső 
tételekre saját előrejelzésünket használjuk, mely a juttatás mintegy 90 százalékára 
ad becslést. A többi tételt az inflációval vezetjük tovább.  
 

 

 
A fenti tényezők a magyar gazdaság trendnövekedésére olyan hatással vannak, 
hogy az csak fokozatosan élénkülhet a jelenlegi zérus közeli szintről az elkövetkező 
két-három évben 1-2 százalékra, és csak 2014-re közelíti meg a középtávú 3 
százalékos trend-növekedési ütemet.15 Mivel a háztartások óvatossági megtakarítási 
motivumai erősödnek, és a hitelpiacon is a korábbinál szűkebb lesz a hitelkínálat, 
ezért a fogyasztás lassabban bővül, mint a kibocsátás. A válság hatásainak 
elmúlásával a beruházások némiképpen gyorsabban növekedhetnek a GDP-nél. 
Összességében a gazdaság nettó megtakarítási pozíciója (folyó fizetési mérleg 
egyenlege) hosszabb távon javul; ami egyben azt is jelenti, hogy a nettó export GDP-
növekedéshez való hozzájárulása a teljes kivetítési horizonton meghaladja a korábbi 
évekét. 
 
Mint említettük, a hosszútávú kivetítésben a jegybank – a 2006-2009 közötti 
időszakkal ellentétben – eléri a 3 százalékos inflációs célt. Előrejelzési modellünk 
önmagában ennél magasabb inflációt eredményezett volna. Mivel feltételezzük az 
inflációs cél elérését, ezért a modell által szolgáltatottnál szigorúbb kamatpolitikát 
vetítünk előre. 2012-től kezdődően a  rövidlejáratú kamatok fokozatosan 
emelkedésnek indulnak, amely kis mértékű nominálárfolyam-erősödéssel is 
párosul.16 
 
Megjegyzendő, hogy az inflációs célt jelentősen meghaladó szabályozott-
áremelésekkel kivetítésünkben nem számolunk, ami a múltbeli folyamatok alapján 
felfelé mutató infációs kockázatot jelent hosszabb távon is. 
 
Rövidtávú előrejelzésünk nagy vonalakban változatlan maradt korábbi 
kiadványunkhoz képest. 2010-re kismértékű GDP esést vetítünk előre. A fogyasztási 
kereslet még továbbra is esik, melynek fő oka a hitelezés esése, illetve a csökkenő 
foglalkoztatottság. A privát beruházások csak kis mértékben képesek bővülni a 

                                            
15

 Kivetítésünk növekedési pályája az elérhető prognózisokhoz (pl. Konvergencia Program) 
viszonyítva visszafogottnak tekinthető. 
16

 Az infláció pályája az inflációs cél elérésének feltevése nélkül természetesen nem lett volna ilyen 
sima sem. 
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megemelkedett tőkeköltség, a hitelforrások beszűkűlése és az alacsony kapacitás-
kihasználtság miatt. Az export már élénkül, de még korántsem éri el hosszútávú 
növekedési lehetőségét. A munkapiac továbbra is laza marad, ami a nominálbérek 
visszafogott emelkedését is indokolja. Ez utóbbit a munkát terhelő adók csökkenése 
is elősegíti, hiszen a munkapiacon a munkavállalók kisebb mértékű bruttó 
bérnövekedést is elfogadnak a béralkuk folyamán. A közösségi fogyasztás és a 
természetbeni társadalmi juttatások reálértéke 2010-ben csökken.17 
 
Az inflációt rövid távon a fogyasztási adók 2009. évi emelkedése még az inflációs cél 
fölött tartja, és ehhez járul még a szabályozott árak (energiaárak) 2010-es 
emelkedése is. Ennek ellenére a visszafogott aggregált kereslet miatt a monetáris 
politika előrejelzésünk szerint 2010-ben még valamelyest lazít a kamatkondíciókon. 
Összességében tehát az infláció a jegybanki 3 százalékos célt még 2010-ben is 
meghaladja, és csak fokozatosan csökken – az általunk feltételezett viselkedési 
szabály szerint – az inflációs cél közelébe. A makrogazdasági alappályát az 1. 
táblázat foglalja össze.  

1. táblázat: A technikai kivetítés makrogazdasági pályája (éves változás, %*) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GDP  -6,3 -0,3 3,4 3,2 3,1 3,0 

Potenciális GDP18 0,0 0,3 1,2 2,3 3,0 3,0 

Háztartások fogyasztási kiadása  -7,6 -2,9 2,1 2,2 2,4 2,6 

Természetbeni társadalmi juttatások -3,3 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Közösségi fogyasztás  1,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás  -6,5 1,0 5,8 5,2 5,1 4,8 

Export  -9,1 5,1 10,0 10,4 10,3 10,2 

Import -15,4 4,0 9,4 10,1 10,3 10,4 

Fogyasztói-ár-index  4,2 4,5 3,2 3,0 3,0 3,0 

Versenyszféra bér 4,3 4,1 4,0 4,8 5,0 5,1 

Versenyszféra létszám  -3,9 -1,1 1,0 0,9 0,6 0,6 

Munkanélküliségi ráta 10,0 10,8 10,1 9,4 8,9 8,4 

Háztartások rendelkezésre álló 
reáljövedelme 

-3,6 -0,6 1,7 1,5 1,2 1,9 

Forint/euró árfolyam 280,6 270,9 266,1 264,1 263,6 263,6 

3-hónapos kamat 8,2 5,7 5,0 6,1 6,6 6,6 

Olaj hordónkénti ára (Ft) 12458,9 14422 15211 15380 15351 15351 

(*) Kivéve a forint/euró árfolyam, a munkanélküliségi ráta és a 3-hónapos kamat és az olajár esetében, 
ahol a táblázat éves átlagos szintet közöl.  
  

                                            
17

 Jelentős módszertani problémát okoz a fenti két tétel reálértékének megbecslése, hiszen a 
deflátorok historikusan nem feltétlenül követték a kormányzati bér és a dologi kiadások árindexét. 
Kivetítésünkben 2010-re a természetbeni társadalmi juttatások esetében 2,6%-os, míg a közösségi 
fogyasztás esetében 2%-kal számolunk. 2011-től mindkét deflátor 2,6% körüli értéket vett fel. 
18 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. 
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2.2. A költségvetési alappálya  
 
Ebben a részben röviden összefoglaljuk a költségvetési alappályára vonatkozó 
becsléseinket, majd a 2010-es év vonatkozásában összehasonlítjuk őket az 
elfogadott kormányzati tervszámokkal, valamint – amennyire az összehasonlítás 
lehetséges – a legfrissebb kormányzati prognózissal is. Eredményeinket összevetjük 
a 2010. évi költségvetési törvényben elfogadott numerikus egyenleg-
követelményekkel, amit azért kell megtenni, mert a becsült és kitűzött értékek közötti 
esetleges különbség mutatja meg, hogy a cél teljesítéséhez szükség van-e további 
konszolidációs intézkedésekre. A külső egyenleg meghatározó komponensére, az 
adó- és járulékbevételekre adott becsléseinket megvizsgáljuk az adócentralizációs 
ráta és a bevételi szerkezet változásának szempontjából is. 

2.2.1. Költségvetési kivetítésünk összefoglalása 
 
A bevezetőben jelzettek szerint csak a külső és kamattételekre készítünk a teljes 
időhorizonton változatlan szabályozást feltételező saját számításokat, míg a belső 
tételek esetében 2010-re egységesen átvesszük a kormányzati előirányzatokat, 
amelyeket reálértéken rögzítünk a következő évekre. 

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

  2010 2011 2012 2013 2014 

Külső egyenleg 5523,9 5763,2 6091,9 6430,8 6675,3 

Reálfix belső egyenleg -5511,7 -5688,1 -5858,8 -6034,7 -6215,7 

Elsődleges egyenleg 12,1 75,0 233,1 396,1 459,5 

Nettó kamategyenleg -1 004,7 -998,0 -1 128,1 -1 245,3 -1 276,4 

Központi alrendszer pénzforgalmi 
egyenlege -992,6 -923,0 -894,9 -849,2 -816,8 

Központi alrendszer bruttó 
adóssága  19 583,3 20 290,1 20 915,9 21 628,5 22 351,5 

Bruttó adósság a GDP arányában 73,6% 72,2% 70,4% 69,0% 67,5% 

Nominális GDP 26610,6 28117,9 29700,2 31368,3 33098,7 

 
Kivetítésünk 2010-et követően – a 3% körüli növekedési ütem elérésétől – 
folyamatosan javuló elsődleges egyenleggel számol. 2011-ben ez még csak az 
elsődleges többlet enyhe növekedésében csapódik le, mivel az SZJA átalakításának 
utolsó lépéseként életbe lépő sávhatár-emelés ellensúlyozza az egyensúlyjavulást. A 
nettó kamategyenleg 2011-ben a korábbi évekhez képest kissé alacsonyabb lesz (a 
GDP 3,5%-a). 2012-től viszont újra megemelkednek az adósságszolgálati terhek (a 
GDP 3,8-4,0% közötti tartományba), amit részben a rövid forinthozamok, részben az 
euróhozamok feltételezett növekedése magyaráz. A hozamgörbe középtávú 
megemelkedése összhangban van a globális eladósodás következtében 
valószínűsíthető kötvénypiaci kínálati nyomással.   
 
Összességében már 2010-től fokozatosan ereszkedő adósságrátát figyelhetünk meg 
a központi alrendszerben.19 Ezt a csökkenő trendet a tárgyalt időszak első felében 

                                            
19  Fontos hangsúlyozni, hogy becsléseink érzékenyek az árfolyamfeltevésre és a hozamgörbére is. 

Például tartósan 10 forinttal erősebb euró árfolyam a GDP-arányos bruttó adósságrátát 0,4-0,7 
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egyértelműen az IMF-EU hitelkeretből 2008-2009 során felépített devizabetét 
adósságfinanszírozás keretében történő folyamatos felhasználásának feltételezése 
magyarázza, de természetesen a bruttó reáladósságnak ez a csökkenése nem 
befolyásolja a költségvetési szabályrendszer érvényesülését, mivel a 2011-12. 
időszakra vonatkozó követelmények már a belső tételek egyenlegére, illetve az 
elsődleges egyenlegre vonatkoznak, ahogyan azt a 2010. évi költségvetési törvény 
2009 őszén meghatározta. Ez a mechanizmus teszi lehetővé, hogy a 
szabályrendszer alkalmazása az üzleti ciklusok hatását tompítsa. 
 

2.2.2. A költségvetési szabályok számszerűsítése 
 
Mint korábban tisztáztuk, a változatlan szabályozási feltételünk nem tartalmaz olyan 
mechanizmust, miszerint a döntéshozó annak megfelelően alakítja a magatartását, 
hogy mindenképpen betartsa a költségvetési törvényben rögzített fiskális 
szabályokat. Ezért a következőkben megvizsgáljuk, hogy az alappályára vonatkozó 
kivetítésünk mentén mozogva beleütközünk-e a tavaly első ízben meghatározott 
numerikus értékekbe. 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 elsődleg esegyenlegre 

vonatkozó célt, 
   3.  A tárgyévet követő második évre vonatkozóan a korrigált elsődleges kiadási 

főösszeg megengedett reálnövekedési ütemét.20 
 
Az elfogadott 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-követelményeket21. A Költségvetési Tanács – 
összhangban a januárban publikált álláspontjával22 – a költségvetési tervezés 
bázisául szolgáló, 2009 őszi hivatalos kormányzati nominális GDP prognózishoz 
viszonyítva javasolja számszerűsíteni a szóban forgó értékeket. Konkrétan ez azt 
jelenti, hogy a belső tételek 2011. évi egyenlegének kedvezőbbnek kell lennie -5215 
milliárd forintnál. Jobb természetesen lehet – ha például a költségvetési politikával 
kapcsolatos nemzetközi vállalások ezt szükségessé teszik –, de rosszabb 
semmiképpen nem. A 2012. évre tervezendő elsődleges többlet pedig nem lehet 
kevesebb, mint 473 milliárd forint. 
 
A 2011-es belsőegyenleg-cél teljesülését mutatja a következő táblázat. Mivel a 
kivetítésünk során bizonyos mértékig eltérünk a költségvetési törvényben alkalmazott 

                                                                                                                                        
százalékponttal növeli a teljes időhorizonton, míg a hozamgörbe tartós 1 százalékpontos párhuzamos 
felfelé tolódása a GDP-arányos adósságrátát fokozatosan 2014-re már mintegy másfél 
százalékponttal növeli meg. A részletes számításokhoz lásd a 3.4-es alfejezetet és a II. függelék 25. 
táblázatát. 
20

 A 3. pontban jelzett előírásnak a 2010. évi költségvetési törvény eleget tesz, így most ezzel a jelen 
elemzésünkben részletesen nem foglalkozunk. 
21

 A 2010. évi költségvetési törvényben a belső tételek 2011. évi egyenlegére meghatározott 
követelmény a GDP -18,8%-a, míg a 2012. évi elsődleges egyenlegre a GDP 1,6%-a. 
22

 Lásd például: Háttéranyag a Költségvetési Tanács 2010. január 14-én publikált közleményéhez. 
Elérhető: http://www.mkkt.hu/sajtokozlemenyek.  

http://www.mkkt.hu/sajtokozlemenyek
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belső-külső elhatárolástól (és ehhez kapcsolódott logikailag a kitűzött követelmény), 
ezért a korrekt összehasonlításhoz a belső tételekre vonatkozó korlátot át kell 
számolni a hivatalos lista szerinti értékre. Ezen túlmenően a korábban kifejtettek 
miatt korrigálni kell a belső tételekre kapott technikai számunkat az állami 
vállalatokra23 bevezetett új elszámolási szabályokkal is24. 

3. táblázat: A 2011-es belsőegyenleg-követelmény teljesülése a belső tételek 
reálfixálása esetén (milliárd Ft) 

  2010 2011 

Belső tétel egyenleg az MKKT listája alapján -5511,7  

Eltérő Kormány-MKKT lista hatása a belső egyenlegre  308,7 -- 

Belső tétel egyenleg a költségvetési törvény alapján  -5203,0 -- 

Reálfixen tartásból következő érték -- -5369,6 

Állami vállalatok (Malév nélkül) elszámolása miatti korrekció -- -52,6 

Törvényben rögzített belső egyenleg követelmény -- -5215,0 

Eltérés a szabálytól a belső tételek reálszinten tartása esetén -- +207,2 

 
A táblázat utolsó sorából kiolvasható, hogy több mint 200 milliárd Ft-os 
egyenlegjavulást kell elérni 2011-ben a belső tételeknél a reálértéken tartást 
feltételező forgatókönyvhöz képest. Ez azt jelenti,  hogy a 2011. évi költségvetés 
előirányzatait a 2010-es elfogadott előirányzatok nominálértékéhez nagyon közeli 
szinten kell meghatározni a szabálynak való megfelelés érdekében. 
  
A költségvetési törvényben 2012-re kitűzött elsődlegesegyenleg-célnak az általunk 
becsült elsődleges egyenleggel való összevetése az mutatja, hogy ez esetben is 
valószínűsíthető egy közel 240 milliárdos rés (lásd a 4. táblázat levezetését): 

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

  2012 

Kitűzött elsődleges egyenlegcél 473,0 

MKKT kivetítés az elsődleges egyenlegre 233,1 

Eltérés az egyenlegkövetelménytől  239,9 

 
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben az említett 2011-es, belső 
tételeket érintő kiadás visszafogást tartós hatású (pl. az állami intézményrendszer 
szerkezeti átalakításán nyugvó) intézkedésekkel érik el, akkor gyakorlatilag 2012-re 
is közel kerülünk a szabály teljesítéséhez. Ugyanakkor ha a 2011-es egyenlegcél 
egyszeri lépések révén (pl. rendkívüli bevételek realizálása, vagy fűnyíró elvű 
átmeneti kiadásbefagyasztás) valósul meg, akkor a konszolidációs igény 
gyakorlatilag a korábbit kicsit meghaladó nagyságrendben 2012-ben újra jelentkezni 
fog.   
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 Bár megszületett a kormányzati döntés a Malév visszavásárlásáról, egyelőre nincs kellő 
információnk ahhoz, hogy becslést adjunk a társaság állami tulajdonrészre (95%) eső adózott 
eredményére vonatkozóan. Az újsághírek és a korábbi évek tapasztalata szerint ez éves szinten 
elérheti a 10-15 milliárd forintos veszteségtartományt is. 
24 Az osztalék-bevételi tervszámok esetén a 2010-re előirányzott 30,6 milliárdos szint változatlanságát 

feltételezzük a későbbi időszakra. 
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A KF tv. átmeneti rendelkezésként tartalmaz két további numerikus szabályt is. A KF 
tv. 18. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a Kormány olyan költségvetési 
törvényjavaslatot köteles benyújtani mind 2010-re, mind 2011-re, amelyben az 
államháztartás központi alrendszere elsődleges kiadásainak a költségvetési 
törvényben a tárgyévet követő második évre tervezett úgynevezett korrigált 
főösszege25 reálértéken legfeljebb a bruttó hazai termék reálértéke várható 
növekedési ütemének felével növekedhet. A költségvetési törvényjavaslat, valamint a 
fejezeti kötetek 2011-re vonatkozó tervszámai megfeleltek az előírásnak mindkét 
évre,26 és mivel a kiadási oldali kivetítéseink a szóban forgó időszakra nem térnek el 
érdemben a hivatalos becslésektől, ezért ennek a szabálynak a teljesülését az 
alappályán nem fenyegeti veszély.  
 
Ezen túlmenően ugyanerre az időszakra (2010-11) 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.” A kormány a nemzetközi hitelezőkkel is egyeztetett középtávú 
tervei szerint az ESA hiányszám a 2010-re várható 3,8%-os GDP arányos értékről 
2011-re 2,8%-ra csökken, majd 2012-ben 2,5%-ra.27 A Költségvetési Tanács 
számításai 2010-re a hivatalos célkitűzésnél enyhén nagyobb, míg 2011-2012-re a 
belső tételek reálértéken való rögzítése mellett a kihirdetett céloknál érdemben 
nagyobb maastrichti deficitmutatót valószínűsítenek (lásd az 5. táblázat levezetését), 
de a csökkenő trend a mi becsléseink szerint is teljesül. Ennek a rendelkezésnek 
tehát megfelelne, ha 2010 őszén a kormány az itt közölt makrofiskális pályának 
megfelelő költségvetést nyújtana be az Országgyűlésnek, ugyanakkor fontos 
hangsúlyozni, hogy amint fentebb levezettük, az állandó szabályoknak nem. 

5. táblázat: Különböző fiskális egyenlegek 2010-2012 között (milliárd Ft) 

  2010 2011 2012 

Központi alrendszer pénzforgalmi egyenleg -992,6 -923,0 -894,9 

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

Államháztartás pénzforgalmi egyenlege -1 182,6 -1 058,0 -1 014,9 

Államháztartás egyenlege (a GDP %-ban) -4,4 -3,8 -3,4 

ESA-híd (GDP %-ban) 0,2 -0,2 -0,3 

Maastrichti egyenleg (a GDP %-ban) -4,2 -4,0 -3,7 

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 tervszámokat, amelyek 2010-re az 
elfogadott költségvetési törvényből, míg 2011-12-re a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat fejezeti 
köteteiből származnak. (A 2010. januári Konvergenciaprogram ezeket megerősítette a teljes 2010-12-
es időszakra.) Hangsúlyozzuk, hogy a belső tételeknél alkalmazott eljárásunk (az elfogadott 
előirányzatok egységes és változatlan átvétele) miatt a közölt egyenlegek nem vesznek figyelembe a 

                                            
25 A korrigált főösszeg számításakor az elsődleges kiadásokat csökkenteni kell az európai uniós 

tagsághoz kapcsolódó források tervezett összegével, valamint a központi költségvetési szervek saját 
bevételeinek tervezett összegével. 
26

 A tervezett előirányzatok alapján 2010-ben 822 milliárd Ft-tal, míg 2011-ben közel 270 milliárd Ft-tal 
elmarad a korrigált elsődleges kiadási főösszeg a törvény szerint maximumszinttől. 
27

 Lásd például a 2010. januári Konvergenciaprogramot. Elérhető: 
http://www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/(menudocs)/8924CC3F81DC82BEC1256E0C003238BC?Open
Document  

http://www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/(menudocs)/8924CC3F81DC82BEC1256E0C003238BC?OpenDocument
http://www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/(menudocs)/8924CC3F81DC82BEC1256E0C003238BC?OpenDocument
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költségvetési törvényben nem számszerűsített hatásokat (pl. magánnyugdíjpénztári visszalépésekből 
fakadó egyszeri bevételek, központi tartalékok zárolása).    
 

Amint a 3. ábra összefoglalva mutatja, a 2011-14. időszak minden egyes évében 
elmarad a technikai kivetítés alapján adódó költségvetési egyenleg a költségvetési 
szabályok által megkívánt szinttől. A 2010. évi reálszinten tartás esetén a belső 
tételek 2011. évi egyenlege több mint 200 milliárd forinttal rosszabb a 2010. évi 
költségvetési törvényben előírt szintnél. 2012-re vonatkozóan a 2010. évi 
költségvetési törvény elsődleges egyenleg-célt ír elő, amitől a technikai kivetítés 
alapján adódó elsődleges egyenleg mintegy 240 milliárd forinttal marad el. A 2013-
14. évekre egyelőre nincs törvényben rögzített számszaki érték, de a technikai 
kivetítés szerint 2012 végére adódó adósságállomány alapján és a reáladósság-
szabály alapján kiszámítható a szükséges elsődleges többlet értéke. Ezektől az 
értékektől is jelentős elmaradás adódik a kivetítés alapján. (Az ábrán halvány 
szaggatott vonal mutatja a reáladósság-szabály alapján a 2011-12. évekre elvileg 
számított elsődleges egyenlegcélt, amelynél a 2010. évi költségvetési törvény – 
átmeneti szabályként – enyhébb feltételeket írt elő.) 
 
Amennyiben az időszak elején tartós hatású intézkedésekkel sikerül a szükséges 
egyenlegjavulást elérni, akkor természetesen ez a későbbi évek feszültségét is 
arányosan csökkenti. Amennyiben egy-egy év egyenlegkövetelményét egyszeri 
intézkedésekkel (pl. eszközök értékesítése) sikerül teljesíteni, akkor a későbbi évekre 
kimutatott feszültség fennmarad. 
 
3. ábra: A technikai kivetítés alapján adódó költségvetési egyenlegek eltérése a 

reáladósság-szabály által megszabott követelménytől 
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3. keretes írás: A bevételi oldal alakulása 
 
A külső tételek között domináns súlyú bevételi oldal stilizált dinamikáját 
illusztrálhatjuk az adócentralizáció (vagy adóteher) mutatójával, mely a központi 
alrendszerben befolyt adók és járulékok nominális GDP-hez mért arányát fejezi ki.28 
A teljes adóbevétel szerkezeti változását is bemutatjuk a közgazdasági bontás 
szerint.29  
 
 
4. ábra: Az MKKT központi adóteher mutatója és az adóteher közgazdasági 
bontása 2006-2014. között 

 
Forrás: 2000-2008 között zárszámadások; 2009: előzetes kicstári adatok; 2010-14: MKKT saját 
becslés. 

 
 
Számításaink szerint a központi (önkormányzati adók nélküli) adóteher 2006 és 
2008 között a GDP 35,1%-áról 37,8%-ára nőtt, mely elsősorban a munkát terhelő 
adók és járulékok emelkedésével magyarázható (ebben az időszakban GDP-n belüli 
arányuk több mint két százalékponttal emelkedett). A 4. ábra mutatja, hogy 2008 és 
2010 között kivetítésünk 1,4 százalékpontos adóteher-csökkenéssel számol, amit 
részben a recesszió hatása (például a vállalatokat terhelő adók érdemben 
alacsonyabb effektív kulcsa) magyaráz.  
 
 

                                            
28

 A nemzetközi összehasonlításokhoz alkalmazott OECD vagy Eurostat adóteher (tax burden) 
mutatószámoktól az MKKT-é két fontos tényezőben tér el. Egyrészt az MKKT mutatója pénzforgalmi 
szemléletű, másrészt nem tartalmazza az önkormányzatok által kivetett helyi adókat. Ezzel 
indokolható, hogy a nemzetközi indikátorok ezen a területen az elmúlt évekre nézve átlagosan 
mintegy 2,5 százalékponttal magasabbak, mint az MKKT indikátora.  
29 A közgazdasági bontás során a szokásos munka-fogyasztás-tőke csoportosításon túl a tőkét terhelő 

adókon belül megkülönböztetünk vállalatokat terhelő (pl. társasági adó) és vagyont terhelő adókat (pl. 
kamatadó).  
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Az is látható az ábrán, hogy ebben az időszakban markánsan megindul az 
adószerkezet átrendeződése a munkát terhelő adók felől a fogyasztást terhelő adók 
irányába: a munkát terhelő adók részesedése mintegy másfél százalékponttal 
csökken, míg a fogyasztást terhelőké emelkedik. 2011-ben az SZJA sávhatár-
emelés hatása jelenik meg a bő fél százalékpontos adóteher-csökkenésben.  
 

 

2.2.4. Összehasonlítás 2010-re 
 
Végezetül, külön táblázatban tételenkénti bontásban mutatjuk be a 2010-re 
vonatkozó eredményeinket, mivel ezeket tételenként rendre összevetjük az idei évre 
szóló költségvetési tervszámokkal, illetve ahol ez megtehető, a Pénzügyminisztérium 
legfrissebb prognózisával.  

Míg a kiadási oldalon a külső tételeknél számításaink lényegében egybeesnek a 
költségvetési tervszámokkal, addig a bevételi oldalon az MKKT jelenlegi előrejelzése 
– minden lényeges adónemben kisebb bevételt prognosztizálva – 2010-ben több 
mint 160 Mrd Ft-tal kevesebb bevétellel számol, mint az elfogadott költségvetés. 
Ebből mintegy 50 milliárdot magyaráznak az Alkotmánybíróság tavaly december óta 
meghozott döntései (a családi pótlék adóterhet nem viselő járandósággá alakítása, 
valamint a lakóingatlanokra kivetett vagyonadó megsemmisítése). 

A Pénzügyminisztérium legfrissebb (2010. március 11-én megerősített) 
prognózisához képest kisebb – és adónemenként eltérő előjelű – az MKKT-kivetítés 
különbsége, mint az elfogadott költségvetéshez képest. A fontosabb eltérések a 
következők:  

 A gazdálkodó szervezetek befizetései közül a társasági adóban több mint 30 
Mrd Ft-tal (kb. 6%-kal) kevesebb bevételt jelez előre az MKKT, mint a PM, 
amit elsősorban az adóbevételek gazdasági ciklusra vonatkozó 
rugalmasságának eltérő megítélése magyaráz.  

 Ezen felül a társas vállalkozások különadója tavalyi túlfizetése miatt idén 30 
Mrd Ft körüli30 különadó-visszaigényléssel számolunk, amely külön negatív 
tételként jelenik meg a táblánkban.31  

 A fogyasztáshoz kapcsolt adókon belül az MKKT – hasonló nominális 
fogyasztási pálya mellett – áfa-bevételből lényegében és egyéb fogyasztási 
típusú adóbevételből (jövedéki és regisztrációs adó) enyhén magasabb 
bevétellel számol, mint a PM.32  

 Végül: a kormányzat társadalombiztosítási járulékokra vonatkozó részletes 
előrejelzése ugyan nem ismert, azonban a költségvetési törvény adatai és a 
legutóbbi aggregált prognózis összevetése alapján látható, hogy az MKKT – 
némileg kedvezőbb bruttó bér- és keresetttömeg mellett – enyhén magasabb 
járulékbevételt jelez előre, mint a PM. 

  

                                            
30

 A visszaigénylés egy része áthúzódhat 2011-re. 
31 A gazdálkodó szervezetek egyéb befizetéseiben (ezek legnagyobb részét az egyszerűsített 

vállalkozói adó teszi ki) számottevő különbség nincsen a két intézmény prognózisa között. 
32

 Az áfa-bevétel számításakor az MKKT azt feltételezi, hogy az elmúlt évben historikusan alacsony 
szintre csökkent „visszautalás/bruttó áfa befizetés” arány fokozatosan emelkedik 2010-2011-ben, az 
idén kb. 50 Mrd Ft-tal csökkentve a nettó áfa bevételeket (a problémáról részletesen lásd a 4. keretes 
írást). 
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6. táblázat: A költségvetés külső tételei 2010-ben 

Bevételi oldal 
 

MKKT 
2010. évi 

elfogadott 
költségvetés 

legfrissebb 
PM-prognózis 

– 2010. feb. 

Gazdálkodó szervezetek befizetései 979,6 1063,9 1036,9 

  Társasági adó 531,8 609,3 564,3 

  Társas vállalkozások különadója -30,0 0,0 n.a. 

  Hitelintézeti járadék 12,6 13,0 n.a. 

  Cégautóadó 23,6 24,0 n.a. 

  Energiaellátók jövedelemadója 20,0 20,0 n.a. 

  Egyszerűsített vállalkozói adó 201,9 182,6 n.a. 

  Ökoadó 25,7 25,9 n.a. 

  Bányajáradék 49,8 47,0 n.a. 

  Játékadó 61,2 63,1 n.a. 

  Egyéb befizetések 32,8 32,0 n.a. 

  Egyéb központosított bevételek 50,1 47,0 n.a. 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3242,2 3246,1 3199,8 

  Általános forgalmi adó 2314,4 2313,9 2297,0 

  Jövedéki adó 892,7 892,9 n.a. 

  Regisztrációs adó 35,1 39,3 n.a. 

Lakosság befizetései 1959,2 2051,2 1948,1 

  Személyi jövedelemadó  1843,3 1885,4 1836,0 

  Adóbefizetések 7,9 5,8 n.a. 

  Illeték befizetések 106,8 110,0 n.a. 

  Egyes vagyontárgyak adója 1,2 50,0 n.a. 

Munkát terhelő járulékok  3331,1 3313,8 n.a. 

  Munkáltatói és biztosítotti nyugdíjjárulék 2215,1 2193,3 n.a. 

  Egyéb járulékok és hozzájárulások (NyA) (*) 117,0 120,0 n.a. 

  Munkáltatói és biztosítotti egészségb. járulék 594,9 588,0 n.a. 

  Egyéb járulékok és hozzájárulások (EA) 45,6 48,4 n.a. 

  Egészségügyi hozzájárulás 55,4 49,1 n.a. 

  Szakképzési hozzájárulás 42,7 49,0 n.a. 

  Rehabilitációs hozzájárulás 62,6 62,4 n.a. 

  EB- és MP járulék MPA-t megillető hányada 174,9 180,0 n.a. 

  Innovációs járulék 22,9 23,6 n.a. 

Egyéb külső bevételek  34,4 33,5 n.a. 

  Vám- és cukorágazati hozzájárulás megt. 8,2 7,4 n.a. 

  Játékadó NKA-t megillető része 11,5 10,0 n.a. 

  Késedelmi pótlék és bírság (NyA) 10,1 12,1 n.a. 

  Késedelmi pótlék és bírság (EA) 4,6 4,0 n.a. 

Külső bevételek összesen 9546,4 9708,5  n.a. 
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(6. táblázat folyt.) 

Kiadási oldal 
 

MKKT 
2010. évi 

elfogadott 
költségvetés 

legfrisebb  
PM-prognózis 

– 2010. feb 

Nyugellátások 2909,6 2902,5 2902,5 

Jövedelempótló és - kiegészítő szociális tám. (*) 51,2 56,2 n.a. 

Passzív (munkanélküli) ellátások 152,7 143,5 n.a.  

Táppénz 94,1 96,5 n.a. 

Családi és gyermeknevelési támogatások 574,2 579,1 n.a. 

  Családi pótlék  359,1 364,7 n.a. 

  GYES 64,0 62,0 n.a. 

  GYET 13,9 15,9 n.a. 

  Anyasági támogatás 6,1 6,0 n.a. 

  GYED 91,8 90,0 n.a. 

  TGYÁS 39,3 40,5 n.a. 

Közgyógyellátás 19,4 21,0 n.a. 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 221,2 220,8  n.a. 

MNB veszteségtérítés 0,0 0,0 n.a.  

Külső kiadások összesen 4022,4 4019,6  n.a. 

Külső tételek egyenlege (bevétel-kiadás) 5523,9 5688,9 n.a.  

Megjegyzések. n.a.: nincs adat. (A PM évközi prognózisai nem olyan részletességgel jelennek meg, 
hogy lehetővé tennék az előrejelzésünk tételenkénti összehasonlítását.) Az Egyéb járulékok és 
hozzájárulások (NyA) bevételi tétel tartalmazza Nyugdíjbiztosítási Alap „Kedvezményes 
nyugellátások kiadásaihoz hozzájárulás” és „GYED-ben részesülők után átvett pénzeszköz” bevételi 
sorait is. A Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások kiadási tétel tartalmazza a 
„Mezőgazdasági járadék,” a „Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka” és a „Politikai 
rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések” kiadási sorokat.  

 

 

 
4. keretes írás: Bizonytalanságok a bevételi oldali tételek alakulásában 2010-ben 
 
Adóbevételekre vonatkozó 2010-es előrejelzésünk egyrészt a jövőbeli 
makrogazdasági folyamatok, másrészt a gazdasági szereplők adózási viselkedésének 
alakulása miatt bizonytalan. Itt az utóbbi bizonytalanságot tárgyaljuk részletesen, a 
makrogazdasági folyamatokra való érzékenységet a 3.1-es alfejezet tárgyalja. 
 
Az általános forgalmi adó bevételek 2010-es előrejelzését nehezíti, hogy a 
visszaigénylés / bruttó áfa befizetés arány 2009-ben a korábbi évektől elmaradt, és 
amennyiben az arány a historikus átlagához visszatér 2010-2011-ben, akkor ez az idei 
és jövő évi adóbevételekre negatív hatással lesz. A visszaigénylési ráta csökkenését 
több tényező is magyarázhatja. Egyik jelentős ok a készletek 2009-ben megfigyelhető 
– és a nemzetgazdasági készletstatisztika által részben tükrözött – leépülése, amit az 
is alátámaszt, hogy az áfa-bevallásokban szereplő beszerzést terhelő / értékesítés 
után fizetendő adó arány 0,7 százalékponttal csökkent 2008-ról 2009-re. Ez a 
kismértékű csökkenés 100 milliárd forint nettó adónövekedést jelentett tavaly. 
 
A visszautalásokban bekövetkezett csökkenést kisebb részben az ÁFA 
szabályozásában történt változások is magyarázhatják. 2008-ban kibővült a fordított 
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adózás jogintézménye (főleg az építőiparhoz kapcsolódó cégeknél). Ekkor az 
adóalany folyamatosan visszaigénylő pozícióba kerül, így számára likviditási okok 
miatt a havi bevallás készítése az optimális, a szabályozás pedig kérelemre lehetővé 
teszi ezt az opciót is. A kérelemre havi bevallást készítők köre azért jelentős, mert a 
visszaigényelhető adó közel fele az ő bevallásaikban szerepel. 2008-ban azonban 
változott a visszaigénylés feltétele. A visszaigényelhető összeg ettől kezdve nem az 
értékesítéstől függ, hanem összeghatárhoz kötött, havi bevallók esetén minimum 
egymillió forint. Ezért a visszautalásokban bekövetkezett csökkenés annak is 
köszönhető, hogy egyes havi bevallók a válság hatására csak a harmadik, negyedik 
negyedévre tudták teljesíteni a visszaigényléshez szükséges összeghatárt. (A 
visszaigénylési ráta megváltozott szezonalitása kisebb mértékben bár, de már 2008-
ban is érzékelhető volt.) 
 
A személyi jövedelemadó területén a legnagyobb bizonytalanságot a korábban 
adómentes természetbeni juttatások megadóztatása jelenti. Itt azzal számolunk, hogy 
a munkáltatók által fizetett teljes költség változatlan marad, viszont a jelenleg 54%-os 
szja-val és 27%-os tb-járulékkal terhelt juttatások erősen átrendeződnek a 
kedvezményes kulcsú juttatások felé. Pontosabb előrejelzést az első néhány hónap 
bevallási adatainak ismeretében lehet majd adni. 
 
2009-ben mindegyik jelentős társadalombiztosítási járulék effektivitási rátája 
lecsökkent az előző évihez képest. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy a gazdasági 
válságban a vállalatok nagyobb hányada küzd likviditási nehézségekkel vagy szűnik 
meg, és így nem tud járulékot fizetni. Másrészt a részmunkaidősök arányának 
megugrása miatt a KSH intézményi statisztikája felülbecsülheti a járulékalapok 
szempontjából fontos átlagbér-mutatót, mivel a bérstatisztikában csak a teljes 
munkaidősök keresetei szerepelnek.33 Ezek alapján 2010-ben az effektivitási ráta 
szinten maradásával számolunk, és utána a kivetítésben fokozatosan növeljük a rátát 
a 2007-2008-as évek átlagos szintjére. 
 
 

 

 
A költségvetési tervszámokhoz képest tehát 165 milliárddal rosszabb külső 
egyenleget jelzünk előre, ami automatikusan az elsődleges egyenleg azonos 
mértékű romlását jelenti. Fontos megemlíteni, hogy ha a költségvetés követné a 
többségi állami tulajdonú vállalatok eredményére vonatkozó elszámolási szabályokat, 
akkor a hazai definíció szerinti egyenleg számításaink szerint mintegy 50 milliárd Ft-
tal romlana.34 Ugyanakkor ez utóbbi deficitrontó hatás nem jelentkezik az ESA 
számokban a szűkebb szervezeti lefedés miatt.  
 
A központi alrendszer teljes pénzforgalmi egyenlegét tekintve szembetűnik, hogy a 
fentebb említett 165 milliárdos elsődleges egyenlegromlást kisebb részben 
kompenzálja, hogy a nettó kamategyenlegre közel 45 milliárd Ft-tal kedvezőbb a 
                                            
33

 A részmunkaidősök száma mind a KSH statisztikája szerint, mind a tételes egészségügyi 
hozzájárulás teljes munkaidős / részmunkaidős bontása szerint nőtt 2008-ról 2009-re, miközben a 
teljes munkaidősök száma csökkent. 
34

 A közölt szám úgy áll össze, hogy a 2009-es üzleti évre az állami tulajdonhányadra jutó becsült 
nettó adózott eredmény 20 milliárd Ft veszteség (az MFB Zrt. eredménye nélkül), ami deficitnövelő 
hatásként jelentkezik a 2010-es évben. Ezen túlmenően az új elszámolási szabályok alapján 
finanszírozó tranzakciónak minősülő, állam javára történő osztalékfizetéssel is korrigálni kell a 
bevételeket (30,6 milliárd Ft). 
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becslésünk, mint ami az elfogadott költségvetésben szerepel. Az egyenleget továbbá 
javíthatja egy olyan egyszeri bevétel is, amelyet módszertanunk alapján 
számításainkban nem vehetünk figyelembe, mivel belső tétel és a költségvetés nem 
számol vele: ez az egyszeri tétel a nyugdíjpénztári visszalépések 
következményeként az államhoz átutalt egyéni portfoliók hatása. Ez a tényező a 
legutóbbi adatok szerint 2010-ben több mint 70 milliárd Ft-tal javíthatja a költségvetés 
egyenlegét.35  
 
Összességében a külső tételek és a nettó kamatkiadások alapján a tervezett GDP-
arányos költségvetési hiány néhány tized százalékpontos (mintegy 120 milliárd 
forintnak megfelelő) mértékű túllépése várható a belső tételekre vonatkozó 
kormányzati tervszámok változatlan átvétele mellett. Figyelembe véve az egyensúly-
javításra valóban felhasználható központi tartalékok állományát (összességében a 
GDP 0,6%-a36), illetve a fentebb említett egyszeri tényezőt (a magánnyugdíjpénztári 
tagok állami pillérbe történt visszalépése), a hiány túllépése ellensúlyozható lehet. 
Ennek további elengedhetetlen feltétele, hogy a belső tételeknél esetleg realizálódó 
kockázatokat (pl. egészségügyi kassza túlfutása, költségvetési szervek 
maradványállományának gyors leépülése), illetve az önkormányzati szektor korábbi 
jelentéseinkben is tárgyalt, a tervezettnél potenciálisan nagyobb deficitjét teljes 
mértékben ellentételezni lehessen a mindenkor rendelkezésre álló tartalékokból. 

3. Érzékenységvizsgálatok 
 
Az MKKT jelen kiadványa technikai kivetítés, amely középtávon mutatja be a 
magángazdasági, demográfiai folyamatok, a már kihirdetett jogszabályok és jogerős 
bírósági döntések költségvetési hatásait. Az időtáv, a feltételezések összetettsége és 
a közgazdasági koherencia fenntartásának igénye érzékenység-vizsgálatokat tesz 
szükségessé, amelyek segítenek megérteni a költségvetés helyzetének és az 
adósságszabály érvényesülésének összefüggéseit az érzékenységvizsgálatba 
bevont változókkal. 
 
Annak érdekében, hogy az érzékenységvizsgálat eredményei áttekinthetők 
maradjanak, a változókat három fő csoportba osztottuk, ezek hatásait együtt, 
csoportonként vizsgálva meg. A makrogazdasági érzékenységvizsgálat során azt 
tekintjük át, hogy milyen fiskális hatással bír, amennyiben a bruttó hazai termék a 
kivetítési horizont első évében egy százalékponttal gyorsabban növekszik, mint az 
alappályán, ezt követően (2011 és 2014 között) pedig az alappálya növekedési 
üteme változatlan marad. Ezen belül a különböző forgatókönyvekben eltérő 
feltételezéseket teszünk a növekedés belső szerkezetére, és így jelentősen 
különböző költségvetési hatásokhoz jutunk. A vizsgálataink során nem számolunk 
monetáris reakcióval, és így a kamatok és a forintárfolyam az alappálya szerint 
alakul. 
 

                                            
35

 A február közepi PSZÁF adatok alapján a visszalépő pénztártagok egyéni számlájának piaci értéke 
közel 99 milliárd Ft volt, amiből durván 26 milliárd Ft teljesült 2009-ben. 
36

 A költségvetési törvényben meghatározott tartalékok közül az egyensúly helyreállítását biztosító 
„pufferszerepet” a stabilitási (98,6 mrd Ft), illetve a kamatkockázati tartalék (50 mrd Ft) képes 
betölteni. A korábbi évek tapasztalatai és a törvényi előírások szerint az általános tartalék (57,3 mrd 
Ft) és a céltartalék (33 mrd Ft) különféle közpolitikai célokra szokásszerűen felhasználásra kerül a 
költségvetés végrehajtása során. 
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A makrogazdasági érzékenységvizsgálatokon túl megvizsgáljuk olyan lehetséges 
intézkedések költségvetési hatásait is, amelyeket a jogalkotó adott esetben – 
közpénzügyi, elosztási vagy politikai okokból – fontolóra vehet. A vizsgált 
intézkedések közül négy forgatókönyv bizonyos adó- illetve járulékkulcsok (ÁFA, 
SZJA, TB, TÁNYA) 1-1 százalékpontos emelését feltételezi, két további pedig azt 
modellezi, hogy a kormányzati fogyasztás illetve a pénzbeni transzferek emelése (a 
közvetett hatásokon keresztül) miként hat a költségvetésre. Hangsúlyozni kívánjuk, 
hogy az érzékenységvizsgálatba bevont lehetséges intézkedések megválasztása 
nem jelenti sem azt, hogy az MKKT ezen intézkedéseket kívánatosnak, 
valószínűnek, vagy a felelősségtörvénnyel összeegyeztethetőnek tartaná, sem pedig 
ennek ellenkezőjét. A makrogazdasági érzékenység-vizsgálatokhoz hasonlóan itt 
sem feltételezünk monetáris reakciót. 
 
A hazai törvénykezési gyakorlatnak megfelelően a hatályos jogszabályok számos 
tétel esetében nominálisan rögzítenek mértékeket, szinteket, sávokat, plafonokat, és 
ezeket a mértékeket az Országgyűlés időről-időre (általában évente) kiigazítja. Rövid 
– egy-két éves – időtávú kivetítések esetén a hatályos jogszabályokban megjelenő – 
nominálisan változatlan – értékek használata nem vezet ellentmondásra. Középtávon 
azonban a nominálisan rögzített értékek közgazdasági, társadalompolitikai és jóléti 
szempontból egyre nehezebben értelmezhető eredményt adnak. Ezért – a kizárólag 
a hatályos jogszabályokra épülő alappályával való összevethetőséget is szem előtt 
tartva – több adónem és egyes szociális kiadások esetében megvizsgáltuk a 
lényeges mértékszabályok valorizálásának fiskális hatását. A mértékszabályok 
valorizálása koncepcionálisan eltér a makrováltozókra vonatkozó 
érzékenységvizsgálattól és a lehetséges intézkedésekre vonatkozó hatásvizsgálattól 
is. Az eltérések oka egyfelől az, hogy a valorizáció megvalósulása – a 
makrogazdasági feltételek változásától eltérően – jogalkotást igényel, másrészt – az 
intézkedésektől eltérően – a valorizációs érzékenységvizsgálat során olyan 
közpolitikai, közpénzügyi célok folytatólagos érvényesülését tételeztük fel, amelyek 
már a múltban is megfigyelhetők voltak. 
 
Végezetül megvizsgáljuk, hogy egy kedvezőtlen árfolyam-, illetve hozamsokkra 
mennyire érzékenyek a kivetítéseinkben szereplő legfontosabb pénzügyi tételek: a 
nettó kamategyenleg és az MNB veszteségtérítés. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a 
 pénz- és tőkepiaci környezet változására készített vizsgálatunk statikus jellegű, 
vagyis a feltételezett árfolyam- és hozamváltozások hatását nem vezettük át a 
makrogazdasági pályánkon. Továbbá csak a fent említett két tételre vonatkozó direkt 
hatásokat számszerűsítjük, további lehetséges költségvetési hatásokat (pl. állami 
vállalatok eredménye, kamatadó-bevételek stb.) nem veszünk figyelembe. 
 
Forgatókönyveinkben gyakran alkalmazunk egységnyi sokkokat (például adókulcsok 
1 százalékpontos emelése). Az így kapott eredményekből az egységnyi sokknál 
nagyobb, de még a mérsékelt tartományba eső változások költségvetési hatásai is jó 
közelítéssel meghatározhatók az arányosítás módszerével (például egy három 
százalékpontos adóemelés hatása kb. a közölt érték háromszorosa). Ezen 
túlmenően a magyar költségvetési szabályozás sajátosságai miatt egy ellentétes 
irányú, mérsékelt nagyságú sokk hatása szimmetrikusnak tekinthető, azaz a közölt 
eredmények (-1)-gyel való szorzásával előállítható. Ugyanakkor nagyobb változások 
hatását – a fellépő nemlineáris jelenségek miatt – már nem lehet mechanikusan 
extrapolálni. 
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Eredményeink az MKKT DSGE-modelljével készültek, és így egyes esetekben a 
hagyományos makroökonometriai modellszimulációktól lényegesen eltérő 
elmozdulásokhoz vezetnek.37 A DSGE-modellek fontos előnye, hogy szisztematikus 
módon kezelik a várakozásokat, ami az egyes forgatókönyvek esetében lényeges 
körülmény. Fontos hangsúlyozni, hogy módszertanunk nem teszi lehetővé, hogy a 
kormányzati beruházások növekedésgeneráló hatásával, valamint a kormányzati 
intézkedések közvetlen munkapiaci hatásaival (pl. magasabb kormányzati bérek 
tovagyűrűző hatása a versenyszektor béreire) számoljunk. 
 

3.1. Makrogazdasági forgatókönyvek 
 
Elemzésünk 2.1. fejezete részletesen tárgyalta az MKKT technikai kivetítésének 
alapjául szolgáló makropályát. Ez a makropálya-kivetítés természetesen csak a jelen 
pillanatban ismert információkon alapszik, így annak bekövetkezte számos 
előreláthatatlan esemény függvénye. Így például a jövőbeli megvalósult GDP-
növekedés eltérhet felfelé, illetve lefelé is az általunk felvázolt pályától. 
 
Magasabb gazdasági növekedés többféle esemény hatásaként is előállhat, így a 
növekedés szerkezete nagyban függ attól, hogy milyen jövőbeli esemény váltja ki az 
adott magasabb (vagy alacsonyabb) növekedést. Különböző növekedési 
szerkezeteknek pedig teljesen különböző költségvetési hatásai lehetnek. Az 
alábbiakban ezért felvázolunk két gyökeresen eltérő szerkezetű növekedési pályát, 
melyeknek közös tulajdonsága az, hogy összességében mindkettő egy 
százalékpontos GDP-többletnövekedéssel jár. 
 
Azt is meg kell jegyezni, hogy a különböző forgatókönyvek rendkívül sokféleképpen 
megvalósulhatnának, s itt mi csak néhány példát mutatunk be. Példáinkban minden 
esetben az aggregált kereslet elmozdulásait modelleztük, bár magasabb növekedés 
például megvalósulhatna termelékenységi változások mellett is, amely lényegesen 
más makrogazdasági következményekkel járna (pl. alacsonyabb infláció).  
 
A háztartási fogyasztás okozza a különbséget 
 
Első forgatókönyvünkben a többletnövekedést teljes egészében a háztartások 
fogyasztásának növekedése okozza. Ez például akkor fordulhat elő, ha a fogyasztók 
a szokásoshoz képest többre értékelik a jelenbeli fogyasztást a jövőbelihez képest 
(csökken a megtakarításuk).38 Ennek következtében jelentősen megemelkedik a 
jelenbeli fogyasztásuk, amely – mindamellett, hogy növeli a hazai keresletet és a 
termelést – elvonhatja az erőforrásokat az export vagy a tőkefelhalmozás elől is. A 
megemelkedett kereslet hosszabb távon is többletinflációt okoz, amely a bérinflációt 
is számottevően emeli (lásd a II. függelék 12. táblázatát). 
 
A nettó export okozza a különbséget 
 
Többletnövekedés exportvezérelten is keletkezhet a gazdaságban. Abban az 
esetben, ha megnövekszik a külső kereslet a hazai exporttermékek iránt, a nettó 

                                            
37 A modell az MKKT honlapjáról szabadon letölthető (www.mkkt.hu). 
38

 A makromodellünkben ezt a forgatókönyvet egy ún. fogyasztási preferencia sokkal modelleztük. 

http://www.mkkt.hu/
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export növekedése önmagában is okozhat növekedést anélkül, hogy a belső kereslet 
tényezői (fogyasztás, beruházás) érdemben emelkednének. Egy ilyen forgatókönyv 
is emeli azonban az inflációt és a bérdinamikát, de ezek mértéke sokkal 
visszafogottabb, mint az előző, fogyasztásvezérelt esetben (lásd a II. függelék 12. 
táblázatát). 
 
Szintetikus sokk: változatlan szerkezet 
 
Végül egy olyan, szintetikus sokk hatását modellezzük, amelyben a GDP-növekedés 
magángazdasági része változatlan szerkezetben történik, azaz a lakossági 
fogyasztás, a magángazdasági beruházások és a nettó export egyenlő mértékben 
növekszik úgy, hogy összességében egy 1 százalékpontos GDP többletnövekedés 
van az első évben. Egy ilyen forgatókönyv mintegy 0,6 százalékpontos inflációs 
többletet okoz először, mely többlet csak fokozatosan tűnik el az évek során. A 
megnövekedett gazdasági aktivitás magasabb bérdinamikával, valamint enyhén 
magasabb foglalkoztatással is jár (lásd a II. függelék 12. táblázatát). 
 
A makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatásai 
 
A különböző makrogazdasági forgatókönyvek – bár a GDP egészére kifejtett hatásuk 
minden esetben ugyanaz – jelentősen eltérő költségvetési következménnyel járnak, 
ahogy a II. függelék 13. táblázat-15. táblázata mutatja. 
 
A külső tételek és kamatkiadások egyenlegére kifejtett hatás a háztartások 
fogyasztása által vezérelt forgatókönyv esetén a legmagasabb, és tendenciájában 
növekvő, mert ebben a forgatókönyvben a háztartások fogyasztási kiadásai 
trendszerűen nőnek az alappályához képest, és a megnövekedő belső kereslet miatt 
az infláció is tartósan magasabb. A külső tételek és kamatkiadások összesített 
egyenlegváltozása 2010-ben a GDP 0,4%-a, majd 2014-ben már 1,2%-a. A nettó 
export által vezérelt forgatókönyvben ezzel ellentétben csak kisebb, 0,1-0,2 
százalékpontos egyenlegjavulás figyelhető meg, mivel modellünk szerint egy külső 
sokk nem befolyásolja jelentősen a béreket, a magasabb inflációnak pedig a 
fogyasztási adóbevételek mellett a nyugdíjkiadásokra is jelentős hatása van.39  
 
A szintetikus sokk esetén a külső tételek és kamatkiadások összesített egyenlege 
az első évben (2010-ben) a GDP 0,27%-ával javul, 2014-re pedig a javulás mértéke 
már a GDP 0,5%-a.40 A magasabb reálváltozók és infláció miatti magasabb 
adóbevételeket csak kevesebb mint harmadrészben ellensúlyozzák a megnövekedett 
nyugdíjkiadások. Leginkább ennek az esetnek a rövidtávú eredménye hasonlít a 
szakirodalomban gyakran idézett teljes költségvetési rugalmasság („total budgetary 
elasticity”) mutatóra, bár fontos módszertani eltérések is vannak a számítások 
között.41 
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 Hagyományos makroökonometriai modellekben egy exportsokk erősebben gyűrűzik be a bérekbe, 
majd a fogyasztásba, ezért azokban a modellekben egy külső kereslet által vezérelt sokk 
államháztartási egyenlegre kifejtett hatása általában nagyobb.  
40

 Ez is mutatja, hogy mennyire félrevezető lehet csak a rövidtávú mutató alapján következtetéseket 
levonni a gazdaság ciklikus állapota és a költségvetési helyzet közötti kapcsolatról. 
41

 Magyarország legfrissebb Konvergencia Programja az államháztartási egyenleg gazdasági ciklusra 
vonatkozó érzékenységét 0,28-nak becsüli. Az Európai Bizottság pedig, átvéve az OECD becsléseit, 
az általunk becsültnél jóval magasabb 0,46-os értékkel számol a ciklikusan igazított egyenlegek 
publikálásakor. 
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Összességében egy, a GDP szintjét 1%-kal emelő sokk a sokk konkrét formájától 
függően rövidtávon a GDP 0,1-0,4 százalékával, középtávon pedig 0,2-1,2 
százalékponttal változtatja a külső tételek és kamatkiadások összesített egyenlegét 
(ld. 7. táblázat). A II. függelék 13. táblázat-15. táblázat tartalmazza a bevételi és a 
kiadási oldal részletezett eltéréseit az alappályához képest. 

7. táblázat: A makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatásai 
 (milliárd Ft.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hatás a külső tételek egyenlegére 
     

Fogyasztás-vezérelt növekedés 111,7 168,1 236,2 299,4 354,0 

Export-vezérelt növekedés 33,1 37,7 42,6 48,6 48,6 

Szintetikus sokk 73,4 97,3 113,4 132,5 143,9 

Hatás a külső tételek és a kamatkiadások 
együttes egyenlegére      

Fogyasztás-vezérelt növekedés 111,3 173,3 256,7 342,9 415,3 

Export-vezérelt növekedés 32,9 39,2 48,3 58,2 60,4 

Szintetikus sokk 73,1 100,8 126,1 157,2 174,6 

 
     

 

3.2. Különböző intézkedések hatásai 
 
Különféle adó- és kiadási oldali változások költségvetési hatásainak kiszámításához 
figyelembe kell venni az egyes feltételezett intézkedések makropályára gyakorolt 
hatását is. Ez teszi ugyanis lehetővé azt, hogy számszerűsítsük a statikus (direkt) 
hatásuk mellett a dinamikus (indirekt, másodlagos) hatásaikat is. Az alábbiakban 
négy lehetséges adóváltozás, majd két lehetséges kiadási oldali intézkedés hatásait 
tárgyaljuk. 

3.2.1 Bevételi oldali intézkedések 
 
ÁFA változás 
 
A 25%-os ÁFA kulcs 26%-ra való emelése első évben direkt hatásként mintegy 0,5 
százalékpontos inflációs többletet okoz. Ugyanakkor csökkenti a lakosság reál 
fogyasztását, mintegy 0,4 százalékponttal. Ezzel szemben élénkítően hat az 
exportra, ugyanis a magasabb ÁFA versenyelőnybe helyezi az exportra termelő 
vállalatokat (azokat, akiknek árait nem érinti az ÁFA emelkedése) a hazai piacra 
termelőkkel szemben (lásd a II. függelék 16. táblázatát). 
 
A hipotetikus ÁFA-változás  statikus hatása 87,1 Mrd Ft, a dinamikus hatás azonban 
ennél kisebb, elsősorban a nyugdíjkiadások magasabb infláció miatt történő 
megnövekedése miatt. Összességében a külső tételek egyenlegének 75-80 Mrd Ft-
os javulásával lehet számolni középtávon az áfa-emelés következtében, a 
kamatkiadásokkal számolt összesített egyenlegváltozás ennél némileg nagyobb (lásd 
a 8. táblázatot, és a II. függelék 17. táblázatát).    
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SZJA változás 
 
Ebben a forgatókönyvben azt feltételezzük, hogy az SZJA sávkulcsok 
megemelkednek 17-ről 18, illetve 32-ről 33 százalékra, valamint az adójóváírás 
mértéke is 17-ről 18%-ra nő. Egy ilyen intézkedés elsődleges hatásként csökkentené 
a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét. Az alacsonyabb jövedelem ily módon 
alacsonyabb fogyasztási kereslethez és alacsonyabb inflációs nyomáshoz vezet. 
Ugyanakkor, a munkavállalók és a munkaadók a béralku során figyelembe veszik a 
megnövekedő adóterheket, tehát a munkavállalók némileg magasabb bruttó bért 
képesek kiharcolni, ezáltal magasabb bérinflációt is gerjesztve. A megnövekedett 
bérköltségek végül kissé alacsonyabb foglalkoztatáshoz vezetnek (lásd a II. függelék 
16. táblázatát). 
 
A hipotetikus SZJA-változás statikus hatásként mintegy 104 Mrd Ft-tal emelné az 
szja-bevételeket, és a dinamikus hatás is ehhez hasonló: a bérek emelkedése miatt a 
munkát terhelő adó- és járulékbevételek a statikus hatásnál erősebben nőnek, amit 
azonban nagyrészt ellensúlyoz a csökkenő lakossági fogyasztás miatti gyengébb 
áfa- és jövedéki adóbevétel (lásd a 8. táblázatot, és a II. függelék 18. táblázatát).42       
 
Munkáltatói TB-járulék változása 
 
A munkáltatói TB-nek 27-ről 28 százalékra való emelése hasonló munkapiaci 
folyamatokat indít el, mint az SZJA emelés. Bár a TB kulcs emelése látszólag csak a 
munkaadók költségeit emeli, valójában a munkaadók és a munkavállalók 
„megosztoznak” ezen a költségen, ez esetben kissé (az első évben 0,1 százalékkal) 
csökkentve a munkavállalók bruttó bérét és ezáltal áthárítva a munkavállalókra az 
adóemelés egy részét. A lecsökkent munkavállalói nettó jövedelem csökkentően hat 
a fogyasztásra is. Az alacsonyabb belső kereslet ellenére az infláció nem csökken 
(inkább kissé emelkedik), ugyanis a megnövekedett bérköltségek nem teszik 
lehetővé a vállalatoknak, hogy árat csökkentsenek (lásd a II. függelék 16. táblázatát). 
 
Egy ilyen hipotetikus változás statikus hatása 80 Mrd Ft, a külső tételekre kifejtett 
dinamikus hatás azonban ennél kisebb egyrészt a bérek mérséklődése, másrészt az 
alappályához képest kisebb társasági adóbevételek miatt. Középtávon egy ilyen 
forgatókönyv alapján a külső egyenleg javulása 65-70 Mrd Ft lehet (lásd a 8. 
táblázatot, és a II. függelék 19. táblázatát).  
 
A társasági nyereségadó (TÁNYA) változása 
 
A TÁNYA-kulcs 19-ről 20 százalékra való emelésének csak kisméretű hatásai 
vannak. Az adókulcs emelése megdrágítja a vállalatok tőkeköltségét, ezáltal 
visszafogja a beruházási aktivitást. Az erőforrásokat ezáltal inkább fogyasztásra vagy 
export-termelésre használják, mintsem felhalmozásra. A gazdasági növekedés 
némileg lelassul, amely csökkenően hat mind a bérekre, mind a foglalkoztatottságra 
(lásd 16 táblázat). 
 

                                            
42

 Más modellekben – amelyek nem számolnak a munkaadók és a munkavállalók közötti alkuval – az 
szja-változtatás dinamikus hatásai kisebbek lehetnek. 
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A társasági adó emelésének statikus és dinamikus költségvetési hatásai hasonlóak: 
kb. 30-35 Mrd Ft-tal javítják középtávon a külső tételek egyenlegét (lásd a 8. 
táblázatot, és a II. függelék 20. táblázatát). 
 
Az adórendszer változását érintő négy forgatókönyv hatásait a 8. táblázat foglalja 
össze.  

8. táblázat: Az adóintézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft)   
– a II. függelék 17. táblázat-20. táblázata tartalmazza a részletes 
bontásokat 

 statikus  2011 2012 2013 2014 

Hatás a külső tételek egyenlegére (Mrd Ft)      

    ÁFA 87,1 70,0 74,2 82,3 81,1 

    SZJA 103,7 87,5 106,3 107,4 101,4 

    TB 80,2 68,1 66,5 69,8 72,8 

    TÁNYA 29,0 30,4 31,8 33,9 35,3 

Hatás a külső tételek és  
a kamatkiadások egyenlegére (Mrd Ft)       

    ÁFA 

 
69,8 79,9 94,8 97,3 

    SZJA 

 
87,5 113,5 124,2 122,9 

    TB 

 
68,0 72,1 81,3 87,5 

    TÁNYA 

 
30,4 34,8 39,3 42,2 

 
     

3.2.2. Kiadási oldali intézkedések 
 
Kormányzati keresleti sokk 
 
Ebben a forgatókönyvünkben azt feltételezzük, hogy a kormányzati kiadások 
(közösségi fogyasztás, a természetbeni transzferej és a kormányzati beruházás) az 
első évben a GDP egy százalékával emelkednek, és utána változatlan szinten 
maradnak. Ebben az esetben a kormányzati fogyasztás és beruházás emelkedése 
kiszorítóan hat a versenyszféra beruházására, valamint csökkenti az exportot is. Az 
aggregált kereslet emelkedése többletinflációt gerjeszt, a versenyszféra béreit növelő 
hatása viszont nincs, hosszabb távon inkább mérsékli a bérinflációt (lásd a II. 
függelék 12. táblázatát).Szimulációnkban nem számolunk azzal, hogy a közszféra 
kormányzati fogyasztásból finanszírozott bértömeg-növekedéséből további lakossági 
fogyasztás és így áfa-bevételek keletkeznek. 
 
Ezen sokk esetén a külső tételek egyenlege az állami kiadások áfa-, járulék- és szja-
tartalma miatt javul, azonban a belső tételek egyenlege annál jóval jelentősebben 
romlik (ld. 9. táblázat, részletesen pedig a II. függelék 22. táblázat). 
 
Pénzbeni transzferek változása 
 
Azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan hat a költségvetés alakulására a költségvetésből 
származó lakossági pénzbeni transzfereknek a GDP egy százalékának megfelelő 
nagyságú emelése. Egy ilyen intézkedés jelentősen megemeli a háztartások 
fogyasztását az intézkedés évében. Az aggregált kereslet emelkedése 
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többletinflációt gerjeszt, ugyanakkor a gazdasági aktivitás élénkülése emeli a 
foglalkoztatottságot és a béreket is. Költségvetési szempontból itt konkrét 
intézkedésként azt az esetet számszerűsítjük, amikor a családi pótlék 
szaktörvényben meghatározott nominális értéke 80 százalékkal megemelkedik, mivel 
ez a kiadási többlet feleltethető meg nagyságrendileg a GDP 1 százalékának. A 
költségvetési egyenleg szempontjából analóg módon fejtené ki hatását számos más 
intézkedési lehetőség is. Ilyen lehet például a GYES, az álláskeresési támogatások, 
vagy a megváltozott munkaképességűek járadékának megemelése, a 13. havi 
nyugdíj ismételt bevezetése, a nyugdíjak svájci indexálásának visszaállítása, a 
GYED-plafon eltörlése és a táppénz jogosultsági feltételeinek enyhítése is. Az 
intézkedés makrohatásait a II. függelék 21. táblázat táblázata mutatja, a 
költségvetési hatásokról a 9. táblázat, részletesen pedig a II. függelék 23. táblázata 
ad felvilágosítást. 

9. táblázat: A kiadási oldali intézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft) 
 - a II. függelék 22. táblázat tartalmazza a részletes bontásokat 

 2011 2012 2013 2014 

Hatás a belső tételek egyenlegére     

    Kormányzati keresleti sokk -260,4 -279,9 -295,3 -307,8 

Hatás a külső tételek egyenlegére     

    Kormányzati keresleti sokk 114,9 110,1 102,2 99,5 

    Pénzbeni transzferek változása -225,0 -215,9 -217,5 -225,6 

Összesített hatás (külső, belső és kamatkiadások) 
    

    Kormányzati keresleti sokk -145,1 -174,1 -205,5 -235,0 

    Pénzbeni transzferek változása -225,1 -229,7 -251,4 -273,0 

 
    

3.3. Valorizációs intézkedések hatásai 
 
Egyes adónemek és kiadások esetében a tételeket meghatározó mértékszabályok 
értékét valorizáltuk annak érdekében, hogy a tételek vélelmezett közpénzügyi és 
szociálpolitikai céljainak folytatólagos megvalósulását beépíthessük a technikai 
kivetítésbe és ennek várható fiskális hatásait megbecsülhessük. A valorizáláshoz 
használt mutató főszabályként a fogyasztói árindex volt, amitől csak néhány esetben 
tértünk el.43  

10. táblázat: A valorizációs intézkedések hatása a külső tételek egyenlegére 
(Mrd Ft) 

 

 
Az adókra vonatkozó valorizálás egyenlegjavító, a kiadások valorizálása 
egyenlegrontó hatású, azonban e hatások tételenként sem jelentősek, együtt tekintve 
pedig nagyrészt kioltják egymás hatását. A teljes valorizációs csomag együttesen a 
                                            
43

 Az SZJA sávhatárok és adójóváírási határ, a rehabilitációs hozzájárulás és a GYED szabályainak 
valorizálásakor a bruttó bérindexet használtuk. 

 2011 2012 2013 2014 

Bevételi oldal 14,17 27,52 46,59 69,75 

Kiadási oldal -24,44 -42,82 -60,37 -79,42 

Összesen -10,27 -15,30 -13,78 -9,66 
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GDP 0,1%-ánál kisebb mértékben rontja 2011 és 2014 között az államháztartási 
egyenleget. Az automatikus – jogszabályban rögzített mértékű és gyakoriságú – 
valorizáció az érzékenységvizsgálatba bevont mértékszabályok esetében 
összességében tehát viszonylag szerény egyenlegromlást okozna. 
 
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy valorizációs forgatókönyvünkben a belső 
tételeket változatlannak tekintjük, tehát nem lehet belőle kiolvasni egy inflációs sokk 
teljes költségvetési hatását (például feltételezzük, hogy a költségvetési intézmények 
nem tudnak inflációs kompenzációként többlettámogatást kiharcolni).   

3.4. Pénz- és tőkepiaci környezet megváltozása 
 

Hasonlóan a hipotetikus bevételi és kiadási intézkedések hatásaihoz, azt is 
megvizsgáltuk, hogy milyen hatással jár, ha az alappályánál feltételezett pénz- és 
tőkepiaci környezet a kormányzat fiskális helyzete szempontjából kedvezőtlenül 
változik meg. A hatásvizsgálat statikus – a hozamváltozások nem járnak együtt 
makrogazdasági alkalmazkodással; és részleges – csak az MNB veszteségtérítésére 
és az adósságszolgálatra gyakorolt hatást számszerűsíti. Két típusú sokk hatását 
vizsgáljuk: az árfolyam 10Ft/euró mértékű gyengülését, ill. a hozamgörbe  1 
százalékpontos emelkedését. A hipotetikus sokkok minden esetben 2011 elejétől érik 
a pénzügyi környezetet. A sokk átmeneti, ha a megváltozott körülmények csak 2011-
ben állnak fent. Tartós sokk esetén viszont egészen a kivetítési horizont végéig 
érvényesek a vizsgált hipotetikus változások. Az árfolyamsokknál csak a tartós esetet 
vizsgáljuk. 
 
Az árfolyamgyengülés az MNB eredményét kismértékben javítja, míg a pénzforgalmi 
nettó kamatkiadásokat növeli. Az államadósság állományában az árfolyamgyengülés 
hatására egy egyszeri szinteltolódás következik be a devizaadósság átértékelődése 
miatt. 
  
A hozamszint 1 százalékpontos megugrása természetesen a tartós, párhuzamos 
eltolódás esetén van a legnagyobb hatással a vizsgált mutatókra. Az MNB 
veszteségtérítése szempontjából viszont hasonló mértékű eredményromlással jár 
már a rövid hozamok emelkedése is a magas kéthetes kötvényállomány miatt. Az 
adósságszolgálatot viszont a hosszabb átlagos durációval járó benchmark miatt a 
hosszú hozamok megváltozása érinti erőteljesen, a rövid hozamok megváltozása 
kevésbé befolyásolja az adósságtörlesztés dinamikáját. Az államadósság állományát 
a fenti hatások egyenlege befolyásolja, így ott a párhuzamos eltolódás eredményezi 
a legnagyobb emelkedést, s a rövid kamatok emelkedése a legkisebbet a vizsgált 
hozamgörbe sokkok közül. A pénzügyi érzékenységvizsgálatok részletes eredményei 
a II. függelék 25. táblázatában találhatók. 
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Függelék 

I. Makrogazdasági módszertani függelék 

I.1. A Költségvetési Tanács makromodelljének változása 
 
A Költégvetési Tanács makromodelljén számos változást hajtottunk végre a 
szeptemberi előrejelzés óta. 
 
Szeptemberben egy dinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi modell (DSGE-
modell) adta meg a makrogazdasági előrejelzés alapját. A modell számos reál és 
nominális merevséget tartalmaz, így ötvözi a keynes-i és nem-keynesi modellek 
alaptulajdonságait. Ugyanakkor a korábbi modellünkben a fiskális politika kevésbé 
volt kidolgozott, mivel a becslés során a főbb makrováltozók mellett nem vettük 
figyelembe a költségvetési hiány alakulását. Ebből adódóan a mostani előrejelzéshez 
újradefiniáltuk a fiskális blokkot. Külön fiskális blokkban definiáltuk az elsődleges 
egyenleget, vagyis a kormányzat teljes bevételének és kiadásainak különbségét. 
Majd az elsődleges egyenleget korrigálva a korábban felhalmozott államadósságok 
kamatkiadásaival kapjuk a deficitet. Így a deficit az államadósság időbeli 
növekedését írja le.   
 
A modell korábbi változatában az exportkeresleti függvényt kizárólag az export árak 
függvényében írtuk fel. Az új becslés során figyelembe kívántuk venni, hogy a 
magyar export alakulása időben perzisztens, így a fogyasztási szokáshoz hasonlóan 
az export keresletben is feltételeztünk egy simítási mechanizmust.  
 
Az újrabecslésnél figyelembe vettük, hogy a KSH revideálta az egyes makrováltozók 
idősorát 1995-2007 között (döntően a láncindexálás következtében). Ennek 
megfelelően a becsült paramétereink kis mértékben változtak. Számottevő a változás 
az intertemporális elaszticitásban van, itt pár tizeddel kisebb rugalmasságot kaptunk.  
A hazai árak rugalmassága nem változott a szeptemberi becsléshez képest, 
ugyanakkor az exportárak rugalmasabbak lettek. A nominálbérek rugalmassága 
némileg csökkent. A szeptemberi becsléshez képest az exportárak és a hazai árak 
indexálása jelentősen növekedett. Az export kereslet árrugalmassága csökkent, de itt 
a jobb illeszkedés érdekében változtattunk az export keresleti függvényen.  A 
kamatsimítás értéke növekedett a korábbi becsléshez képest. 
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11. táblázat: A makromodell becsült paramétereinek változása 
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I.2. A költségvetési politika makrogazdasági hatásairól – magyar 
empírikus tapasztalatok 
 
Az érzékenység-vizsgálatokat tartalmazó 3. fejezetben az MKKT makrogazdasági 
modelljével végeztünk szimulációkat az egyes intézkedések hatásairól. Érdemes 
áttekinteni, hogy ezek az eredmények mennyiben vágnak egybe a magyar 
gazdaságról alkotott képünkkel. Azt vizsgáljuk, hogy egy – a GDP 1 százalékának 
megfelelő – fiskális intézkedés hogyan hat a GDP-re; ezt nevezzük a költségvetési 
politika multiplikátorának. 
 
A nemzetközi empirikus irodalomban a költségvetési multiplikátorokra adott 
becslések meglehetősen nagy sávban mozognak. A szakirodalomban Van Brusselen 
(2009)44 tekintette át az elérhető hagyományos makroökonometriai, az idősoros 
VAR-modellekből és a dinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE) 
modellekből származó becsléseket. A VAR modellek alapján a multiplikátorok előjele 
nem egyértelmű, -4,75 és 3,68 között szórodnak a becslések. Ezzel szemben a 
hagyományos, makroökonometria modellekben ennél jóval kisebb sávban szórodnak 
az eredmények, a multiplikátor -0,6 és 1,6 közötti értékeket vesz fel. Végezetül a 
DSGE modellekben 0 és 3,9 közötti multiplikátorokat találhatunk.  
 
A multiplikátor döntő mértékben attól függ, hogy milyen az eredeti költségvetési 
intézkedés, illetve nagyon jelentős szerepe van annak, hogy a modellekben hogyan 
kezelik a várakozásokat valamint, hogy mit tételeznek fel a többi gazdaságpolitikai ág 
és maga a költségvetési politika későbbi reakciójáról. 
 
Ami a magyar gazdaságra érvényes költségvetési multiplikátorokat illeti két 
modellszimulációs gyakorlatot tudunk összehasonlítani. Horváth és szerzőtársai 
(2006)45 a Magyar Nemzeti Bank Negyedéves Előrejelző Modelljével (NEM) és az 
MKKT DSGE modelljével készített multiplikátorokat46 hasonlítjuk össze. Mindegyik 
esetben a monetáris politikát engedtük, hogy reagáljon a költségvetési lazításra. Az 
MKKT DSGE modelljével három forgatókönyvet mutatunk be: egy olyan esetet, 
amikor a szereplők teljes mértékben tartósnak gondolják, a második esetben a 
szereplők négy, míg a harmadik esetben a szereplők egy évig tekintik adottnak az 
adó- vagy kiadási oldali változásokat. A három esetből származtattunk egy 
legkisebb-legnagyobb sávot a DSGE modellre vonatkozóan. 
 
Eredményeink szerint az alábbi következtetéseket vonhatunk le: 
 

 Általában a DSGE modellből származó multiplikátorok a második évtől 
kezdőden jóval alacsonyabbak a NEM modellben tapasztalhattakhoz képest. 
Ennek döntően az az oka, hogy a DSGE modellben a szereplők egy része 
előretekintő, és emiatt arra számítanak, hogy egy fiskális expanzió később 

                                            
44

 Van Brusselen, P. (2009), „Fiscal Stabilisation Plans and the Outlook for the World Economy”, NIME 
Policy Brief 01-2009, Federal Planning Bureau 
45 Horváth-Jakab-Kiss-Párkányi (2006), „Tények és talányok: Fiskális kiigazítások makrohatásai 

Magyarországon”, MNB Tanulmányok 52. 
46

 Eredményeink nagyban építenek Baksa-Benk-Jakab (2009) tanulmányára (ld. Baksa-Benk-Jakab 
(2009), „Does the Fiscal Multiplier Exist?”, tanulmány a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület 
2009. decemberi Konferenciáján, http://konferencia.mktudegy.hu/conferences/1/program/) 
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adóemeléshez vezet, és ez már a jelenbeli viselkedésükben is 
megmutatkozik. 

 Az első évben jelentkező hatások – kivéve a munkaadói TB-járulék 
csökkentését – hasonlóak a modellekben. A legnagyobb rövidtávú 
multiplikátora a kormányzati fogyasztás emelkedésekor figyelhető meg. 

 A DSGE modellekben a multiplikátorok időben csökkenőek, a harmadik évben 
már a minimum-maximum sáv tartalmazza a zérust. Ezzel szemben a NEM 
modellben néhány esetben egyre növekvőek a hatások. 

 
5. ábra: A fogyasztási adó multiplikátora  

 
 
 
6. ábra: Az SZJA multiplikátora 
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7. ábra: A munkaadói járulék multiplikátora  

 
 
 
8. ábra: Kormányzati kiadások multiplikátora 

 
 
 
9. ábra: A pénzügyi transzferek multiplikátora 

 
 
 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1. év 2. év 3. év 4. év

DSGE-modell

NEM-modell

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1. év 2. év 3. év 4. év

DSGE-modell

NEM-modell

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1. év 2. év 3. év 4. év

DSGE-modell

NEM-modell



 
 

48 

II. Az érzékenységvizsgálatok részletes eredményei 

12. táblázat: A különböző forgatókönyvek makrohatásai (százalékpontos növekedési eltérés az alappályához képest) 

  
 

GDP Fogyasztás Korm. kiadás Export Import Beruházás Infláció Bérek Létszám 

Fogyasztás-vezérelt növekedés 
    

 
  

  

1. év 1,00 2,52 0,00 -0,64 -0,22 -0,64 0,83 1,39 0,09 

2. év 0,00 0,78 0,00 -1,10 -0,38 -0,52 0,94 0,58 -0,16 

3. év 0,00 1,53 0,00 -1,20 -0,28 -0,49 0,50 0,54 -0,17 

4. év 0,00 1,29 0,00 -1,00 -0,32 -0,60 0,47 0,52 -0,13 

5. év 0,00 1,13 0,00 -0,89 -0,27 -0,71 0,48 0,40 -0,10 

Export-vezérelt növekedés 
      

  

1. év 1,00 -0,04 0,00 0,95 -0,24 -0,29 0,54 0,23 0,14 

2. év 0,00 0,10 0,00 -0,44 -0,21 -0,06 0,50 -0,07 -0,05 

3. év 0,00 0,19 0,00 -0,22 -0,15 0,08 0,10 -0,09 -0,06 

4. év 0,00 0,07 0,00 -0,09 -0,13 0,10 0,03 -0,03 -0,03 

5. év 0,00 0,06 0,00 -0,09 -0,08 0,10 0,03 0,02 -0,02 

Szintetikus sokk        

1. év 1,00 1,25 0,00 1,25 1,25 1,25 0,62 0,78 0,10 

2. év 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,25 -0,10 

3. év 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,23 -0,10 

4. év 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,24 -0,07 

5. év 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20 -0.05 
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13. táblázat: Makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatásai (milliárd Ft)
  – fogyasztás-vezérelt növekedés 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Bevételek  
    

Gazdálkodó szervezetek befizetései 20,5 27,3 33,1 39,0 44,0 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 59,4 107,6 159,5 210,4 263,2 

Lakosság befizetései 23,8 34,1 48,4 51,7 53,8 

TB alapok és MPA alapok bevételei 33,4 52,9 69,2 87,1 104,5 

Egyéb bevételek 0,7 1,0 1,3 1,6 1,8 

Bevételek összesen 137,8 222,9 311,5 389,7 467,4 

   
    

Kiadások  
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 1,0 1,7 2,1 2,4 2,6 

Nyugellátások 22,3 48,3 65,4 77,6 99,0 

Táppénz 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Álláskeresési ellátások 1,7 2,5 4,2 5,4 5,6 

Egyéb kiadások 0,0 0,8 1,6 2,3 3,0 

Kiadások összesen 26,0 54,8 75,3 90,3 113,3 

   
    

Külső tételek egyenlege 111,7 168,1 236,2 299,4 354,0 

Kamategyenleg -0,5 5,3 20,5 43,5 61,2 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege 111,3 173,3 256,7 342,9 415,3 

GDP % 0,42% 0,62% 0,86% 1,09% 1,25% 

 

14. táblázat: Makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatásai (milliárd Ft)
  – export-vezérelt növekedés 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Bevételek  
    

Gazdálkodó szervezetek befizetései 19,2 24,9 29,2 33,5 36,6 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 11,4 20,1 26,6 30,4 34,2 

Lakosság befizetései 7,3 9,0 9,1 9,4 9,5 

TB alapok és MPA alapok bevételei 9,3 11,5 9,3 8,4 9,3 

Egyéb bevételek 0,6 0,9 1,0 1,2 1,3 

Bevételek összesen 47,9 66,4 75,3 82,9 90,9 

   
    

Kiadások  
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 

Nyugellátások 13,9 26,7 29,9 30,9 39,7 

Táppénz 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Álláskeresési ellátások 0,4 0,6 1,1 1,3 0,2 

Egyéb kiadások 0,0 0,7 1,1 1,5 1,8 

Kiadások összesen 14,8 28,7 32,7 34,3 42,3 

   
    

Külső tételek egyenlege 33,1 37,7 42,6 48,6 48,6 

Kamategyenleg -0,1 1,5 5,8 9,6 11,8 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege 32,9 39,2 48,3 58,2 60,4 

GDP % 0,12% 0,14% 0,16% 0,19% 0,18% 
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15. táblázat: Makrogazdasági forgatókönyvek költségvetési hatásai (milliárd Ft)
   – szintetikus sokk  

a)  2010 2011 2012 2013 2014 

Bevételek  
    

Gazdálkodó szervezetek befizetései 21,0 29,8 32,0 36,0 38,7 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 34,6 53,0 61,5 69,7 78,2 

Lakosság befizetései 15,1 20,8 27,3 28,8 29,8 

TB alapok és MPA alapok bevételei 20,2 30,2 37,0 44,8 52,9 

Egyéb bevételek 0,9 1,2 1,5 1,7 1,8 

Bevételek összesen 91,7 135,0 159,3 180,9 201,5 

 
 

    
Kiadások  

    
Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 0,6 1,0 1,1 1,3 1,4 

Nyugellátások 16,7 33,5 40,9 42,7 51,9 

Táppénz 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 

Álláskeresési ellátások 0,4 1,2 1,1 1,1 0,1 

Egyéb kiadások 0,0 1,1 1,7 2,1 2,6 

Kiadások összesen 18,3 37,6 45,8 48,5 57,6 

 
 

    
Külső tételek egyenlege 73,4 97,3 113,4 132,5 143,9 

Kamategyenleg -0,3 3,5 12,7 24,7 30,7 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege 73,1 100,8 126,1 157,2 174,6 

GDP % 0,27% 0,36% 0,42% 0,50% 0,53% 
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16. táblázat: A különböző intézkedések makrogazdasági hatásai (százalékpontos növekedési eltérés az alappályához 
képest) 

  GDP Fogyasztás 
Korm. 
kiadás 

Export Import Beruházás Infláció Bérek Létszám 

ÁFA emelés          

1. év -0,14 -0,35 0,00 0,06 -0,02 0,04 0,51 -0,01 -0,03 

2. év 0,02 -0,02 0,00 0,09 0,04 0,02 -0,08 0,06 0,00 

3. év 0,06 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,02 0,03 0,07 0,01 

4. év 0,03 0,03 0,00 -0,03 -0,01 -0,01 0,05 0,05 0,00 

5. év 0,07 0,22 0,00 -0,08 0,00 -0,01 -0,24 0,04 0,00 

SZJA emelés 
       

  

1. év -0,06 -0,14 0,00 0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,14 -0,03 

2. év -0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 -0,02 0,01 0,13 -0,02 

3. év 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,03 0,06 0,05 0,00 

4. év 0,01 0,02 0,00 -0,03 -0,01 -0,01 0,05 0,00 -0,01 

5. év 0,00 0,05 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,02 -0,04 0,00 

Munkaadói TB emelés 
       

  

1. év -0,03 -0,06 0,00 -0,05 -0,05 -0,04 0,03 -0,13 -0,05 

2. év -0,04 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,03 -0,12 -0,03 

3. év 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 -0,03 0,03 -0,05 0,00 

4. év 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,03 0,00 

5. év -0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,01 0,00 

TÁNYA emelés 
       

  

1. év -0,03 0,01 0,00 0,02 0,00 -0,22 -0,02 -0,01 -0,01 

2. év 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 

3. év 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,00 

4. év 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 

5. év 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 
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17. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft) – ÁFA változás 

  2011 2012 2013 2014 

Bevételek   
    

Gazdálkodó szervezetek befizetései 3,8 3,6 4,6 5,4 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 73,7 76,8 82,2 89,0 

Lakosság befizetései 2,2 3,2 3,4 3,3 

TB alapok és MPA alapok bevételei 3,5 4,2 6,8 9,1 

Egyéb bevételek 0,1 0,2 0,3 0,3 

Bevételek összesen 83,4 88,0 97,3 107,1 

  
    

Kiadások 
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 0,2 0,2 0,2 0,3 

Nyugellátások 12,3 12,8 13,7 24,4 

Táppénz 0,1 0,1 0,2 0,3 

Álláskeresési ellátások 0,3 0,3 0,2 0,3 

Egyéb kiadások 0,5 0,5 0,7 0,8 

Kiadások összesen 13,5 13,9 15,0 26,1 

  
    

Külső tételek egyenlege 70,0 74,2 82,3 81,1 

Kamategyenleg -0,1 5,8 12,6 16,3 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege 69,8 79,9 94,8 97,3 

GDP % 0,25% 0,25% 0,26% 0,24% 

 

18. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft) – SZJA változás 

  2011 2012 2013 2014 

Bevételek   
    

Gazdálkodó szervezetek befizetései -1,7 -1,8 -1,1 -0,8 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók -8,5 -8,0 -6,8 -6,1 

Lakosság befizetései 96,2 112,5 112,9 112,5 

TB alapok és MPA alapok bevételei 2,2 5,3 7,3 8,2 

Egyéb bevételek -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Bevételek összesen 88,1 107,7 112,1 113,6 

  
    

Kiadások 
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 0,1 0,2 0,2 0,2 

Nyugellátások 0,4 0,8 3,8 11,1 

Táppénz 0,1 0,2 0,2 0,2 

Álláskeresési ellátások 0,3 0,5 0,5 0,6 

Egyéb kiadások -0,2 -0,1 0,0 0,1 

Kiadások összesen 0,7 1,4 4,7 12,2 

  
    

Külső tételek egyenlege 87,5 106,3 107,4 101,4 

Kamategyenleg 0,00 7,20 16,80 21,50 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege 87,5 113,5 124,2 122,9 

GDP % 0,31% 0,36% 0,34% 0,31% 
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19. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft)    
  – Munkáltatói TB-járulék változása 

  2011 2012 2013 2014 

Bevételek 
    

Gazdálkodó szervezetek befizetései -4,1 -3,7 -3,2 -3,1 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók -1,7 -2,7 -2,5 -2,7 

Lakosság befizetései -2,2 -4,2 -4,4 -4,5 

TB alapok és MPA alapok bevételei 76,1 76,5 79,1 82,3 

Egyéb bevételek -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 

Bevételek összesen 67,9 65,6 68,9 71,9 

  
    

Kiadások 
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Nyugellátások -0,5 -1,2 -1,2 -1,2 

Táppénz -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 

Álláskeresési ellátások 0,5 0,7 0,7 0,7 

Egyéb kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kiadások összesen -0,2 -0,8 -0,9 -0,9 

  
    

Külső tételek egyenlege 68,1 66,5 69,8 72,8 

Kamategyenleg -0,02 5,61 11,53 14,75 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege 68,0 72,1 81,3 87,5 

GDP % 0,24% 0,22% 0,22% 0,22% 

 

20. táblázat: Intézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft) – TÁNYA változása 

  2011 2012 2013 2014 

Bevételek    
    

Gazdálkodó szervezetek befizetései 31,2 32,3 33,9 35,0 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók -0,1 -0,4 0,0 0,3 

Lakosság befizetései -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 

TB alapok és MPA alapok bevételei -0,5 -0,3 0,0 0,2 

Egyéb bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bevételek összesen 30,3 31,4 33,7 35,2 

  
    

Kiadások 
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nyugellátások -0,1 -0,3 -0,1 0,0 

Táppénz 0,0 0,0 0,0 0,0 

Álláskeresési ellátások 0,1 0,0 0,0 0,0 

Egyéb kiadások -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Kiadások összesen -0,2 -0,4 -0,2 0,0 

  
    

Külső tételek egyenlege 30,4 31,8 33,9 35,3 

Kamategyenleg 0,0 3,0 5,4 7,0 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege 30,4 34,8 39,3 42,2 

GDP % 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 
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21. táblázat: A különböző kiadási oldali intézkedések makrohatásai (százalékpontos növekedési eltérés az alappályához 
képest) 

  
 

GDP Fogyasztás 
Korm. 
kiadás 

Export Import Beruh. Infláció Bérek Létszám 

Kormányzati keresleti sokk       

1. év 0,57 -0,18 3,96 -0,23 0,10 -0,13 0,32 0,02 0,11 

2. év -0,11 -0,09 0,00 -0,33 -0,16 -0,04 0,27 -0,23 -0,01 

3. év -0,18 -0,02 0,00 -0,18 0,00 0,06 -0,12 -0,26 -0,03 

4. év -0,09 -0,13 0,00 0,09 0,02 0,02 -0,17 -0,19 0,02 

Pénzbeni transzferek változása 
    

  

1. év 0,52 1,38 0,00 -0,10 0,40 -0,12 0,28 0,29 0,09 

2. év -0,08 -0,13 0,00 -0,32 -0,16 -0,08 0,32 0,07 -0,02 

3. év -0,21 -0,12 0,00 -0,18 -0,11 0,04 -0,08 -0,21 -0,05 

4. év -0,12 -0,11 0,00 0,07 -0,02 0,03 -0,20 -0,26 0,00 

 



 
 

55 

22. táblázat: Kiadási oldali intézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft) 
 – kormányzati keresleti sokk 

  2011 2012 2013 2014 

Bevételek (külső tételek)          

Gazdálkodó szervezetek befizetései 14,1 16,5 14,3 12,5 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 35,9 37,4 35,3 30,3 

Lakosság befizetései 24,2 23,0 19,3 20,4 

TB alapok és MPA alapok bevételei 49,8 48,2 43,6 40,6 

Egyéb bevételek 0,5 1,1 1,5 1,7 

Bevételek összesen 124,5 126,3 114,1 105,6 

  
    

Kiadások (külső tételek) 
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 0,1 0,1 -0,1 -0,3 

Nyugellátások 9,6 15,8 12,0 7,1 

Táppénz 0,1 0,0 -0,2 -0,4 

Álláskeresési ellátások -0,2 -0,1 -0,2 -0,6 

Egyéb kiadások 0,0 0,4 0,4 0,2 

Kiadások összesen 9,6 16,1 11,9 6,1 

  
    

Külső tételek egyenlege 114,9 110,1 102,2 99,5 

Kamategyenleg 0,3 -4,3 -12,4 -26,7 

Belső tételek egyenlege -260,4 -279,9 -295,3 -307,8 

Összes egyenleg (külső, belső, kamat) -145,1 -174,1 -205,5 -235,0 

GDP % -0,52% -0,59% -0,66% -0,71% 

 

23. táblázat: Kiadási oldali intézkedések költségvetési hatásai (milliárd Ft) 
  – pénzbeni transzferek változása 

  2011 2012 2013 2014 

Bevételek          

Gazdálkodó szervezetek befizetései 7,9 7,7 5,4 3,9 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 35,1 39,4 36,0 29,5 

Lakosság befizetései 7,5 10,9 11,0 10,4 

TB alapok és MPA alapok bevételei 11,3 15,6 8,8 0,3 

Egyéb bevételek 0,3 0,4 0,3 0,2 

Bevételek összesen 62,1 74,1 61,4 44,4 

  
    

Kiadások 
    

Családi támogatások, szoc. j. GYED, TGYÁS 277,3 275,0 272,8 270,8 

Nyugellátások 8,5 13,1 4,6 -1,7 

Táppénz 0,3 0,5 0,3 0,0 

Álláskeresési ellátások -0,7 -0,4 0,0 -0,1 

Egyéb kiadások 1,6 1,8 1,3 0,9 

Kiadások összesen 287,1 289,9 279,0 270,0 

  
    

Külső tételek egyenlege -225,0 -215,9 -217,5 -225,6 

Kamategyenleg -0,2 -13,8 -33,9 -47,4 

Külső tételek és kamatkiadások egyenlege -225,1 -229,7 -251,4 -273,0 

GDP % -0,80% -0,73% -0,69% -0,68% 
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24. táblázat: Valorizációs intézkedések részletes hatásai 

  
Külső tétel 

A valorizálás 
módja 

Számszerű hatások (Mrd Ft) 

Bevétel oldali külső tételek 2011 2012 2013 2014 

1. Jövedéki adó fogy. árindex 24,46 51,28 79,79 110,03 

2. Játékadó fogy. árindex 1,54 2,02 2,57 3,36 

3. Ökoadó fogy. árindex 0,84 1,70 2,64 3,65 

4. Egyéb központosított bevételek fogy. árindex 1,29 2,33 3,58 4,92 

5. Regisztrációs adó fogy. árindex 1,41 3,22 5,63 8,80 

6. Személyi jövedelemadó bruttó átlagbér -20,3 -44,3 -66,3 -87,6 

7. Rehabilitációs hozzájárulás bruttó átlagbér 2,09 5,24 8,74 12,43 

8. Bérfőzési szeszadó fogy. árindex 0,24 0,48 0,72 0,96 

9. Cégautóadó fogy. árindex 0,59 1,21 1,87 2,60 

10. Egészségügyi szolg. járulék fogy. árindex 0,61 1,20 1,82 2,47 

11. Nyugdíjbiztosítási járulékplafon bruttó átlagbér 1,40 3,20 5,50 8,10 

Bevételek összesen 14,17 27,52 46,59 69,75 

     
Kiadás oldali külső tételek 2011 2012 2013 2014 

1 Családi pótlék fogy. árindex -11,13 -21,70 -32,46 -43,42 

2 Anyasági támogatás fogy. árindex -0,20 -0,39 -0,59 -0,79 

3 GYES fogy. árindex -2,08 -3,79 -4,23 -5,58 

4 GYET fogy. árindex -0,45 -1,00 -1,61 -2,17 

5 GYED bruttó átlagbér -1,58 -3,71 -6,33 -9,30 

6 Fogyat. tám. és vakok szem. jár. fogy. árindex -3,71 -4,72 -5,76 -6,83 

7 Álláskeresési járadék I. szakasz fogy. árindex 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Álláskeresési járadék II. szakasz fogy. árindex -3,31 -4,68 -5,86 -7,07 

9 Álláskeresési segély fogy. árindex -1,99 -2,82 -3,53 -4,26 

Kiadások összesen -24,44 -42,82 -60,37 -79,42 

Valorizációs csomag teljes nettó költségvetési hatása -10,27 -15,30 -13,78 -9,66 
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25. táblázat: A pénzügyi környezet alternatív forgatókönyveinek hatásai 

 
Alappályától vett eltérés (milliárd Ft) 2010 2011 2012 2013 2014 

      Árfolyamgyengülés 
     

 
pénzforgalmi nettó kamatkiadás 0,0 13,9 20,2 23,6 23,9 

 
bruttó államadósság (központi) 0,0 189,5 184,6 193,8 206,7 

 
MNB veszteségtérítése 0,0 0,0 -4,3 -3,6 -2,5 

      Átmeneti hozamemelkedés, rövid lejárat 
     

 
pénzforgalmi nettó kamatkiadás 0,0 15,7 4,2 6,4 7,0 

 
bruttó államadósság (központi) 0,0 24,8 77,9 93,5 100,4 

 
MNB veszteségtérítése 0,0 3,1 46,1 13,6 4,4 

      Átmeneti hozamemelkedés, hosszú lejárat 
     

 
pénzforgalmi nettó kamatkiadás 0,0 68,2 13,0 12,9 13,8 

 
bruttó államadósság (központi) 0,0 19,5 92,2 109,0 121,4 

 
MNB veszteségtérítése 0,0 3,1 3,2 4,3 3,3 

      Átmeneti hozamemelkedés, párhuzamos eltolódás 
   

 
pénzforgalmi nettó kamatkiadás 0,0 89,7 9,8 17,3 18,5 

 
bruttó államadósság (központi) 0,0 25,9 162,1 185,4 204,8 

 
MNB veszteségtérítése 0,0 3,1 50,8 10,8 5,3 

      Tartós hozamemelkedés, rövid lejárat 
     

 
pénzforgalmi nettó kamatkiadás 0,0 15,7 17,3 24,5 23,5 

 
bruttó államadósság (központi) 0,0 24,8 84,1 157,3 242,9 

 
MNB veszteségtérítése 0,0 3,1 46,1 56,5 63,2 

      Tartós hozamemelkedés, hosszú lejárat 
     

 
pénzforgalmi nettó kamatkiadás 0,0 68,2 70,9 96,3 89,1 

 
bruttó államadósság (központi) 0,0 19,5 93,1 174,8 283,7 

 
MNB veszteségtérítése 0,0 3,1 3,2 4,7 4,8 

      Tartós hozamemelkedés, párhuzamos eltolódás 
   

 
pénzforgalmi nettó kamatkiadás 0,0 89,7 87,7 121,1 113,9 

 
bruttó államadósság (központi) 0,0 25,9 169,4 328,2 527,5 

 
MNB veszteségtérítése 0,0 3,1 50,8 59,8 67,0 
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III. Költségvetési módszertani függelék 

III.1. Néhány fontosabb adóalap kivetítésének módszertana 

III.1.1. A bruttó bér- és keresettömeg kivetítése 
 
Tényidőszakon az MKKT nemzetgazdasági bér- és keresettömeg – amelyet az szja 
és a tb járulékok előrejelzésénél használunk adóalapként – megegyezik a nemzeti 
számlákból származó bérek és keresetek idősor természetbeni bérrel csökkentett 
értékével.47 Előrejelzési horizonton ennek az idősornak a változási ütemét jelezzük 
előre, a következő módszertan szerint. 
 
Első lépésben a közszféra és a versenyszféra bértömegét külön-külön határozzuk 
meg. A közszféra (költségvetési intézmények) esetében tényidőszakon a KSH 
intézményi statisztikájára hagyatkozunk: az ott szereplő költségvetési létszám és 
átlagkereset szorzatát használjuk a keresettömeg kiszámításához. Előrejelzési 
horizonton a közszféra átlagbérét 2010-ben a költségvetési törvény előirányzatainak 
figyelembe vételével határozzuk meg, utána pedig reálértéken rögzítjük. A létszám 
az egész előrejelzési időszak alatt a 2009-es szinten állandó.     
 
A versenyszféra bértömegének kiszámításakor a legalább öt fős illetve az öt fő alatti 
vállalatokat külön kezeljük. Tényidőszakon a legalább öt fős vállalatok bértömegét a 
KSH intézményi statisztikájának versenyszférabeli létszám- és átlagbér-adatainak 
szorzataként kapjuk. Az öt fő alatti vállalatokra a létszámot a KSH munkaerő-
felmérésének mikroszintű adatai alapján határozzuk meg, a hozzájuk tartozó 
átlagbérről pedig azt feltételezzük, hogy az az 5-9 főt foglalkoztató vállalatok 
átlagbéréhez hasonlít. (Az ÁFSZ bértarifa felvétele szerint az 5-9 fős vállalkozások 
által fizetett bér a versenyszféra átlagbérének mintegy 75 százaléka.) A kétféle 
vállalattípus számított bértömegének összegzésével adódik tényidőszakon a 
versenyszféra bér- és keresettömege, amit előrejelzési horizonton a makromodellből 
adódó létszám- és átlagbér-változás segítségével vetítünk ki. (Azt feltételezzük tehát, 
hogy az öt fő alatti vállalkozások átlagbére és létszáma ugyanolyan ütemben fog 
változni, mint a legalább öt fős vállalatoké.) 
 
A versenyszféra és a közszféra így kiszámított bér- és keresettömegének 
összegidősora – például a szürkebérezés jelenléte és módszertani különbségek miatt 
– szintben nem adja ki a fent említett, nemzeti számlákban található bérek és 
keresetek idősort, azonban a két idősor dinamikájának egyezése feltételezhető az 
előrejelzési horizonton. 

III.1.2. A vásárolt fogyasztás kivetítése 

A vásárolt fogyasztás előrejelzésének kiindulópontja a makropályából érkező 
háztartások fogyasztási kiadása. A fogyasztási kiadás tartalmazza a nem piaci 
termelésből származó fogyasztást és az idegenforgalmi kiadások egyenlegét, melyek 
a vásárolt fogyasztásnak nem részei. A nem piaci termelésből származó fogyasztást 

                                            
47

 A nemzeti számlákban publikált D.11 „Bérek és keresetek” idősor tartalmazza a természetbeni 
juttatásokat. A KSH nemzeti számlák rendszerében használt D.111 idősor a természetbeni bérek 
bizonyos részétől már tisztított, jelenleg ezt használjuk. 
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két komponensre bonthatjuk: a saját termelésből származó fogyasztásra, valamint a 
saját lakás értékcsökkenésére. 

A saját termelésű fogyasztást historikus viselkedése alapján az előző év nominális 
értékén rögzítjük, a saját lakás értékcsökkenését pedig reálértéken rögzítjük az előző 
évi értékhez képest. Az idegenforgalmi kiadások egyenlegét GDP arányosan 
változatlannak tekintjük, de korrigáljuk az esetleges árfolyamváltozásokkal. 
 
Az így kapott vásárolt fogyasztás azonban tartalmaz még olyan fogyasztási tételeket, 
amelyek miatt további korrekció szükséges annak érdekében, hogy az áfa 
előrejelzéshez megfelelő adóalapot kapjunk48. Ilyen korrekciós tétel a prostítució, a 
kábítószerfogyasztás, valamint az imputált lakbér saját lakás értékcsökkenését 
meghaladó része. 
 
A korrekció mértékét a nemzeti számlákban részletes bontásban rendelkezésünkre 
álló fogyasztási szerkezet alapján határoztuk meg. Az 1995 és 2007 közötti 
időszakban ezen tételek aránya a vásárolt fogyasztáson belül 13 százalék körül kis 
mértékben ingadozott, így ezt az arányt a technikai kivetítés teljes időhorizontján 
változatlannak tekintjük, lásd a lenti ábrát. 
 
10. ábra: ÁFA bevételt nem eredményező tételek aránya 

 
 

III.1.3. A makrogazdasági kivetítés változóinak felhasználása 
 
Az alábbi táblázatok mátrix-formában mutatják be, hogy a makro-érzékeny külső 
tételek kivetítésében mely – az MKKT saját számításait tükröző – makrogazdasági 
változókat használtuk fel.  
 

                                            
48

 Az áfa előrejelzéshez használt további adóalapok a lakossági beruházás és a kormányzati szektor 
dologi kiadásai, melyeket makropályából, illetve a 2010-es költségvetési törvény közgazdasági 
bontásának „Termékek és szolgáltatások vásárlása” sorából kapjuk, melyet a kivetítési horizonton 
reál-értéken változatlanul tartunk. 
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26. táblázat: A makroérzékenykülső költségvetési tételek kivetítéséhez felhasznált makro-változók 
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NEMZETI SZÁMLÁK                       

Nominális GDP (folyó áron, mrd HUF) X X           X       

Reál GDP (éves % növekedés)     X   X X         X 

Vásárolt fogyasztás (mrd HUF)                   X   

        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés)           X           

Kormányzati beruházás NSZ szerint (folyó áron, mrd HUF) X                     

Import (folyó áron, mrd HUF)       X               

Lakossági beruházás (folyó áron, mrd HUF) X                 X   

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme (folyó áron, mrd HUF)         X         X X 

ÁRAK                       

Infációs ráta (CPI, éves %)         X         X X 

Beruházások deflátora X                     

MUNKAPIAC                       

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag)             X X   X   

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (fő, éves átlag)                   X   

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, millió HUF) X           X X X     

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %)                       

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %)                   X   

Nyugdíj indexálás mértéke törvényi formula alapján (éves 
növekedés,%)             X         

TECHNIKAI FELTEVÉSEK                       

Forint euró árfolyam (éves átlagok)         X             

Hozam, 3 hónapos benchmark             X X       

Olajár, HUF/hordó         X           X 
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(A 26. táblázat folytatása az előző oldalról) 
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NEMZETI SZÁMLÁK                   

Nominális GDP (folyó áron, mrd HUF)  X  X               

Reál GDP (éves % növekedés)                 X 

Vásárolt fogyasztás (mrd HUF)   
 

              

        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés)   X                

Kormányzati beruházás NSZ szerint (folyó áron, mrd HUF)                   

Import (folyó áron, mrd HUF)                   

Lakossági beruházás (folyó áron, mrd HUF)                   

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme (folyó áron, mrd HUF)                   

ÁRAK                   

Infációs ráta (CPI, éves %)  X               X 

Beruházások deflátora                   

MUNKAPIAC                   

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag)  X             X   

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (fő, éves átlag)             X     

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, millió HUF) X                 

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %)  X   X X     X X   

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %)                   

Nyugdíj indexálás mértéke törvényi formula alapján (éves 
növekedés,%)  X       X         

TECHNIKAI FELTEVÉSEK                   

Forint euró árfolyam (éves átlagok)                   

Hozam, 3 hónapos benchmark  X                 

Olajár, HUF/hordó                   
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III.2. Gazdálkodó szervezetek befizetései  

III.2.1. Társasági nyereségadó 
 
Felhasznált adatok 

 bruttó működési eredmény (KSH nemzeti számlák); 

 tisztított, eredményszemléletű társasági adóbevétel (az alapadatok forrása 
APEH, 1995-2008; MKKT tisztítás (lásd lentebb)); 

 vállalati beruházások (KSH nemzeti számlák); 

 igénybe vett adókedvezmények (APEH, 1994-2008); 

 veszteségleírás (APEH, 2001-2008); 

 társasági adókulcs.49 

  
Jogszabályi háttér  
 
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
 
Figyelembe vett jogszabályváltozások:50 

 az adókulcs 2010-től 16%-ról 19%-ra emelkedett 

 megszűnő adózás előtti eredményt módosító tételek51 

 társasági adóalapot képez a reprezentáció és az üzleti ajándék 

 a veszteség elhatárolása bármely rendeltetésszerű joggyakorlás esetén él, 

APEH engedély nélkül is 

 
Módszertan 
 
Az eredményszemléletű adóbevételi sor tisztítása 
 
Mivel az utóbbi években számos változás érintette a társasági nyereségadót, ezek 
hatását ki kell szűrnünk, amikor megbecsüljük az adóbevétel makrogazdasági 
aggregátumokra való rugalmasságát. A korrekció kiterjed mind az adóemelésekre, 
mind az olyan adóalapot szűkítő és szélesítő intézkedésekre, amelyek a 
rendelkezésre álló tényadatok alapján számszerűsíthetők. Információ hiányában nem 
végzünk korrekciót a beszedés hatékonyságának változásaira. Az eljárás során 
olyan adóbevételi sort képzünk, amely egymással összehasonlítható az egyes 
években, és a 2010-es szabályozást tükrözi. A módszer előnye, hogy elméletileg 
megalapozott rugalmasságokat lehet becsülni az ilyen módon tisztított sorok 

                                            
49

 Effektív súlyozással a bizonyos feltételek teljesülése mellett érvényes 10%-os kulcs miatt (2006-tól 
0-5 millió, illetve 2008-tól 0-50 millió Ft adóalapra). 
50

 2010-től hatályba lép a forrásadóztatás: 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. 
51

 A következőkkel 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. 
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felhasználásával. Megjegyzendő, hogy az eva bevezetése jelentős, egyszeri 
hatással lehetett a társasági adót fizető adózói körre, de ezt nem modellezzük. 
 

Az adóbevételi idősor tisztításának részletes lépései: 
 
a) az adózás előtti eredményt módosító tételek közül a jelentős megszűnő 

tételek hatásának kiszűrése:52 az adózás előtti eredménytömeg és az adózás 

előtti nyereséges vállalkozások nyereségtömegének adott évi arányában a 

gyorsjelentésekben külön sorokon szereplő tételek adóbevételi hatásával 

korrigáljuk az adott évi teljes adóbevételt. 

b) off-shore adózók (kedvezményes kulcs 1997-2005 között): ezeket a 

vállalkozásokat kivesszük mind az adóalap, mind az adóbevételi sorból). 

c) adókulcs-változás: tisztítása az adókulcs regresszióban történik, 2010-es 

kulcsemelés expliciten szerepeltethető ezzel a módszerrel.  

d) eltérő adóévet választó vállalkozások adófizetése: feltesszük, hogy hasonló 

jellemzőkkel bírnak, mint a teljes sokaság. 

 

A becslési eljárás:  
 
(1) Az adóbevétel adóalapra vonatkozó rugalmassága:  

; 
 
(2) Az adóalap közelítése a makropályából számított adóalap-proxyval: 

, 
 

ahol:  

:  társaságiadó-bevétel t évben; 

: effektív adókulcs t évben; 

: bruttó működési eredmény t évben (a KSH nemzeti számlákból); 

 bruttó működési eredmény közelítése t évre az MKKT makropályája 
segítségével53 

 

Az (1) egyenlet  együtthatója elméletben egység körül alakul (vagy esetleg kicsivel 
egység fölött a 10%-os kulcs jóvoltából). Becslésünk szerint ez tényleg teljesül. Mivel 
a gos változó gosp-re vonatkozó rugalmassága 1-nél szignifikánsan nagyobb, így az 
egyenleteink következményeként a bevételek adóalap-proxyra vonatkozó 
rugalmassága 1-nél nagyobbnak adódik. 
 
Külön kezelendő adóalapot módosító tételek 
Adóalapot képez az üzleti ajándék és reprezentáció: egyszeri hatásként 2010-re 
becsüljük a hatását, utána az adóalap dinamikájával visszük tovább 

                                            
52

 E hatások kiszűrését 2001-től végezzük el. 2001 előtt az adózás előtti eredményt módosító tételek 
egyenlege érdemben nem befolyásolta a számított adóalapot. 
53

 Ez az alábbi összefüggés alapján áll elő: nemzetgazdasági GDP csökkentve a bruttó bér és 
járuléktömeggel. 
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Veszteségleírás/elhatárolás modellezése 
Az (1)-(2) egyenletek becslése után a veszteségleírást a kivetített adóalap-proxy 
alapján becsüljük meg a következőképpen (figyelembe véve azt, hogy a 
veszteségelhatárolás könnyebbé válik): 
 

. 
 
Igénybe vett adókedvezmények modellezése 
Egy adott beruházás aktiválása után egy év elteltével lehet megkezdeni az 
adókedvezmény igénybe vételét. Bár 2012-től megszűnik a beruházási 
adókedvezmény (elmaradott térségben, 10 milliárd Ft értékben, termék-előállítók 
számára), helyette hasonló feltételekkel fejlesztési adókedvezményt lehet majd 
igénybe venni. Így nem számolunk a beruházás – adókedvezmény kapcsolat 
változásával a kivetítési horizontunkon. 
 

 
 
ahol  a (t – 2)-ik év vállalati befektetéseit jelöli. 
  
Az eredményszemléletű adóbevétel visszaalakítása pénzforgalmi személetűvé54 
 

 
 

ahol  az adókedvezményt és 
veszteségleírást már figyelembevevő eredményszemléletű adóbevételt jelenti. Végül 
a forgalmi szemléletű adóbevételt a következőképpen számítjuk ki:  
 

 

 

III.2.2. Társas vállalkozások különadója  
 
Az adónem 2010-től megszűnt, de az eltérő üzleti évet választó vállalkozások egy 
része továbbra is fizeti az adóelőlegeket. A társasági adóval megegyező beszedési 
technika miatt a pénzforgalmi elszámolás áthúzódik 2010-re. A pénzforgalmi 
különadó-bevétel 2008-ról 2009-re való változásával arányosan a 2009-re 
vonatkozó, de 2010-ben a vállalkozások számára visszajáró adó összességében 30 
milliárd Ft-ra becsülhető.55  
  

                                            
54

 Visszaigénylés alatt itt a még befizetendő, illetve visszaigényelhető adó egyenlegét értjük. 
55

 Ennek egy kis része akár 2011-re is áthúzódhat. 
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III.2.3. Egyszerűsített vállalkozói adó 
 
Felhasznált adatok 
 

 eva-bevételek (APEH, 2003-2009) 
 
Jogszabályi háttér 
 
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény. 
 
Figyelembe vett jogszabályváltozás:   

 2010-től 20%-os kulcsemelés (25%-tól 30%-ra)  
 
Módszertan 
 
A korábbi módszertan alapján az eva-alap a nominális GDP növekedési ütemmel lett 
kivetítve, és ez historikusan jól teljesített. A 2010-2014-es technikai kivetítésnél 
továbbra is ezt fogjuk használni. 
 
Feltételezések 

 a vállalkozások a bejelentett 2010. év eleji kulcsemelés miatt nem hozzák 
előre számláik egy részének kibocsátását 2009-re 

 nem történik változás az adózói kör számában és összetételében 
 

A két legfontosabb és kezelendő szabályozási változás a kivetítési horizonton: 
1. 2010-től az EVA kulcs 25%-ról 30%-ra nő. Előzetes számítási eredmények 

alapján a bevallott jövedelemnek az adókulcs változására vonatkozó 
rugalmassága 0.12 Ennek megfelelően a 20%-os kulcsemelés kb. 0,8%-os 
bevallott jövedelemcsökkenést implikál, azaz a bevétel-növekedés ekkor nem 
20%-os, hanem csak 19,2% lesz. 

2. A 2009-es áfa-emelés hatására bővült az adóalap. Feltételezzük, hogy az áfa-
emelés a kulcsváltozás mértékénél kisebb mértékben bővítette a bevallott 
jövedelmet, és így az adóalapot. Az áthárítás mértékére az MNB szakértői 
számítását56 használjuk fel, ami a 2009. júliusi áfa-emelés után 70,5%-os volt 
a piaci szolgáltatások (jellemzően itt tevékenykednek az evás vállalkozások) 
esetében.  

III.2.4. Cégautóadó 
 
Felhasznált adatok 
 

 negyedéves adóbevallási adatok (APEH, 2009); 

 autóállomány hengerűrtartalom szerinti megoszlása (KSH, 2008). 

 
Jogszabályi háttér  
 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A.§ - 17/G.§ 

                                            
56 MNB inflációs jelentés, 2009. november, 27.o. 
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Nincs érdemi figyelembe veendő változás a kivetítési horizonton. 

Módszertan 
 
Feltevések: 
 

 A cégautók számáról azt feltételezzük, hogy a reál GDP növekedési ütemével 
növekszik, mivel a gazdálkodó szervezetek teljesítményével arányos a 
változás 

 csak a jogi személyek tulajdonában álló autók után fizetnek cégautóadót57 

 az adófizetési hatékonyságot a legutolsó tényadat (2009. negyedik negyedév) 
alapján rögzítettük a kivetítési időhorizonton  

 a jogi személyek tulajdonában álló autók hengerűrtartalom szerinti megoszlás 
(1600 alatt, illetve felett) a 2009-ben megfigyelhető arányok szerint változatlan 
2014-ig 

 a cégautókra kivetett helyi önkormányzatok által beszedett gépjárműadó 
aránya nem változik a cégautóadóhoz képest a kivetítési horizonton 

 
Becslés:  
 

, 

ahol: 
 

: cégautóadó-bevétel; 

: az 1600 köbcentiméter hengerűrtartalom alatti autókra vonatkozó éves 
adómérték; 

: az 1600 köbcentiméter hengerűrtartalom feletti autókra vonatkozó éves 
adómérték; 

: bevallott cégautó-állomány; 
: a levonható gépjárműadó és a bevallott cégautóadó aránya; 
: az 1600 köbcentiméter hengerűrtartalom feletti autók aránya az állományon 

belül; 

: adóbeszedési hatékonyságból eredő növekedési tényező. 
 

III.2.5. Energiaellátók jövedelemadója („Robin Hood adó”) 
 
Felhasznált adatok 
 

 bizonyos érintett (TEÁOR ’08 négyszámjegyű alágazatokból képzett) ágazatok 
előzetes jövedelemadó-fizetései 2009-re (APEH) 

 A villamosenergia-ipari vállalkozások becsült adózás előtti eredménye és 
annak változása 2008-hoz képest 2009 első három negyedévre (Magyar 
Energia Hivatal58) 

                                            
57

 Minden magánszemély (a cégautóadó szempontjából az egyéni vállalkozó is magánszemélynek 
minősül), aki tételes költségelszámolást alkalmaz gépjárművel kapcsolatban, a szóban forgó gépjármű 
után cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezik. Ilyen értelemben például a fenti feltételnek 
megfelelő (és jelentékeny a jelentékeny számú) egyéni vállalkozónak is fizetnie kell cégautóadót. Erre 
vonatkozó adatok hiányában a valós adóbeszedési hatékonyság nem ismert. 
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 Kőolajár (HUF/ Brent hordó, MKKT előrejelzés) 
 
Jogszabályi háttér 
 
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4.§ - 
10.§.  
 
Nincs érdemi figyelembe veendő változás az előrevetítési horizonton. 2011-től az 

adó megszűnik. 

 
Módszertan 
 
Feltesszük, hogy a kőolaj- és földgázkitermelés, a kőolaj-, földgáz-kitermelési 
szolgáltatás, illetve a kőolaj-feldolgozás ágazatok összevont 2010-es adófizetése az 
olajár változását követi. A villamosenergia-ipar 2010-es adófizetéséről azt tételezzük 
fel, hogy kereskedő cégek fizetik a jövedelemadót, mégpedig az adózás előtti 
eredményükkel arányosan, és a kiugró 2009-es teljesítményük59 2010-ben nem 
ismétlődik meg, hanem a 2008-as szintre csökken. Ennek megfelelően a befizetett 
jövedelemadó a 2009-es szint kb. 60%-ára csökken. Továbbá, azzal számolunk, 
hogy a többi érintett kissúlyú ágazat (földgázszektor és üzem-, tüzelőanyag 
nagykereskedelem) adófizetése változatlan marad.  

III.2.6. Hitelintézeti járadék 
 
A hitelintézeti járadék60 alapja az kamat és kamatjellegű bevételként elszámolt 
összeg az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy 
közvetetten érintett hitelállomány alapján. 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. 

 

Amit ismerünk, az a lakossági kamattámogatott hitelek ( , 2005-2008) állománya 
(összevontan), illetve az éves összes törlesztés (tőke- és kamattörlesztés) nagysága. 

                                                                                                                                        
58

 Havi jelentés a Magyar Energia Hivatal által szabályozott energiaipar 2009. decemberi működéséről 
az engedélyesek adatszolgáltatásai alapján. 2010. 02. 22. 
(http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201002/havi_jelentes_2009dec_hl.pdf, letöltve: 2009. 03. 05.) 
59

 Lásd Magyar Energia Hivatal 12. o.   
60

 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény, 4. 
szakasz. 

http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201002/havi_jelentes_2009dec_hl.pdf


 
 

68 

A vállalatokkal kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal.61 Valószínűsíthetően 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 a lakossági kamattámogatott hitelek 
nyújtása megszűnt (korábbi szerződések alapján még van új kihelyezett hitel), a 
2009-es előzetes adóbevételi adatok arról tanúskodnak, hogy ez sem az állományra, 
sem az 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 távú szerződések. Mivel a vállalati 
kamattámogatott hitelszerződések kondíciói jelentősen eltérnek a lakossági hasonló 
hitelektől, ezért a két szegmenst az előrejelzés készítésekor nem lehet egyben 
kezelni.  
 
Megalapozott kivetítéshez szükség lenne a vállalati és lakossági 
kamattörlesztésekre, az átlagos futamidők hosszához (illetve azok eloszlására), 
illetve a hitelszerződésekben foglalt olyan információkhoz, amelyek a törlesztő 
részletek nagyságát befolyásolják.62 
 
A fentieknek és az eddigi tapasztalatok megfelelően a kivetítései horizonton a 
befizetett járulék értékét a 2009-as tényadaton rögzítjük. 
 

III.2.7. Vámbeszedési költség és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség 
megtérítése 
 
Felhasznált adatok 
 

 nemzetgazdasági folyó import (KSH nemzeti számla 2003-2009, MKKT 

előrejelzés)  

 EU-n kívüli folyó áruimport (KSH, 2003-2009) 

 Vámbeszedési költség és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség 

megtérítésének mértéke (zárszámadási törvények, Pénzügyminisztérium, 

2004-2009) 

  

Jogszabályi háttér 
 
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 
Nincs érdemi figyelembe vehető jogszabályi változás a kivetítési horizonton. 

 

 

 

                                            
61 Ismert, hogy a vállalati szféra esetében igen sokféle kamattámogatott hitelszerződés létezik. 
62

 Az alábbi szervezetek közül egyik intézmény sem tud érdemi kellő részletezettségű adatokat 
rendelkezésünkre bocsátani: APEH, Bankszövetség, MNB, Pénzügyminisztérium, Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete. 
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Módszertan 
 
A vám és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítésnek dinamikáját az 
EU-n kívüli áruimport dinamikájával közelítjük, amit a teljes nemzetgazdasági folyó 
importból vezetünk le az alábbi egyenlet becslésének segítségével: 
 

, 

ahol:  

:  az EU-n kívüli áruimport értéke t évben; 

:  nemzetgazdasági folyó import t évben. 
 
Korrigálni szükséges azt, hogy tényadatok alapján egyre inkább jellemző, hogy az 
EU-n kívüli import egyre nagyobb hányadát nem itthon, hanem más EU-s országban 
vámkezeltetik. A vámbeszedési költség és EU-n kívüli országból származó import 
arányát exponenciális simítással63 vetítjük ki 2014-ig. 
 
A cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének64 megtérítése kivetítésekor a 
legutolsó rendelkezésre álló három év átlagának rögzítését használjuk.  

III.2.8. Egyéb vállalati befizetések és kisadók 

 
Egyéb befizetések  

Felhasznált adatok 
A költségvetés havi bevételei (Pénzügyminisztérium) 

Jogszabályi háttér  
Nincs érdemi figyelembe vehető jogszabályi változás a kivetítési horizonton. 

Módszertan 
Az egyéb befizetésekből származó bevétel értékét a fogyasztói árindexnek 
megfelelően emeltük a vizsgált időhorizonton, úgy, hogy a 2010. évi bevételek 
előrejelzését a 2008. évi bevételből számoltuk, a 2009. és a 2010. évi fogyasztói 
árindexszel.65 
 

                                            
63

 A módszer lényege, hogy egy adott időponthoz tartozó érték a múltbeli értékek olyan függvényében 
áll elő, hogy a régebbi időpontokhoz tartozó értékek egyre kisebb súllyal szerepelnek a függvényben. 
A függvény az illeszkedés jósága alapján határozható meg. 
64

 500 millió Ft-nál kisebb tétel. 
65

 Az egyéb befizetések jogcímen 2009-ben 21,7 milliárd forint volt a bevétel. Ez a teljesítés a 

Pénzügyminisztérium előirányzatának 70,1%‑a, az előző évi bevételnek pedig 74,1%‑a. Az 

elmaradás alapvetően az állami adóhatóság előre nem látható és nem várt - az Európai Közösségek 
Bírósága C-74/08. számú ügyben hozott általános forgalmi adóval kapcsolatos ítéletével hozható 
összefüggésbe. A bírósági döntés következtében az érintett általános forgalmi adó alanyok állami 
támogatásokból finanszírozott beszerzéseik tekintetében az említett időszakra vonatkozóan utólag 
érvényesíthették általános forgalmi adó levonási jogukat. Az önellenőrzési bevallást 2009. október 20-
ig nyújthatták be, a visszatérítést pedig az önellenőrzés benyújtásának napjától számított 30 napon 
belül kellett kiutalni. Így ez az intézkedés csak a 2009. évi bevételeket érintette, nincs áthúzódó 
hatása. 
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Bányajáradék 

Felhasznált adatok 
 

 nettó és bruttó bányajáradék-bevétel (Bányászati Hivatal, 1995-2008) 

 átlagos kőolajár (1995-2014) (HUF/Brent hordó), HUF/USD árfolyam: az 

előrejelzési horizonton a makropályára tett technikai feltevések alapján (az 

olajár éves átlagban 80 USD/hordó körül stabilizálódik) 

Jogszabályi háttér  
 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény. 

 

Figyelembe vett jogszabályváltozás: 

 2010-től a nettó bányajáradék új összetevője az energiakompenzációs 

befizetés (amely 2010 előtt a bruttó bányajáradék része) a szóban forgó 

törvény 20.§. ba) pontja alapján. 

Módszertan 
 

 a Ft-ban számolt olajár és a nettó bányajáradék rugalmassága egységnyi 

 feltételezzük, hogy nem lesz havi átlagokban 80 USD/hordó felett a tőzsdei ár 

 a bruttó bányajáradékon belül a kb. 6% súlyú nem szénhidrogénre kivetett 

bányajáradék értékét a kivetítési horizonton rögzítjük 

 a nettó bányajáradék és az olajár alakulásából visszaszámolt kitermelt 

mennyiséget exponenciális simítással vetítjük ki  

 az energiakompenzációs befizetés a beszedett (bruttó) bányajáradék 12 

százalék és  százalék közti része, amennyiben ez az 

érték pozitív, ahol P a földgáz átlagár a t-1-ik évben, A a hazai termelésű 

földgáz elismert értéke a t-1-ik évben, k a törvény szerinti korrekciós tényező a 

t-ik évben. 

 2010-től az A/P hányados értékét66 0,3-ban rögzítjük, ami alapján, figyelembe 

véve a korrekciós tényező előre meghatározott változását, előáll a bruttó 

bányajáradék 

 

Innovációs Járulék 

Felhasznált adatok 

 innovációs járulékbevételek (APEH, 2004-2009) 

 bruttó működési eredmény (KSH 2004-2009, MKKT előrejelzés67) 

Jogszabályi háttér  
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 2-7.§. 
nincs érdemi figyelembe vett jogszabályi változás 

                                            
66

 Ez az arány tényadatokon kiszámolható a bruttó bányajáradék, a nettó bányajáradék és a 
korrekciós tényező ismeretében. 
67

 Lásd a társasági nyereségadó módszertanánál. 
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Módszertan 
 
A becslési módszer: Δ(innovációs járulékt) = Δ(bruttó működési eredményt) 
 
A bruttó működési eredmény dinamikája jobban közelíti historikus adatok alapján az 
adóemelésektől tisztított innovációs járulékbevétel dinamikáját, mint a korábban 
használt nominális GDP. 

 
Ökoadók: energiaadó és környezetterhelési díj 

Felhasznált adatok 
 

 Magyar Államkincstár részletes, éves jelentése (Magyar Államkincstár, 2009) 

 Zárszámadási törvények (Pénzügyminisztérium, 2004-2008) 

Jogszabályi háttér 
 
Az ökoadók jogszabályi hátterét az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény  
és a a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény  nyújtja. A 2010 és 
2014 közötti időhorizonton a kivetítés szempontjából releváns változás az 
energiaadó tételes mértékeinek átlagosan 14,6 százalékos emelése. 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. A reál GDP 
választását az alábbiak indokolják: 

 mindkét tétel esetében az adó alapja mennyiségben van meghatározva; 

 az elmúlt évek alapján az így kapott becslés jól illeszkedik a tényadatokra. 

Energiaadó: Az egyes adótételek az alábbi mértékben változtak: 

 villamos energia: 252 forintról 295 forintra (14,58%) 

 földgáz: 75,6 forintról 88,5 forintra (14,58%) 

 szén: 2040 forintról 2390 forintra (14,64%) 
 
Energiaadó bevétel változása: 
 

, 

 
ahol: 

:  energiaadó bevétel a t évben; 

:  reál GDP a t évben; 
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:  tételes adó a t évben. 
 
Környezetterhelési díj változása: 
 

, 

ahol: 

: környezetterhelési díjbevétel a t+1 évben; 

: környezetterhelési díjbevétel a t évben. 
 
Játékadó 

Felhasznált adatok: 

 Zárszámadási törvények (Pénzügyminisztérium, 2004-2008) 

 Háztartási Költségvetési Felvétele (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) 

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 HKF alapján számított ár- és 
jövedelemrugalmasságokat használtuk. A szerencsejátékok árváltozására 
vonatkozóan játéktípusonként más feltevéssel éltünk. A lottó- és totó játékok 
esetében évente, inflációkövető árváltozással számoltunk. A feltevésünk realitását 
alátámasztja, hogy a 2002 és 2010 közötti időszakban a lottó- és totó játékok 
esetében eltérő frekvenciában, de az inflációnak megfelelő mértékű árváltozást 
figyelhetünk meg.68 A többi játéktípus esetében nem számolunk árváltozással. Ez 
alapján az egyes játéktípusokból származó játékadó bevétel az alábbi képletek 
szerint adódik. 

                                            
68

 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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Lottó játékok esetében: 
 

 

 
ahol: 

: játékadó bevétel az i-ik játéktípusból a t évben; 

: az i-ik játéktípus árváltozása a t évről t+1 évre; 

: szerencsejátékok árrugalmassága; 

: az i-ik játék t évi ára; 

 rendelkezésre álló reáljövedelem a t évben; 

: a szerencsejátékok jövedelemrugalmassága; 

: konstans 

 

Egyéb sorsolásos játékok: 
 

 

 
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, s a játékhelyek után befizetett adó viszonylag stabil 
volt. Ebből arra következtetünk, hogy a játékhelyek száma időben csak kismértékben 
változik, így az elmúlt három év átlagos adóbevételét tekintjük bázisnak. Az ezekből 
származó adóbevételt az alábbi képlet szerint határozzuk meg: 
 

 

 
Játékadó bevétel:  
 

69 

 
ahol:  

: ötös lottóból származó játékadó bevétel;70 

                                            
69

 2010. május 1-jétől kerül 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. 
70

 2010. január 1-től az ötös lottó bevételek 90 százaléka a Nemzeti Kulturális Alap bevételei közé 
tartozik. 
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: a játékadó bevallási és befizetési szabályozása alapján az eredményszemléletű 
adóbevételen egy hónapos korrekciót hajtunk végre:  
 

, 

 

ahol : a t év januári befizetése. 

III.2.9. Egyéb központosított bevételek 
 
Felhasznált adatok 
 

 Zárszámadási törvények (Pénzügyminisztérium, 2004-2008) 

 2010. évi költségvetési törvényjavaslat (Pénzügyminisztérium, 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. 
 
Módszertan 
 
A bevételi sor két legjelentősebb tétele a környezetvédelmi termékdíjak, valamint a 
vízkészletjárulék, melyek a bevételek 74 százalékát teszik ki. A technikai kivetítés 
során bázisunk az előző évi bevétel, azonban a termékdíjakból befolyó jövőbeli 
összeg meghatározásához a vásárolt fogyasztás volumenváltozását használjuk, míg 
a vízkészletjárulékból származó bevételek kivetítéséhez a reál GDP százalékos 
változását használjuk. Az egyéb, kimaradó tételek esetében a Pénzügyminisztérium 
hivatalos tervszámait vesszük át. 
 
Termékdíjakból származó bevétel: 
 

 

ahol: 

: termékdíjakból származó bevételek a t-ik időszakban 

: vásárolt fogyasztás a t-ik időszakban 

c: konstans. 

Vízkészletjárulékból származó bevétel 

 

 

 
ahol: 

: vízkészletjárulékból származó bevételek a t-ik időszakban; 

: a reál-GDP a t-ik időszakban; 

c: konstans.  
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III.3. Társadalombiztosítási járulékok 

III.3.1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei 
 
Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

Felhasznált adatok 
 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap éves tényadatai (ONYF), 2003-2008. 

 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 biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő 
nyugdíjbiztosítási járulék mértéke a foglalkoztatott munkavállaló havi bruttó 
keresetének 24%-a. 
 
 

Módszertan 
 
A járulékok alapja a bruttó keresettömeg. Ezt a makropályából számolt bruttó bér- és 
keresettömeg-index-szel vetítjük előre. A járulékmérték és a bruttó keresettömeg 
szorzataként kiszámítjuk  a potenciális járulékbevételt. (2009-ben az év közbeni 
jogszabályváltozás miatt egy átlagos járulékmértékkel kell számolni.) A tényleges és 
a potenciális járulékbevétel hányadosa adja az adott tétel ún. effektivitását.  

A munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel effektivitása az utóbbi években stabil 
volt, ezért indokolt ezt a bevételi tételt a 2003 és 2009 közti átlagos effektivitásával 
(80%)71 továbbvezetni.72 Az alábbi ábra mutatja a munkáltatói nyugdíjbiztosítási 
járulékbevétel effektivitását 2003 és 2009 között. 

  

                                            
71 A mintegy 20 százalékpontot kitevő rés több komponensből tevődik össze. Ezek közül a következő 

három lehetnek a legfontosabbak: 1) a módszertanban járulékalapként használt nemzetgazdasági 
bruttó bér és keresettömeg egy része nem képez járulékalapot, 2) a gazdaságban (válság esetén még 
inkább) mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek különböző okok miatt likviditási nehézségekkel 
küzdenek, vagy megszűnnek, azaz nem tudnak járulékot fizetni, illetve 3) léteznek a járulékfizetési 
kötelezettség alól kimenekített jövedelmek. 
72 A számok tartalmazzák a cafeteriára vonatkozó feltételezésünket is, ami 2010-ben plusz 22.5 mrd. 

Ft-ot, míg a többi évben 11-12 mrd. Ft pluszt jelent. 
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11. ábra: A munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék effektivitása 

 

 
Biztosítotti (egyéni) nyugdíjbiztosítási járulék 

Felhasznált adatok 
 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap éves tényadatai (ONYF), 2003-2008. 

 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 %. 
 
 

Módszertan 
 
Mivel a pályakezdők kötelezően pénztártagok, az 1997-ben 45 évesnél 
idősebbeknek viszont nem volt érdemes átlépni, az állami pillérbe tartozók létszáma 
folyamatosan csökken, a magánnyugdíjpénztári tagoké pedig emelkedik. Így a 
magánnyugdíjpénztári tagok és a nem magánnyugdíjpénztári tagok által befizetett 
járulékbevételt külön jelezzük előre, mivel a szerkezeti hatás következtében a két 
tételt nem lehet azonosan kezelni. 
 
A technikai kivetítés módszere az alábbi fő lépésekből áll: 

 

75,0%

77,5%

80,0%

82,5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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A létszámok előrejelzése:  
 
Az ONYF Kelen adatbázisából a járulékfizetők (pontosabban a járulékról adatot 
szolgáltatók) létszámáról 2008-ig rendelkezünk adatokkal. A magánnyugdíjpénztári 
tagok létszámáról a PSZÁF-tól rendelkezünk adatokkal, továbbá az ONYF  
rendelkezésünkre bocsátja a járulékfizetők létszámait biztosítási jogviszony és 
magánnyugdíjpénztári tagság (igen / nem) szerinti bontásban. 
 
A teljes biztosítotti létszám és a magánnyugdíjpénztári tagok számának idősoros 
adataiból nem csak a nem-magánnyugdíjpénztári tagok számát, hanem a két csoport 
(állami pillér / vegyes pillér) összlétszámon belüli, tényidőszaki megoszlását, illetve 
azok átlagos dinamikáját (trend) is meg tudjuk mondani. 
 
Az előrejelzési horizonton a tényidőszaki összlétszámot a makropályából számolt 
foglalkoztatotti létszámindex-szel vetítjük előre, majd az így előrejelzett teljes 
létszámot a két csoport korábbi megoszlás-dinamikája szerint bontjuk ketté. Így 
kapjuk meg a két csoport előrejelzett éves létszámát. Képletekkel: 
 

 

 

 
 

ahol:  

 Nt: foglalkoztatottak létszáma t évben (a makropálya alapján); 

 N
m

t: mnyp tag foglalkoztatottak létszáma t évben; 

 Na
t: nem mnyp (állami pillér) tag foglalkoztatottak létszáma t évben; 

c: mnyp tagok létszámának növekedése miatti korrekciós tényező.  
 

Az egy főre jutó járulékalapok előrejelzése: 
 
Ismert a két csoport által befizetett múltbeli járulékbevétel.73 A járulékmértékek 
figyelembevételével megbecsüljük a járulékalapot, majd ezt egy főre vetítjük. A két 
csoportra külön-külön kiszámoljuk az átlagos járulékalap növekedési ütemét, majd 
megnézzük ezek eltérését az átlagos bérnövekedéstől. 
 
Az előrevetítésben a tényidőszaki egy főre jutó járulékalapot a makropályából 
számolt bruttó bér- és keresettömeg-index-szel vetítjük előre úgy, hogy aztán azt 
korrigáljuk az adott csoport tényidőszaki átlagos dinamikájának a tényidőszaki 
átlagos bruttó bérdinamikától vett eltérésével. 
 

 

                                            
73   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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ahol:  

Wt:   bruttó átlagbér t évben (a makropálya alapján);  

 Wm
t:  a magánnyugdíjpénztári tagok átlagbére t évben; 

 Wa
t:  a nem magánnyugdíjpénztári tagok átlagbére t évben; 

d:   magánnyugdíjpénztári tagok relatív átlagbérének növekedése miatti 
korrekciós tényező. 

 
 

A járulékbevétel előrejelzése:  
 
Figyelembe véve az előrejelzett létszámot, az előrejelzett egy főre jutó járulékalapot 
és a járulékmértéket, adódik előrejelzési horizonton a járulékbevétel. Ezenkívül a 
2009 végi visszalépések egyszeri hatásával számolni kell. 

 
Késedelmi pótlék, bírság (Ny. Alap) 

Felhasznált adatok 
 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap éves tényadata (ONYF), 2009 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009. 

 
A bevételi tétel tényadatai 1995 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre 
állnak. 
 

Jogszabályi háttér 
 
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 
1992. évi LXXXIV. törvény 13. számú melléklete. 
 
 

Módszertan 
 
A tervezésben a 2009-es tényadatot vesszük figyelembe, melyet előrejelzési 
horizonton a bruttó bér- és keresettömeg illetve a jegybanki alapkamat változásának 
szorzatával vetítünk előre. 
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A nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló egyéb járulékok és hozzájárulások 

27. táblázat: Az egyéb járulékok és hozzájárulások áttekintése 

Megállapodás alapján fizetők járulékai 

Közteherjegy után befolyt járulék 

Korkedvezmény-biztosítási járulék 

Rendvédelmi Szervek és a Magyar Honvédség kedvezményes nyugellátási 
kiadásaihoz való hozzájárulás 
GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címén az Eb. Alaptól 
átvett pénzeszköz 

MPA által START kártya kiegészítés 

 

Megállapodás alapján fizetők járuléka (Ny. Alapba fizetendő része) 
 

Felhasznált adatok 
 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 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. paragrafusainak 
rendelkezései alapján az ONYF-el megállapodást kötő személy az általa megjelölt 
jövedelem (de minimum a megkötéskor érvényes minimálbér) után 33,5%-ot fizet. 
 
 

Módszertan 
 
Előrejelzési horizonton a 2009-es tényidőszaki bevételt a makropályából számolt 
bruttó bér- és keresettömeg-index-szel vetítjük előre. 

Közteherjegy után befolyt járulék (Ny. Alapba fizetendő része) 
 

Felhasznált adatok 
 

A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 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. 
paragrafusának rendelkezései alapján a közteherjegyet kiváltó alkalmi munkavállaló 
a közteherjegy ellenértékének forgalmazási költséggel csökkentett részéből 83, 
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illetve 63%-ot fizet a Ny. Alap részére (függően attól, hogy magánnyugdíjpénztári 
tag-e vagy sem).74

 

 
2010.ápr.1-től az ezen tételre vonatkozó szabályozás megváltozik. 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. 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. 
 
Módszertan 
 
Előrejelzési 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, a korábban 
ebben a foglalkoztatási formában kifizetett alapösszeget hosszabbítjuk meg az 
előrejelzési horizonton).  

Korkedvezmény biztosítási járulék 
 

Felhasznált adatok 
 

A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 2009 
 
A bevételi tétel tényadatai 2008 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 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.) 
 

                                            
74 A fennmaradó 17%-ból 6 százalékpontnak megfelelő összeg kerül az Egészségbiztosítási Alap, 11 

százalékpont pedig a Munkaerőpiaci alap számlájára. 
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Módszertan 
 
A járulék fokozatos bevezetésének megfelelően becslése súlyozással és bértömeg-
indexálással történik. Tényidőszakon a járulékalapot a járulékbevétel és a 
járulékmérték alapján becsüljük. Majd ezt előrejelzési horizonton a bruttó bér- és 
keresettömeg-index-szel vetítjük előre, s a járulékmérték-változást figyelembe véve 
számítjuk a várható járulékbevételt. 

 

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. 
 
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 
fejezet75 az éves költségvetési előirányzat 1/12-ed részét havonta utalja át az ONYF 
részére. 
 

Módszertan 
 
A 2009-es tényidőszaki bevételt a nyugdíjemelés dinamikájának figyelembe vételével 

vetítjük előre. 

 

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 

                                            
75 Miniszterelnökség Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, Honvédelmi Minisztérium, 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 
Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
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rendelkezése alapján, a gyermekgondozási díj utáni nyugdíjbiztosítási járulékot az 
Egészségbiztosítási Alap terhére az egészségbiztosítási szerv fizeti meg. 
 

Módszertan 
 
A tétel jellegéből adódóan a számítás módszertana és mögöttes feltételezései 
megegyeznek a GYED-kiadás előrejelzésünk módszertanával. Előrejelzési 
horizonton a 2009-es tényidőszaki bevételt a GYED-kiadás dinamikájával vetítjük 
előre. 
 

MPA által START kártya kiegészítés 
 

Felhasznált adatok 
 

 A Nyugdíjbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (ONYF), 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, 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 
 
Előrejelzési horizonton bruttó bér- és keresettömeg-indexszel hosszabbítjuk. 
 

III.3.2. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei 
 

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 
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alapján a foglalkoztató és 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.76 
 
 

Módszertan 
 
A járulékok alapja a bruttó keresettömeg. Ezt a makropályából számolt bruttó bér- és 
keresettömeg-index-szel vetítjük előre. A járulékmérték és a bruttó keresettömeg 
szorzataként kiszámítjuk a potenciális járulékbevételt. (2009-ben az év közbeni 
jogszabályváltozás miatt egy átlagos járulékmértékkel kell számolni.) A tényleges és 
a potenciális járulékbevétel hányadosa adja az adott tétel ún. effektivitását. 

A tételre jellemző effektivitás 2003. és 2006. között átlagosan 79%-os szinten stabil 
volt, majd a 2007-2008-ra a 86% körüli szintre ugrott, vagyis csaknem 7 
százalékpontot emelkedett.77. 2009-ben a tendencia visszafordult: az effektív kulcs 
84%-ra csökkent.78 Az effektivitási ráta szintjét úgy vezetjük tovább, hogy 2010. évre 
a 2009-es szint megvalósulását feltételezzük, ami enyhe fokozatos emelkedéssel (a 
válság lecsengésével párhuzamosan) 2014-re eléri a 2007-2008-as átlagos szintet.79 
Az alábbi ábra mutatja a munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevétel effektívitását 
2003 és 2009. között. 

12. ábra: A biztosítotti és munkáltatói egészségbiztosítási járulék effektivitása 

 
 

                                            
76 A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokból a természetbeni és pénzbeli 

egészségügyi ellátásokat fedezik. 
77 Az MKKT 2009-es őszi előrejelzésében – az egészségbiztosítási járulékbefizetések effektivitásában 

megfigyelhető trendtörésből adódóan – e két járulékbevételi tételt a 2007-2008-as évekre jellemző 
magasabb átlagos effektív kulccsal vetítette előre. 
78 Az idősort az egészségügyi szolgáltatási járulék tételével tisztítottuk meg. 
79

 A számok tartalmazzák a cafeteriára vonatkozó feltételezésünket is, ami 2010-ben plusz 1,9 mrd. 

Ft-ot, míg a többi évben 0,9-1 mrd. Ft plusz jelent. 
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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.80 
 
 

Módszertan 
 
Előrejelzési horizonton a tényidőszaki bruttó keresettömeget a makropályából 
számolt keresettömeg index-szel vetítjük előre, majd a járulékmértéket és a bruttó 
keresettömeget figyelembe véve potenciális járulékbevételt számítunk. Végül a 
korábbi évek átlagos effektivitását alapul véve adódik a várható tényleges 
járulékbevétel. 

A tételre jellemző effektivitási ráta mértéke 2003. és 2006. év között átlagosan 71%-
os szinten alakult, majd 2007-2008-ban 75% körüli szintre ugrott.81 Az effektivitási 
ráta szintjét úgy vezetjük tovább, hogy 2010. évre a 2009-es szint megvalósulását 
feltételezzük, ami enyhe fokozatos emelkedéssel (a válság lecsengésével 
párhuzamosan) 2014-re eléri a 2007-2008-as átlagos szintet. 

A 2. ábra ábra mutatja a  biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel effektivitását 
2003 és 2009 között. 

 

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 

                                            
80 A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokból a természetbeni és pénzbeli 

egészségügyi ellátásokat fedezik. 
81 Az MKKT 2009-es őszi előrejelzésében – az egészségbiztosítási járulékbefizetések effektivitásában 

megfigyelhető trendtörésből adódóan – e két járulékbevételi tételt a 2007-2008-as évek átlagos 
effektivitásával vetítette előre. Az idősort a nyugdíjas foglalkoztatottak és az egyházi személyek után 
fizetett egészségbiztosítási járulékbevétellel tisztítottuk. 
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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.82 Továbbá 14%-os kulccsal EHO-t kell fizetni a 
magánszemélynek az adóévben megszerzett alábbi jövedelmei után.83 

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. Előrejelzési horizonton a 
becsült járulékalapot a nominális GDP változásával vetítjük előre, s a járulékmérték-
változást figyelembe véve számítjuk a várható járulékbevételt. 
 
 
Késedelmi pótlék, bírság (E. Alap) 

Felhasznált adatok 
 

 Az Egészségbiztosítási Alap éves tényadata (OEP), 2009 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 
A bevételi tétel tényadatai 1994 és 2009 között éves bontásban rendelkezésünkre 
állnak. 

Jogszabályi háttér 
 
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 
1992. évi LXXXIV. törvény 13. számú melléklete. 
 

Módszertan 
 
A tervezésben a 2009-es tényadatot vesszük figyelembe, melyet előrejelzési 
horizonton a bruttó bér- és keresettömeg és a jegybanki alapkamat változásának 
segítségével vetítünk előre 
 
 

                                            
82 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. 
83 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. 
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Az egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló egyéb járulékok és 
hozzájárulások 

28. táblázat: Az egyéb járulékok és hozzájárulások áttekintése 

  Megállapodás alapján fizetők járulékai   

  Közteherjegy után befolyt járulék   

  Egészségügyi szolgáltatási járulék 

  Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

 START-kártya program MPA általi megtérítése 

Megállapodás alapján fizetők járuléka (E. Alapba fizetendő része) 
 

Felhasznált adatok 
 

 Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 
A bevételi tétel tényadatai 2008 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. §-ainak 
rendelkezései alapján, az OEP-pel külön megállapodást kötő személy az általa 
megjelölt jövedelem (de minimum a megkötéskor érvényes minimálbér) után 50%-ot 
(ha nagykorú állampolgár), illetve a 18 évesnél fiatalabb személy után 30%-ot 
fizetnek. 
 
 
Módszertan 
 
Előrejelzési horizonton a 2009-es tényidőszaki bevételt a makropályából számolt bér- 
és keresettömeg-index-szel vetítjük előre. 

Közteherjegy után befolyt járulék (E. Alapba fizetendő része) 
 
Felhasznált adatok 
 
Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 
A bevételi tétel tényadatai 2008 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. 
paragrafusának rendelkezései alapján a közteherjegyet kiváltó alkalmi munkavállaló 
a közteherjegy ellenértékének forgalmazási költséggel csökkentett részéből 6%-ot 
fizet az E. Alap részére. 
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2010. ápr.1-től az ezen tételre vonatkozó szabályozás megváltozik. 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. 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. 

 
Módszertan 
 
Előrejelzési horizonton a 2009-es tényidőszaki bevételt a makropályából számolt 
bruttó bér- és keresettömeg index-szel és a kulcsváltozás szorzatával vetítjük előre 
előre (a szabályozás-változásból fakadó magatartási változással nem számolunk, a 
korábban ebben a foglalkoztatási formában kifizetett alapösszeget hosszabbítjuk 
meg az előrejelzési horizonton).  

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 2008 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-ot kötelesek fizetni. az E. Alap részére. 
 
 
Módszertan 
 
Előrejelzési horizonton a tervezésben a 2009-es tényidőszaki bevételt vesszük 
figyelembe. Ebből a járulékmérték alapján megbecsüljük a járulékalapot jelentő 
fizetői létszámadatot, melyet a foglalkoztatottak számával indexálunk, s a 
járulékmérték-változást figyelembe véve kapjuk a várható járulékbevételt. 
Feltételezzük, hogy a 2007. ápr. 1-jei illetve a 2008. jan. 1-jei törvényi változásból (a 
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biztosítási státusz ellenőrzése az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevétele 
során) adódó fehéredés lecsengett, így előrejelzési horizonton ebből adódó további 
regisztráció-bővüléssel nem számolunk. 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás 
 
Felhasznált adatok 
 
Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 
 
A bevételi tétel tényadatai 2008 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-én 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 táppénz alapjául 
szolgáló kereseteket bérindexszel növeljük, a számítás módszertana és mögöttes 
feltételezései megegyeznek a táppénz előrejelzésünk módszertanával. 

START-kártya program MPA általi megtérítése 
 
Felhasznált adatok 
 

Az Egészségbiztosítási Alap havi kumulált pénzforgalmi adatai (OEP), 2009 
 
A bevételi tétel tényadatai 2008 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 (4)-(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 
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Alap számára. A különbözet fedezetét a Munkaerőpiaci Alap költségvetésének „Aktív 
támogatások” cím, „Járulékkedvezmény megtérítés” alcíme tartalmazza. 
 
Módszertan 
 
Előrejelzési horizonton bruttó bér- és keresettömeg-indexszel hosszabbítjuk. 
 

III.3.3. Munkaerőpiaci Alap  
 
Munkaerőpiaci járulék 

Felhasznált adatok 
 

 A munkaerő piaci alap egyes bevételei (zárszámadási törvények, 2000-2008) 

Jogszabályi háttér 

2010. január 1-től kezdődően a társadalombiztosítási ellátások fedezetének 
megteremtésén túlmenően a társadalombiztosítási járulékokról (Tbj.) szóló törvény 
foglalja magába a munkaerőpiaci célok fedezetére teljesítendő befizetési 
szabályokat.  

A társadalombiztosítás szempontjából így mind a foglalkoztató, mind a biztosított 
által 2009. december 31-ig fizetendő járulékok 2010. január 1-től kiegészülnek a 
munkaerő-piaci járulékkal, amely az eddigi munkaadói, munkavállalói, illetve a 
vállalkozói járulékokat tartalmazza. Ezzel együtt megszűnik a munkavállalói, a 
munkaadói és a vállalkozói járulék. 

A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő munkaerő-piaci 
járulék 1%, a foglalkoztatotti munkaerő-piaci járulék: 1,5%. 

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 ún. effektivitását 
(külön a munkaadói, a munkavállalói és a vállalkozói járulékokra). 
 
A munkaadói járulék effektivitása 2003 és 2008 között átlagosan 73,8%; a 
munkavállalói járuléké 67,7 százalék. A vállalkozói járulék esetében a vállalkozók 
járulékalapjából indulunk ki. 
 
A járulékrendszer átalakítása ellenére a teljes munkaerő piaci járulékot három 
altételből becsüljük. Előrejelzési horizonton a járulékalapot a makropályánkból 
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 effektivitás 
szorzataként kapjuk meg az előrevetített járulékbevételt. Mivel a foglalkoztatói másfél 
százalékot a foglalkoztatókon kívül a biztosított egyéni vállalkozóknak is fizetniük kell, 
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itt a munkaadói és a vállalkozói járulékhoz számolt effektivitást használjuk tényleges 
előrejelzésünk kialakítására. A biztosítotti munkaerő piaci járulék számításunkhoz a 
munkavállalói járulék effektivitását használjuk. 
 
Rehabilitációs hozzájárulás 

Felhasznált adatok 
 

 a rehabilitációs hozzájárulás éves adatai (zárszámadási törvények, 2002-
2008) 

 rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos befizetés havi bontásban (APEH, 
2005-) 

 

Jogszabályi háttér 
 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A. §84 alapján, a munkaadó – a nemzetgazdaság 
valamennyi szektorában – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási 
rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére 
köteles, 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 rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke idén januártól 5,43-szorosára emelkedett. 
Ez a jelentős emelkedés valószínűsíthetően valamilyen mértékű viselkedési hatást 
fog kiváltani 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 
diabetesz, gyógyult infarktus). 
 
A 2010-es törvényi előirányzat egyszeri, körülbelül tízezer fős változással számol. Az 
évi három darab negyedéves bevalláson túl egy éves elszámolás van, és ezért az 
adott évi befizetés egynegyede még az előző évi szabályozás szerint történik. Ezért 
2010-ről 2011-re is növekszik még a bevétel, és aztán stabilizálódik. 
 
Költségvetési szempontból megvizsgálva a cégek lehetőségeit tehát: 

                                            
84

 Hatályos 1998 január 1-től. 
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1) Ha a cégek nem változtatnak munkaerő-összetételükön, a teljes összeget be kell 
fizessék. Ez a költségvetés számára tisztán bevételnövelő hatással jár. (elméletben 
87 milliárd forint lenne a bevétel pénzforgalmi szemléletben, 90 ezer betöltetlen 
hellyel számolva – ennyi betöltetlen hely után fizettek eddig.) 
 
2) Ha a cégek betöltik a munkahelyeket megváltozott munkaképességű 
munkavállalókkal, annak költségvetési, létszám és bérindex hatása is van, attól 
függően, hogy hány ilyen munkavállalót alkalmaznak és milyen bérrel. Tízezer 
megváltozott munkaképességű minimálbéren történő alkalmazása körülbelül két 
tized százalékponttal csökkentené a bérindexet. Ugyanakkor ez az átlagbér-
csökkentő hatás az infláció szempontjából megtévesztő, hiszen az aggregált 
keresletet az újonnan felvettek bére összességében növeli. Ebből a szempontból ez 
az eset hasonló a közmunka-programhoz. 
 
3) A költségvetés szempontjából a legkedvezőtlenebb hatással az jár, ha a cégek a 
belső átminősítést választják, ezzel mintegy semlegesítve a szabályozást. Február 
15. volt a 2009-es évre vonatkozó elszámolás időpontja. A 2010-es első negyedéves 
bevallásnak, amiből már láthatóak lesznek az alkalmazkodási folyamatok, csak 
április 20-áig kell megtörténnie. 
 
Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaközvetítésével foglalkozó 
szervezetek szakértőivel folytatott beszélgetések során megtudtuk, hogy a 
megváltozott munkaképességűek iránti kereslet december óta a többszörösére 
emelkedett. Arra számítanak, hogy a fogyatékkal élők 5-6 százalékos foglalkoztatási 
szintje akár 10 százalékra is emelkedhet. Felhívták a figyelmet arra, viszont, hogy a 
munkapiaci igazodás potenciálisan lassú folyamat, és elképzelhető, hogy a hirtelen 
megnövekedett kereslet nem találja meg a megfelelő kínálatot. 
 
A 2003-ról 2004-re bekövetkezett 3,15-szörös hozzájárulás emelésnek enyhe és 
csak átmeneti alkalmazkodási hatása volt. Technikai kivetítésünkben úgy számolunk, 
hogy az akkor megfigyelt változást arányosítjuk a mostanihoz, azt permanensnek 
tekintve és két éves adaptálási periódust feltételezve. Visszarendeződéssel azért 
nem számolunk, 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). 
 
 
Szakképzési hozzájárulás 

Felhasznált adatok 
 

 a szakképzési hozzájárulás éves adatai (zárszámadási törvények, 2002-2008) 

 szakképzési hozzájáruláshoz tartozó befizetés, kiutalás, nettó bevétel havi 
bontásban (APEH, 2005-) 

Jogszabályi háttér 
 
A szakképzési hozzájárulás intézménye lehetőséget ad minden versenyszférabeli 
munkáltató számára arra, hogy a fizetésre kötelezettet terhelő tb-járulék-alapjának 
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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.85 
 
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 
februárban 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 közel lineárisan emelkedik, és ebbe az emelkedésbe a 
költségvetés előirányzatai illeszkednek. Mivel a bevételek növekedési üteme a 
versenyszféra bér- és keresettömegének változásához áll közel (költségvetési 
szervek a hozzájárulást nem fizetik), előrejelzési horizonton is ezt használjuk. 
 

III.4. Fogyasztáshoz kapcsolódó adók 

III.4.1. Áfa 
 
Felhasznált adatok 
 

 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) (KSH, 2002-2007) 

 Bruttó befizetés és kiutalás napi adatok (Magyar Államkincstár, 2009) 

 Havi áfa adatsorok (Pénzügyminisztérium, 2002-2009) 

 Fogyasztási kiadás (KSH Nemzeti Számlák, 1995-2007) 

 2010. évi költségvetési törvény (Pénzügyminisztérium, 2010) 

 Áfa bizonylatsoros bevallási adatok (APEH, 2008-2009) 

Jogszabályi háttér 
 
A kivetítés a 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseit veszi alapul. A 2010 és 2014 
közötti időhorizonton a kivetítés szempontjából releváns változás a távfűtés korábbi, 
18 százalékos kulcsból 5 százalékos kulcsba történő átsorolása 2010. január 15-től. 
 
  

                                            
85 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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Módszertan: 

Az adóalap meghatározása 
 
Az ÁFA bevételek előrejelzéséhez három adóalapot használunk: A vásárolt 
fogyasztást, a lakossági beruházást és a kormányzati szektor dologi kiadásait. (Az 
adóalapok kivetítésének részletes módszerét lásd a III.1. fejezetben.) 

Az elvi kulcs és az adóbevétel maghatározása 
 
Vásárolt fogyasztásból származó áfa-bevétel 
 
A vásárolt fogyasztásból származó áfa-bevétel meghatározásához három 
háztartástípust különböztetünk meg: aktív (legalább egy foglalkoztatott a 
háztartásban), nyugdíjas és egyéb inaktív háztartások. Ennek oka, hogy ezen 
háztartástípusok fogyasztási szerkezete eltérő, az egyes áfa kulcsokba tartozó 
termékek és szolgáltatások más-más súlyt képviselnek fogyasztói kosarukban. Ebből 
kifolyólag a három háztartástípushoz eltérő elvi áfa kulcs tartozik. 
 
Első lépésben a HKF alapján meghatározzuk a három háztartástípus súlyát az 
összes háztartáson belül. A háztartások eloszlása a kivetítési horizonton a 
létszámbeli változásoknak megfelelően alakul. A foglalkoztatottak száma 
makropályából, a nyugdíjasok száma saját előrejelzésből származik, míg a teljes 
népesség esetében a KSH Népességtudományi Intézete számait vettük át. Az 
inaktívak száma maradékelven adódik. A háztartások 2007-es megoszlása a HKF-
ből származik, a kivetítési horizonton ezt tekintjük kiindulópontnak. A jövőbeli 
eloszlás meghatározásához a létszámbeli megoszlás dinamikáját használjuk. Az elvi 
kulcs előállításának következő lépése a fogyasztási szerkezet aktuális áfa kulcsok 
szerinti összeállítása háztartástípusonként. Ehhez a 2007-es HKF-ben szereplő 
adatokat használjuk, valamint az utolsó rendelkezésre álló vásárolt fogyasztás 
tényadatot (2007). Ennek eredményeképpen minden háztartástípus esetében négy 
csoport adódik (0%, 5%, 18% és 25%) 
 

, 

 
ahol t az év indexe; k a háztartástípusé (aktív, nyugdíjas, egyéb inaktív); j az 
adókulcs szerint megkülönböztetett termékcsoportoké (a négy csoporthoz tartozó 
adókulcs rendre 0%, 5%, 18% valamint 25%); végül i a j-ik termékcsoport egyes 
termékeié. 

: azon termékek súlya, amelyek a j. csoportba tartoznak t évben. 

 
A kapott súlyok segítségével meghatározzuk az egyes adókulcs-csoportokhoz 
tartozó nominális fogyasztást. 

 

ahol: 
 

:  a k-ik háztartástípus t-évi nominális vásárolt fogyasztása a j-ik csoportból; 

:  a k-ik háztartástípus vásárolt fogyasztása 
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A háztartástípusok vásárolt fogyasztásának előrejelzésének folyamán a HKF-
ből származó megoszlást vettük alapul, melyet a háztartástípusok számának 
megoszlásának változásával korrigáltunk. 

 
A következő lépésben ár- és jövedelemrugalmasságok segítségével vetítjük ki a 
fogyasztási szerkezet alakulását. Az ár- és jövedelemrugalmasságok kiszámításához 
a KSH Háztartási Költségvetési Felvételének (HKF) 2002-2007-es állományait és a 
nemzetközi szakirodalomban becsült rugalmassági együtthatókat használtuk fel.  
 

 

ahol: 

 : a k-ik háztartás t-évi nominális vásárolt fogyasztása a j-ik csoport termékeiből; 

 a k-ik háztartás t-évi rendelkezésre álló reáljövedelme; 

: a j-ik csoport jövedelemrugalmassága a k-ik háztartástípus esetében; 

: a j-ik csoport árrugalmassága a k-ik háztartástípus esetében; 

: a j-ik csoport relatív árváltozása (t + 1) évben. 

 
Az egyes áfa-kulcsok szerinti fogyasztási csoportokhoz tartozó jövőbeli súlyokat az 
alábbi képlet alapján kapjuk: 

 

ahol  
: a k-ik háztartástípus esetében a j-ik csoport (t + 1) évi súlya. 

 
A háztartástípusonkénti elvi kulcs meghatározása: 

 

ahol: 
:  felülről számított elvi kulcs (t + 1) évre a k-ik háztartástípusra; 

:  j-ik termékcsoporthoz tartozó áfa kulcs. 

 
Végül az elvi kulcs alapján kiszámíthatjuk a vásárolt fogyasztásból származó áfa-
bevételt az egyes háztartástípusokra. 
 

 

ahol:  

: a (t + 1) évhez tartozó elvi kulcs k-ik háztartástípus esetében; 

: a k-ik háztartástípus (t + 1) évi vásárolt fogyasztása. 

 
Az aktív, nyugdíjas és egyéb inaktív háztartások esetében külön jelezzük előre a 
fogyasztási szerkezetük változását. Ehhez külön áfa-kulcsonként kiszámoltuk 
ezeknek a háztartástípusoknak a jövedelemrugalmasságát és árrugalmasságát, 
melyet állandónak feltételezünk a kivetítési horizonton, továbbá a három 
háztartástípus jövedelemváltozását is előrejeleztük. Ehhez a Háztartási Költségvetési 
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Felvétel 2006. évi háztartási állományából indultunk ki: mindhárom háztartástípus 
esetében kiszámoltuk a munkajövedelmek, a nyugdíjak és a pénzbeli társadalmi 
juttatások megoszlását a háztartások nettó jövedelmén belül. Ez a következő 
táblázatban található. 

  
Aktív 

háztartások 
Nyugdíjas 

háztartások 
Egyéb inaktív 
háztartások 

munkajövedelmek 84,3% 12% 40,8% 

nyugdíjak 6,3% 84,8% 8,2% 

társadalmi juttatások 9,4% 3,2% 51% 

 
Ezt a három típusú jövedelmet az alábbiak szerint indexáltuk fel 2014-ig: a 
munkajövedelmeket a nemzetgazdasági nettó átlagbér és a létszám szorzatának 
dinamikájával; a nyugdíjakat az összes nyugdíjkiadás-tömeg növekedésével; 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 arányaikkal súlyoztuk. 
A 2006-os jövedelemtípusok megoszlását ezekkel indexáltuk fel az egyes 
háztartástípusok esetében, és ebből adódik a háztartástípus-szintű 
jövedelemváltozások előrejelzése 2014-ig. 
 
A vásárolt fogyasztásból származó áfa-bevétel tehát: 
 

 

 

Rugalmasságok számítása 
 
Az ár- és jövedelemrugalmasságok számítása a Háztartási Költségvetési Felvételén 
(HKF) alapszik, és keresztmetszeti, illetve panelbecslést alkalmaztunk. 
 

 ,  

 
ahol: 

:  az i. háztartás által a j. áfa-kulcsba tartozó termékből vásárolt mennyiség t 

évben;  

: a j. áfa-kulcsba tartozó termékek relatív árszínvonala t évben;  

: az i. háztartás rendelkezésre álló reáljövedelme t évben; 

: az i. háztartás létszáma t évben; 

:  sajátár-rugalmasság; 

:  jövedelemrugalmasság. 

A rugalmasságokat három háztartástípusra számoltuk ki: aktív háztartások, 
nyugdíjas háztartások, egyéb inaktív háztartások. Ezt követően ezen 
háztartástípusok rendelkezésre álló reáljövedelmét és arányát is előrejelezzük 2014-
ig. 
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Lakossági beruházásból származó áfa-bevétel 
 
A jelenlegi szabályozás szerint ezen kategóriába tartozó termékek és szolgáltatások 
után a normál kulcs szerinti áfát kell megfizetni. 
 

 

 
A lakossági beruházásokból származó áfa-bevétel az alábbi képlet alapján 
számítható ki: 

 

 

ahol:  

: felülről számított normál kulcs; 

: lakossági beruházás (t + 1) évben. 
 
A kormányzati szektor dologi kiadásaiból származó áfa-bevétel 
 
A kormányzati szektor fogyasztási szerkezetére vonatkozó információ hiányában az 
elvi kulcs ugyanazon fogyasztási szerkezetből adódik, mint a vásárolt fogyasztás 
esetében. 
 
áfa-bevétel: 
 

 

ahol: 

: a (t + 1) évre vonatkozó elvi kulcs; 

: termékek és szolgáltatások vásárlása, előirányzat. 
 

Összesített áfa-bevétel 
 
Az összesített nettó áfa-bevétel a bruttó befizetések és a visszautalások 
egyenlegéből adódik, így a nettó áfa-bevétel alakulását ez a két tényező együttesen 
határozza meg. 2009 második negyedévéig a visszautalás/bruttó befizetés arány 40 
százalék körül ingadozott. 2009 harmadik és negyedik negyedévben viszont 35 
százalékra csökkent.  Annak eldöntése, hogy a visszautalásokban bekövetkezett 
csökkenést tartós vagy átmeneti hatásként építjük-e be módszertanunkba, a március 
elején érkező kincstári jelentésben szereplő adatok alapján történik. 
 

 

 
ahol: 
 

:  korrekciós tényezők az adócsalás, adóeltitkolás (pl. számlaadás 
elmulasztása), a fennálló adóhátralék (különösen csőd, illetve felszámolása 
eljárás alatt lévő gazdálkodó szervezetek esetében) és egyéb statisztikai hiba 
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miatt. A korrekciós tényezőket a 2006-2009 közötti adatok alapján illesztjük a 
teljes előrejelzési horizontra. A 2006 előtti éveket az adatokban lévő 
strukturális törések miatt nem használjuk fel (pl. EU csatlakozás hatása, áfa 
visszatérítésekkel kapcsolatos politika változása, EVA bevezetése). A 
korrekciós tényezőket a technikai kivetítés horizontján változatlannak 
tekintjük.86

 

 

:  a (t + 1) évre vonatkozó eredményszemléletű korrekció (ld. lent) 
Az adott naptári évben befolyt áfa-bevételeket (pénzforgalmi szemléletű áfa-bevétel) 
az ESA-híd segítségével tudjuk „kitisztítani” úgy, hogy a kapott bevételi összeg az 
áthúzódó tételeket már ne tartalmazza, kizárólag az adott évre vonatkozó áfa-
bevételeket mutassa (eredményszemléletű áfa-bevétel). 
 
Tekintve, hogy a makropályából származó adataink eredményszemléletűek, így a 
módszertan eredményeképp kapott áfa-bevétel is eredményszemléletű. Az ESA-híd 
a kapott eredmény pénzforgalmi szemléletűvé alakítása miatt szükséges. 
 
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 a fizetési kötelezettségeiket is teljesítik87. 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 + 1) évre vonatkozó ESA hidat az alábbi képlet szerint kapjuk 
meg: 

 

ahol: 

:  januári befizetések (t + 1) évben (import áfa nélkül88); 

: a (t + 1) év március 31-ig visszafizetett ÁFA; 

: januári befizetések (t + 2) évben (import áfa nélkül); 

: a (t + 2) év március 31-ig visszafizetett ÁFA. 
 
A t+1-ik időszakra vonatkozó ESA-híd előállításakor a bruttó befizetések és 
visszafizetések múltbeli alakulását tekintjük kiindulópontnak. Első lépésben 
meghatározzuk a bruttó befizetés összegét a nettó, eredményszemléletű áfa- bevétel 
arányában. Ezt követően a visszafizetéseket számítjuk ki a visszafizetés/bruttó 
befizetés arányra tett feltételezésünket felhasználva. Végül pedig 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. 
 

                                            
86

 A feketegazdaságot vizsgáló bizottság utolsó jelentésében arra az eredményre jutott, hogy a 
fehéredési folyamat 2009 első félévében lezárult, további fehéredés csak új intézkedések esetén 
várható. 
87

 Kivéve import áfa esetében, mivel itt a fizetési kötelezettség a termék behozatalának időpontjában 
keletkezik. 
88

 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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: a MÁV áfa visszatérítésére vonatkozó megállapodás hatása. Az Európai 
Bíróság 2009. tavaszi ítéletét követően a MÁV-nak járó közel 15 milliárdos 
visszatérítést a költségvetés nem fizette vissza a vasúti cégnek, hanem 
megállapodott arról, hogy 2010 folyamán ennek az összegnek az erejéig nem kell 
adót fizetnie (ez praktikusan azt jelenti, hogy a MÁV 2010 nyár végéig nem fizet majd 
nettó áfa-t a költségvetésbe). Ez ugyan nem érinti az ESA-95 szerinti deficitszámokat 
a két év vonatkozásában, de a hazai pénzforgalmi előrejelzésnél figyelembe veendő 
tényező. 
 

III.4.2. Jövedéki adó  
 
Felhasznált adatok 

 Szabadforgalmi, adójegy, kulcsváltozás valamint adóbevételi adatbázisa 
(VPOP, a Pénzügyminisztérium hozzájárulásával, 2005-2009) 

 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) (KSH, 2002-2007) 

 Árszínvonal, éves fogyasztói árindex az egyes jövedéki termékekre (KSH, 
2005-2009) 

Jogszabályi háttér 
 
A kivetítés a 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezéseit veszi alapul. A technikai 
kivetítés szempontjából releváns utolsó módosítás 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 feltehetően haladni fog 2018-ig (pl. lineárisan elosztott emelések a 
minimum szintig az adott időszakon), tehát a jövedéki adótételeket a kivetítési 
horizonton nominális értelemben fixnek tekintjük. 
 
Módszertan 

 Az adóalap meghatározása 
 
A jövedéki adó alapja a jövedéki adóköteles termék belföldön előállított vagy 
belföldre behozott mennyisége. A kivetítési horizonton bázisként mindig az előző évi 
szabadforgalmi mennyiséget használjuk. 
 

 A mennyiségváltozás előrejelzése 
 
Az egyes jövedéki termékek mennyiségében bekövetkező változást ár- és 
jövedelemrugalmasságok segítségével határozzuk meg az alábbi képlet szerint: 
 
Benzin: 
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ahol: 

: a vásárolt benzin mennyisége t évben; 

: a rendelkezésre álló reáljövedelem t évben; 

: a benzin jövedelemrugalmassága; 

: a benzin árszínvonala (t + 1) évben (tartalmazza a jövedéki adótételt) 

: a benzin relatív (inflációt meghaladó) árváltozása; 

: a benzin árrugalmassága; 

c: konstans 
 
Dízel: 

 

ahol: 

:  a vásárolt dízel mennyisége t évben; 

:  a reál GDP értéke t évben; 

:  a dízel jövedelemrugalmassága;89 

: a dízel árszínvonala (t + 1) évben (tartalmazza a jövedéki adótételt); 

: a dízel relatív (inflációt meghaladó) árváltozása; 

:  a dízel árrugalmassága; 

c: konstans. 
 
Cigaretta: 

 

 
ahol: 

: a vásárolt cigaretta mennyisége t évben; 

:  a rendelkezésre álló reáljövedelem t évben; 

:  a cigaretta jövedelemrugalmassága; 

: a cigaretta árszínvonala (t + 1) évben (tartalmazza a jövedéki adótételt); 

: a cigaretta relatív (inflációt meghaladó) árváltozása; 

:  a cigaretta árrugalmassága; 

c:  konstans. 

                                            
89 A dízel jövedelem – és árrugalmassága nem HKF-en alapuló becslés eredménye, hanem a dízel 

szabadforgalmi mennyiségének és a reál GDP idősoros negyedéves regressziójából származik. A 
kapott eredmény a téma nemzetközi irodalmában szereplő értékekkel konzisztens. Lásd pl. 
http://www.usaee.org/usaee2008/submissions/Presentations/Dahl.pdf 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/eefb/en/EEFEN_vol2_no1.pdf 

http://www.usaee.org/usaee2008/submissions/Presentations/Dahl.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/eefb/en/EEFEN_vol2_no1.pdf
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Egyéb jövedéki termékek: 
 

 

ahol: 

: 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 + 1) évben (tartalmazza a jövedéki adót); 

: az i. jövedéki termék relatív (inflációt meghaladó) árváltozása; 

: az i. jövedéki termék árrugalmassága. 

 
Tételenkénti jövedéki adóbevétel 

 

ahol: 

: az i. jövedéki termékből származó jövedéki adóbevétel; 

: az i. jövedéki termék jövedékhez tartozó adótétel. 

Jövedékiadó-bevétel 

 

ahol: 

: mezőgazdasági termelők, valamint vízi légi közlekedést üzemeltetők 
jövedéki adójának kiutalása;90 

: korrekció a 2009 év végi „adójegy-tárazási roham” miatt; 

: a jövedéki adó bevallási és befizetési szabályozása alapján az 
eredményszemléletű adóbevételen egy hónapos korrekciót hajtunk végre, kivéve a 
dohánytermékekből származó bevételek esetében, ott két hónapos a korrekció 
mértéke. 

; 

; 

; 

ahol:  a t év januári befizetése; 

: a t év januári befizetése dohánytermékek után; 

: a t év februári befizetése dohánytermékek után. 

                                            
90

 A kiutalás alapjául szolgáló dízelmennyiség 2004 és 2009 között stabil volt, 314 M liter. A technikai 
kivetítés teljes időhorizontján ezt a mennyiséget változatlannak tekintjük. 



 
 

101 

III.4.3. Regisztrációs adó  
 
Felhasznált adatok 
 

 Regisztrációs adóbevételek havi bontásban környezetvédelmi kategória és 
adókategória szerinti bontásban (VPOP, Pénzügyminisztérium 
hozzájárulásával, 2005-2009) 
 

A Pénzügyminisztérium hozzájárulásával a VPOP 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 adó mértékében, illetve a technikai kivetítés egyéb más aspektusa 
szempontjából releváns változás 2007 óta nem történt. 
 
Módszertan 

Az adóalap meghatározása 
 
A technikai kivetítés bázisa a 2009-ben Magyarországon újonnan forgalomba 
helyezett gépjárművek száma. 

A forgalomba helyezett autók számának előrejelzése 
 
Az újonnan forgalomba helyezett autók számának alakulására a következő feltevést 
tesszük a 2010-2014 horizonton (a piaci szereplők prognózisaival és szakértői 
információkkal összhangban): a teljes időszakon figyelembe vesszük, hogy az újautó 
értékesítéseket a hitelezési szabályok szigorítása jelentősen befolyásolja. Az 
értékesített járműveken belül a hitelre vásárolt, illetve lízingelt autók számát mutató 
statisztika hiányában, a lakásvásárlások 50 százalékos finanszírozási arányát 
tekintjük érvényesnek az autópiacra vonatkozóan is. A prognózisnál azzal 
számolunk, hogy a hitelre vásárolt, illetve lízingelt járművek száma 2014-re csak a 
válság előtti szint 50 százalékát éri el, míg az önerőből finanszírozott járművek 
száma a válság előtti szintre tér vissza. Összességében arra számítunk, hogy az 
újonnan forgalomba helyezett autók száma 2014-re éri el a 2008-as szint 75 
százalékát. Az idei év első két havi regisztrációs adó bevételei arra utalnak, hogy a 
válságból való kilábalás lassú folyamat lesz. Ezek alapján 2010-ben 58 ezer eladott 
autóval számolhatunk. 2011 és 2014 között pedig exponenciális trendet alkalmazva 
kapjuk az előrejelzés alapjául szolgáló autók számát. 

Az egyes adókategóriánkénti adóbevétel meghatározása 
 
A 2006 és 2009 közötti időszakra adókategóriánként áll rendelkezésünkre a 
regisztrációs adóból származó bevétel. Ez alapján minden adókategória esetében 
meghatározzuk az átlagos adótételt. Mivel a regisztrációs adó ezen időszak alatt 
nem változott, továbbá a kivetítési horizonton sem számolunk adóváltozással, ezt az 
átlagos adótételt változatlannak tételezzük fel. 
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2008-ról 2009-re a forgalomba helyezett autók összetételéről elmondhatjuk, hogy a 
kisautók (1500 ccm-ig) súlya csökkent. Ennek hátterében valószínűleg a válság 
hatására beszűkülő hitelkínálat és a rendelkezésre álló jövedelem csökkenése állhat. 
A lakosság által hitelre vásárolt autókon belül kisebb teljesítményű autóknak volt 
nagyobb súlya. A hitelezési szabályok szigorítása miatt úgy gondoljuk, hogy a 
kisautók súlya a 2009-es szinthez képest nem változik, a piac helyreállása után sem 
tér vissza a válság előtti szintre. A nagy teljesítményű autókra kivetett vagyonadó új 
autókra gyakorolt hatását marginálisnak tekintjük, véleményünk szerint ez a hatás a 
használtautó piacot érinti hátrányosabban. A fentiek értelmében a Magyarországon 
elsőként forgalomba helyezett autók eloszlásában nem feltételezünk változást 2009-
hez képest. 
 
13. ábra: Forgalomba helyezett személyautók számának alakulása 

adókategóriánként (2007 = 100%) 

 
 
Az i-ik adókategóriából származó regisztrációs adóbevétel 
 

 

ahol: 

:  az i. adókategóriából származó regisztrációs adóbevétel t évben; 

:  az i. adókategória súlya; 

:  a t évben forgalomba helyezett autók száma; 

:  az i. adókategóriához tartozó átlagos adótétel. 

Regisztrációs adó-bevétel 
 
Az autók forgalomba hozásából származó regisztrációs adó-bevétel tehát:  
 

. 

 
A motorkerékpárok forgalomba helyezéséből adódó regisztrációs adóbevételt a 
fentiekhez hasonló módszerrel kapjuk meg. 
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14. ábra: Forgalomba helyezett motorkerékpárok számának alakulása 

adókategóriánként (2007 = 100%) 

 
 

III.5. Lakossági befizetések 

III.5.1. Személyi jövedelemadó 
 
Felhasznált adatok 
 

 A személyi jövedelemadó bevallásokból készített összefoglaló táblázatok (4-
es és 5-ös közlési táblák), kifizetői adó (jövedelemsávok szerinti összevont 
adóalap, adókedvezmények, adójóváírás, számított adót, kedvezményekkel 
csökkentett adó és az adófizetési kötelezettség) (APEH, 2007-2008) 

 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) 

 
Jogszabályi háttér 
 
A személyi jövedelemadóra vonatkozó jogszabályok gyakran változtak az elmúlt 
években, akár év közben is. 2010-ben és 2011-ben is jelentősen emelkedik az alsó 
sávhatár, így az adózók nagy része egy kulccsal fog adózni. Új elvet jelent 2010-től a 
szuperbruttósítás, miszerint az adót a bruttó kereset munkáltatói járulékkal emelt 
összege után kell fizetni, ennek megfelelően változik az adójóváírás intézménye is. 
2010-től megszűnik a különadó, egyes adókedvezmények is megszűntek, valamint 
közteherkötelessé váltak egyes természetbeni illetve korábban adómentes juttatások. 
Az SZJA és az adójóváírás 2008-2011 között érvényes szabályait az alábbi két 
táblázat foglalja össze.  
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29. táblázat: SZJA szabályai 2008-2011 között 

SZJA (különadóval) Kulcs 1 Kulcs 2 Kulcs 3 Sávhatár 1 Sávhatár 2 

2008 0,18 0,36 0,4 1700000 7137000 

2009 0,18 0,36 0,4 1900000 7446000 

2010 0,17 0,32 - 5000000 - 

2011 0,17 0,32 - 15000000 - 

30. táblázat: Adójóváírás szabályai 2008-2011 között 

Adójóváírás Mértéke 
Éves 

maximuma (Ft) 
 Korlátja (Ft) 

 Fokozatos 
megállításának 

mértéke 

 Fokozatos 
megállításának 

határa (Ft) 

2008 0,18 136 080 1 250 000 0,09 2 762 000 

2009 0,18 136 080 1 250 000 0,09 2 762 000 

2010 0,17 181 200 3 188 000 0,12 4 698 000 

2011 0,17 181 200 3 188 000 0,12 4 698 000 

 
 

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 törvénymódotításokról szóló 2009. 
évi CXVI. törvényben foglalt módosítások következtében 2010. január 1-től 
megváltozott. 
 
Módszertan  
 
Az összevont adóalap előrejelzése: 
 
A munkaviszonyban lévő alkalmazottak, a kivétet elszámoló egyéni vállalkozók, a 
mezőgazdasági őstermelők és az adóterhet nem viselő járandóságot vallók 
jövedelmeit külön kezelve és a 2008-as összevont adóalapból levonva egy ötödik 
„egyéb jövedelem” kategóriát képzünk. Az egyéb jövedelem (zárójelben a 2008-as 
adatok: 410 Mrd) kategóriában kezeljük a nem önálló tevékenységek közül a más 
nem önálló tevékenységből származó jövedelmeket (legnagyobb 248 Mrd), a nem 
önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítést (2,6 Mrd), a végkielégítésnek adott 
évben figyelembe vett részét (14,3 Mrd), az előző évi végkielégítésnek adott évben 
figyelembe vett részét (8,8 Mrd). Ugyanide tartozik az önálló tevékenységek közül a 
más önálló tevékenység (98,1 Mrd, itt vannak például az ingatlannal kapcsolatos 
egyes jövedelmek) és az egyéb tevékenységekből az adóterhet nem viselő 
járandóságokon kívül minden.91 
 

                                            
91

 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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 Ezen öt jövedelemkategóriát vezetjük tovább az előrejelzési horizonton minden 
jövedelemsávban a következő indexálással: 
 
1) munkaviszonyban lévő alkalmazottak jövedelmét 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 szintén változatlan nominális szinten tartva 
(egyik sem változékony a tapasztalat alapján); 4) az adóterhet nem viselő 
járandóságot vallók átlagjövedelmét 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, mely így szintén 
jövedelemsávosan is rendelkezésünkre áll. 2010-től a szuperbruttósítás miatt 1,27-es 
korrekciós szorzót is használunk az adóterhet nem viselő járandóságok kivételével. 
 
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. 17 
százalékos és 32 százalékos kulcsokat használva és 2010-ben még 5 milliós, 2011-
től kezdve 15 milliós sávhatárt alkalmazunk. Végül az adott jövedelemsávhoz tartozó 
indexált létszám kategóriával szorozva számított személyi jövedelemadó tömegeket 
kapunk, melyeknek összege az adott évi számított összevont személyi 
jövedelemadó. 
 
A 2008-as adatokból így számolt összevont adóalapot összehasonlítva a valós 2008-
as összevont adóalappal adódik az összevont adóalap korrekciónk, melyet a teljes 
előrejelzési horizonton tovább vezetünk. 
 
Az adójóváírás előrejelzése: 
 
A munkaviszonyban lévő alkalmazottak jövedelemsávonkénti előrejelzett 
átlagjövedelmére vetítjük az adójóváírás adott évben érvényes képletét. A 
jövedelemsávonkénti átlagos adójóváírást utána az előrejelzett létszámmal 
felszorozva megkapjuk a „számított” adójóváírást, amelyet aztán egy 
jövedelemsávonkénti korrekciós függvényt alkalmazva kapjuk meg a „valódi” 
előrejelzett adójóváírás-tömeget. 
 
A korrekciós függvényt 2008-ban a tényadatok alapján (a tényleges adójóváírás 
jövedelemsávonkénti ismeretében) pontosan meg tudjuk határozni, az előrejelzési 
időszakban pedig egy, a 2008-as alak alapján képzett polinomiális függvény 
segítségével jelezzük előre. 
 
A korrekció ott, ahol az adójóváírást érvényesítők száma jelentősen nem tér el a 
munkaviszonyban lévők számától, a számolt és a 2008-as valós, érvényesített 

adójóváírás súlyozott átlaga ( ). Az adójóváírás kifutó szakaszában a korrekciós 
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tényező ( ) a munkaviszonyból származó jövedelem (J) függvényében a 
következőképpen változik: 
 

 

 
ahol  és  az adójóváírás törvényben meghatározott alsó és felső 

korlátja, 2008-ban rendre 1 250 000 és 2 762 000 forint. 
 
 
 
Az adóterhet nem viselő járandóságokra eső adó előrejelzése: 
 
Az adóterhet nem viselő járandóságokra vonatkozó, jövedelemsávonkénti 
előrejelzésünkre (ld. fentebb) vetítjük az éves aktuális adótáblát, majd a létszámmal 
felszorozva kapjuk meg az adóterhet nem viselő járandóságok adóját. 
 
Az adókedvezmények előrejelzése: 
 
Az adójóváírás és az adóterhet nem viselő járandóságok adója mellett a következő, 
2010-ben érvényben lévő adókedvezményekkel csökkentjük a számított adót 
(zárójelben az indexálás módja). 

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 (külső kereslet változásával). 

4) A súlyos testi fogyatékosság miatt levonható összeg (2010-ig a minimálbér 
növekedési ütemével, onnantól a technikai kivetítés módszertanának megfelelően 
nominál fixen). Ez év közben is érvényesíthető, 11/12-es pénzforgalmi korrekciót 
végzünk. 

5) A lakáscélú hiteltörlesztés kifutó adókedvezménye (fix éves csökkentés). 

6) A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény (nominál fix). 

7) A felnőttképzés kedvezménye (inflációval). 
 
Az elkülönülten adózó jövedelmek adójának előrejelzése: 
 
A 2008-as személyi jövedelemadó bevallások alapján készült 4-es APEH közlési 
tábla szolgál kiindulásul, mely összegzi a bevallók elkülönülten adózó jövedelmeit és 
azok adóját (161-184 sorok).  
 
A társasági nyereségadó alap előrejelzésünkkel konzisztens indexálással jelezzük 
előre a tulajdonosi típusú jövedelmek: 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 2009-ben külön korrekciót végzünk, hogy a 2009-es költségvetési szintű 
pénzforgalmi tényadatot visszakapjuk. 
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Nominál GDP-vel indexáljuk a gazdasági tevékenységek ingadozásához kapcsolható  
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 illeték előrejelzésünkkel 
konzisztensen tartalmazza az ingatlanpiaci tranzakciókra vonatkozó feltevésünket. 
 
A magánszemélyekhez nem köthető személyi jövedelemadó előrejelzése: 
 
Előrejelzésünk 2008 és 2009-es adatokon alapszik. 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: inflációval vezetjük 
tovább. 

 A külföldi illetőségű magánszemélyt terhelő szja: bértömeggel vezetjük 
tovább. 

 A kamatjövedelmet terhelő 20 %-os személyi  jövedelemadó: lásd alább. 

 Természetbeni juttatások után a kifizetőt terhelő  54%-os szja: lásd alább. 
 
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 pénzügyi számlák elemzésekor két stilizált tény tűnik jelentősnek.  
 
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 alábbi 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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31. 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 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) kiszámolt 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). 

 
Bár 2008 utolsó negyedében megfigyelhető a háztartások kamatozóeszköz-
állományának relatív növekedése az összes pénzeszköz arányában, a 
portfólióátrendeződés aggregált szempontból csekély, és a következő negyedekben 
enyhén visszafordul. Ez a stilizált tény arra utal, hogy a háztartások 
portfólióátrendezésének jelentősége a magas 2009-es adóbevételekben 
elhanyagolható, és a válság elsősorban a magas kamatlábakkal járult hozzá a 2009-
ben megfigyelhető magas adóbevételhez. 
 
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).   
 
Az előrejelzés bizonytalansága abból adódik, hogy nem ismerjük pontosan a 
háztartások kamatozó eszközeinek és biztosításainak lejárati struktúráját, vagyis 
csak becsléssel tudunk élni azzal kapcsolatban, hogy milyen késleltetéssel hat a 
betéti kamatlábak várható mérséklődése az adóbevételre. (Azt azonban tudjuk, hogy 
a kamatadóval érintett eszközök nagy része legfeljebb egy éves lejáratú.)  
 
A háztartások kamatozó eszközeinek állománya a 2009-es év folyamán minden 
negyedben nőtt, így ez a tényező az áthúzódások miatt 2010-re enyhe növekedést 
jelez (melynek mértékét a legfrissebb adatok alapján fogjuk meghatározni). A betéti 
kamatlábakra a 2009-es értékekhez képest – késleltetett hatással érvényesülő – 
csökkenő tendencia várható, a kamatlábat az MKKT hozamelőrejelzéséből fogjuk 
venni. A bevezetési hatásokkal kapcsolatban konzervatív becsléssel élünk: 
feltételezzük, hogy ezek 2010-ben már nem játszanak szerepet.92 
 
Hosszú távon a kamatozó eszközök állománynövekedése a nominális GDP 
növekedési ütemének feleltethető meg. A hozamok hatását az adóbevétel 
növekedésére úgy határozzuk meg a távolabbi években, hogy a makropályán 

                                            
92

 Bevezetési hatásnak tekinthető, hogy míg egy 2006 augusztusában kötött hároméves életbiztosítás 
lejártakor kapott szolgáltatás után a biztosítás tulajdonosa 2009-ben fizetett kamatadót, a 2010-ben 
lejáró hasonló biztosítás lejárati szolgáltatása után már kell kamatadót fizetni.  
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előrejelzett hozam azonos évi és előző évi hozam számtani átlagát vesszük. A 
bevezetési hatásokat a távolabbi években nullának vesszük.  
 
A 2009-ig adómentes béren kívüli juttatásokból származó közterhek előrejelzése 
 
A 2009-ig adómentes juttatások öt csoportba oszthatók aszerint, hogy 2010-ben 
milyen adózási szabály alá esnek: (1) a juttatások egy része adómentes marad (pl. a 
munkáltató által biztosított számítógép- és internethasználat, ill. a kockázati 
életbiztosítás átvállalt díja) (2) egy részük után – bizonyos értékhatárig – a 
munkáltató kedvezményes, 25%-os adót fizet (vagyis a bruttó juttatás 20% közterhet 
tartalmaz – ebbe a kategóriába tartozik a helyi utazási bérlet, az üdülési csekk és a 
meleg étkezési utalvány); (3) egy részüket 54%-os szja, valamint az adóval 
megnövelt rész után 27%-os járulék terheli (vagyis a bruttó juttatás 48,87% közterhet 
tartalmaz – ide tartozik pl. a hideg étkezési utalvány); (4) egy részük teljes 
egészében adó- és járulékköteles (pl. napidíj); végül (5) adóterhet nem viselő 
járandóság a munkáltatói lakáscélú támogatás.  
 
Az előrejelzéshez elsőként a juttatások bruttó összértékének  2008 és 2010 közötti 
alakulását becsüljük meg a legfrissebb adatok alapján (a 2009-es adatok még nem 
állnak rendelkezésünkre). A bizonytalanság a viselkedési hatások előrejelzésének 
nehézségéből adódik. Elképzelhető, hogy egyes munkáltatók a korábbi juttatások 
értékét bérként fizetik ki, ahogy az is, hogy a juttatásokat bérkompenzáció nélkül 
eltörlik. Amennyiben az előbbit választják, annyiban a keletkező adó- és 
járulékbevételeket alulbecsüljük, amennyiben az utóbbit választják, felülbecsüljük 
azokat. Összességében a közgazdasági elmélet valószínűtlenné teszi, hogy a 
juttatások nagy tömegét kompenzáció nélkül megszűntessék. Ezt a feltételezést 
jelenleg csak indirekt bizonyítékok támasztják alá. A Pécsi Tudományegyetem és a 
Cafeteria Plaza együttműködésében 2009 decemberében készült felmérés 156 
vállalatról és intézményről gyűjtött információt a cafetéria rendszer 2010-es 
változásával kapcsolatban (a felmérés a vállalati alapsokaságra nem 
reprezentatív).93 A felmérésben részt vevő vállalatok több mint felében a béren kívüli 
juttatások keretösszege 2009-ről 2010-re változatlan marad, a vállalatok mintegy 
egyharmadában nő és csak egytizedében csökken. 
 
A különböző adózási szabályok alá kerülő csoportok közti átrendeződéssel 
kapcsolatban némileg felülvizsgáljuk októberi számításunkat. Az előrejelzés 
nehézségét az adja, hogy nem tudjuk, a vállalatok és munkavállalók hogyan 
reagálnak a természetbeli juttatások 2010-től érvényes adó alá vonására. 
 
Feltételezzük, 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. (Az 54%-os adókulcs alá eső 
juttatások teljes helyettesítését feltételezzük 2011-től, míg 2010-re átmenetileg e 
juttatások korábbi értéke egynegyedének megmaradására számítunk.) A fent 
hivatkozott felmérés szerint a vállalatok több mint háromnegyede vagy csak 
kedvezményes adózású elemeket hagy a cafetéria rendszerben, vagy ezekkel bővíti 
a korábbi cafetéria választékot. Ez alapján valóban a juttatások nagymértékű 
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 Poór József és Kolbe Tamás (kiadók): Változások a juttatások és a cafeteria-rendszerek 
menedzselése területén. Kézirat, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtundományi Kar, 
Menedzsment és HR Kutató Központ (MHR), 2009.  
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átrendeződésére számíthatunk. A továbbra is adómentes és a teljes mértékben adót 
viselő tételekről változatlanságot feltételezünk.  
 
A 2010 utáni évekre szóló előrejelzés kiszámításához feltételezzük, hogy a béren 
kívüli juttatások értéke – változatlan összetétel mellett – a bruttóbértömeg-indexet 
követi.  
 

III.5.2. 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 (PM, Önkormányzati adók osztálya, 
1991-2013) 

 
Jogszabályi háttér 
 
2010. január elsejével a visszterhes vagyonátruházás 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 bezetett egy új típusú illetékformát, mely 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. 
 

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. 
 
Öröklési illeték: a 2009. január elsején történt jogszabályváltozást követően a közeli 
hozzátartozók mentesültek az illetékfizetési kötelezettség alól 20 millió forintos 
forgalmi értékhatárig (kivéve gépjármű, azonban ez csupán fél milliárdos 
illetékbevétel tétel). Az APEH zárási összesítők 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. 
 
Ajándékozási illeték: az ajándékozási illetékből befolyt bevétel értékét a fogyasztás 
változásának megfelelően emeltük a vizsgált időhorizonton. 
 
Visszterhes ingatlan-átruházási illeték: A lakástranzakciók dinamikáját az új 
lakásépítések dinamikájával közelítjük (tehát a használt lakások tranzakcióit az új 
lakásépítésekkel összhangban állónak feltételezzük). Ezek alapján az illetékalap 
értéksávos adatai alapján megbecsülhető a kivetett illeték a jogszabályváltozás után, 
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az ebből származó teljes illetékbevétel azonban ennél kisebb mértékben esik vissza, 
mert az éves bevétel egy része korábbi években keletkezett követelésekből folyik be. 
(Tehát a vizsgált időhorizonton a követelésállomány enyhe csökkenésével 
számolunk.) Az új – a társasági részesedés megszerzésén keresztül közvetve 
szerzett ingatlantulajdonhoz kapcsolódó – illeték számszerűsítésében a PM 
előrejelzését fogadjuk el. 
 
Visszterhes gépjármű-átruházási illeték: az autópiaci eladások 2009-es nagymértékű 
visszaesését követően a 2010-2014-es időszakban fokozatos növekedéssel 
számolunk, feltételezve, hogy a használtautó-piac az újautó-piaccal együtt mozog.  
 
Eljárási illeték: az eljárási illetékből származó bevétel kismértékben visszaesett 2008-
ról 2009-re, a gépjármű- és ingatlaneladások csökkenése következtében, így a 2009-
es értéket a lakás és autópiacra tett, egyéb tételekkel konzisztens feltételezéseinkkel 
vezetjük tovább. 
 

III.5.3. Egyéb lakossági adóbefizetések (bérfőzési szeszadó és lakossági 
vámbevételek) 
 
Felhasznált adatok 
 

 bérfőzési szeszadó-bevétel (VPOP, 2002-2009) 

 az adó mértékére vonatkozó adatok (VPOP, 2002-2009) 

 

Jogszabályi háttér 
 
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény, 63-67§.  
 
Figyelembe vett jogszabályváltozás: 

 Az adó mértéke 1380 Ft-ra emelkedik (személyenként 50 liter 
pálinkamennyiség alatt, személyes fogyasztásra, egy liter 100% alkoholfokú 
szeszre számítva)  

 
A kivetítés módszertana 
 
A bérfőzdékben személyes fogyasztásra lefőzött szesz (hektoliterfokban kifejezett) 
mennyisége a gyümölcstermés, azaz leginkább az időjárás függvénye, de hosszabb 
távon a fogyasztói preferenciák változása is befolyásolja (fontos lehet még a 
kereskedelmi forgalomban kapható égetett szesz fogyasztói átlagára, de a bérfőzési 
szeszadó adóelőnye igen tetemes). 
   
A fogyasztói preferenciák változásától eltekintünk, illetve feltételezzük, hogy 
fejenként a lefőzött mennyiség 50 liter alatt alakul. A 2002-2009-es évek átlagos 
adóbevétele és adómértéke alapján visszaszámolt átlagos lefőzetett mennyiséggel 
számolunk 2010-2014 között, amihez még hozzájön az adóváltoztatásból származó 
többlet adóbevétel, amelyre egységnyi rugalmasságot tételezünk fel.  
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A lakossági vámbevételek, az egyéb lakossági adók részeként annak nagyjából 5%-
át teszik ki. Kivetítésekor az elmúlt 3 év átlagában nominálisan rögzítjük az 
előrejelzési horizonton. 
 

III.6. Családi támogatások és egyéb szociális juttatások 

III.6.1. Anyasági támogatás 
 
Felhasznált adatok 
 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 2006-2008 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (Kincstár), 2005. július - 2010. 

január 

 Élveszületések száma (KSH tényszámok és előrejelzések), 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 jogszabályváltozás nincs. 
 
Módszertan 
 
Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege megegyezik az öregségi 
nyugdíjminimum 225%-ával, ikergyermekek esetében pedig 300%-ával. A technikai 
kivetítésekben a fajlagos ellátást változatlannak tekintjük, azaz nem számolunk sem 
az öregségi nyugdíjminimum megemelésével, sem az ikerszületések teljes 
születésszámhoz viszonyított arányának megváltozásával. Az igénybevevők 
számának a jogosultakhoz viszonyított aránya szintén az utolsó tényadattal egyezik 
meg. Ezek a feltételezések a korábbi megfigyelésekre és a megfigyelések mögöttes 
folyamatainak stabilitására épülnek.  
 

III.6.2. Gyermekgondozási segély (GYES) 
 
Felhasznált adatok 
 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 1970-2008 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (Kincstár), 2005. július – 2010. 

január 

 Az igénybevevői létszám megoszlása a gyermekek száma, valamint a 

legfiatalabb gyermek kora szerint, 2008. április 

 0-3 évesek száma (KSH tényszámok és előrejelzések), 2001-2014. 
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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.) 

 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 
 
Az átlagos ellátási szintet változatlannak tekintjük a legutolsó tényadathoz képest, 
mert nem feltételezünk változást sem az öregségi nyugdíjminimum, sem az 
ikerszületéseknek az összes élveszületéshez viszonyított arányában. 
Az igénybevevői létszámot jogszabályváltozás hiányában változatlannak tekintenénk 
a 0-3 korévek létszámához képest, ami azt jelenti, hogy az igénybevevők aránya a 
jogosultakhoz képest változatlan marad. Ezt azonban 2010-től két módon kell 
módosítani egészen addig, amíg az új szabályok hatása teljes mértékben nem 
érvényesül, és nem alakul ki egy új, stabil szint: 
 

 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.) 

 A TGYÁS és a GYED szigorodó szabályai miatt lesznek olyan, a TGYÁS- és 
GYED- jogosultságukat elvesztők, akik ezen ellátási formák helyett GYES-t 
vesznek majd igénybe.  

 
A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete: 
 

 
 

 
 

 
 
ahol:  

: a GYES kiadások t évi nagysága; 
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: a t. évi ellátotti létszám; 

: a t. évi átlagos ellátási szint; 

:  az átlagos igénybevételi hányad, 2009; 

:  a referencia-népesség (0-3 évesek); 

:  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); 

: az öregségi nyugdíj kormányrendeletben rögzített legkisebb összege, 
2009. 

 

III.6.3. Családi pótlék 
 
Felhasznált adatok 
 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 2006-2008. 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (Kincstár), 2005. július – 2010. 

január 

 0-18 évesek száma (KSH tényszámok és előrejelzések), 2006-2014 

 családi pótlékban részesülők száma ellátás összege szerinti megoszlásban 

(Kincstár), 2006-2009  

 családi pótlékban részesülők száma korévenként, beteg – nem beteg 

megoszlásban (Kincstár), 2009. április 

 tanulmányokat végzők száma korév szerint a 2007-2008-as tanévben (OKM) 

 ált. isk. tanulók száma korév szerint (OKM) 

 
Jogszabályi háttér 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 
o végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) korm. rendelet 
o a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (amely meghatározzaa 

tanköteles kor határát) 
o 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: 
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 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. 

 Ezen felül módosítást igényelt még a létszámban, hogy a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 1999 óta hatályos módosítása értelmében azok, akik 
1998 előtt kezdték meg iskolai tanulmányaikat, legalább 16 éves korukig, azok 
pedig, akik 1998-ban, vagy az után léptek az 1. osztályba, azok legalább 18 
éves korukig tankötelesek. Mivel a tanulók 6-8 éves korukban kezdik el az 
iskolát, ennek az intézkedésnek a hatása 2010-2012-ben elosztva jelentkezik 
majd. Tekintve azonban, hogy a 16 évesek 97%-a, a 17 éveseknek pedig 
91%-a a tankötelesség előírásának hiányában is tanul, ez a 
szabályozásváltozás 2012-ben is csupán 0,7%-os növekedést okoz az ellátotti 
létszámban. 

 

Módszertan 
 
A technikai kivetítések során az igénybevevők létszámára a 0-18 korcsoport 
létszámából következtetünk oly módon, hogy a 18. életévük betöltése után is 
jogosultak összes ellátotti létszámon belüli arányát az utolsó tényadathoz 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. Az iskolaköteles korhatár felemelésének létszámra 
gyakorolt hatását a nem tanuló 16-17 éveseknek a számával közelítettük, és a 2009-
2010. évekre abban az arányban osztottuk fel a hatást, amilyen arányban az átlagos 
beiskolázási életkorból adódik. 
 
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. 
Technikai kivetítéseinkben változatlan jogszabályi környezetet, azaz változatlan 
ellátási összegeket feltételezünk. 
 
A leírtak 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: 
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ahol: 

: a családi pótlék kiadások t évi nagysága; 

: a t. évi ellátotti létszám; 

: a t. évi átlagos ellátási szint; 

: igénybevételi hányad a 0-18 évesek arányában, 2009; 

: a 21-23 éves igénybevevők aránya a 0-18 éves népesség arányában; 

: a referencia-népesség (0-18 évesek); 

: a tanulmányokat már nem folytató 16-17 évesek száma (becslés); 

: a családi pótlék átlagos ellátás (ellátástípusok súlyozott átlaga); 

 

III.6.4. Gyermeknevelési támogatás (GYET) 
 
Felhasznált adatok 
 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám éves adatai (KSH), 1993-2008 

 Átlagos ellátás és ellátotti létszám havi adatai (Kincstár), 2005. július – 2010. 

január 

 0-3 évesek száma (KSH tényszámok és előrejelzések), 2001-2014 

 
Jogszabályi háttér 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 
o 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, amiről a 
kivetítésben változatlanságot tételezünk fel. 
 
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 2009-es 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 
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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 2009, 

:  a referencia-népesség (2012. májusig a 3-8 évesek, ezt követően a 2-8 
évesek), 

  az öregségi nyugdíj jogszabályban rögzített legkisebb összege. 
 

III.6.5. 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. 
január 

 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. I. negyedév – 2009. III. negyedév 

 

Jogszabályi háttér 

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;  

o 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 
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terhességi és gyermekágyi segély kihasználása után (tipikusan a szülést 
követő ötödik hónap után) indul meg. 

 

Módszertan 
 
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: 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. 
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15. ábra: GYED kiadások kivetítése 

 
 
A jelenleg alkalmazott becslési módszer képlete, a 2010-2012-es korrekciós 
szorzókkal: 
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ahol:  

: 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; 

 mintából becsült átlagkereset a 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; 

: a keresetek kumulált növekedése 2009. és a t-ik év között; 

  a mintában szereplő egyes ellátottaknak a GYED-számítás alapját képező 

napi jövedelme; 

M:  a minimálbér összege. 
 
A fent bemutatott előrejelzési 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. 

III.6.6. 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. 

január 

 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 első három negyedéve 
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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 
 
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 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-en 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 t évi ellátotti létszám; 

:  a t évi átlagos ellátási szint; 

:  az átlagos igénybevételi hányad;  

 :  a referencia-népesség (0-2 évesek); 

:  a keresetek tárgyévre várt százalékos növekedése; 

:  azoknak az aránya a jelenlegi ellátottakon belül, akik a 

jogszabályváltozás után is jogosultak lesznek TGYÁS-ra. 
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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. 
 

III.6.7. Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások 
 
Felhasznált adatok 
 

 létszám, átlagos ellátás támogatás fajtánként havi bontásban (ONYF, 
2005.01.-2009.12.) 
 

 
Jogszabályi háttér  
 
Mezőgazdasági járadék: 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben és a 
168/1997 Korm. rendeletben a mezőgazdasági járadékot érintő változás nincs az 
előrejelzési horizonton. 
 
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka: 
A fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvényben, illetve a 168/1997 Korm. rendeletben a tételt érintő változás nincs 
előrejelzési horizonton. 
 
 
Polgármesterek nyugdíja és közszolgálati járadéka: 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. 
törvényben, illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvényben a tételt érintő változás nincs az előrejelzési horizonton. 
 
Kiváló és érdemes művészek, népművészet mesterei járadéka: 
A Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 
2004. évi CVI. törvényben a tételt érintő változás nincs az előrejelzési horizonton. 
 
Módszertan 
 
Az idősorokat megvizsgálva az elmúlt négy és fél évre vonatkozóan az ellátottak 
száma minden esetben csökken. Az ellátottak számát lineáris trenddel becsüljük 
előre. 
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16. ábra: Ellátottak létszámának változása (2005=100%) 

 
 
Mezőgazdasági járadék: 
A mezőgazdasági járadék egy főre jutó összegét nyugdíjindexszel vezetjük tovább, a 
törvényi szabályozásnak megfelelően. 
 

 
 
ahol  a jogosultak száma a t-ik évben,  az egy főre jutó transzfer mértéke az 

előző évben,  pedig a nyugdíjindexet jelöli.  
 
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések: 
Ehhez a tételhez tartozó egy főre jutó ellátási összeget a nyugdíjindexszel vezetjük 
tovább a jogszabályoknak megfelelően: 
 

 
 
ahol a jelölések azonosak a mezőgazdasági járadéknál használtakkal. 
 
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka: 
Ennek az ellátásnak az összegét az öregségi nyugdíjminimum határozza meg, így 
ezt nominálisan fixen tartjuk. 
 

 
 

ahol  az egy főre jutó transzfer mértéke 2009-ben,  pedig a jogosultak 
száma a t-ik évben. 
 

III.6.8. Különféle jogcímen adott térítések 
 
Felhasznált adatok 

 Közgyógyellátás kiadások megtérítése havi adatok központi költségvetés és 
önkormányzatok szerinti bontásban (OEP, 2007.01.-2009.12) 
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Jogszabályi háttér  

Közgyógyellátás:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nincs 
a tételt érintő változás az előrejelzési horizonton. 
 
Módszertan 

A közgyógyellátást a 2007-2009 évek tényadataira támaszkodva lineáris trenddel 
becsüljük előre. 

A módszer során nem vesszük figyelembe: 

- a központi és önkormányzati hozzájárulások arányának esetleges változását; 
- a jogosultságot érintő viselkedési minták megváltozását; 
- és a gyógyszerpiaci változásokat. 

 

III.7. Passzív (munkanélküliségi) ellátások 
 
Felhasznált adatok 
 

 létszám, átlagos ellátás járadékfajtánként szakaszokra és típusokra külön-
külön havi bontásban (ÁSZF, 2006.01.-2009.12) 

 
Jogszabályi háttér  
 
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. 
 
Figyelembe vett jogszabályváltozások: 
A tételt annyiban érinti változás, hogy az alkalmi munkavállalói kiskönyv megszűnik 
2010. április 1-jén, így az ehhez kapcsolódó rendelkezéseket törlik a törvényből. A 
295/2009. (XII. 21.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és 
a garantált bérminimum megállapításáról. 
 
Módszertan 

A 2006 és 2009 közötti időszakban munkanélküliségi ellátásban a KSH munkaerő-
felmérésén alapuló munkanélküli létszámnak 45-65 százaléka részesült. 2009-ben 
megnövekedett az ellátottak aránya (60%), amely annak köszönhető, hogy a 
munkanélküliek között megnőtt a hosszabb jogosultsági idővel rendelkezők aránya, 
mivel a válság során olyan foglalkoztatottak váltak munkanélkülivé, akik régóta 
dolgoztak, és a munkanélküliségi ellátás teljes hosszára jogosultak lettek.  

Az előrejelzés során azt feltételezzük, hogy az ellátottak aránya a munkanélküliség 
csökkenésével arányosan tér vissza 2006-2008 átlagához (51%).94 

                                            
94 Ezáltal tehát azt feltételezzük, hogy a válság lecsengésével a tartós munkanélküliek és az 

átmenetileg munkanélküliek aránya visszatér az eredeti szintjére, hiszen egyrészt azt feltételezzük, 
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17. ábra: Ellátottak aránya az LFS munkanélküliekhez képest 

 
Forrás: Ellátottak száma (2006-2009) - Állami Foglalkoztatási Szolgálat; LFS munkanélküliség (2006-
2009) - KSH  

 

A munkanélküliség dinamikájára makrogazdasági előrejelzést készítettünk, és a fent 
említett arány figyelembe vételével ez alapján jeleztük előre az ellátásban részvevők 
létszámát. 

Az álláskeresési támogatásokon belül két, jelenleg is megállapítható ellátásforma 
van: az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély. Költségvetési kiadást 
jelentett korábban a vállalkozói járadék és a nyugdíj előtti segély, azonban ezek 
beolvadtak a fenti támogatásokba 2007-ben. 

 
18. ábra: Az álláskeresési támogatások típusainak aránya a teljes kiadáson 

belül 

 
Forrás: Élltástípusok létszámadatai (2006-2009) - Állami Foglalkoztatási Szolgálat 

 

                                                                                                                                        
hogy az átmenetileg munkanélküliek visszatérnek a munkaerőpiacra, másrészt azt, hogy a tartós 
munkanélküliség változatlan az egész időszakban. 
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A tényadatok alapján a támogatások 80%-át álláskeresési járadék, 20%-át 
álláskeresési segély formájában veszik igénybe az erre jogosultak. Azzal a 
feltételezéssel élünk, hogy ez az arány 2009. augusztus után változatlan. 

Az ellátások mértékét a változatlan szabályozási alappálya mentén kétféleképpen 
vezetjük tovább az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély esetében. Az 
álláskeresési járadék első szakaszában bérindexszel vezetjük tovább az ellátás 
nagyságát változatlanul hagyva a törvényben szabályozott maximumot. A 
nominálisan fix felső korlát így egyre inkább effektívvé válik. A második szakaszban, 
illetve az álláskeresési segély esetében a törvényben nominálisan meghatározott 
ellátást változatlanul hagyjuk a teljes előrejelzési horizonton. 

A jelenlegi előrejelzés adatok hiányában nem veszi figyelembe az ellátottak 
munkanélküliekhez viszonyított arányát befolyásoló tényezők hatását (pl. 
konjunkturális hatások), és az egyes támogatások egymáshoz viszonyított arányának 
változását (pl. átáramlási hatások). 

A teljes nettó kiadás az ellátotti létszám és az átlagos ellátás szorzataként keletkezik, 
melyre a TB járulékkulcs rakódik rá. Ezek alapján az álláskeresők ellátásainak 
előrejelzése a következő képlettel írható le: 

 

 
ahol  az adott ellátás létszámaránya az ellátásokon belül,  az összes ellátott  

létszáma, ∆ut a munkanélküliség dinamikája,  pedig a nominálisan fix transzferek 

bruttó értéke ellátástípusonként. 
 

III.8. Táppénz 
 
Felhasznált adatok 
 

 Táppénz adatok összevontan a táppénzfajtákra havi bontásban (OEP, 
2000.01.-2009.12) 

 Anonimizált egyéni táppénz adatok (teljes körű a lezárt eseteket tekintve) 
(OEP, 2008. I. negyedév – 2009. III. negyedév) 

 
Jogszabályi háttér  
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben nincs 
a tételt érintő, már kihirdetett, de nem hatályosult változás. 
 
Módszertan 

A táppénz költségvetési kiadásainak előrebecslésekor a táppénzes napok számát és 
a táppénz-ellátás nagyságát jelezzük előre. 

A táppénzes napok számára a foglalkoztatottsági adatokból következtetünk. A 
múltbeli adatokon megfigyelhető, hogy 1990 óta stabilan a foglalkoztatottak 90%-a 
jogosult táppénzre. A táppénzre jogosultak adatait összevetve a táppénzes napok 
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számával azt találjuk, hogy a korábbi csökkenést követően az egy jogosultra jutó 
táppénzes napok száma stagnál. 

 
19. ábra: Egy jogosultra jutó táppénzes napok száma (nap) 

 

Azzal a konzervatív feltételezéssel élünk, hogy az egy főre jutó táppénzes napok 
száma állandósul a jelenlegi szinten (10 nap/jogosult). Az előrejelzéshez a 
táppénzes napok számára illesztjük a foglalkoztatási dinamikát. A táppénzesek 
ellátásait a modellből származó bérdinamikával indexáljuk.  

2009. augusztus 1. óta 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 kapnak 60%-ot. Az 
előrejelzés figyelembe veszi a 2009. augusztusi jogszabályváltozást, azaz a 
táppénzeseket a rendelkezésünkre álló mikro adatok alapján felosztottuk két évnél 
hosszabb és rövidebb jogosultsági idővel rendelkezőkre és arányosan módosítottuk 
az ezekre a csoportokra jutó költségvetési kiadás mértékét95.  

Táppénz (TP) előrejelzésünk képletben: 

 
 

ahol  és  rendre a két évnél hosszabb, illetve rövidebb biztosítotti jogviszonnyal 
eltöltött táppénzes napok aránya az összes táppénzes napon belül 2008 I. 
negyedéve és 2009. III. negyedéve között ( );  és  az 

augusztusi szabályváltozást követő egy főre jutó kifizetések mértéke: 
 

 

 

 

                                            
95

 A juttatás mértéke természetesen az igénybevett napok számára is hatással lehet. Például 
amennyiben a 14-17%-os juttatáscsökkentésre 10%-os rugalmassággal reagálnának az 
igénybevevők, az átlagosan 1,5%-os csökkenést jelenthetne a napok számában, és közel 900 millió Ft 
kiadáscsökkenést a költségvetési tételben. Ilyen paraméterbecslések azonban nem állnak 
rendelkezésre, így ezt a hatást az előrejelzés nem tartalmazza. 
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ahol  az egy jogosultra jutó napi átlagos kifizetések 2009. augusztusi 

szabályválozás nélküli előrevetítése a t-ik évre, amely az előrevetítési horizonton a 
bruttó bér- és keresetindexszel változik. Az összes táppénzen töltött nap 
előrevetítését az alábbi összefüggés adja: 
 

 

 
ahol E a foglalkoztatottak száma, J 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 foglalkoztatással 
arányosnak feltételezzük.96 
 

III.9. Nyugdíjkiadások 
 
Felhasznált adatok 

 Általános demográfiai mutatók (létszámok életkor és nem szerinti bontásban) 
(KSH Népességtudományi Intézete, 1999-2014) 

 Rendszerdemográfiai adatok (ellátottak létszáma kor, nem és ellátástípus 
szerinti bontásban) (ONYF, 1999-2009) (A rendelkezésünkre álló adatok 
ötéves kohorszok átlagos létszámait tartalmazzák, a köztes korévek adatait 
interpolációval állítottuk elő.) 

 Ellátások ellátástípus, nem, korév és naptári évek szerinti megoszlása (ONYF, 
1999-2008) 

 A nyugdíjemelésekre irányadó ár- és bérindexek (zárszámadási törvények, 
2002-2008) 

 
Jogszabályi háttér 
 
Előrejelzésünk során 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 és bruttó nyugdíjszámítási alap 
önálló és együttes hatásainak számszerűsítése az újonnan megállapított nyugdíjak 
esetében további egyeztetést igényel, mivel ezek beépítéséhez feltételezésekkel kell 
élni az új megállapításokat megalapozó szolgálati időre és a kétféle (2013 előtti és 
utáni) nyugdíjszámítási alap eltéréseinek várható hatására vonatkozóan. 
 
A 2013 után megállapított nyugdíjak esetében a visszatekintő svájci indexálást 
alkalmaztuk, összhangban a hatályos jogszabállyal. 
 

                                            
96

 Az előrevetítés során tehát azt feltételezzük, hogy a táppénzes napokra nem lesz hatással a 
szabályváltozás, azaz nem számolunk az új szabályozás viselkedési hatásaival. 
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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. 
Saját jogú ellátások esetében a telítettségi hányadok naptári évre, korévre és nemre 
adódó értékét az összes saját jogú ellátásra jellemző elvi telítettségi maximummal – 
100%-kal – korlátozzuk és amennyiben a nyers telítettségi hányadok összege a határ 
fölött van, arányosan csökkentjük őket.  
 

 

ahol: 

  a k évben született, p típusú ellátásban részesülő, s nemű ellátottak 
létszámának összege, t (2009<t)  naptári évben, 

  a KSH által a t évre előrejelzett, k évben született s nemű emberek 

létszáma, 

 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. 
 

 

 
j > 7 esetén 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: 
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Ezek után az adott évben ellátatlanok becsült létszámát megszorozva ez egyes 
ellátásokra jellemző átlagos  együtthatóval megkapjuk – ellátásonként – az 

újonnan megállapított nyugdíjak 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 létszámokat hasonló módon jeleztük előre a rokkant- és baleseti ellátásoknál, 
valamit a hozzátartozói ellátásoknál is. Az árvaellátások esetében annyi az eltérés a 
fentiekben leírtakhoz képest, hogy mivel az ellátotti létszám viszonylag stabil 
hányada a népesség releváns kohorszainak, a telítettségi hányadokat egy ötéves 
késleltetéssel, további korrekciók nélkül vezettük tovább. 
 
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 egyeztett becslés, amit tapasztalati tényekkel 
egyelőre nem lehet alátámasztani. 
 

A fajlagos ellátások esetében három csoporttal kell számolni: egyfelől az időszak 
(esetünkben: naptári év) elején és végén is az állományhoz tartozókkal, akikre nézve 
a hatályos indexálási szabályokat alkalmazzuk. 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. 
  
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 nyugdíjasok 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:  

NY(új,t,k,p,s,sz)  a k kohorszhoz tartozó, p típusú ellátásban részesülő, s nemű, sz 
szolgálati évvel rendelkező nyugdíjasok átlagos, újonnan megállapított ellátása t 
évben,  

w(t-1) az előző naptári év nemzetgazdasági nettó bérindexe, 

α pedig a nettó bérindex és az egymást követő évek azonos nemű, szolgálati 
történetű és életkorú nyugdíjasainak megállapított ellátások dinamikájának 
trendszerű eltérése. 

βsz a szolgálati idő hosszától függő nyugdíjskála megváltozásának 2013. január 1. 
után megállapított nyugdíjakra gyakorolt hatása. β értékét a következő táblázat adja 
meg: 
 

20. ábra: A nyugdíjskála megváltozásának 2013. január 1. után megállapított 
nyugdíjakra gyakorolt hatása – β tényező a szolgálati idő (évek) 
függvényében 

 
 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, 

L (t)k,s,p 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. 

III.10. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 
 
Felhasznált adatok 

 Európai Bizottság 2010-es költségvetési javaslata 

 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 2010-re az Európai Bizottság 2010-es költségvetési javaslatában 
közölt részletes tervszámokra épül, míg a 2010 utáni időszakban 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. A 2010-es évre az Európai Bizottság 
költségvetési javaslatából rendelkezésre áll az első négy elem, a visszatérítés 
nagyságát becsültük. A 2011-2014. 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.  
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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. 
 

Képletezés: 
 

 

 

 

 
ahol: 

 Magyarország euróban kifejezett GNI-alapú hozzájárulása t évben;  

 Magyarországra jutó, euróban kifejezett korrekció az Egyesült Királyság javára 
a t évben;  

 A tagállamok által befizetett GNI-alapú hozzájárulás a 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 2006. és 2009. 
közötti időszak legalacsonyabb visszatérítését feltételeztük az összes évben. 
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III.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 PM előrejelzése (2010-13) 

 
Jogszabályi háttér 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (MNB tv.) a bank működése 
mellett a költségvetési kapcsolatait is szabályozza97. 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 8 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 tartalékainak98 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 8 
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 8 napon belül kell teljesítenie. 
 
Módszertan 
 
Az alábbi módszertan az MNB kamateredményének a meghatározására irányul, így 
az eredményt befolyásoló tényezőket főleg ebből a szempontból veszi figyelembe. A 
bank éves eredményének előrejelzéséhez az első lépés a mérleg eszközoldal időbeli 
alakulásának meghatározása. Az eszközoldalról vizsgált mérlegfőösszeget döntően 
a devizatartalékok változása mozgatja, amit az előrejelzésben az alábbi tranzakciók 
befolyásolnak: 
 

 

 

                                            
97

 Ennek értelmében a jegybanki eredmény elszámolását a költségvetés az állami vállalatok 
2008/LXXV. törvényben lefektetett eredmény-elszámolástól szeparáltan kezeli. 
98

Ezek a forint árfolyam kiegyenlítési tartaléka, valamint a deviza értékpapírok kiegyenlítési tartaléka.  
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ahol: 

: devizatartalékok forintban denominált összege a t. időszakban; 

 : devizatartalékok havi hozama, ill. forint alapkamat a t. időszakban; 

 : 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 hónapra eső tranzakciókat nettósított szemléletben kezeli. Az 
eszközoldalon fennmaradó további devizakövetelések árfolyamkorrekció melletti 
változatlan értékekkel szerepelnek a későbbi mérlegekben, míg a forintköveteléseket 
a jegybank a feltételezés szerint lejáratig tartja. A banküzemi eszközök előrejelzése 
az MNB számításain alapul, végül az aktív időbeli elhatárolások a devizatartalékok 
legutolsó megfigyelt fix arányában kerülnek bele a későbbi mérlegekbe99.  
 
Forrásoldalon 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 meg100: 

 

ahol: 

: a t. időszaki nettósított devizatranzakciók értéke euróban; 

: a devizatartalékok t. időszaki euróban számolt értéke. 
 

                                            
99

 Így az előrejelzés nem számol az MNB 2010 februárjában meghirdetett, forint jelzáloglevél-piacot 
támogató programjának a hatásával. 
100

  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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Végül a kéthetes kötvényállomány egyenlegez a mérlegfőösszegre. Az így 
meghatározott mérleg alapján készül az előrejelzés a kamateredményre. A deviza 
kamateredmény egyenlete: 

 

ahol:101 

: 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.102 

 
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. 

III.12. Állami vállalatok eredménye 
 
A KF tv. 22. § (4) bekezdése értelmében az Áht. 8. § paragrafusa a következő 
bekezdéssel egészül ki: "(5) A többségi állami tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok számviteli eredményének az állami tulajdonra eső arányos részét a 
mérlegkészítés évében költségvetési tételként el kell számolni. A veszteséget 
kiadásként, a nyereséget bevételként kell elszámolni." A módosuló Áht. azonban 
nem fogalmaz egyértelműen arra vonatkozóan, hogy az adott vállalat éves 
beszámolóját vagy éves összevont (konszolidált) beszámolóját kell-e alapul venni. A 
vállalatok tulajdonosi szerkezete változatlan a két beszámolóban, így bármelyik 
megfelel a törvény előírásainak. Az MKKT véleménye szerint a vállalatok valós 
pénzügyi helyzetét a konszolidált beszámoló mutatná, ezért szakmai vitát 
kezdeményezett a kérdésben. A szakmai konszenzus megszületéséig az MKKT a 
korábbi elemzéseiben alkalmazott módszert követi, vagyis a vállalatok nem 
konszolidált éves beszámolójából indul ki. Továbbá azon vállalatok esetében 
konszolidált kivetítést is közöl, melyeknél a vállalatcsoport egésze kiemelkedő 
kockázatot jelent a költségvetésre nézve. 
 
 

                                            
101

 A képletnek az implicit következménye, hogy a devizatartalékokon elért hozam megegyezik a 
devizakötelezettségekre fizetett hozammal.  
102

 Az idézőjelet a bank meglévő állampapír-állományának a lejáratig való tartása indokolja. 
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A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) 2010. március 2-i információi szerint 
299 részben állami tulajdonban lévő társaság van, ebből a Magyar Állam 168 
gazdasági társaságban rendelkezik többségi tulajdonnal. Azokat a vállalatokat 
vizsgáljuk meg, melyek az elmúlt 5 évben kiemelkedő állami tulajdonra eső (pozitív 
vagy negatív) eredménnyel, osztalékfizetéssel rendelkeztek. 
 
Az állami vállalatok államháztartási egyenlegre gyakorolt hatását a vállalatok adózott 
eredményének 2010-2014. közötti kivetítésével vizsgáljuk. A technikai kivetítés 
jellegének megfelelően egy változatlan szabályozáson alapuló pálya és semleges 
üzleti környezet feltételezésével élünk, ezért eredményeink koncepcionálisan 
eltérnek egy becslés eredményének tulajdonságaitól. Mivel a veszteséget 
kiadásként, a nyereséget bevételként kell elszámolni, a költségvetési egyenleg 
szempontjából közömbössé válik, hogy az állam a vállalat számára a veszteséget 
ténylegesen megtéríti-e, vagy a nyereséget osztalék formájában vonja-e el. Ennek 
értelmében egyik vállalatnál sem számolunk osztalékfizetéssel, így eredménytartalék 
osztalékfizetésre történő felhasználásával sem. 
 
A számítások alapjául szolgáló adatok a vállalatok adatszolgáltatásaiból és a MNV 
adatbázisából származnak. Az alábbiakban közölt 2009-re vonatkozó adatok várható 
adatok, melyek az MNV-nél 2010. január 26-án rendelkezésre álló információkat 
tükrözik. A kivetítés során felhasznált inflációra, a GDP-re és az olajárra tett 
feltételezések az MKKT makrogazdasági alappályájából származnak. 
 
Kivetítésünk eredménye az alábbi összefoglaló táblázatban látható: 

32. táblázat: Állami vállalatok adózott eredményeinek alakulása (milliárd Ft) 

 2009 
várható* 

MKKT becslés 

2010 2011 2012 2013 2014 

 Állami Autópálya Kezelő Zrt. 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 

 Magyar Posta Zrt. 6,3 3,9 5,8 7,3 8,8 10,1 

 MÁV Zrt. -63,7 -59,8 -62,1 -62,0 -57,7 -55,7 

 MFB Zrt. n.a. 1,3 2,1 2,9 3,7 4,6 

 MVM Zrt. 24,9 21,3 21,2 21,0 20,8 20,6 

 Szerencsejáték Zrt. 4,4 4,3 5,1 5,6 6,1 6,8 

 Volánok 1,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 

  Egyéb vállalatok** 3,8 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 

 Összesen -20,3 -22,0 -20,6 -17,3 -10,0 -5,0 

* MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. 

** MNV Zrt. adatközlés, 2010. évi terv javaslat értékek nominális GDP növekedéssel való kivetítése 

III.12.1. A MÁV Zrt. eredményének és hitelállományának becslése 
 
A Környezetvédelmi, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) jogelődje 1993. 
június 30-án alapította a Magyar Államvasutak Zrt.-t (MÁV), melynek kizárólagos 
tulajdonosa a Magyar Állam. 

Figyelembe vett jogszabályi változások és szerződések 
 
A MÁV adózott eredményének számítása során figyelembe vesszük, hogy 2009-ben 
nem született meg a MÁV vasúti pályahálózatának működtetésére vonatkozó 
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szerződés, ezért 2010-re a költségvetés nem irányzott elő költségtérítést a MÁV 
pályavasút részére. A 2009-ben kiírt tender eredményeként a MÁV 26,6%-kal 
olcsóbban vásárol 2010-ben vontatási energiát, melynek hatását érvényesítetjük a 
számításaink során. A személyi jellegű ráfordítások kalkulációja során figyelembe 
vesszük a 2010. január 16-án megkötött kollektív szerződés és bérmegállapodás103, 
valamint a 2010-től hatályos járulékcsökkentés hatását. 

Módszertan 
 
A kivetítés során feltételezzük, hogy a vállalat a következő években sem részesül 
költségtérítésben és nem lesz lehetősége állami garancia melletti működési 
hitelfelvételre. Feltételezzük, hogy a hálózat-hozzáférési díjak mértéke minden évben 
a GDP-deflátornak megfelelően emelkedik. Továbbá feltételezzük, hogy a vasúti 
árufuvarozási piacról származó pályadíjbevétel a reál-GDP változásának 
megfelelően változik. Az anyagi jellegű ráfordítások esetében GDP-deflátort követő 
áremelkedéssel számolunk, kivétel ez alól a villamos energia költsége, ahol a vállalat 
tervezési premisszáit használjuk. Ad hoc-jellegű ráfordításoknál nominálisan rögzített 
összegekkel számolunk. A személyi jellegű ráfordítások esetén feltételezzük, hogy a 
vállalat átlagos állományi létszáma változatlan marad és a béreket 2010. évi 
reálszinten tartják. Adósságállományon csak a hitelviszonyt megtestesítő 
kötelezettségeket értjük. Feltételezzük, hogy a jövőben sem működési, sem 
beruházási hitelfelvételre nem kerül sor. A vizsgált időhorizonton a vállalat szervezeti 
struktúráját változatlannak tekintjük és nem számolunk semmilyen vállalati 
hatékonyságjavító intézkedéssel.  

A kivetítés bemutatása és elemzése 
 
Az előrejelzésünk már 2010-re jelentős költségvetési kockázatot mutat, mivel a MÁV 
állami költségtérítés vagy működési hitelfelvétel nélkül folyó működési kiadásait sem 
képes finanszírozni. Továbbá a vállalatot 2010-ben 12,3 milliárdnyi kamat és 18,4 
milliárdos tőketörlesztés terheli. A folyamatos likviditási gondokkal küzdő vállalat 
ezért várhatóan már az év első felében állami támogatásra szorul, illetve a hitelei 
mögött álló állami garancák lehívására is sor kerülhet. A saját tőkét vizsgálva a MÁV 
2010-ben nem tud megfelelni a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
szerinti tőkemegfelelőségi kritériumoknak, így az állam mint tulajdonos tőkeemelésre 
kényszerül. 

33. táblázat: A MÁV Zrt. adózott eredménye és hitelállománya (milliárd Ft) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Költségtérítés a MÁV Zrt. által 
működtetett vasúti pályahálózathoz 

1,3* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adózott eredmény -63,7** -59,8 -62,1 -62,0 -57,7 -55,2 

Saját tőke  41,0** -18,7 -80,8 -142,8 -200,4 -255,6 

Hitelállomány 242,2 227,0 183,0 142,6 111,6 92,3 

   ebből állami kezességvállalással 148,9 137,3 101,8 68,8 44,8 31,6 

* Forrás: MÁV 2009. évi várható; ** Forrás: MNV Zrt. 2009. évi várható 
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A bérmegállapodás értelmében valamennyi olyan munkavállaló számára, akinek bére legfeljebb 
170.000 forint az OÉT megállapodásában rögzített béremelést kap. A béren kívüli juttatásokat 2010-
ben évi 270 ezer forintról évi 338 ezer forintra emelték; ezt a kivetítési horizonton reálértéken rögzítjük. 
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A MÁV Csoport, mint kockázati tényező 

 
A költségvetés szempontjából, a MÁV leány- és társult vállalatait is tartalmazó, MÁV 
konszolidált eredménye jelenti a valós kockázatot. A MÁV-val tulajdonosi 
kapcsolatban álló vállalatok közötti tranzakciók értéke nagyon magas, a válallatok 
szoros kapcsolatban állnak egymással a belső szolgáltatások révén. Például 2009-
ben a MÁV pályadíjbevételeinek 83% származott a vállalatcsoporton belülről és 
csupán 17% tekinthető piaci bevételnek. 
 
Az MKKT a leányvállalatok közül két okból kiemelten kezeli a MÁV-START Zrt.-t 
(továbbiakban: Start). Egyrészt a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés 
értelmében a Start jelentős költségtérítésre jogosult a központi költségvetésből, 
másrészt az uniós ESA elszámolási szabályok szerint a Start a kormányzati szektor 
részét képzi, ezért eredményét bele kell számítani az ESA hiánymutatóba. 
 
A Start mérleg szerinti eredményének becslése során figyelembe vesszük a 2009. 
december 13-tól érvényes új menetrend hatását, mely a mellékvonal-bezárásokat 
tekintve negatív, az ütemes menetrendet tekintve várhatóan pozitív hatással lesz a 
Start menetrendi teljesítményére. Figyelembe vesszük továbbá a 2010. február 1-től 
érvényes áremelést, mely a menetjegyeket 15%, a bérleteket 10%-kal drágította 
meg. Végül adottságként tekintünk arra, hogy a kormány a Start 2010-es 
közszolgáltatási költségtérítését 122,4 milliárd forintban maximalizálta. Az állami 
költségtérítés 2010. évre tervezett összegét a kivetítési horizonton reálértékben 
szinten tartjuk. 
 
A kivetítés során a bevételeket érintően az alábbi feltevésekkel élünk: a menetrend 
nem változik a jövőben; személyszállítás iránti kereslet kedvezménysávonkénti és 
kilométersávonkénti eloszlása változatlan marad a 2009. évihez képest; az 
áremelkedéseknek viselkedési hatása nem lesz; a menetjegy és bérletárak, valamint 
az árkiegészítés összege követi az GDP-deflátor változását. A ráfordításoknál GDP-
deflátor szerinti emelkedéssel kalkuláltunk, de figyelembe vesszük a vontatási 
villamos energia árának csökkenését. 

34. táblázat: A MÁV-START adózott eredményének kivetítése (milliárd Ft) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Közszolgáltatási költségtérítés (MKKT 
feltevés) 165,1* 122,4 125,1 128,0 131,2 134,4 

Mérleg szerinti eredmény 0** -21,5 -23,3 -23,1 -22,9 -22,6 

* Forrás: az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2009. évi egyedi támogatásokról, 
költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési 
támogatásokról szóló 110/2009. (V. 22.) Korm. Rendelet; ** Forrás: MÁV 2009. évi várható 

 

Az MKKT kivetítése szerint a Start jelenlegi működési hatékonysága, a megrendelt 
menetrend, valamint az ehhez rendelt finanszírozási forrás determinálja a vállalat 
veszteséges működését. Az eddig megvalósult változtatások (mellékvonal bezárás, 
áremelés) összességében 2-3 milliárdos megtakarítást jelent csupán konszolidált 
szinten. 
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A MÁV konszolidált eredményének becslése során figyelemmel kell lenni arra, hogy 
nem áll rendelkezésünkre olyan konszolidált beszámoló, mely a jelenlegi, illetve a 
2010-2014. közötti szervezeti struktúrának megfelelő vállalatot mutatná be. Az MKKT 
a MÁV 2008. évi konszolidált beszámolójából indul ki, mely 11 vállalatot teljes 
körűen, 22 vállalatot equity módszerrel és további 22 vállalatot részesedésként 
konszolidált. A 2008. évi és a 2009-2014. közötti struktúra közötti különbséget a MÁV 
Cargo jelenti. A 2008. évi konszolidált eredményből kiindulva visszakonszolidáltjuk a 
MÁV Cargo konszolidált eredményre gyakorolt hatásait1. Továbbá egy egyszeri 
tételként korrigáljuk a pénzügyi műveletek bevételi oldalát2 a MÁV Cargo 
értékesítésének hatásával. Ezzel a korrekcióval megkapjuk azon vállalatcsoport 
eredményét, mely eredménykimutatásában nem tartalmazza a MÁV Cargo-t, sem 
annak értékesítéséből szátmazó bevételt. A MÁV 2009. évi konszolidált 
eredményének kalkulációja során a bevételeket fixen tartjuk tekintettel arra, hogy 
sem jegy/bérletár-, sem pályadíjemelésre nem került sor. A költségek azonban a 
GDP-deflátor mértékével emeljük. A 2010-2014. között a bevételek és kiadások a 
MÁV-nál és a Startnál bemutatott feltevéseknek megfelelően alakulnak. 
 
A vállalatcsoport hitelállománya lényegében megegyezik a MÁV 242,2 milliárdnyi és 
a MÁV-Trakció 47,4 milliárdnyi hitelállományának összegével. A konszolidációba 
bevont többi vállalat összességében 3,9 milliárd Ft-os hitelállománnyal rendelkezik. 

35. táblázat: A MÁV Zrt. konszolidált eredménye és hitelállománya (milliárd Ft) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Adózott eredmény -82,4 -78,0 -79,2 -80,8 -82,5 -84,3 

Hitelállomány 289,6 270,1 224,0 181,2 142,0 113,8 

   ebből állami kezességvállalással 189,1 180,5 101,8 68,8 44,8 31,6 
 
A MÁV konszolidált eredménye még nagyobb költségvetési kockázatot jelez előre, 
tekintettel arra, hogy a konszolidáció rontott az anyavállalat adózott eredményén és 
további 40,2 milliárdos állami kezességvállalást hozott a felszínre. A konszolidált 
eredmények tovább erősítik az állami támogatás igényét, illetve az állami garanciák 
lehívásának valószínűségét.     
 
1
 A MÁV Zrt. 2008. évi konszolidált éves beszámolója 15-23, 56. old. 

2
 A MÁV Zrt. 2008. évi konszolidált éves beszámolója 12. old. 
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III.12.2. A Volán társaságok eredményének előrejelzési módszertana 
 
A Magyar Állam az MNV-n keresztül egy Volán társaságban kizárólagos, egyben 
minősített többségi, 22-ben pedig többségi tulajdonnal rendelkezik. 

Figyelembe vett jogszabályváltozások 
 
Előrejelzésünk során figyelembe vesszük a 2009. december 13-tól érvényes új 
helyközi autóbusz-menetrend hatását, valamint a 2010. február 1-től érvényes, a 
vasúti személyszállításban alkalmazottal azonos áremelést. Továbbá adottságként 
tekintünk arra, hogy a kormány104 24,7 milliárd Ft-ban maximalizálta a helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás támogatását. Végül figyelembe vesszük a 2010-től 
hatályos járulékkulcs-csökkentés hatását. 

Módszertan 
 
A kivetítés során a menetrendek változatlanságát feltételezzük. Átvettük a Volánok 
saját becslését a 2010. évi várható teljesítményre (utaskm, ülőhelykm) vonatkozóan, 
mely tartalmazza a menetrendváltozás és az áremelés hatását is. Feltételezzük, 
hogy az árak 2011-től az GDP-deflátor változását követik, melynek azonban nem 
lesz viselkedési hatása. A Volánok állami és helyi önkormányzatoktól kapott 
támogatását reálértéken szinten tartjuk. A kiadási oldalon a gázolaj költségét a 
várható olajárhoz kötjük. A személyi jellegű ráfordításoknál az átlagos állományi 
létszám stabilitását feltételezzük. Feltesszük, hogy a béreket minden társaság 
reálértékben szinten tartja. 
 

A kivetítés bemutatása és elemzése 
 
A kivetítés alapján a 24 Volán összességében pozitív adózott eredményt fog elérni a 
2010-2014-es időszakban. A növekvő nyereséget elsősorban az olajár hosszú távú 
stabilizálása okozza.  

36. táblázat: A 24 Volán társaság állami tulajdonra eső eredménye (milliárd Ft) 

Volánok  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mérleg szerinti eredmény 1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 
Állami támogatás* 26,1 26,5 27,0 27,6 28,2 28,8 
Önkormányzati támogatás** 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

 
(*) MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. (**) Normatív támogatás államtól, helyközi veszteségtérítés;  
(**) Normatív támogatás önkormányzattól, BKSZ támogatás önkormányzattól, helyi veszteségtérítés.  

 

III.12.3. Állami Autópályakezelő Zrt. 
 
Az Állami Autópályakezelő Zrt. (a továbbiakban ÁAK) fő feladata az útdíjak 
beszedése, az úthasználat jogosultságának ellenőrzése (2007/36 GKM rendelet), az 
autópályák üzemeltetése és fenntartása. A forgalmi adatok és a mindenkori 
árszabályozás határozzák meg a bevételt, a hálózat nagysága és az üzemeltetési, 
                                            
104

 Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, 
költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési 
támogatásokról szóló 20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet 
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fenntartási feladatok pontos megvalósulása befolyásolja a költségeket. Az árbevétel 
változását a nominális GDP változásával tesszük egyenlővé. Ezzel azt feltételezzük, 
hogy a matrica-vásárlásokhoz köthető árbevétel éves átlagos növekedési üteme 6 %, 
míg a vállalat egyéb, nem matricaeladásból származó bevételei az árbevétel 
arányában az elmúlt 3 év átlagának megfelelően alakulnak.105  
 
Feltesszük, hogy az ÁAK által kezelt pályahálózat méretében és az ellátott feladat 
minőségében történő esetleges változások nem változtatják a ráfordításokat.106 Az 
úthálózat felújítását a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal egyezteti a 
vállalat; a feladatot a többi üzemeltetési feladattal együtt az ÁAK tulajdonában lévő 
autópálya mérnökségek (14 db) koordinálják. A vállalat költségeit a fentiek mellett 
meghatározza a fenntartott diszpécserszolgálat, az ügyfélközpontok (itt zajlik az 
értékesítés egy része), és az informatikai rendszer üzemeltetése. Azt feltételezzük, 
hogy nem történik változás az értékesítési csatornákban és a vállalat eddigi 
költségstruktúrájában. A vállalat személyi költségeinek növekedési ütemét a 
versenyszféra átlagbér nominális növekedési ütemével tesszük egyenlővé. Az 
anyagjellegű ráfordítások a nominális GDP-vel arányosan növekednek, az eredmény 
szempontjából jelentős pénzügyi műveletek eredményét az elmúlt 5 év 
megvalósulásaink átlagával tettük egyenlővé. 

37. táblázat: Az Állami Autópályakezelő Zrt. adózott eredménye 

 

MKKT becslés 

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 

Állami Autópályakezelő Zrt. 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 

* MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. 
      

III.12.4. Magyar Posta Zrt. 
 
A vállalat árbevételét a nominális GDP változásával vetítjük ki. Ezzel a 2008. év 
szolgáltatási színvonalát változatlannak tételezzük az előrejelzési horizonton (belföldi 
levélfeladás utáni 24 órában történő kézbesítési aránya, ügyfél-elégedettség, postai 
szolgáltatás során elveszett küldemény). Feltételezzük a főbb 
szolgáltatáscsoportokhoz köthető árbevétel megoszlás állandóságát. A technikai 
kivetítés során az árbevétel 57%-át107 kitevő 0-50 gramm közötti levélforgalom 2013-
ban esedékes liberalizációja miatt bekövetkező hatásokkal nem számoltunk. A 
költségeket a személyi jellegű és az anyagjellegű ráfordítások dominálják. Előbbihez 
az átlagos statisztikai létszám 2008. évi állományát változatlannak vesszük, a 
bérköltséget a versenyszféra nominális átlagbérének éves növekedési ütemével 
vetítjük előre. Utóbbit a nominális GDP változással vetítjük előre. Stabil beruházás 
politika feltételezése mellett az értékcsökkenési leírás esetében az elmúlt 5 év 
számtani átlagát jelezzük előre. A pénzügyi műveletek eredménye és a rendkívüli 
eredmény időbeli stabilitására építve az elmúlt 5 év számtani átlagát feltételezzük a 
kivetítési horizonton. 
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Az egyéb bevételek lényegi elemei a pótdíjbevételek, a felújítási munkák bevételei, a viszonteladói 
jutalék, melyek forgalommal arányosak, ezért feltételezhető az árbevétel arányában való alakulás. 
106 

2008. évi üzleti tervében a vállalat az együzemeltetett km-re vetített szolgáltatási átalánydíj 
csökkenését vetítette előre annak ellenére, hogy a kezelt pályahálózat növekedett. 
107 

2006. évi adat. 
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38. táblázat: A Magyar Posta Zrt. adózott eredménye 

 

MKKT kivetítés  

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 

Magyar Posta Zrt. 6,3 3,9 5,8 7,3 8,8 10,1 
 
(*) MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. 
 

III.12.5. MFB Zrt. 
 
A vállalat eredményét a kihelyezett eszközeire kapott és a forrásaira fizetett kamat 
különbözete határozza meg. Kivetítésünkben a kamatereredmény fokozatos 
emelkedését az ügyfeleknek kihelyezett éven belüli és éven túli hitelek állományának 
nominális GDP változással megegyező, feltételezett növekedése okozza.  
 
A vállalat eredménykimutatásában az értékpapírokból származó bevételt, a kapott 
(járó) jutalék- és díjbevételeket és a 2008. évi tényadat nominális szinten tartásával, 
a fizetendő jutalék- és díjráfordításokat az elmúlt 5 év átlagával vetítettük ki.  
 
A vállalat ráfordításaiból az általános és igazgatási költségek anyagjellegű ráfordítás 
részét a kihelyezett hitelek növekedésével arányos, nominális GDP növekedéssel 
megegyező emelkedését feltételeztük. A személyi jellegű ráfordítások a 
versenyszféra nominális bérváltozását követik. A követelések utáni értékvesztést 
pedig a vállalat által közölt 2010. évi terv adat nominális szinten tartásával vetítjük ki. 

39. táblázat: Az MFB Zrt. adózott eredménye 

 
MKKT becslés 

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 

MFB Zrt. n.a. 1,3 2,1 2,9 3,7 4,6 

* MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. 
     

III.12.6. MVM Zrt. 
 
A kivetítés során a vállalat értékesítés nettó árbevételét a nominális GDP növekedési 
ütemével jelezzük előre. A jelentős költségnemek közül az anyagjellegű és a 
személyi jellegű ráfordítások a dominánsak, melyeket rendre a nominális GDP és a 
versenyszféra nominális átlagbére éves növekedési ütemével vetítettünk előre.  
 
A vállalat eredményét a pénzügyi műveletek eredménye befolyásolja leginkább; amit 
a társult vállalkozásoktól kapott osztalék dominált az elmúlt két évben. A 
leányvállalatok eredményesség szempontjából eddigieknek megfelelő működését 
feltételezve, az elmúlt 5 év átlagának nominális szinten tartásával vetítettük előre. 
Jelentős tétel még az egyéb ráfordítások, amit a 2009-es várható adat nominális 
szinten tartásával jelzünk előre. 
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40. táblázat: Az MVM Zrt. adózott eredménye 

 
MKKT becslés 

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 

MVM Zrt. 24,9 21,3 21,2 21,0 20,8 20,6 

* MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. 
    

III.12.7. Szerencsejáték Zrt. 
 
2009-ben a vállalat árbevételének 81,3%-át tették ki a sorsolásos játékok108, 18,7%-
át pedig a fogadások109. Az árbevétel kivetítésekor a játékadó bevétel előrejelzésével 
azonos folyamatokat feltételeztünk valamennyi, a vállalat által forgalmazott 
játékfajtára vonatkozóan. Figyelembe vettük a szerencsejátékok árváltozását 
valamint a háztartások ár- és jövedelemrugalmasságát. A jövedelmezőséget a 
vállalat monopol-jogosítványai és az adózási környezet befolyásolja leginkább, 
mindkettőről változatlanságot feltételezünk.  
 
Az anyagjellegű ráfordításokat a nominális GDP változási ütemével vetítettük előre, 
az árbevétel arányában historikusan stabilan viselkedő egyéb ráfordításokat az 
árbevétel 5 évi átlagával, a személyi jellegű ráfordításokat a versenyszféra 
nominálbér változásával vetítettük ki. A nominálisan szintén stabil értékcsökkenési 
leírást, pénzügyi műveletek eredményét és rendkívüli eredményt az elmúlt 5 évi átlag 
nominálisan változatlan értékével jeleztük előre. 

41. táblázat: A Szerencsejáték Zrt. adózott eredménye 

 
MKKT becslés 

2009* 2010 2011 2012 2013 2014 

Szerencsejáték Zrt. 4,4 4,3 5,1 5,6 6,1 6,8 
 
(*) MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. 

III.12.8. Egyéb többségi tulajdonú állami vállalatok 
 
Az egyéb többségi állami tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok 
tulajdonrészre jutó adózott eredményét a 2010 évi terv javaslat alapján a nominális 
GDP növekedési ütemével vetítjük ki.110 A kivetítés során eltekintettünk attól a 
ténytől, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok listája a gyakorlatban 
folyamatosan változik. 
  

                                            
108 Sorsolásos játékok: Ötös, hatos, skandináv lottó, Joker, Kenó, Luxor, Puttó, Bingó, Sorsjegyek 
109

 Fogadások: Totó, Góltotó, Tippmix, Tippmax 
110 41 vállalatról nem áll rendelkezésünkre 2010. évi terv javaslat, a kivetítés nem tartalmazza a Malév 
Zrt. és a Malév Vagyonkezelő Kft. adatait. 
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42. táblázat: Egyéb többségi tulajdonú állami vállalatok állami tulajdonra eső 
adózott eredménye 

 
MKKT becslés 

  2009* 2010 2011 2012 2013 2014 

Egyéb vállalatok** 3,8 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

* MNV Zrt. adatközlés, 2010. január. 26. 
    

** MNV Zrt. adatközlés, 2010. évi terv javaslat értékek nominális GDP növekedéssel való kivetítése 

 

III.13. Nettó kamatkiadások 
 
Felhasznált adatok 

Finanszírozási inputok 

Konszolidált elsődleges egyenleg (MKKT-becslés); 

A fenti konszolidált elsődleges egyenlegben el nem számolt, de a finanszírozási 
igényt módosító tételek: Európai Uniós elszámolások egyenlege (PM-becslés), MNB 
kiegyenlítési tartalékának feltöltése (MKKT-becslés), privatizációs egyenleg (MKKT-
becslés), év végi megelőlegezések egyenlege (MKKT-becslés), állami bérek indexe 
(MKKT-becslés) az év végi megelőlegezések becsléséhez. 

Adósságállományi inputok 

Évközi tényadatok a kamatkiadás, kamatbevétel, államadósság, év végi 
megelőlegezések és KESZ-szint tekintetében; 

Állampapírok, valamint állami hitelek, deviza- és kamatswapok február végi 
állományi, illetve kamatozási és törlesztési adatai, a bankrendszernek 
továbbhitelezett állomány kamatozási, törlesztési jellemzői, az ÁKK devizabetét-
állománya február végén. 

Adósság-kezelési inputok 

Az ÁKK kibocsátási naptára és kibocsátási stratégiája, adósságállományi 
benchmarkok (nettó devizaarány, devizanem-összetétel, deviza fix-változó, forint fix-
változó, duráció). 

Makrogazdasági inputok 

Forintzérókuponhozam-görbe (MKKT-becslés), EKB eurózérókuponhozam-görbe, 
magyar eurózérókuponhozam-görbe (MKKT-becslés), bankközi hozamok becsült 
felára a zérókuponhozamok felett (MKKT-becslés), árfolyam-előrejelzések: euró, 
dollár, font, jen. 
 
Jogszabályi háttér 
 
Az államadósság-kezelés jogi alapját több jogforrás alkotja, melyek közül kiemelkedő 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Államháztartási törvény), az 
adott évre vonatkozó költségvetési törvények, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 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 
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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 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.111 
 
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; EUrész jelöli a EU-s pénzáramlások részegyenlegét, amely 
nincs elszámolva statisztikai hiányként, de finanszírozási igényt jelent; MNBkiegy az 
MNB kiegyenlítésitartalék-feltöltési igénye; MEG az év végi megelőlegezések 
egyenlege; EGY jelöli az egyéb pénzáramlásokat112; 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 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 
adósságkibocsátás 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 adósságkibocsátás; kAUK pedig a 
devizabetét-állomány felhasználása. 
 
Az adósságpapírok kibocsátásának tervezése az ÁKK Zrt. nyilvános stratégiájának 
követésére épül, vagyis adottságnak tekintjük mind a kibocsátási naptárat, mind az 

                                            
111 Forrás: ÁKK Zrt. honlapja 
112

 Ezt a tételt az előrejelzés során mindvégig zérusnak tekintjük. 
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adósságportfólióra vonatkozó benchmarkok folyamatos betartását. Ezen felül a 
modell a jelenlegi magas devizabetét-állomány 2014 végéig történő fokozatos 
leépítésével számol. 
 
A kibocsátások 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 kizárólag euró alapú 
kibocsátás szerepel, ami adósságszolgálati hatásait tekintve lényegében azonos 
azzal, ha más devizában történik a kibocsátás, és ezeket euróra swapoljuk.  
 
A fenti modell alkalmas a bruttó adósságállomány változásának nyomon követésére 
is, ezt a tervezett adósságkibocsátások és a számított törlesztések időszaki 
egyenlege határozza meg: 
 

, 
 

ahol  a bruttó adósságállomány változása. Végül a nettó államadósság a bruttó 
adósság és az adósságkezelési aktívumok, valamint a bankmentő csomag keretében 
még fennálló – hitelkockázattal nem korrigált – kintlévőség különbségeként adódik: 

 
, 

 
ahol nAD a nettó adósságállomány; AD a bruttó adósságállomány; dbet a 
devizabetét-állomány; nyhit a bankmentő csomag részeként nyújtott hitelek 
állománya; kesz pedig a KESZ egyenlege. 
 
 


