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Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával 

készült, jelentős részben a 2010 végén megszüntetett Költségvetési Tanács Titkárságán kidolgozott 

módszertanok alapján. 

A kiadvány semmilyen értelemben nem tekintendő értékválasztást is magában foglaló állásfoglalásnak a 

költségvetési hatás szempontjából megvizsgált – részben hipotetikus – intézkedésekkel kapcsolatban.  
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Összefoglaló  

 

Miután publikáltuk technikai kivetítésünket, amely bemutatta, hogy a 2011. március 8-ig kihirdetett 

jogszabályok alapján milyen makrogazdasági és költségvetési pálya adódik a 2011-14 évekre, jelen 

tanulmányukban az azóta több lépésben bejelentett költségvetési kiigazító csomag munkaerőpiacot, szociális 

ellátásokat és nyugdíjrendszert érintő intézkedéseinek költségvetési hatásvizsgálatát végezzük el. 

Mivel az intézkedési tervek több esetben még nem kellően részletesek ahhoz, hogy egyértelmű számításokat 

tegyenek lehetővé, a kormányzati bejelentésekből kiindulva további saját feltételezésekkel élünk. 

Hangsúlyozzuk, hogy jelen dolgozat nem jelent semmilyen értelemben normatív állásfoglalást arra 

vonatkozóan, hogy a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából kívánatos, avagy elkerülendő-e egyes 

intézkedések bevezetése. 

Először egy „alapcsomagot” határozunk meg, amely a legtöbb területen az elmúlt hónapokban elhangzott 

elképzelések közül a költségvetési szempontból legnagyobb hatásúakat tartalmazza: az álláskeresési járadék 3 

hónapra csökkentése, a passzív táppénz megszüntetése, a szociális transzferek együttes összegének 

maximálása, a rokkantsági ellátások (nem csak a rokkantnyugdíjak) döntő részének megvonása és az 

előrehozott nyugdíjak – nem visszamenőleges – megszüntetése. Különféle kormányzati bejelentésekre 

alapozott feltételezésünk szerint azok, akik elvesztik járandóságaikat, de nem találnak munkát a 

versenyszektorban, valamennyien részt vehetnek egy új közmunka-programban, amely minimálbéren 4 órás 

foglalkoztatást biztosít évente legalább 9 hónapon keresztül. Ez az alapcsomag közel kétszer nagyobb 

költségvetési egyenlegjavulást képes eredményezni, mint amit a kormány erre a területre vonatkozóan vállalt. 

A költségvetési hatás döntő részét a rokkant és előrehozott nyugdíjak felülvizsgálata adja. Ezen belül az 

előrehozott nyugdíjak megszüntetése a kiadás-csökkenésen túl az adóbevételek növelésén keresztül is 

nagymértékben javítja az egyenleget. 

Kiindulva az utóbbi hetek kormányzati kommunikációjából és az álláskeresési támogatásokra vonatkozó 

törvénytervezetből egy módosított csomagot is összeállítottunk, amely szerint az álláskeresési járadék 

csökkentett összeggel, de 6 hónapon keresztül folyósítható, továbbá nem változik a szabályozás a jelenlegihez 

képest az előrehozott és korengedményes nyugdíjak, valamint az 57 év feletti, rokkantsági ellátásban 

részesülők esetében. Mivel a tervek szerint orvosi felülvizsgálat fog dönteni a rokkantsági ellátások 

fenntartásáról, ill. elvételéről, ezért feltételezzük, hogy az ellátottak negyede meg fogja tartani jelenleg 

státuszát. A módosított csomag a kormányzati célokban megfogalmazott költségvetési egyenlegjavulásnak csak 

a felét eredményezi. 

Számításaink szerint az alapcsomag megvalósítása egy olyan munkaerőpiaci helyzetet eredményezne, 

amelyben a rokkantsági járandóságukat vagy álláskeresési támogatásukat elvesztők mintegy 80 százalékát, 

közel 400 ezer főt lenne kénytelen az állam a közmunka program keretében foglalkoztatni, de a 

munkanélküliség ennek ellenére némileg emelkedne, mivel az a 60-70 ezer fő, akik ténylegesen el tudnak 

helyezkedni, legalább átmenetileg olyan munkavállalókat szorítanak ki a piacról, akik egyébként találtak volna 

munkát. A közmunka program keretében foglalkoztatandók létszáma a módosított csomag megvalósítása 

esetén is megközelíti a 200 ezret. Az álláskeresési támogatás összegének csökkentése és idejének növelése 

összességében a költségvetési egyenleget várhatóan mintegy 10 milliárd forinttal javítja az alapcsomaghoz 

képest. 

Összességében elmondható, hogy az 57 év feletti rokkantnyugdíjasokra valamint az előrehozott és 

korkedvezményes nyugdíj-megállapításokra vonatkozó szabályok érdemi szigorítása nélkül a kormányzati 

tervekben megjelenő egyenlegjavítási célok teljesítése gyakorlatilag nem lehetséges az eddig felvetődött 

intézkedési területeken belül.   
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1 A hatáselemzés tárgya 

Miután publikáltuk technikai kivetítésünket, amely bemutatta, hogy a 2011. március 8-ig kihirdetett 

jogszabályok alapján milyen makrogazdasági és költségvetési pálya adódik a 2011-14 évekre, az alábbiakban azt 

vizsgáljuk, hogy az azóta több lépésben bejelentett költségvetési kiigazító csomag munkaerőpiacot, szociális 

ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő intézkedései várhatóan milyen mértékű egyenlegjavulást 

eredményezhetnek. 

Mivel az intézkedési tervek több esetben nem kellően részletesek ahhoz, hogy egyértelmű számításokat 

tegyenek lehetővé, a kormányzati bejelentésekből kiindulva további saját feltételezésekkel élünk. 

Hangsúlyozzuk, hogy jelen dolgozat nem jelent semmilyen értelemben normatív állásfoglalást arra 

vonatkozóan, hogy a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából kívánatos, avagy elkerülendő-e egyes 

intézkedések bevezetése. 

Az 1. táblázat azt mutatja, hogy feltételezésünk szerint a kormányzati intézkedési tervek a költségvetési törvény 

mely tételeihez kapcsolódnak. Az intézkedések méretének érzékeltetése céljából bemutatjuk a 2011. évi 

költségvetési törvényben megjelenő tervszámot, valamint saját alappályánk szerint a 2012-13-ra kivetített 

értéket. 

Foglalkoztatás és munkaerőpiac 2011 2012 2013 

Álláskeresési támogatások (LXIII. fejezet, 4. cím, 1. alcím) 
Tervezett intézkedések 

Passzív munkaerőpiaci juttatások visszafogása 
Munkanélküli ellátás időtartamának csökkentése 

134 800 
 

133 500 122 600 

Táppénz (LXXII. fejezet, 2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport) 
Tervezett intézkedések 

Táppénz összegének mérséklése 

86 052 89 200 96 500 

Aktív munkaerőpiaci eszközök (LXIII. fejezet, 1. cím) 
Szakképzési és felnőttképzési támogatások (LXIII. fejezet, 2. cím) 

Tervezett intézkedések 
Új közmunka-program (helyi vállalkozások bevonása) 
Új munkaerő-kölcsönzési rendszer 
Aktív és szaképzési munkaerőpiaci eszközök kiváltása 
uniós forrásokkal 

150 716 
33 091 

155 087 
34 051 

159 894 
35 106 

Családtámogatások (XX. fejezet, 21. cím) 
Tervezett intézkedések 

Családtámogatási ellátások szintjének nominális rögzítése 

456 215 441 600 438 600 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások  
(XX. fejezet, 22. cím, 2. alcím) 
Pénzbeli szociális juttatások (IX. fejezet, 4. cím, 10. alcím) 

Tervezett intézkedések 
Több jogcímen igénybe vehető szociális transzferek 
összegének maximálása 

145 574 
 

60 587 

148 880 
 

62 344 

152 525 
 

64 277 

Nominális kiadási szintek összesen 921 461 726 644 810 225 

A Kormány által elvárt költségvetési hatás  -195 000 -213 000 

Az elvárt hatás az eredeti szintek arányában  -26,8% -26,3% 
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Nyugdíjrendszer reformja 2011 2012 2013 

Nyugellátások (LXXI. fejezet, 2. cím, 1. alcím) 
Tervezett intézkedések 

Inflációhoz kötött nyugdíjindexálás 
Korkedvezményes nyugdíjbavonulás lehetőségének 
drasztikus csökkentése 
Nyugellátás kedvezményeinek megszüntetése a fegyveres 
testületeknél 
„egy nyugdíkorhatár”, egységes korhatár és 
nyugdíjszámítás 
Rokkantnyugdíjba vonult emberek esetének vizsgálata 
Rokkantnyugdíjazás szigorítása 

3 054 439 3 165 500 3 283 200 

A Kormány által elvárt költségvetési hatás  -93 000 -129 000 

Az elvárt hatás az eredeti szint arányában  -2,9% -3,7% 

2 A hatáselemzés logikai menete 

A jóléti kiadásokat csökkentő és/vagy foglalkoztatás-ösztönző intézkedések sajátossága, hogy a 

költségvetési hatások több mechanizmuson keresztül érvényesülnek. Elsődleges hatásként 

csökkenhetnek az állam transzfer kiadásai, viszont emelkedhetnek a működési kiadásai, amennyiben 

az intézkedések végrehajtása érdemi adminisztratív költséggel jár.  

Az állami transzferkiadások csökkenése a háztartások oldalán jövedelem-csökkenést jelent, ami a 

háztartás tagjait egyrészt munkavállalásra, másrészt fogyasztásuk csökkentésére ösztönözheti.  

Amennyiben a piacon megjelenő, új munkakínálat találkozik a képzettségének, lakhelyének, 

termelékenységének és egyéb jellemzőinek megfelelő kereslettel, akkor a piaci foglalkoztatás szintje 

növekszik. Ellenkező esetben az aktivitási ráta növekedése csak a munkanélküliség – és az ehhez 

kapcsolódó állami ellátások – növekedését okozza. Ha ez a helyzet tartóssá válik, akkor a 

munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások mellett az egyéb szociális transzferekre fordított állami 

kiadások is megnövekednek. 

Természetesen a foglalkoztatás szintje – minden egyebet változatlannak feltételezve – csak akkor tud 

növekedni, ha megfelelő mértékben csökken a piaci bér. Azokban a munkaerőpiaci szegmensekben 

(elsősorban a képzetlen munkaerő esetében), ahol a munkavállalók termelékenysége alapján számított 

piaci bér a kötelező minimálbér alatt lenne, ott ez a mechanizmus nem tud működni, ezért érdemi 

foglalkoztatás-bővülésre sem lehet számítani. Bizonyos mértékű kiszorítási hatás is lehetséges, 

amennyiben az új munkavállalók olyan munkanélküliek elől veszik el az álláshelyeket, akik egyébként 

találtak volna állást. 

Azoknak a háztartásoknak, akiknek a változások következtében csökken a rendelkezésre álló 

jövedelme, csökkenhet a fogyasztása is, ami csökkenti az állam fogyasztási adókból származó 

bevételét.  

Az eredeti intézkedések teljes költségvetési hatását az határozza meg, hogy mennyivel növekszik a 

munkakínálat, és hogy ennek hatására mennyivel változik a piaci bérek szintje, mennyivel nő a 

tényleges piaci foglalkoztatás, ill. mennyivel kell növelnie az államnak a közfoglalkoztatás szintjét, ha 

el akarja kerülni a statisztikailag kimutatott munkanélküliség növekedését. Ebben a tanulmányban a 

számszerűsítést a következő lépésekben végezzük el (lásd 1. ábra): 
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1. ábra  

 

3 A feltételezett intézkedések és becsült elsődleges hatásuk 

Feltételezzük, hogy az intézkedéseket tartalmazó valamennyi jogszabály 2012. január 1-jén hatályba lép.  

3.1 ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁSOK  

A feltételezett intézkedések leírása 

1. az álláskeresési járadék legfeljebb 3 hónapig folyósítható a jelenlegi 9 hónap helyett, megszűnik a 

járadékfolyósítás II. szakasza 

2. megszűnik az álláskeresési segély intézménye 

3. az álláskeresési járadék mértéke az első hónapban 90, a másodikban 80, a harmadikban 70 százaléka a 

korábbi bruttó bérnek – a ma is fennálló alsó és felső korlátok között. 

Becsült elsődleges hatás 

A becsült elsődleges hatás három elemből adódik össze. Megtakarítást jelent a II. szakasz és a segélyezési 

szakasz megszűnése, viszont kiadási többletet jelent, hogy az első szakaszra fordított összeg 1/3-dal 

megnövekszik. A teljes nettó elsődleges hatás milliárd forintban:  

Közvetlen költségvetési hatás (Mrd Ft) 2012 2013 2014

Álláskeresési járadék II. szakaszának törlése 33,3 30,8 28,0

Álláskeresési segély intézményének törlése 17,0 15,7 14,6

Álláskeresési járadék mértékének emelése -18,4 -17,1 -15,6

Összesen 31,8 29,5 27,0  

Mivel mindkét álláskeresési támogatási formának eddig is feltétele volt az aktív álláskeresés, ezért az 

intézkedésnek a munkaerőpiaci létszámokra és bérekre nincs elsődleges hatása. Ugyanakkor a II. szakasz és a 

segélyezési rendszer megszüntetése miatt ellátás nélkül marad mintegy 145 ezer fő. 

•Álláskeresési 
ellátások 
csökkenése

•Táppénzkiadások 
csökkenése

•Családtámogatási 
kiadások 
csökkenése

•Rokkantnyugdíj 
kiadások 
csökkenése

•Előrehozott 
nyugdíjak 
kifizetésének 
csökkenése

•Öregségi 
nyugdíjkiadások 
csökkenése

Közvetlen költségvetési 
hatások az alappályához 

képest

•Aktívak számának 
növekedése, 
jellemzők szerinti 
eloszlásának 
változása

•Foglalkoztatás 
növekedése

•Munkanélküliség 
növekedése

Munkaerőpiaci hatások

•Álláskeresési 
ellátások növekedése

•Bérpótl támogatás 
növekedése

•Közmunka kiadások 
növekedése

•Piaci bérekre és 
adóbevételekre 
gyakorolt hatások

Közvetett költségvetési 
hatások



8 
 

3.2 TÁPPÉNZ  

A feltételezett intézkedés leírása 

1. az egy napra jutó táppénz maximális összege csökken 50 százalékkal (hatályba lépett) 

2. a veszélyeztetett terhesek táppénzéhez kapcsolódó munkáltatói hozzájárulást az állam átvállalja 

(hatályba lépett) 

3. megszűnik a passzív táppénz intézménye 

Becsült elsődleges hatás 

A közvetlen hatásokat az alábbi táblázat foglalja össze. Amint látható, a három intézkedés közül a táppénz-

plafon 50 százalékos csökkentése jár a legnagyobb költségvetési hatással, de még ez sem éri el az évi 10 milliárd 

forintot. 

 

Az intézkedéseknek a munkaerőpiaci létszámokra és bérekre nincs elsődleges hatása.  

3.3 CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK  

A feltételezett intézkedés leírása 

Valamennyi olyan családi támogatás összegének nominális rögzítése, amelyet a jogszabályok abszolút 

összegben határoznak meg.  

Módszertan 

Mivel a technikai kivetítésünk eleve ezzel a feltételezéssel készült, ezért ez valójában nem értelmezhető 

intézkedésként. 

Becsült elsődleges hatás 

Intézkedés hiányában semmilyen szempontból nem értelmezhető hatás. 

3.4 SZOCIÁLIS  TRANSZFEREK EGYÜTTES ÖSSZEGE  

A feltételezett intézkedés leírása 

A családi támogatásokon (TGYAS, GYED, GYES, GYET, anyasági támogatás, családi pótlék) kívüli szociális 

támogatások egy főre (nem pedig a teljes háztartásra) jutó összege nem haladhatja meg a mindenkori 

minimálbér összegét. 

A következő szociális juttatásokat vettük figyelembe: 

• Álláskeresési járadék (munkanélküli-járadék) 
• Álláskeresési segély (nyugdíj előtti munkanélküli-segély) 

2012 2013 2014

a veszélyeztetett terhesek táppénzéhez kapcsolódó 

munkáltatói hozzájárulást az állam átvállalja
-1,0 -1,0 -1,0

megszűnik a passzív táppénz intézménye 4,4 4,1 3,9

az egy napra jutó táppénz maximális összege csökken 

50 százalékkal
7,7 8,0 8,0
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• Rendszeres szociális segély 
• Egyéb támogatás (átképzési, munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítésére)  
• Ösztöndíj, oktatással kapcsolatos ellátások (kivéve lakhatási támogatás) 
• Rendszeres segély, támogatás 
• Nem rendszeres egyéb segély, támogatás 
• Árvaellátás összege 
• Kapott lakásfenntartási támogatás 
• Egyéb járadékok 1. 
• Egyéb járadékok 2. 

Becsült elsődleges hatás 

A minimálbér, mint a nem családi jellegű szociális transzferek egy főre jutó együttes összegére vonatkozó felső 

korlát bevezetése nagyságrendileg évi 3,6 milliárd forint közvetlen költségvetési megtakarítást eredményez. 

Mivel ezeknek a transzfereknek a jelentős része nominális értéken meghatározott, ezért a későbbi évekre 

vonatkozóan a közvetlen költségvetési hatást is változatlan értékre becsüljük. 

Az intézkedésnek a munkaerőpiaci létszámokra és bérekre nincs elsődleges hatása. 

3.5 ROKKANTNYUGDÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA 

A feltételezett intézkedés leírása 

A nyugdíjkorhatár alatt lévő rokkantak és egészségkárosultak járadékai közül csak a súlyosabb esetekre 

vonatkozó, I. és II. kategóriás rokkantnyugdíjak és a baleseti járadékok maradnak meg, a többi ellátás 

megszűnik.  

Becsült elsődleges hatás 

1. A rokkantsági ellátásban részesülők 87,7 százaléka elveszti ellátását, ami a 2012-14 években rendre 

319,9; 296,0; 272,4 milliárd forint közvetlen költségvetési kiadáscsökkenést jelent. 

2. Közülük 10,7 százalék (2012-ben 45 ezer fő) munkapiaci helyzete nem változik, továbbra is dolgozik. 

3.  11,9 százalék (2012-ben 52 ezer fő) középfokú képzettséggel rendelkező aktívvá válik. Ha ők 

megkapják a fejenként 250 ezer forint költségvetési kiadást jelentő rehabilitációs szolgáltatást, akkor 

közülük 82 százalék (2012 végére 43,0 ezer fő) talál állást nemzetgazdasági átlagbérért. 

4. További 5,5 százalék (2012-ben 24 ezer fő) szakiskolával vagy szakmunkásképző végzettséggel 

rendelkező, egészségügyi okból munkavégzésben nem gátolt személy szintén aktívvá válik. Ha ők is 

megkapják a fejenként 250 ezer forint költségvetési kiadást jelentő rehabilitációs szolgáltatást, akkor 

közülük 23 ezren tudnak a piacon elhelyezkedni, de csak minimálbérért. (Ennek másodlagos 

következménye lesz a piaci szektor átlagos termelékenységének mintegy 0,3 százalékpontos 

csökkenése.) 

5. A fennmaradó 72,9 százalék (beleértve az előbbi két csoportból munkát nem találókat; 2012-ben 

321 ezer fő) munkahely és ellátás nélkül marad.  

6. A közösségi fogyasztás a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele miatt egyszeri alkalommal 

megemelkedik 19,2 milliárd forinttal.  

3.6 ELŐREHOZOTT  ÉS KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJAK  

A feltételezett intézkedés leírása 

Új előrehozott és korengedményes nyugdíjat nem kérhetnek az eddig arra jogosultak, de nem változik azok 

státusza és járandósága, akik már nyugdíjba vonultak. 
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Becsült elsődleges hatás 

A becsült közvetlen hatást a alábbi táblázat mutatja. Az alappályához képest megnövekszik a foglalkoztatottak 

létszáma, mivel azok, akik a korábbi szabályozás ételmében elmehettek (és ezért elmentek) volna nyugdíjba, az 

új szabályozás miatt tovább dolgoznak. 2012-2014-ben rendre 110,8 ezer fő; 151,8 ezer fő; 192,7 ezer fő az 

aktívak létszámnövekménye az alappályához képest, aminek rendkívül nagy adóbevétel növelő, közvetett 

hatását is számszerűsíteni fogjuk. 

 

Elvileg felmerülhet az a szempont, hogy az idősebbek munkaerőpiacon maradása a fiatalabbak 

foglalkoztatásának csökkenését is okozhatja. Ezt a feltételezést sem az elméleti, sem az empirikus irodalom
1
 

nem erősíti meg. A magyarázat lényege, hogy a fiatalabbak foglalkoztatási problémái jellemzően strukturális 

okokra vezethetők vissza, nem a munkakereslet mennyiségi problémáira.  

3.7 NYUGDÍJINDEXÁLÁS  

A feltételezett intézkedés leírása 

Valamennyi nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásnak tisztán a fogyasztói árindex szerinti indexálása 

Becsült elsődleges hatás 

Az intézkedés 2012-ben 22,6, 2013-ban 23,6, 2014-ben pedig 5,4 milliárd forinttal csökkenti az állami nettó 

transzfer-kiadásokat és ennek megfelelően a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét. 

Az intézkedésnek a munkaerőpiaci létszámokra és bérekre nincs elsődleges hatása. 

3.8 ÚJ KÖZMUNKA-PROGRAM 

A feltételezett intézkedés leírása 

Mindazokat, akik a fenti intézkedések hatására aktívvá válnak, de három hónapon belül nem találnak piaci 

munkát, az állam minimálbéren 4 órás közmunkára alkalmazza. 

Becsült elsődleges hatás 

Ha 2012. április elejétől valamennyiüket az állami szektor 4 órás munkaidőben évi 9 hónapon keresztül 

minimálbérért közmunka-programban foglalkoztatja, akkor a nettó költségvetési kiadás 2012-ben 136,1 Mrd 

forint. 2013-ra a közmunka programba felveendők létszáma 417,5 ezer főre csökken, ami 120,1 Mrd forint 

                                                                 
1
 A. Jousten, M. Lefebvre, S. Perelman és P. Pestieau: The Effects of Early Retirement on Youth Unemployment: 

The Case of Belgium; IMF Working Paper 08/30 

Nyugdíj index 

az alappályán 

(%)

Célcsoport 

átlagos 

ellátása 

(ft/fő/hó)

Intézkedéssel 

érintett 

létszám    (ezer 

fő)

Intézkedés 

közvetlen 

hatása (Mrd 

forint / év)

2009 109297

2010 4,7 114434

2011 3,7 118668

2012 3,8 123225 110,8 163,8

2013 4,0 128104 151,8 233,3

2014 3,4 132450 192,7 306,3
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közvetlen nettó kiadást jelent. 2014-ben a létszám 374,3 ezer fő, az éves szintű kiadás pedig 93,5 Mrd forint. A 

közmunkára kifizetett nettó bér közvetlen hatása megegyezik a transzfer-kiadások hatásával. 

3.9 A KÖZVETLEN HATÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA  

A közvetlen hatások 4 változó alakulásában foglalhatók össze: 

1. a nettó kormányzati transzferek változása 

2. átlagos termelékenységű piaci foglalkoztatottak létszámának változása 

3. versenyszektorban minimálbéren foglalkoztatottak létszámának változása 

4. munkahely és transzfer-jövedelem nélkül maradók közfoglalkoztatása 

Transzferkiadások 

csökkenése (Mrd 

forint)

Átlagbér mellett 

piacon 

elhelyezkedik 

(ezer fő)

Minimálbér 

mellett piacon 

elhelyezkedik 

(ezer fő)

Közmunka 

programban vesz 

részt (ezer fő)

2012 397,4 121,6 5,7 467,7

2013 476,9 190,1 20,4 417,5

2014 532,0 226,8 18,1 374,3

Alapcsomag

Közvetlen hatások

 

A „Transzferkiadások csökkenése” adat már az elérhető megtakarítást csökkentő tételként figyelembe veszi a 

közmunkaprogram nettó költségét és az intézkedés bevezetésének adminisztratív költségét (rehabilitációs 

szolgáltatás 19,2 Mrd forint) is. 

4 Közvetett hatások 

A makrogazdasági változók alakulásán keresztül érvényesülő, közvetett hatások számszerűsítéséhez először 4 

egyszerűsített szcenáriót határoztunk meg. 

1. A GDP egy százalékával (300 Mrd forint) csökken a kormányzati transzfer a technikai kivetítésben 

számított alappályához képest; 

2. 100 ezer átlagos termelékenységű fővel nő a piaci foglalkoztatás 2012 negyedik negyedévétől kezdve; 

3. 100 ezer fővel nő a magánszektorban minimálbéren foglalkoztatottak létszáma. 

4. 2012 második félévében felvesz az állam 100 ezer közmunkást napi 4 órai munkára (fél) minimálbérért 

és a teljes horizonton tovább foglalkoztatja.  

Az egyes szcenáriók költségvetési egyenlegre gyakorolt nettó hatását a bevezetést követő egyes években az 

alábbi táblázat foglalja össze (a részletes számításokat lásd a Mellékletben): 

Transzferkiadások 

csökkenése (Mrd 

forint)

Átlagbér mellett 

piacon 

elhelyezkedik 

(ezer fő)

Minimálbér 

mellett piacon 

elhelyezkedik 

(ezer fő)

Közmunka 

programban vesz 

részt (ezer fő)

300,0 100,0 100,0 100,0

-74,5 83,6 20,4 -2,5

-72,2 179,0 69,6 10,1

-76,6 238,6 111,0 32,2

Szcenáriók

Változási egység

Költségvetési egyenleg 1. évben

Költségvetési egyenleg 2. évben

Költségvetési egyenleg 3. évben  

Amint látható, a költségvetési egyenleg javítása szempontjából a messze legnagyobb közvetett hatású (a 

bevezetéstől számított 3. évben már 2,4 millió ft/fő/év) a átlagbér melletti piaci foglalkoztatás szintjének 
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emelkedése, míg a közmunka-programok költségvetési hatása csekélynek mondható (a bevezetés évében 

gyakorlatilag hatástalan, de a 3. évben is csak 322 ezer ft/fő/év).  

A makrogazdasági közvetett hatások közül két mechanizmus feltétlenül megemlítendő.  

Az egyik, hogy a piacon megjelenő új munkakínálat hatására várhatóan csökkenni fognak a munkabérek (vagy 

legalábbis kevésbé fognak emelkedni az alappályához képest). Erre vonatkozóan azért nehéz becslést adni, mivel 

a szóban forgó intézkedésekkel érintettek az átlagtól némileg eltérő munkapiaci jellemzőkkel rendelkeznek, ezért 

egyfajta „demonstrációs” hatás szükséges a bércsökkenés érvényesüléséhez. További nehézség, hogy valójában a 

szóban forgó munkaerő jelentős része a minimálbérnél nem sokkal magasabb bérre számíthat, itt pedig a 

minimálbér jogszabályi rögzítése miatt érvényesülhet alsó korlát. Amennyiben az általunk feltételezettnél 

érdemben erőteljesebb a piaci bérek csökkenése, akkor a költségvetés adóbevételei is arányosan csökkenni 

fognak. 

A másik kedvezőtlen mellékhatás, hogy azok, akik a rokkantsági ellátásban részesülők közül ténylegesen 

munkát találnak, részben olyanokat szorítanak ki a munkaerőpiacról, akik az új munkakínálat megjelenése 

nélkül találtak volna állást. Összességében, tehát még ha az állam ad is közmunkát minden olyan munkát 

keresőnek, aki az új intézkedések hatására veszíti el a korábbi ellátását, de nem tud a piacon elhelyezkedni, 

akkor is – legalább átmenetileg – növekedni fog a munkanélküliségi ráta.  

A közvetett hatások a közvetlen hatások és a fajlagos változásokra vonatkozó érzékenységi együtthatók kumulált 

szorzataként adódnak. 

 

A teljes hatás a közvetlen és a közvetett hatások összege: 

Alapcsomag 2012 2013 2014

Költségvetési transzferek csökkenése 552,7 597,0 625,5

Adminisztratív költségek -19,2 0,0 0,0

Közmunka program nettó költsége -135,4 -120,9 -108,4

Közvetlen hatás összesen 398,1 476,1 517,1

Közvetett hatás -7,6 215,2 475,5

Teljes hatás 390,4 691,3 992,7

Kormányzati célérték 288,0 342,0

Eltérés 102,4 349,3  

Amint látható, a teljes hatás már 2012-ben megközelíti a 400 milliárd forintot, 2013-ban pedig megközelíti a 700 

milliárd forintot. A fenti csomag tehát messze túlteljesíti a kormányzati célértékeket. 

5 Egy módosított csomag árazása 

A fenti számításokból kiderül, hogy az összes intézkedés közül messze legnagyobb hatással járó két tétel a 

korhatár alatti rokkantsági jellegű ellátások megvonása és közmunka-programmal való helyettesítése, valamint 

az előrehozott és korengedményes nyugdíjak megállapításának leállítása.  

Az előrehozott és korkedvezményes nyugdíj-megállapítások leállítása kétszeresen is javítaná a költségvetés 

egyenlegét, mivel csökkennek (az alappályához képest) a transzfer-kiadások, és a magasabb foglalkoztatotti 

létszám következtében egyúttal növekednek az adóbevételek is. Ebből a szempontból kulcsfontosságú az  – 

1. szcenárió 2. szcenárió 3. szcenárió 4. szcenárió

2012 -99,0 101,7 1,2 -11,7

2013 -115,6 274,9 7,0 48,4

2014 -134,7 443,4 16,1 146,6

Közvetett hatások (Mrd forint)

Alapcsomag
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elméleti és tapasztalati vizsgálatokkal nagyrészt alátámasztott - feltételezés, miszerint a jelenlegi szabályozás 

szerint ha a korai nyugdíjra jogosultak nem vonulnak nyugdíjba egyrészt nem veszítik el az állásukat, másrészt 

nem is szorítanak ki fiatalokat a munkaerőpiacról. Ugyanez a kettős hatás a rokkantnyugdíjasoknál nem 

érvényesül, mivel a transzfer megvonása után nekik nem megtartani kellene korábbi állásukat, hanem újat 

kellene találniuk, amire messze kisebb (számításaink szerint 20 százalék alatti) az esély. 

Annak érzékeltetésére, hogy e két terület mennyire döntő a költségvetési egyenleg alakulása szempontjából, 

összeállítottunk egy módosított intézkedéscsomagot is, amely az alábbi pontokban tér el az eredeti, nagyobb 

csomagtól: 

5.1 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA  

A módosított csomagban  

1. az álláskeresési járadék nem 3, hanem 6 hónapig folyósítható, tehát megmarad a II. szakasz fele;  

2. az I szakaszban viszont a járadék csak a bruttó bér 60 százaléka, és az is legfeljebb csak a minimálbér 

összegéig
2
. (A II. szakaszban a járadék a minimálbér 60 százaléka.) 

3. az 57 év feletti rokkantnyugdíjasokra nem vonatkozik a szabályváltozás 

4. az orvosi felülvizsgálatok nyomán az 57 év alatt rokkantnyugdíjasok 25 százaléka megtarthatja 

jelenlegi státuszát. 

5. A jelenleg hatályoshoz képest nem változnak a korai nyugdíjra vonatkozó szabályok. 

Mivel a rokkantnyugdíjasok létszám szerint 57 százaléka, az ellátás összege szerint 61 százaléka 57 év feletti (és 

ugyanezt a koreloszlást feltételezzük az egyéb rokkantsági ellátások kedvezményezettjeiről is), ha ők 

megtarthatják jelenlegi járadékukat, az mintegy 200 milliárd forinttal csökkenti a közvetlen költségvetési 

megtakarítást. Az 57 év alattiaknak kifizetett járadék 25 százaléka nagyságrendileg 33 milliárd forint, ami 

szintén levonandó a közvetlen költségvetési megtakarításból. A két tényező együttesen azt jelenti, hogy a 

közvetlen költségvetési megtakarítás 70 százalékkal csökken. 

Ugyanennek következményeként az alapcsomag esetére számított 43 ezer fő átlagos termelékenységű és 22 ezer 

fő minimálbéres új piaci munkavállaló egy része sem fog megjelenni a piacon. A teljes hatást tovább csökkenti, 

hogy kevesebb lesz az új foglalkoztatott is. 

Alsó becslésként feltételezzük, hogy a szükséges orvosi felülvizsgálatok 25 ezer forint / fő átlagos költséggel 

végrehajthatók. A 200 ezer fő felülvizsgálandó létszámra vetítve ez 5 milliárd forint költségtöbbletet jelent. 

5.2 A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HATÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA  

A módosított intézkedéscsomag közvetlen hatása messze sokkal kisebb, mint az alapcsomagé: 

Transzferkiadások 

csökkenése (Mrd 

forint)

Átlagbér mellett 

piacon 

elhelyezkedik 

(ezer fő)

Minimálbér 

mellett piacon 

elhelyezkedik 

(ezer fő)

Közmunka 

programban vesz 

részt (ezer fő)

2012 112,4 3,3 5,0 191,1

2013 122,6 11,7 17,6 142,1

2014 97,9 10,4 15,7 128,4

Módosított csomag

Közvetlen hatások

 

A 2012-14 években a közvetlen költségvetési megtakarítás mintegy 400 Mrd forinttal csökken, az átlagbéren 

foglalkoztatottak létszáma pedig rendre 110, 152 és 193 ezer fővel marad el az alapcsomagban becsült szinttől. 

Mindez nagymértékben csökkenti a közvetett hatásokat is. 

                                                                 
2
 A jelenlegi szabályozás szerint a maximális összeg a minimálbér napi összegének 120 százaléka, tehát 20 

százalékkal magasabb. 
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1. szcenárió 2. szcenárió 3. szcenárió 4. szcenárió

2012 -27,9 2,7 1,0 -4,8

2013 -29,6 12,9 6,0 20,5

2014 -18,0 20,4 104,4 8,6

Módosított csomag

Közvetett hatások      

(Mrd forint)
 

A közvetlen és közvetett hatások összegeként adódó teljes hatást az alábbi táblázat mutatja: 

Módosított csomag 2012 2013 2014

Költségvetési transzferek csökkenése 172,7 163,7 135,1

Adminisztratív költségek -5,0 0,0 0,0

Közmunka program nettó költsége -55,3 -41,1 -37,2

Közvetlen hatás összesen 112,4 122,6 97,9

Közvetett hatás -28,9 9,9 115,4

Teljes hatás 143,8 173,6 250,5

Kormányzati célérték 288,0 342,0

Eltérés -144,2 -168,4  

Összességében elmondható, hogy a módosított csomag a kormányzati célszámok alig felét képes egyenleg-

javulás tekintetében teljesíteni, tehát az 57 év feletti rokkantnyugdíjasokra valamint az előrehozott és 

korkedvezményes nyugdíj-megállapításokra vonatkozó szabályok érdemi szigorítása nélkül a kormányzati 

tervekben megjelenő egyenlegjavítási célok teljesítése gyakorlatilag nem lehetséges az eddig felvetődött 

intézkedési területeken belül.   
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KFIB technikai kivetítés (2011. április 20.)
A makro változók alakulása az alappályán

2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

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

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

Háztartások fogyasztási kiadása 13880 14771 15826 16832 17778

Vásárolt fogyasztás 13631 14500 15568 16578 17536

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

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

Kormányzati kollektív fogyasztás 2640 2656 2721 2793 2867

Kormányzati természetbeni transzfer 3190 3221 3303 3395 3489

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 5830 5877 6024 6188 6356

Kormányzati beruházás NSZ szerint 729 743 757 771 786

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak 4188 4300 4410 4505 4697

Import 21462 23340 25887 28766 31749

Lakossági beruházás 1024 1127 1262 1382 1484

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme 14679 15465 16376 17268 18107

ÁRAK  (éves %)

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

GDP deflátor 2,8 2,4 2,4 2,5 2,6

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

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

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

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

Export deflátor 1,9 -1,3 0,3 -0,1 0,2

Import deflátor 1,8 -0,8 0,4 -0,1 0,2

MUNKAPIAC (ezer fő)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

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

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

Olajár, HUF/hordó 16481,0 21215,2 21661,5 21810,2 21882,8
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KFIB technikai kivetítés (2011. április 20.)
A külső tételek alakulása az alappályán

Költségvetési tétel
2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

Gazdálkodó szervezetek befizetései

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

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

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

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

Cégautóadó 25,9 26,7 27,6 28,5 29,4

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

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

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

Ökoadók 23,5 24,1 24,9 25,7 26,5

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

Játékadó 53,4 48,9 47,9 46,8 45,7

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

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

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

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

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

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

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

Lakosság befizetései

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

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

Adóbefizetések 3,0 0,6 0,6 0,6 0,6

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

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

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

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

Munkaerőpiaci Alap

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

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

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

Nemzeti Kulturális Alap

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

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

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

Nyugdíjbiztosítási Alap

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

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

Egészségbiztosítási Alap

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

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

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

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

Költségvetési tétel 2010 2011 2012 2013 2014

Családi támogatások, szociális juttatások

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

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

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

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

MPA

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

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

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

Egészségbiztosítási Alap

Táppénz 79,4 82,4 89,2 96,5 101,2

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

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

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

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

BEVÉTELI OLDAL

KIADÁSI OLDAL
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1. szcenárió
A makro változók eltérése az alappályától

2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

NEMZETI SZÁMLÁK
Nominális GDP (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -224,2 -315,1 -399,9

Reál GDP (éves % növekedés) 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,1

Háztartások fogyasztási kiadása (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -238,6 -294,0 -350,4

Vásárolt fogyasztás (mrd HUF) 0,0 0,0 -245,6 -299,3 -352,6

        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) 0,0 0,0 -1,6 -0,2 -0,2

        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés) 0,0 0,0 -1,3 0,1 0,0

Kormányzati kollektív fogyasztás (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -6,6 -15,4 -21,4

Kormányzati természetbeni transzfer (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -6,2 -14,5 -20,3

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 0,0 0,0 -12,8 -29,9 -41,7

Kormányzati beruházás NSZ szerint (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -1,1 -3,8 -6,0

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -313,6 -320,4 -334,0

Import (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -92,5 -160,8 -275,6

Lakossági beruházás (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,1 -2,4 -3,0

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -245,5 -301,7 -355,5

ÁRAK

Infációs ráta (CPI, éves %) 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,2

GDP deflátor (éves %) 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,2

Fogyasztási kiadás deflátora 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,2

Kormányzati fogyasztás delátora 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,2

Kormányzati természetbeni transzferek deflátora 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2

Beruházások deflátora 0,0 0,0 -0,2 -0,4 -0,3

Export deflátor 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,3

Import deflátor 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,3

MUNKAPIAC

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag, ezer fő) 0,0 0,0 -2,1 -1,4 -1,1

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 0,0 0,0 -2,1 -1,4 -1,1

                  Költségvetési szektor (intézményi, technikai feltevés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

                 Versenyszféra foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

                 Állami foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (fő, éves átlag) 0,0 0,0 2,1 1,4 1,1

Munkanélküliségi ráta (LFS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Versenyszféra bruttó nominál átlagbér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,2

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 0,0 0,0 -535,5 -1260,0 -1762,5

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -18,7 -35,7 -43,3

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg (éves növekedés, %) 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,1

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,2

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,1

Nyugdíj indexálás mértéke törvényi formula alapján (éves növekedés,%) 0,0 0,0 -1,2 -1,2 -0,4

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) 0,0 0,0 0,0 -1,0 -0,9

Hozam, 3 hónapos benchmark 0,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,4

Olajár, HUF/hordó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1. szcenárió
A külső tételek eltérése az alappályától

Költségvetési tétel
2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

Gazdálkodó szervezetek befizetései

Társasági adó 0,0 -0,1 -5,1 -2,0 -0,8

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyes ágazatokat terhelő különadó 0,0 -0,1 -1,3 0,0 0,0

Cégautóadó 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Energiaellátók jövedelemadója 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

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

Egyszerűsített vállalkozói adó 0,0 -0,2 -1,6 -1,6 -1,6

Ökoadók 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Bányajáradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Játékadó 0,0 0,0 -0,7 -0,1 0,0

Egyéb befizetések 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyéb központosított bevételek (csak külső!) 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Általános forgalmi adó 0,0 -1,6 -47,0 -50,3 -52,1

Jövedéki adó 0,0 0,0 -5,2 -0,4 0,2

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lakosság befizetései 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Személyi jövedelemadó 0,0 -0,4 -5,9 -7,2 -7,6

Magánszemélyek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Adóbefizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Illeték befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

M.személyek jogviszony megszűnésével kapcs. különadó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Munkaerőpiaci Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,3

Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 0,0 0,0 -0,8 -1,0 -1,1

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nemzeti Kulturális Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Játékadó bevétel 5-ös lottóból 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Innovációs járulék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkáltatói és biztosítotti járulék 0,0 -0,6 -10,6 -14,5 -15,1

Egyéb járulékok és hozzájárulások (csak külső tételek) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Egészségbiztosítási Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkáltatói és biztosítotti járulék 0,0 -0,1 -2,4 -3,4 -3,5

Egyéb járulékok és hozzájárulások  (csak külső tételek) 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2

Külső bevételek összesen 0,0 -3,3 -82,2 -82,1 -83,1

Költségvetési tétel 2010 2011 2012 2013 2014

Családi támogatások, szociális juttatások

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MNB veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MPA

Passzív ellátások 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0

Bérgarancia kifizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyugellátások 0,0 0,0 -7,5 -9,6 -6,1

Egészségbiztosítási Alap

Táppénz 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,4

GYED 0,0 0,0 -0,4 0,1 0,1

E Alap egyéb pénzbeli ellátásai (külsőnek minősülő, pl. TGYÁS) 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Külső kiadások összesen 0,0 0,0 -7,7 -9,9 -6,5

Külső tételek egyenlege 0,0 -3,3 -74,5 -72,2 -76,6

BEVÉTELI OLDAL

KIADÁSI OLDAL
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2. szcenárió
A makro változók eltérése az alappályától

2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

NEMZETI SZÁMLÁK
Nominális GDP (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 67,2 88,1 22,1

Reál GDP (éves % növekedés) 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,2

Háztartások fogyasztási kiadása (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 115,2 203,9 214,7

Vásárolt fogyasztás (mrd HUF) 0,0 0,0 119,2 210,4 221,4

        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0

        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés) 0,0 0,0 0,7 0,4 -0,1

Kormányzati kollektív fogyasztás (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,7 4,1 6,6

Kormányzati természetbeni transzfer (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,7 3,9 6,2

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 0,0 0,0 1,4 8,0 12,8

Kormányzati beruházás NSZ szerint (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -0,4 0,1 1,1

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Import (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -5,9 -12,4 11,6

Lakossági beruházás (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -2,0 -3,9 -1,9

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 117,2 206,5 219,4

ÁRAK

Infációs ráta (CPI, éves %) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

GDP deflátor (éves %) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Fogyasztási kiadás deflátora 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Kormányzati fogyasztás delátora 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Kormányzati természetbeni transzferek deflátora 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Beruházások deflátora 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,1

Export deflátor 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,2

Import deflátor 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,2

MUNKAPIAC

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag, ezer fő) 0,0 0,0 68,0 91,4 92,2

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 0,0 0,0 68,0 91,4 92,2

                  Költségvetési szektor (intézményi, technikai feltevés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

                 Versenyszféra foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 2,3 0,7 0,0

                 Állami foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (fő, éves átlag) 0,0 0,0 32,0 8,6 7,8

Munkanélküliségi ráta (LFS) 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Versenyszféra bruttó nominál átlagbér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 -0,7 0,4 0,7

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 0,0 0,0 60,0 338,2 543,4

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 153,0 282,5 380,7

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

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,7

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,6

Nyugdíj indexálás mértéke törvényi formula alapján (éves növekedés,%) 0,0 0,0 -0,9 -0,7 -0,1

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,4

Hozam, 3 hónapos benchmark 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1

Olajár, HUF/hordó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. szcenárió
A külső tételek eltérése az alappályától

Költségvetési tétel
2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

Gazdálkodó szervezetek befizetései

Társasági adó 0,0 -0,1 5,6 6,0 2,6

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyes ágazatokat terhelő különadó 0,0 -0,1 1,0 0,1 0,0

Cégautóadó 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1

Energiaellátók jövedelemadója 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

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

Egyszerűsített vállalkozói adó 0,0 -0,2 0,7 1,5 1,4

Ökoadók 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1

Bányajáradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Játékadó 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1

Egyéb befizetések 0,0 0,0 0,4 1,0 1,6

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyéb központosított bevételek (csak külső!) 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

Általános forgalmi adó 0,0 -1,6 25,5 55,3 65,4

Jövedéki adó 0,0 0,0 3,6 2,9 0,9

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lakosság befizetései

Személyi jövedelemadó 0,0 -0,4 12,9 28,0 43,4

Magánszemélyek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Adóbefizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Illeték befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

M.személyek jogviszony megszűnésével kapcs. különadó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Munkaerőpiaci Alap

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 0,6 1,3 1,8

Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 0,0 0,0 2,2 4,9 7,1

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nemzeti Kulturális Alap

Játékadó bevétel 5-ös lottóból 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Innovációs járulék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyugdíjbiztosítási Alap

Munkáltatói és biztosítotti járulék 0,0 -0,6 30,8 67,6 97,9

Egyéb járulékok és hozzájárulások (csak külső tételek) 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9

Egészségbiztosítási Alap

Munkáltatói és biztosítotti járulék 0,0 -0,1 7,1 15,7 22,7

Egyéb járulékok és hozzájárulások  (csak külső tételek) 0,0 0,0 0,5 1,1 1,5

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 0,5 1,1 1,6

Külső bevételek összesen 0,0 -3,3 92,9 188,2 249,5

Költségvetési tétel 2010 2011 2012 2013 2014

Családi támogatások, szociális juttatások

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,7

Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MNB veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MPA

Passzív ellátások 0,0 0,0 7,4 2,3 2,8

Bérgarancia kifizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyugellátások 0,0 0,0 0,8 3,7 2,6

Egészségbiztosítási Alap

Táppénz 0,0 0,0 1,3 2,5 3,3

GYED 0,0 0,0 -0,4 0,5 1,8

E Alap egyéb pénzbeli ellátásai (külsőnek minősülő, pl. TGYÁS) 0,0 0,0 0,2 0,4 1,1

Külső kiadások összesen 0,0 0,0 9,2 9,1 10,9

Külső tételek egyenlege 0,0 -3,3 83,6 179,0 238,6

BEVÉTELI OLDAL

KIADÁSI OLDAL
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3. szcenárió
A makro változók eltérése az alappályától

2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

NEMZETI SZÁMLÁK
Nominális GDP (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -60,3 -86,3 -106,9

Reál GDP (éves % növekedés) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Háztartások fogyasztási kiadása (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -9,2 -21,3 -20,0

Vásárolt fogyasztás (mrd HUF) 0,0 0,0 -9,2 -21,4 -20,2

        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kormányzati kollektív fogyasztás (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -1,6 -3,0 -2,5

Kormányzati természetbeni transzfer (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -1,5 -2,8 -2,4

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 0,0 0,0 -3,2 -5,8 -4,8

Kormányzati beruházás NSZ szerint (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Import (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 28,8 9,5 -20,6

Lakossági beruházás (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 2,0 -0,3 -0,9

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -7,2 -21,7 -21,1

ÁRAK

Infációs ráta (CPI, éves %) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

GDP deflátor (éves %) 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

Fogyasztási kiadás deflátora 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Kormányzati fogyasztás delátora 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

Kormányzati természetbeni transzferek deflátora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beruházások deflátora 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

Export deflátor 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0

Import deflátor 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0

MUNKAPIAC

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag, ezer fő) 0,0 0,0 68,0 91,4 92,2

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 0,0 0,0 68,0 91,4 92,2

                  Költségvetési szektor (intézményi, technikai feltevés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

                 Versenyszféra foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 2,3 0,7 0,0

                 Állami foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (fő, éves átlag) 0,0 0,0 32,0 8,6 7,8

Munkanélküliségi ráta (LFS) 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Versenyszféra bruttó nominál átlagbér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 -1,2 0,1 0,5

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 0,0 0,0 -133,9 -243,1 -204,8

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 112,2 203,9 275,9

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg (éves növekedés, %) 0,0 0,0 1,1 0,8 0,6

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,2

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,2

Nyugdíj indexálás mértéke törvényi formula alapján (éves növekedés,%) 0,0 0,0 -1,0 -0,9 -0,2

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) 0,0 0,0 0,2 -0,4 -0,1

Hozam, 3 hónapos benchmark 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Olajár, HUF/hordó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. szcenárió
A külső tételek eltérése az alappályától

Költségvetési tétel
2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

Gazdálkodó szervezetek befizetései

Társasági adó 0,0 -0,1 0,1 1,8 2,1

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

Pénzügyi szervezetek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyes ágazatokat terhelő különadó 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0

Cégautóadó 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Energiaellátók jövedelemadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Egyszerűsített vállalkozói adó 0,0 -0,2 -0,4 0,0 0,4

Ökoadók 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Bányajáradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Játékadó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Egyéb befizetések 0,0 0,0 0,3 0,6 1,0

Rehabilitációs hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyéb központosított bevételek (csak külső!) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Általános forgalmi adó 0,0 -1,6 -6,5 -2,6 4,9

Jövedéki adó 0,0 0,0 -0,2 0,2 1,0

Regisztrációs adó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lakosság befizetései 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Személyi jövedelemadó 0,0 -0,4 6,5 15,1 24,8

Magánszemélyek különadója 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Adóbefizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Illeték befizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

M.személyek jogviszony megszűnésével kapcs. különadó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Munkaerőpiaci Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Szakképzési hozzájárulás 0,0 0,0 0,4 0,8 1,1

Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 0,0 0,0 1,4 3,0 4,4

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nemzeti Kulturális Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Játékadó bevétel 5-ös lottóból 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Innovációs járulék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkáltatói és biztosítotti járulék 0,0 -0,6 19,4 41,6 61,0

Egyéb járulékok és hozzájárulások (csak külső tételek) 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5

Egészségbiztosítási Alap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkáltatói és biztosítotti járulék 0,0 -0,1 4,5 9,6 14,1

Egyéb járulékok és hozzájárulások  (csak külső tételek) 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0

Egészségügyi hozzájárulás 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0

Külső bevételek összesen 0,0 -3,3 26,1 72,0 117,5

Költségvetési tétel 2010 2011 2012 2013 2014

Családi támogatások, szociális juttatások

Családi támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,7

Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások (külsőnek minősülő) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MNB veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MPA

Passzív ellátások 0,0 0,0 7,0 1,6 2,0

Bérgarancia kifizetések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyugellátások 0,0 0,0 -1,9 -1,4 0,6

Egészségbiztosítási Alap

Táppénz 0,0 0,0 1,0 1,8 2,4

GYED 0,0 0,0 -0,4 0,4 1,5

E Alap egyéb pénzbeli ellátásai (külsőnek minősülő, pl. TGYÁS) 0,0 0,0 0,2 0,3 0,7

Külső kiadások összesen 0,0 0,0 5,8 2,3 6,5

Külső tételek egyenlege 0,0 -3,3 20,4 69,6 111,0

BEVÉTELI OLDAL

KIADÁSI OLDAL
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4. szcenárió
A makro változók eltérése az alappályától

2010 

(előzetes)
2011 2012 2013 2014

NEMZETI SZÁMLÁK
Nominális GDP (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -42,8 -79,5 -111,7

Reál GDP (éves % növekedés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Háztartások fogyasztási kiadása (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -0,5 -7,3 -11,6

Vásárolt fogyasztás (mrd HUF) 0,0 0,0 -0,4 -7,2 -11,6

        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kormányzati kollektív fogyasztás (folyó áron, mrd HUF) KÖZMUNKA NÉLKÜL! 0,0 0,0 -0,2 -1,4 -2,0

Kormányzati természetbeni transzfer (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -0,2 -1,4 -1,9

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 0,0 0,0 -0,4 -2,8 -3,9

Kormányzati beruházás NSZ szerint (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,5

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak (NSZ szerint, folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Import (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 3,3 1,9 -10,9

Lakossági beruházás (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 0,3 0,4 -0,4

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 -0,2 -6,7 -12,0

ÁRAK

Infációs ráta (CPI, éves %) 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

GDP deflátor (éves %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fogyasztási kiadás deflátora 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

Kormányzati fogyasztás delátora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kormányzati természetbeni transzferek deflátora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beruházások deflátora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Export deflátor 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Import deflátor 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

MUNKAPIAC

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag, ezer fő) 0,0 0,0 56,0 62,2 62,3

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 0,0 0,0 6,0 12,2 12,3

                  Költségvetési szektor (intézményi, technikai feltevés) 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

                 Versenyszféra foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0

                 Állami foglalkoztatottság (éves változás %) 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (fő, éves átlag) 0,0 0,0 -6,0 -12,2 -12,3

Munkanélküliségi ráta (LFS) 0,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,5

Versenyszféra bruttó nominál átlagbér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 -0,1 -0,3 0,1

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 0,0 0,0 -8176,6 -8677,2 -9151,2

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, mrd HUF) 0,0 0,0 71,0 76,6 102,4

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Nyugdíj indexálás mértéke törvényi formula alapján (éves növekedés,%) 0,0 0,0 -1,0 -0,9 -0,2

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2

Hozam, 3 hónapos benchmark 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

Olajár, HUF/hordó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6 Az elsődleges hatások becslési módszertana 

6.1 ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁSOK  

A feltételezett intézkedések leírása 

1. az álláskeresési járadék legfeljebb 3 hónapig folyósítható a jelenlegi 9 hónap helyett, megszűnik a 

járadékfolyósítás II. szakasza 

2. megszűnik az álláskeresési segély intézménye 

3. az álláskeresési járadék mértéke az első hónapban 90, a másodikban 80, a harmadikban 70 százaléka a 

korábbi bruttó bérnek – a ma is fennálló alsó és felső korlátok között. 

Módszertan 

A jelenlegi szabályozás szerint – leegyszerűsítve, teljes jogosultságot feltételezve – az álláskeresési járadék 

összege a folyósítási időszak első három hónapjában (I. szakasz) a korábbi bruttó kereset (de legalább a 

minimálbér, legfeljebb a minimálbér kétszerese) 60 százaléka, míg az ez után következő 6 hónapban (II. 

szakasz) a minimálbér 60 százaléka. Egy további ellátásra, álláskeresési segélyre az jogosult, aki már kimerítette 

az álláskeresési járadékra vonatkozó jogosultságát, de nem talált munkát, viszont továbbra is keres. A segély 

összege a minimálbér 40 százaléka. Mind az álláskeresési járadék, mind az álláskeresési segélyt szja és 10 

százalékos nyugdíjjárulék terheli. 

Az elmúlt évek adatai alapján azt becsüljük, hogy az I. szakaszban az álláskeresési járadék átlagos alapja a 

minimálbér és a kétszeres minimálbér közti intervallum 60 százalékánál
3
 van, tehát 124800 forint. 

Az álláskeresési járadékra jogosultak megoszlását szintén az elmúlt évek adatai alapján becsüljük. 2011-ben az 

I. szakaszban lévők létszáma 70 ezer fő, míg a II. szakaszban 90 ezer fő.   

2011 első három hónapja alapján az álláskeresési járadékban részesülők létszáma a 2010. év azonos havi 

értékének 85 százaléka, ezért a 2010. évi átlagértékből kiindulva a 2011. évi éves átlagot is ez alapján számítjuk, 

ami 107700 ezer fő létszámbecslésre vezet. Ennek az I. szakaszra jutó egyharmada 35900 fő, a II. szakaszra jutó 

kétharmada pedig 71800 fő.  

2011 első három hónapjának adatai szerint az álláskeresési járadékban részesülők létszámcsökkenése részben a 

segélyben részesülők létszámnövekedésében csapódott le. A segélyben részesülők létszáma az előző év azonos 

hónapjához képest átlagosan 14 százalékkal emelkedett. Ezt kivetítve 2011 egészére, a 2010. évi 62 ezer fős 

átlagos létszám 2011-ben 70600 főre növekszik.  

A hipotetikus intézkedés harmadik elemeként a járadék összege – a minimálbér és annak kétszerese közti 

korlátok között – a korábbi bruttó bérnek nem a 60 százaléka, hanem az első hónapban 90, a másodikban 80, a 

harmadikban pedig 70 százaléka. Ez a változás az első szakaszban lévő ellátottak átlagos ellátását 33 százalékkal 

megnöveli.  

Mivel az álláskeresési járadékra jogosultak száma az alappálya mentén csökken, ezért a nettó költségvetési 

megtakarítás mértéke is csökken. Technikai kivetítésünk szerint a munkanélküliek teljes száma 2012-re 8,5 

százalékkal, 2013-ra pedig további 10,1 százalékkal csökken. Ennek megfelelően az intézkedés becsült hatása 

(az alappályához viszonyított megtakarítás mértéke) is csökken. 

Ezzel ellentétes hatás, hogy a 16 százalékos szja-kulcs 2011-ben a munkáltatói TB-járulék egészével növelt 

bruttó bérre (szuperbruttó) vetítendő, de a hivatalosan kihirdetett szabályváltozás szerint 2012-ben csak a 

                                                                 
3
 Ez az arány idővel a 2-höz tart, ha a minimálbér változatlan, miközben a bruttó nominálbér folyamatosan 

emelkedik.  
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munkáltatói TB-árulék felével növelendő a bruttó bér (fél szuperbruttó), míg 2013-tól maga a bruttó bér lesz az 

szja alapja. (Az álláskeresési járadék alkalmazotti adójóváírásra nem jogosít.) 

Feltételezésünk szerint – összhangban az eddigi szakértői becslésekkel
4
 – nem okoz érdemi adminisztrációs 

költség-megtakarítást az a tény, hogy az intézkedés következtében elmaradnak a munkanélkülieknek a II. 

szakaszhoz és a segélyezési szakaszhoz kapcsolódó kötelező látogatásai a munkaügyi központokban. 

 

Álláskeresési

I. szakasz II. szakasz segély

124800 78000 78000

60% 60% 40%

74880 46800 31200

7488 4680 3120

2011 15216 9510 6340

2012 13598 8499 5666

2013 11981 7488 4992

2014 11981 7488 4992

2011 52176 32610 21740

2012 53794 33621 22414

2013 55411 34632 23088

2014 55411 34632 23088

2011 93755 90206 69038

2012 85729 82484 63128

2013 77075 74157 56755

2014 70195 67538 51689

2011 58,7 35,3 18,0

2012 55,3 33,3 17,0

2013 51,2 30,8 15,7

2014 46,7 28,1 14,3

Személyi 

jövedelemadó

Egy főre jutó 

nettó összeg 

havonta (Ft)

Teljes éves 

kifizetett nettó 

összeg (Mrd Ft)

Létszám

Álláskeresési járadék

Alap

Kulcs

Bruttó összeg (Ft/fő/hó)

Nyugdíjjjárulék (10%)

Alapcsomag

 

 

A módosított csomagban az álláskeresési járadék nem 3, hanem 6 hónapig folyósítható, tehát megmarad a II. 

szakasz fele; az I szakaszban viszont a járadék csak a bruttó bér 60 százaléka, és az is legfeljebb csak a 

minimálbér összegéig
5
. A II. szakaszban a járadék a minimálbér 60 százaléka. 

A 2008. évi jövedelem-eloszlás alapján számítva az I. szakaszban kifizetett átlagos ellátás bruttó 62500 forint, a 

II. szakaszban  pedig 46800 forint. A közvetlen megtakarítás mintegy 10 milliárd forinttal nagyobb (!), mint az 

eredeti csomagban. 

                                                                 
4
 Cseres-Gergely Zs. et al (2009): Balta helyett metszőollót! Lépések egy fenntartható jóléti rendszer felé, 

Budapest Intézet, 2009. április  
http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_joleti_final_090427.pdf 
5
 A jelenlegi szabályozás szerint a maximális összeg a minimálbér napi összegének 120 százaléka, tehát 20 

százalékkal magasabb. 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_joleti_final_090427.pdf
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Álláskeresési

I. szakasz II. szakasz segély

124800 78000 78000

60% 60% 0%

62500 46800 0

6250 4680 0

2011 12700 9510 0

2012 11350 8499 0

2013 10000 7488 0

2014 10000 7488 0

2011 43550 32610 0

2012 44900 33621 0

2013 46250 34632 0

2014 46250 34632 0

2011 93755 90206 69038

2012 85729 82484 63128

2013 77075 74157 56755

2014 70195 67538 51689

2011 49,0 35,3 0,0

2012 46,2 33,3 0,0

2013 42,8 30,8 0,0

2014 39,0 28,1 0,0

Nyugdíjjjárulék (10%)

Személyi 

jövedelemadó

Egy főre jutó 

nettó összeg 

havonta (Ft)

Létszám

Teljes éves 

kifizetett nettó 

összeg (Mrd Ft)

Módosított csomag
Álláskeresési járadék

Alap

Kulcs

Bruttó összeg (Ft/fő/hó)

 

 

6.2 TÁPPÉNZ  

A feltételezett intézkedés leírása 

1. az egy napra jutó táppénz maximális összege csökken 50 százalékkal (hatályba lépett) 

2. a veszélyeztetett terhesek táppénzéhez kapcsolódó munkáltatói hozzájárulást az állam átvállalja 

(hatályba lépett) 

3. megszűnik a passzív táppénz intézménye 

Módszertan 

Módszertani megfontolásokból úgy számítjuk a táppénz-plafon csökkentésének hatását, mintha a passzív 

táppénz már megszűnt volna és a csökkentés csak az aktív táppénzen hatna. 

A technikai kivetítés idején hatályos szabályozás szerint a táppénz egy napra jutó összege nem haladhatta meg 

a 10400 forintot. A 2011 májusában elfogadott módosítás szerint május 1-jétől a maximális összeg 5200 forint. 

Mivel a táppénz alapja a táppénzes időszak megkezdését megelőző év bruttó átlagkeresetének 1/365-öd része, 

a mérték pedig 60 százalék, ezért a 10400 forint felső határ 632 ezer forint havi bruttó bérnek, az 5200 forint 

felső határ pedig 316 ezer forint havi bruttó bérnek felel meg.  

Mivel a legutolsó rendelkezésre álló jövedelem-eloszlás 2008-ra vonatkozik, a 2009-12 évekre vonatkozó bruttó 

bérindexek alapján vissza kell vetítenünk ezeket a határértékeket. A 2008. évi jövedelem eloszlás szerint az szja-

t bevallók kevesebb, mint 3 százaléka vallott be 570 ezer forint
6
 feletti havi átlagjövedelmet, míg 285 és 570 

                                                                 
6
 2008-ban 570 ezer forint felelt meg reálértéken a 2012. évi 632 ezer forint jövedelemnek. Hasonlóképpen a 

2012. évi 316 ezer forint reálértéke 2008-ban 285 ezer forint volt. 
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ezer forint közötti jövedelme a bevallók 10 százalékának volt. Ebből adódóan a korábbi szabályozás 2012-ben a 

táppénzt igénybe vevők 3 százaléka esetében lenne csak effektív a korlát, míg az új szabályozás szerint már 13 

százalékot fog érinteni. 

A 2008. évi eloszlási adatokat 2012-re kivetítve azzal számolhatunk, hogy a 316 és 632 ezer forint között 

keresők átlagos keresete 426 ezer forint. Az ő esetükben a csökkenés 26 százalék, míg a 632 ezer forint felett 

keresők esetében a csökkenés 50 százalék. 

Feltételezve, hogy az egy főre jutó aktív táppénzes napok száma (2010-ben 9,1 nap/fő) nem függ a 

jövedelemszinttől, akkor – felső becslésként a 632 ezer forint felett keresők esetében fejenként 47252 forint a 

bruttó megtakarítás, míg a 316 és 632 ezer forint között keresők esetében 16419 forint a bruttó hatás. 

Mivel a táppénzt 17,5 százalék járulék és 16% szja terheli, ezért a nettó költségvetési megtakarítás 2012-ben a 

bruttó összegek 64,3 százaléka. A szuperbruttó teljes kivezetése miatt ez az arány 2013-tól 66,5 százalékra 

emelkedik. 

Magyarországon 2010-ben mintegy 90 ezer gyermek születik. A nagyságrendileg 3500 ikerszülést is figyelembe 

véve a szülések száma 86500, amelyeknek több mint felét veszélyeztetett terhesség előzi meg. Természetesen 

táppénzre csak azok mehetnek, akik a terhesség időszaka előtt dolgoztak, ezért a számításnál figyelembe kell 

venni a szülőképes korú (de nem gyermeküket otthon nevelő) nők 65-70 százalék körüli aktivitási rátáját. Az így 

adódó 60 ezres teljes létszámból tehát 30 ezer a veszélyeztetett terhes. Feltételezzük, hogy az egy napra jutó 

gyermekápolási táppénz átlagos alapja 2008. óta a bruttó nominál bérindexnek megfelelően növekedett. Az 

egy napra jutó átlagos ellátás értéke 2008-ban 3095 forint volt, de akkor még 70 százalék volt a táppénz 

jellemző mértéke, tehát az adóalap egy napra számított értéke 4421 forint volt. A bruttó bérindex 2008-2012-

re kumulált értéke alapján 2012-ben az átlagos gyermekápolási táppénzalap 4902 forintra becsülhető, amiből a 

60 százalék jellemző ellátási mérték alapján 2941 forint egy napra jutó átlagos ellátás adódna. Figyelembe véve, 

hogy a gyermekápolási táppénzre is vonatkozni fog az 5200 forint, mint felső határ és fentebbi számításaink 

szerint ez az intézkedés az ellátás átlagos értékét mintegy 7 százalékkal csökkenti, ezért ezt az arányt itt is 

érvenysítjük. Az 5200 forint felső határt is figyelembe véve tehát 2736 forint egy napra jutó átlagos ellátási 

szinttel számolunk. A 15 napra számított bruttó ellátási érték 41032 forint, ami a becsült létszámra vetítve ez 

1231 millió forint. Bár ez bruttó összeg, a hatásvizsgálat szempontjából nem kell csökkenteni a közterhekkel, 

mivel az intézkedés hatására a gyermeket váró nők nem fognak betegszabadságra menni, amelynek idejére a 

munkáltató fizetne közteher-köteles bért. Csökkenti viszont a nettó költségvetési hatást a közszférában 

foglalkoztatottakra jutó rész (mintegy 20 százalék), mivel ez korábban is állami kiadást jelentett. Összességében 

elmondható, hogy az intézkedés közvetlen költségvetési hatása nagyságrendileg 1 milliárd forintot. 

Harmadik intézkedés-elem ebben a körben a passzív táppénz intézményének megszüntetése. 2011. áprilisi 

technikai kivetítésünk az alábbi becslést tartalmazta a passzív táppénzre vonatkozóan: 

 

Ennek megfelelően a passzív táppénz megszüntetésének közvetlen bruttó költségvetési hatása a fenti 

összegekkel egyezik meg. A nettó összegek a fentebb kiszámított adótartalmak (határkulcsok) alapján 

számíthatók. 

Passzív Aktív Összesen

2011 4306 78122 82428

2012 4566 84599 89165

2013 4934 91552 96486

2014 5208 96061 101269
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6.3 SZOCIÁLIS KIADÁSOK  EGYÜTTES ÖSSZEGE  

A feltételezett intézkedés leírása 

A családi támogatásokon (TGYAS, GYED, GYES, GYET, anyasági támogatás, családi pótlék) kívüli szociális 

támogatások egy főre (nem pedig a teljes háztartásra) jutó összege nem haladhatja meg a mindenkori 

minimálbér összegét. 

A következő szociális juttatásokat vettük figyelembe: 

• Álláskeresési járadék (munkanélküli-járadék) 
• Álláskeresési segély (nyugdíj előtti munkanélküli-segély) 
• Rendszeres szociális segély 
• Egyéb támogatás (átképzési, munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítésére)  
• Ösztöndíj, oktatással kapcsolatos ellátások (kivéve lakhatási támogatás) 
• Rendszeres segély, támogatás 
• Nem rendszeres egyéb segély, támogatás 
• Árvaellátás összege 
• Kapott lakásfenntartási támogatás 
• Egyéb járadékok 1. 
• Egyéb járadékok 2. 

Módszertan 

Első lépésként a legfrissebb, rendelkezésre álló (2008-as) KSH Háztartási Költségvetési Felvételében szereplő 

háztartási jövedelmi adatokat 2011-es szintre indexáljuk az alappályában szereplő fogyasztói árindexeket 

felhasználva, majd a 2011-es adójogszabályokat lekövetve kiszámítjuk a szociális juttatások nettó értékét. 

A háztartások közel 17%-a részesül valamilyen szociális juttatásban. Bár a számításhoz mikroszintű adatokat 

használtunk, amelyek figyelembe veszik a támogatások összegének eloszlását is, a nagyságrendek 

érzékeltetésére jelezzük, hogy az egy főre jutó átlag juttatás 87520 Ft., ami enyhén meghaladja a 2011. évi 

minimálbér összegét (78 ezer Ft).  

6.4 ROKKANTNYUGDÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA  

A feltételezett intézkedés leírása 

A nyugdíjkorhatár alatt lévő rokkantak és egészségkárosultak járadékai közül csak a súlyosabb esetekre 

vonatkozó, I. és II. kategóriás rokkantnyugdíjak és a baleseti járadékok maradnak meg, a többi ellátás 

megszűnik.  
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Módszertan 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint rokkantsággal és egészségkárosodással kapcsolatban az állam az alábbi 

típusú támogatásokat folyósítja (2011. januári emelés utáni adatok): 

ONyF intézményi statisztika
év eleji 

létszám      

(ezer fő)

bruttó kiadás 

(Mrd 

forint/hó)

átlagos bruttó 

ellátás 

(forint/fő/hó)

korhatár alatti rokkantsági nyugdíj* 337,5 52,6 73059

   ebből: I. és II. kategória ** 57,9 52,6 75657

              III. kategória ** 279,6 243,3 72521

rehabilitációs járadék 24,6 21,5 72807

egészségkárosodott személyek szociális járadékai 158,1 57,9 30500

rokkantsági járadék 32,3 13,0 33429

baleseti járadék 11,5 3,5 25520

Összesen 564,0 391,8 57879

Feltételezett érintettek összesen *** 494,6 335,7 58323

* Beleértve a baleseti rokkantakat is

** a 2009. évi arányokból becsülve

*** összesen, I.-II. kategóriás rokkantnyugdíj és baleseti járadék nélkül  

Forrás: http://www.onyf.hu/index.php?module=news&action=getfile&fid=8959&rand=0dc68965b279251ded78d1a30c8a67fb 

Mivel az ONyF adminisztratív adatai nem mutatják az ellátásban részesülők munkaerőpiaci jellemzőit, ezért 

számításainkban először át kell térnünk a KSH munkaerőpiaci felmérésének (MEF) használatára, majd az annak 

alapján kapott eredményeket kell visszavetítenünk az adminisztratív adatokra. Mivel a MEF személyes 

megkérdezésen alapul, ezért egyrészt nincs teljesen összhangban az adminisztratív adatokkal,
7
 másrészt csak 

jelentős késéssel áll rendelkezésre. A 2008. évi MEF a 15-61 év közöttieket az alábbi kategóriákba sorolja: 

MEF 2008 Ép

Megváltozott 

munka-

képességű

Összesen

Nem részesül szociális ellátásban 47113,6 243,1 4954,6

Öregségi nyugdíj 254,6 90,8 345,4

Rokkantsági ellátás 101,1 438,7 539,8

  Ebből: nem dolgozik 81,1 401,1 482,2

Hozzátartozói nyugellátás 12,4 4,7 17,2

Családi támogatások 307,8 10,9 318,7

Munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások 217,5 36,7 254,2

Ápolási díj 31,6 6,3 38,0

Összesen 5636,7 831,2 6467,8  

A MEF-adatbázis alapján az alábbi arányokat tételezzük fel állandónak (minden esetben a nyugdíjkorhatár 

alattiakra vonatkozóan): 

                                                                 
7
 A 2008. évi MEF kerekítve 540 ezres rokkantnyugdíjas létszámával összevethető 2009. januári ONYF adat 604 

ezer fő, azaz a MEF 11 százalékkal kevesebb rokkantsági ellátottat lát, mint az ONYF. Ennek kétféle oka lehet. 
Egyrészt akik dolgoznak, nem mindig vallják be a nyugdíjat, másrészt az idősebbek egy része nem rokkantnak, 
hanem öregségi nyugdíjasnak mondja magát. A teljes adatfelvételben a 15-64 éves öregségi vagy rokkantsági 
ellátásban részesülők felsúlyozott száma csak 4 százalékkal tér el az ONYF adattól. 
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1. A valamilyen rokkantsági jellegű ellátásban részesülők 87,7 százaléka kap olyan típusú ellátást, amely 

feltételezésünk szerint megszűnik (A valamilyen rokkantsági jellegű ellátásban részesülők 10,2 

százaléka tartozik a rokkantnyugdíjasok súlyosabb, I. II. kategóriájába és 2 százalék kap baleseti 

járadékot.) 

2. A valamilyen rokkantsági jellegű ellátásban részesülők 89,3 százaléka nem dolgozik 

3. A nem dolgozók 83,2 százaléka megváltozott munkaképességű 

Semmilyen értelemben nem változik azok státusza és magatartása, akik nem megszűnő ellátást kapnak (az 

ONyF intézményi létszám alapján 69,4 ezer fő). 

Feltételezésünk szerint azok, akik már eddig is dolgoztak (10,7%, vagyis 60,2 ezer fő), elveszítik az ellátásukat 

(2011-ben átlagosan 58323 ft/fő/hó), de munkakínálatukat nem növelik. Éves szintre vetítve ez 42 Mrd forint. 
8
 

Azok viszont, akik eddig nem dolgoztak, az intézkedés hatására – munkaerőpiaci jellemzőik függvényében –  

aktívvá válnak, tehát elkezdenek állást keresni.  

Két külön módszertan szerint is készítünk becslést. Mindkét módszer megkülönbözteti a potenciális 

munkavállalókat kor és iskolai végzettség szerint. Az első módszertan közvetlenül a munkaerőpiaci jellemzők 

alapján becsli a tényeleges foglalkoztatottsági arányokat. A második módszer azon a feltételezésen alapul, hogy 

azok, akik elveszítik transzferjövedelmüket, ugyanolyan arányban lesznek aktívak (keresnek munkát), mint a 

munkaerőpiaci jellemzők szempontjából velük azonos kategóriába eső nem rokkantak. Ez a módszer figyelembe 

veszi a munkát kereső személy nemét és régió szerinti lakóhelyét is. Miután kiszámítottuk az aktívvá válók 

létszámát, munkaerőpiaci blokkot is tartalmazó makromodell
9
 alapján becsüljük az 1 éven belül munkát találók 

várható arányát.
10

 

A MEF adatbázis szerint 72 ezren vannak (az 539,8 ezer fő megfigyelt létszám 13,3 százaléka), akik 

rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel, nem dolgoznak és vagy 55 évesnél fiatalabbak, vagy 55 évnél 

idősebbek, de saját bevallásuk szerint sincs munkavégzést akadályozó egészségügyi problémájuk. Ebben a 

körben 82 % a becsült foglalkoztatási ráta. Az érintett (441,9 ezer fő) intézményi létszámra vetítve ez azt jelenti, 

hogy keresleti korlátok hiányában 48,3 ezer fő (10,9%) tud elhelyezkedni.  

Azok közül, akiknek az ellátása feltételezésünk szerint a jövőben megszűnik és jelenleg nem dolgoznak, további 

26 ezer főnek saját bevallása szerint sincs munkavégzést korlátozó betegsége és rendelkezik szakiskolai vagy 

szakmunkás képzettséggel. Az ugyanilyen jellemzőkkel bíró nem rokkantak körében 94,7% a foglalkoztatottsági 

ráta, amiből adódik becslésünk, hogy 25,7 ezren (4,6%) közülük is találnának munkát. 

A többiek (55 feletti és /vagy nincs érettségije) a minimálbér csökkentése és/vagy a képzetlen munkaerő iránti 

kereslet autonóm növekedése (pl a KKV szektor bővülése) hiányában nem fognak munkát találni.   

A második módszer nagyságrendileg hasonló eredményre vezet. A rokkantsági ellátásban részesülő nem 

dolgozók mintegy 36 százaléka válna aktívvá az ellátás elvesztése következtében, ha ennek a csoportnak az 

aktivitási rátája megegyezne az azonos nemű, korú, lakhelyű és iskolai végzettségű nem rokkantak aktivitási 

rátájával. A rendelkezésre álló makroszintű becslések szerint az újonnan aktívvá válók mintegy 40 százaléka 

                                                                 
8
 Nyilvánvaló, hogy ez az ő esetükben rendkívül nagymértékű jövedelemcsökkenést jelent. Amennyiben 

valamilyen ellentételezésről születik döntés, akkor ez erodálja a költségvetési kiadáscsökkenés és 
egyenlegjavulás mértékét. 

9
 Jakab M Zoltán - Kónya István: An Open Economy DSGE Model with Labor Market Frictions (2008) manuscript 

10
 Az egy éven túli horizonton már más, olyan mechanizmusok is működésbe lépnek (pl. humántőke 

amortizációja), amelyet a DSGE-típusú modellek nem vesznek figyelembe, ezért eredményeik jelentősen 
torzítanak.  
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talál munkát egy éven belül. E két adatot összeszorozva adódik, hogy az ellátásukat elvesztő, korábban nem 

dolgozó rokkantak 85 százaléka (az első módszer alapján 82 százaléka) nem fog egy éven belül munkát találni. 

 A költségvetés szempontjából természetesen fontos kérdés, hogy azok, akik el tudnak helyezkedni a piacon, 

milyen bérre számíthatnak. Egyszerűsítő feltételezésünk szerint a legalább érettségivel rendelkezők a 

nemzetgazdasági átlagbért bért kapják, az érettségivel nem rendelkezők viszont csak minimálbérre 

számíthatnak. 

A 2011. évi adatokra vonatkozó becsült közvetlen hatásokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

Létszám 

(ezer fő)

Átlagos 

ellátás 

(ft/fő/hó)

Közvetlen 

kiadás-

csökkenés 

(mrd ft)

Nem megszűnő ellátásban részesül 69,4 67345 0

Dolgozik 60,2 58323 42,1

El tud helyezkedni átlagbéren 48,3 58323 33,8

El tud helyezkedni minimálbéren 25,7 58323 18,0

Ellátatlanul marad 360,4 58323 252,2

Összesen 564,0 58323 394,8  

Ahhoz, hogy a 2012. évi bevezetés mellett a 2012-14 időszakra vonatkozó közvetlen hatásokat számszerűsíteni 

tudjuk, mind a létszámokat, mind az átlagos ellátásokat ki kell vetítenünk a későbbi évekre. A létszámokat a 

rokkantnyugdíjasok – csökkenő trend szerint kivetített – létszámával, az átlagos ellátást pedig a technikai 

kivetítés szerinti nyugdíjindexszel visszük előre a következő évekre. 

Nyugdíj- 

index

Ellátásukat 

elvesztők 

átlagos 

ellátása

Ellátásukat 

elvesztők 

létszám

Kiadás-

csökkenés

Átlagbéren 

elhelyezkedik

Minimálbéren 

elhelyezkedik

Közmunkát 

keres

Nem változik a 

munkankínálata

Teljes 

érintett 

létszám

2011 58323 494,6 346,2 48,4 25,7 360,4 60,2 494,6524

2012 3,8 60563 440,2 319,9 43,1 22,9 320,8 53,5 440,2406

2013 4,0 62960 391,8 296,0 38,3 20,4 285,5 47,6 391,8141

2014 3,4 65096 348,7 272,4 34,1 18,1 254,1 42,4 348,7146  

Ahhoz, hogy az aktívvá válók el tudjanak helyezkedni, rehabilitációs szolgáltatás formájában segítségre van 

szükségük. Ennek a szolgáltatásnak, amelyet piaci szervezetek nyújtanak állami megrendelésre , az ára 

fejenként 250 ezer forint. 

Akik 2012. január 1-jétől elveszítik ellátásukat és aktívvá válnak, először a rehabilitációs időszakon kell, hogy 

átessenek ami átlagosan 6 hónap. Ez után következik csak a tényleges álláskeresés, ami konzervatív becslés 

szerint is legalább 3 hónapot vesz igénybe. Ezt is figyelembe véve a fentebb kiszámított 74 ezer fős piaci 

foglalkoztatás-bővülés csak 2012 utolsó negyedévében jelenhet meg. Az éves átlagos létszámnövekedés 2012-

ben még csak 2,1 ezer fő minimálbéren és 12,1 ezer fő átlagbéren. 

Bár mennyiségileg nem tudjuk figyelembe venni, felhívjuk a figyelmet, hogy elsősorban nők esetében 

jelentősen csökkentheti a piaci munkakeresésre ösztönző hatást a 4 órás közmunka-lehetőségre vonatkozó 

ígéret, mivel a 4 órás közmunka nagy valószínűséggel lényegesen kisebb mértékű életvitel módosítást tesz 

szükségessé, mint egy 8 órás piaci munkavállalás (továbbra is lehet dolgozni a ház körül, vigyázni az unokákra, 

besegíteni a rokonoknál, stb.).  

Mivel feltételeztük, hogy bizonyos ellátástípusok jogszabály-módosítás formájában szűnnek meg valamennyi 

érintett számára, ezért az intézkedés végrehajtásának nincs adminisztratív költsége. Amennyiben az intézkedés 
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orvosi vizsgálatokhoz köti az ellátás elvesztését, akkor ez jelentős időbeli csúszást és adminisztratív költséget is 

jelenthet. 

6.5 ELŐREHOZOTT ÉS KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJAK  

A feltételezett intézkedés leírása 

Új előrehozott és korengedményes nyugdíjat nem kérhetnek az eddig arra jogosultak, de azok, akik már 

nyugdíjba vonultak, azok státusza és járandósága nem változik. 

Módszertan 

Az ONyF statisztikái alapján nemenként és korévenként kiszámítjuk a nyugdíjba vonulási arányokat és ezek 

múltbeli átlagos értékét rögzítjük a jövőre vonatkozóan is. A nemekre és korévekre vonatkozó demográfiai 

előrebecslések alapján kiszámítjuk, hogy változatlan szabályozás esetén ugyanebben a bontásban hányan 

mennének nyugdíjba, majd kiszámítjuk, hogy ha új, általános szabályként csak 62 évesen lehet nyugdíjba 

vonulni, akkor ez hogyan változtatja meg az aktívak létszámát a következő években. A létszám-hatás és az 

átlagos ellátás szorzata adja a közvetlen költségvetési hatást. Mivel a nyugdíjat sem adó-, sem 

járulékkötelezettség nem terheli, ezért ebben az esetben a bruttó hatás megegyezik a nettó hatással. 

 

Az ún. közvetett hatások közt mutatjuk ki, hogy a nyugdíjba vonulás elhalasztása nem csak közvetlenül, a 

nyugdíjkiadások csökkenésén keresztül, hanem az így munkában maradók bére után fizetett közterhek állami 

bevételnövelő hatásán keresztül közvetve is javítja a költségvetési egyenleget.  

6.6 NYUGDÍJ-INDEXÁLÁS  

A feltételezett intézkedés leírása 

Valamennyi nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásnak tisztán a fogyasztói árindex szerinti indexálása 

Módszertan 

Feltételezésünk szerint az intézkedésnek elhanyagolhatóak az adminisztratív költségei és az indexálás 

megváltoztatása nincs hatással a nyugdíjba vonulási döntésekre. 

Az indexálás megváltoztatásának hatásbecslésénél figyelmen kívül hagyjuk a rokkantnyugdíjakra és korai 

nyugdíjakra vonatkozó intézkedési terveket, tehát a több intézkedés együttes bevezetéséből eredő másodlagos 

kereszthatásokat elhanyagoljuk. 

Az intézkedés lényege, hogy megszűnik a jelenlegi szabályozásnak az az eleme, amely szerint 3 százalék feletti 

reál GDP-növekedés esetén az indexálás mértéke az infláció és a nettó bérindex súlyozott átlaga. Mivel a reál 

GDP növekedési üteme a 2012-14 időszakban saját technikai kivetítésünk szerint a 3-4 százalékos sávban lesz, 

Öregségi nyugellátások

Átlagos 

létszám 

(ezer fő)

átlagos 

ellátás 

(Ft/fő/hó)

Kiadás 

(Mrd 

Ft/év)

Korbetöltött 1433 80965 1391,9

Előrehozott 232 99509 277

Korkedvezményes 62 145391 108,6

Előrehozott és korkedvezményes együtt 294 109297 385,6

Forrás: ONyF évkönyv 2009
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ezért a hatályos szabályozás értelmében az indexálás a nettó bérindexnek 20 százalékos súlyt adna. Az áttérés a 

tisztán inflációs indexálásra a reál bérindex 20 százalékával csökkenti az indexálás mértékét. Az eltérés mind 

2012-ben, mind 2013-ban 0,9 százalékpont, 2014-ben 0,2 százalékpont.
11

  Az indexálás megváltoztatásából 

eredő elsődleges megtakarítás azoknak a nyugdíjasoknak a relatív járadékcsökkenéséből ered, akik már 2011-

ben nyugdíjasok és még 2012-ben is kapják az ellátást. Mivel egy-egy évben nagyságrendileg a nyugdíjasok 6 

százaléka hal meg, ezért 2012-ben a megtakarítás értéke a 2011-ben kifizetett nyugdíjak (3054,4 milliárd forint) 

94 százalékának 0,9 százaléka, ami kerekítve 26 milliárd forint. 2013-ban a 2012. évi kiadásokat először 

korrigálni kell az indexálás megváltoztatásának 2012. évi hatásával, majd ez után kell ismét elvégezni a 

számítást. Az eredmény kerekítve 27 milliárd forint. Ugyanez az eljárás követendő a 2014. évi hatás 

számításakor is. 

 

6.7 ÚJ KÖZMUNKA-PROGRAM 

A feltételezett intézkedés leírása 

Mindazokat, akik a fenti intézkedések hatására aktívvá válnak, de három hónapon belül nem találnak piaci 

munkát, az állam minimálbéren 4 órás közmunkára alkalmazza. 

Módszertan 

Egy fél munkaidőben foglalkoztatott közmunkás nettó bére a minimálbér fele csökkentve a 17,5 százalék 

járulékteherrel, mivel az alkalmazotti jóváírás következtében a tényleges szja-teher ezen a jövedelmi szinten – a 

jelenlegi szabályozás szerint – még nulla. Az így adódó nettó transzfer 32175 forint/fő/hó. 

Összeadva a fenti intézkedések közvetlen hatását azt látjuk, hogy az ellátás nélkül maradók létszáma közel 470 

ezer fő. Ebből közel 150 ezer fő, aki az álláskeresési támogatások csökkentése, 320 ezer fő pedig a rokkantsági 

ellátások megvonása miatt marad ellátatlanul.  

 

                                                                 
11

 Itt nem vesszük figyelembe az alkalmazotti adójóváírás szűkítését, ami jelentősen csökkenti a nettó 
bérindexet és ez által a hatályos szabályozás szerinti indexálás mértékét is. 

Nyugdíjkiadás 

a TK szerint

III. kategóriás, 

korhatár alatti  

rokkantnyugdíj

asok ellátása

Korai és 

előrehozott 

nyugdíjak 

leállítása 

miatti 

csökkenés

Intézkedések 

közvetlen 

hatásával 

csökkentett 

kiadás 

(maradék)

Indexálás 

változása

Indexálás 

megváltozásán

ak közvetlen 

hatása

2011 3034,9 232,7 130,6 2671,6

2012 3165,5 215,0 163,8 2786,6 0,9 22,6

2013 3283,2 199,0 233,3 2851,0 0,9 23,6

2014 3363,2 183,1 306,3 2873,8 0,2 5,4


