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Összefoglaló  

 

November végi technikai kivetítésünkben bemutattuk a rendelkezésre álló makrogazdasági és költ-

ségvetési tényadatok alapján várató középtávú költségvetési pályát. Számításaink szerint változatlan 

jogszabályi környezet esetén 2014-ben a gazdasági növekedés 1,4 százalék, a költségvetési hiány 

pedig a GDP 2,5 százaléka lenne. A tárgyalás alatt lévő költségvetési törvényjavaslat és a hozzá kap-

csolódó megalapozó törvények jelen formában történő elfogadása esetén 2014-ben a gazdasági nö-

vekedés eléri a 2 százalékot, a költségvetési hiány viszont a GDP 3,4 százalékot. A hatályos konver-

gencia programban kitűzött egyenlegcélok eléréséhez 2016-ig a GDP 2 százalékát meghaladó kiigazí-

tás válik szükségessé. Ennek oka, hogy a 2014-es költségvetési javaslat nagyságrendileg 1 százalékos 

költségvetési lazítást jelent, amit csak átmenetileg és csak 0,1 százalékpont erejéig az államadósság 

átlagos lejáratát rövidítő állampapír kibocsátási stratégia és csak papíron csökkent 2,9 százalékos 

szintre az adóbevételek (elsősorban az áfa) megalapozottnál magasabb tervszáma.  

Amennyiben Magyarország külpiacai 2014-ben 1 százalékponttal lassabban növekednek annál, amit a 

technikai kivetítésben feltételeztünk, akkor ugyan a GDP növekedési üteme – elsősorban a nettó 

export fékeződése miatt – 0,5 százalékponttal csökkenne, de a költségvetési egyenleg csak mintegy 

30 milliárd forinttal romlana. 

A kormány véleményünk szerint megalapozatlanul optimista a munkahelyvédelmi intézkedések hatá-

sosságának tekintetében, de ennek a költségvetési egyenlegre gyakorolt hatása nem jelentős, mivel a 

járulékkedvezmények fokozottabb igénybe vételének egyenlegrontó hatását gyakorlatilag ellenétele-

zi a foglalkoztatás-bővülésnek köszönhető bértömeg növekmény egyenlegjavító hatása. 

Egyre növekvő kockázatot jelent a költségvetési szervek tartozásállománya. Amennyiben a kormány 

2014 végéig eleget akar tenni az idén márciusban hatályba lépett EU-s előírásnak, amely szerint az 

államoknak 30 napos fizetési határidőt kell szerződéseikben vállalniuk és a gyakorlatban betartaniuk, 

akkor a 2013-as és/vagy a 2014-es költségvetési egyenleg már legalább 90 milliárd forinttal romlani 

fog a tervekhez képest. 

Amennyiben a rövid kamatlábak – elsősorban további monetáris politikai lazítás hatására – 2014 

elejétől egy százalékponttal az alappályához képest csökkennek, akkor a költségvetési egyenleg 12 

milliárd forinttal javul. Ha ezzel szemben a teljes hozamgörbe – elsősorban a kockázati prémium 

emelkedése hatására – 2014 elejétől egy százalékponttal az alappályához képest megemelkedik, ak-

kor a költségvetési egyenleg 40 milliárd forinttal romlik. Egy 5 százalékos (15 forint) leértékelődés az 

euróval szemben az első évben 14-15, a második évtől 25-30 milliárd forinttal rontja az egyenleget. 

Ha a finanszírozási igény – például társaságok felvásárlása, vagy feltőkésítése miatt – 100 milliárd 

forinttal megnövekszik, akkor a nettó kamatkiadás 5,2 milliárd forinttal nő meg. A pénzpiaci kockáza-

tok jelentőségét növeli, hogy 2014-ben is folytatódik az államadósság átlagos lejáratának rövidülése 

és az egy évnél nem hosszabb, tehát viszonylag gyorsan átárazódó lakossági papírok felülsúlyozása. 

20-30 milliárd forintos pozitív kockázatot jelent a pénztárgépek online-bekötésétől várt fehéredés. 

Ezzel szemben inkább negatív kockázatot jelent az a 125 milliárd forint bevétel, amelyet a kormány 

mobilfrekvenciák értékesítéséből vár. 
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1 A 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó intézkedési tervek 

1.1 A számításainkban figyelembe vett intézkedések köre 
A költségvetési vita átláthatóságát nagymértékben gátolja, hogy sokszor még azoknak az intézkedé-

seknek a köre sem világos, amelyeket a benyújtott javaslat ténylegesen figyelembe vesz, nem is be-

szélve az egyes intézkedéseknek tulajdonított költségvetési hatásról.  Az alábbi táblázatban bemutat-

juk azokat az intézkedéseket és intézkedési terveket, amelyek a költségvetési vita időszakában, legké-

sőbb november 30-ig valamilyen formában nyilvánosságra kerültek. Jogi státuszukat tekintve lehet-

nek már kihirdetett, elfogadott, de még ki nem hirdetett jogszabályok, a parlamentben tárgyalt javas-

latok, vagy a határnapig csak politikai nyilatkozatokban megjelenő ötletek. Az indokolás szövegének 

értelmezése alapján igyekeztünk eldönteni, hogy a szeptember 30-án benyújtott költségvetési tör-

vényjavaslat számol-e az adott intézkedés hatásával, és ha igen, akkor mekkora hatást tulajdonít ne-

ki, de hangsúlyozzuk, hogy ebben tévedhetünk, mivel a javaslat szövege ebből a szempontból nem 

minden esetben egyértelmű.  

1. táblázat A figyelembe vett intézkedések 
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Azért nem jár bevételcsökkenéssel az élő és félsertések áfájának a benyújtott javaslat szerinti csök-

kentése, mivel az csak az érintett ágazat likviditási helyzetét javítja, a végső fogyasztók által befizetett 

áfát viszont nem érinti. 

Az egyéb konkrét intézkedések közül kiemelendő a Munkahelyvédelmi Akcióterv folytatása. A kor-

mány által várt közel 150 milliárd forintos hatás értelmezéséhez hozzá tartozik, hogy tartalmazza a 

közszférában dolgozók után költségvetési szervek által igénybevett kedvezmény mintegy 30 Mrd 

forintos értékét is, másrészt ahhoz viszonyít, mintha az intézkedés egyáltalán nem lenne hatályban. 

Saját értelmezésünk szerint az alappályán is hatályban lett volna a szabályozás, ezért a program foly-

tatásának csak 10-15 milliárd forint költségvetési hatást tulajdonítunk. A családi adókedvezmény 

járulékokra történő kiterjesztése véleményünk szerint 37 Mrd forint kiesést okoz, míg a kormány 

ennél 9-13 Mrd forinttal többre becsli ennek egyenlegrontó hatását. Ezzel szemben viszont a kor-

mány által optimistán feltételezett kisadókra történő áttérés – szerintünk 20 milliárd forintos – járu-

lékcsökkentő hatásával a törvényjavaslat valószínűleg nem számol. Az összehasonlítható tételek ese-

tében összesen 4-12 Mrd forint pozitív kockázatot látunk. 

1.2 Kapcsolat a Konvergencia Programmal 
A Konvergencia Program egyik szerepe, hogy bemutassa a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit, 

amelynek végrehajtásával el kívánja érni a programban kitűzött célokat. Ennek kapcsán összegyűjtöt-

tük, hogy a programban kijelölt irányvonalat milyen mértékben követi a benyújtott törvényjavaslat. 

A Konvergencia Programban azonosított intézkedések közül nem vettük figyelembe az általános gaz-

daságpolitikáról szóló intézkedéseket, mint a fogyasztást terhelő adók arányának növelése, munkát 

terhelő adók csökkentése. A programban kijelölt lépéshez képest eltérést jelent, hogy a törvényjavas-

lat a Start-közmunkaprogramban dolgozók létszámának bővülésével számol, valamint hogy a koráb-

ban jelzettnél nagyobb ütemben nőnek a szociálpolitikai menetdíj támogatások, a költségvetési szer-

vek dologi kiadásai és a gyógyszertámogatások. Csupán az indokolás szövegében mutat eltérést a 

lakástámogatások csökkentése, hiszen a „Lakástámogatások” előirányzat 42 Mrd forinttal kisebb a 

2013-ashoz képest, de az általános indokolás lakásépítési támogatások növekedéséről számol be. 
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2. táblázat A Konvergencia Program és a törvényjavaslat intézkedéseinek összevetése 

Konvergencia Program 2014-es költségvetési törvényjavaslat 
Jogalkotási 

státusz 

A Javaslat 
összhangban 
van-e a Prog-

rammal 

Pedagógus életpálya-modell 
bevezetése 

Pedagógus-béremelés folytatása (óvónők 
béremelésével együtt) 

Kihirdetve IGEN 

Munkahelyvédelmi Akcióterv 
folytatása 

Munkahelyvédelmi Akcióterv folytatása 
Nem igényelt 
intézkedést 

IGEN 

Nem számol közfoglalkoztatás 
bővítésével 

Közmunkaprogram bővítése Benyújtva NEM 

Minimálbér emelése Minimálbér 3%-os emelése Benyújtva IGEN 

Társadalmi juttatások (GDP 
18,8%-áról 18,1%-ra) visszafo-
gása  

Valószínűleg megvalósul, de a Konvergen-
cia Program és a törvényjavaslat számai 
csak korlátozottan összehasonlíthatóak 

Benyújtva IGEN 

Költségvetési szervek dologi 
kiadásai nem nőnek, csak az 
EU-s társfinanszírozás esetében 

EU-s programok működési költségvetése 
(személyi és dologi kiadások együtt) 60-70 
mrd-dal nő, ennek magyar része várhatóan 
30 mrd, dologi kiadások mintegy 40 mrd 
forinttal nőnek 

Benyújtva NEM 

Közösségi közlekedés támoga-
tása inflációval nő, a szociális 
menetdíj támogatások 2013-as 
szinten rögzülnek 

Szociálpolitikai menetdíj támogatás 11,8%-
os emelése 

Benyújtva NEM 

Gyógyszertámogatások, köz-
gyógyellátási kiadások infláció 
alatti növekedése 

Gyógyszertámogatások 5%-os növelése 
2013-hoz képest 

Benyújtva NEM 

Állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások csökkennek az egysze-
ri kiadások kifutása miatt 

Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 155 
mrd-ról 150-re csökkentése 

Benyújtva IGEN 

Nincs jegybanki veszteségtérí-
tés 

Nem számol jegybanki veszteségtérítéssel Benyújtva IGEN 

Nyugdíjak az infláció mértéké-
vel emelkednek 

Nyugdíjak reálértékének megőrzése Benyújtva IGEN 

GDP 0,5%-ának megfelelő 
tartalék képzése az előre nem 
látható kiadások előirányzata 
és a bérkompenzációs tétel 
mellett 

Országvédelmi Alap megképzése 100 mrd 
Ft-os összeggel 

Benyújtva IGEN 

Elektronikus útdíj bevezetése E-útdíj bevezetése megtörtént Nincs IGEN 

Lakásépítési támogatások 
csökkentése 

Lakásépítési támogatások növekedése 
(indokolásban növekvő támogatások, az 
előirányzatok azonban csökkennek) 

Nincs IGEN 

 

2 A költségvetési csomag hatásbecslése 
Novemberi technikai kivetítésünk már felhasználta a legfrissebb makrogazdasági és költségvetési 

adatokat és egy semleges kibocsátási stratégia mellett kiszámította a költségvetési egyenleg és az 

államadósság alakulását. Alábbiakban a költségvetési csomag (a november végi főszám-szavazás 

nyomán kialakult költségvetési törvényjavaslat, valamint az ún. megalapozó törvény és a párhuzamo-

san tárgyalt adócsomag) hatását számítjuk ki.  
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2.1 Költségvetési csomag közvetlen hatásai 
A költségvetési törvény főszámait mutatja az alábbi táblázat. Látható, hogy a külső tételek egyenlege 

(áfa) egy módosító nyomán (papíron) 14 milliárd forinttal javult, viszont a belső tételek egyenlege 52 

milliárd forinttal romlott.  

3. táblázat: a 2014. Évi költségvetési törvényjavaslat főszámai 

 

A külső tételeket érintő közvetlen és közvetett hatásokat foglalja össze a 4. táblázat. Ezek egy része 

adózási szabályváltozás, egy másik része a belső tételeket érintő intézkedések adóbevételi következ-

ménye. Külön kiemelendő a nyugdíjak indexálása. Mivel a kormány 2,4 százalékos inflációval számol 

és ezzel az értékkel indexálja a nyugdíjakat, ezért az alappályánk szerinti 1,6 százalékos 2014. évi inf-

láció megvalósulása esetén a nyugdíjak reálértéke – 2013-hoz hasonlóan – ismét emelkedik.  

4. táblázat: az intézkedések külső tételekre gyakorolt közvetlen és közvetett hatása 

 

Összességében tehát azt látjuk, hogy a költségvetési csomagba foglalt intézkedések külső tételek 

egyenlegére kifejtett közvetlen és közvetett hatása összességében gyakorlatilag elhanyagolható.  

2.2 A makropályára kifejtett hatás számítása 
A költségvetési csomag makrogazdasági hatásának becsléséhez ki kell számítanunk, hogy a belső 

tételek egyenlege hogyan változik az alappályához képest. Az alappályán azt tételeztük fel, hogy a 

2014. Évi belső egyenleg reálértéken megegyezik a 2013. évi várható belső egyenleggel. Mivel 2013-

ra -5953 milliárd forint belső egyenleget várunk, ezért a 2014-es viszonyítási pont (1,6 százalékos 

inflációs indexálás mellett) -6048 milliárd forint. A főszám-szavazás nyomán kialakult -6696 milliárd 

forint egyenleg ezt első ránézésre 648 milliárd forinttal meghaladja, de a keresleti hatás becsléséhez 

még korrekciókat kell végrehajtani, amelyeket az 5. táblázat mutat. 

Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg

Külső 4402 10766 6364 4489 11258 6770 4489 11273 6784

Belső 10218 4266 -5953 11203 4559 -6644 11315 4619 -6696

Kamat 1242 95 -1147 1165 92 -1073 1165 92 -1073

Összesen 15862 15127 -736 16856 15908 -948 16968 15984 -985

Betétállomány-

változás
26,6 50,0 23,4 26,6 50 23,4

Főösszeg 16 883 15 958 -925 16 995 16 034 -961

Benyújtott 2014-es 

költségvetési törvényjavaslat

2014-es költségvetési törvény-

javaslat főszám-szavazáskor

kfib alappálya szerint várható 

2013-as költségvetés

szja
járulék és 

szocho
áfa

közmű-

adó
GYED Nyugdíj Összesen

A családi adókedvezmény kiterjesztése a járulékokra -37 -37

GYED-extra -12 -12

Egészségbiztosítási járulék (6%) kiterjesztése a kamatjövedelmekre 18 18

Biztosítotti járulék csökkenése a kisadókra történő áttérés miatt -20 -20

Közműadó sávhatárainak módosítása -5 -5

Pedagógus béremelés 17 48 65

Közmunka kibővítése 2 5 3 10

Nyugdíjak infláció feletti indexálása -24 -24

Összesen 19 14 3 -5 -12 -24 -5
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5. táblázat: A belső tételek pénzforgalmi és eredményszemléletű romlásának kapcsolata (2013-14) 

 

A 340 milliárd forint többlet keresleti hatás elvileg négy csatornán keresztül jelenhet meg a gazda-

ságban. Mivel a költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági pályája (242. oldal) kifejezetten tar-

talmazza, hogy a kormányzati fogyasztás reálértéke 2014-ben nem nő, ezért a kormányzati beruházás 

és a pénzbeli társadalmi transzferek között osztjuk fel az összeget. Ugyancsak a törvényjavaslat in-

doklásának mellékletei között találjuk a kiadások közgazdasági bontását (247. oldal), amely szerint a 

kormányzati beruházások 2014. évi tervezett szintje 161 milliárd forinttal haladja meg a 2013. évi 

reálszint tartásához szükséges összeget.  Ennek alapján a makrogazdasági hatás számítása szempont-

jából a költségvetési törvényjavaslat jó közelítéssel megfeleltethető a kormányzati beruházás 160 

milliárd forintos és a pénzbeli társadalmi juttatás 180 milliárd forintos növelésének. 

A makropályára kifejtett hatást a melléklet tartalmazza. A legfontosabb eredmények: 

A költségvetési csomag hatására átmenetileg elérhető a GDP 2 százalékos és a fogyasztás 1,1 százalé-

kos növekedése, de az infláció ennek ellenére az 1,6 százalékos szinten marad és 2014 után a növe-

kedés is az alappálya alatti (a potenciális növekedési ütemekhez közelebbi) szintre esik vissza. A ver-

senyszektorban a foglalkoztatottak száma 9 ezer fővel gyorsabban, összesen 20 ezer fővel növekszik, 

a reálbér pedig nem csak 0,7, hanem 0,9 százalékkal nő. A jegybank az alappályához képest gyorsabb 

kamatláb-emelésre kényszerül, ami a későbbi években megtérítendő jegybanki veszteséget okoz. 

2.3 A makropálya megváltozásának költségvetési hatása 
A makropálya megváltozásának hatására a külső tételek is megváltoznak. Ezek közül természetesen a 

nagy volumenű adók a meghatározóak. 

6. táblázat: a költségvetési csomag másodkörös költségvetési hatásai 

 

Tétel
Érték 

(Mrd Ft)

Tisztán pénzforgalmi belső egyenleg romlás 648

Tartalék -100

Önkormányzati adósságok kiváltása -64

Eximbank feltőkésítés -18

Tőkeemelés nemzetközi szervezetekben -20

Tőkekivonás 10

Részesedések vásárlása -26

2013. évi belső egyenleg reálszinten tartása -95

Belső egyenleg korrigált romlása 336

2014 2015 2016

Társasági adó 4,2 3,4 4,7

Általános forgalmi adó 19,3 18,7 23,7

Személyi jövedelemadó 6,3 10,2 11,9

Járulékok 13,7 23,7 27,9

Egyéb külső bevétel 6,5 7,5 7,6

Bevételek összesen 50,0 63,5 75,8

Nyugdíj 0,0 5,1 10,5

Passzív ellátások -0,9 -1,1 -1,1

EU-hozzájárulás 12,2 -26,6 2,2

MNB veszteség 0,0 7,2 6,8

Egyéb külső kiadás 0,2 0,6 0,8

Kiadások összesen 11,6 -14,9 19,1

Egyenleg 38,5 78,5 56,7
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Itt tüntetjük fel, hogy a továbbiakban a technikai kivetítésben feltételezett összegek helyett a költ-

ségvetési törvényjavaslat szerinti – euróban meghatározott - az EU-hozzájárulásokra vonatkozó érté-

ket fogadjuk el. A külső tételek EU-hozzájárulás nélkül számított egyenlege tehát – másodkörös ha-

tásként – nagyjából 50 milliárd forinttal javul. 

2.4 Az elsődleges egyenlegre gyakorolt teljes hatás 
A teljes hatás tehát három részből áll:  

1. a belső tételek korrigált egyenlegének eltérése az alappályától 336 milliárd forinttal rontja az 

ESA’95 módszertan szerinti egyenleget 

2. a különféle szabályváltozások és a közszféra béremelkedése összesen 5 milliárd forinttal ront-

ja a külső tételek egyenlegét 

3. A kormányzati beruházás és a pénzbeli társadalmi juttatások hatására megváltozik a 

makropálya, ami másodkörös hatásként további 38,5 milliárd forinttal javítja a külső tételek 

egyenlegét 

Összességében tehát 2014-ben az elsődleges egyenleg a költségvetési csomag hatására 302,5 milliárd 

forinttal romlik az alappályához képest (a tartalék zárolását feltételezve). Ez a GDP 1 százaléka.  

2.5 Kamatok 
A költségvetési törvény szerinti megvalósulásának három feltétele van: 

1. A GDP kb. 0,5 százalékával jobb elsődleges egyenleg  

2. A rövid lejáratú és lakossági papírokat erősen felülsúlyozó forint oldali kibocsátási stratégia 

3. A deviza kötvénykibocsátások leállítása, vagyis a devizatartalékok leépítése 

Ezek közül összegszerű hatásában az első a legkisebb, de az adósságkezelő által nem kontrollálható 

tényező. Úgy gondoljuk, hogy a forintban denominált adósság esetében a költségvetési törvény sze-

rinti nettó kamatkiadási szint 2014-ben megvalósítható, de ez a semleges kibocsátási stratégiától 

erősen eltérve is csak átmenetileg képes elfedni a hosszabb távú problémákat. Kifejezetten kockáza-

tosnak mondható döntés a kibocsátott portfolió átlagos futamidejének rövidítése akkor, amikor szé-

les konszenzus szerint a világ pénzpiacai kamatemelkedési trend előtt állnak. 

2.6 A teljes egyenleg várható alakulása 
A fentieket összegezve arra a következtetésre jutunk, hogy a tárgyalás alatt lévő költségvetési tör-

vényjavaslat jelen formájában történő elfogadása esetén 2014-ben a költségvetési hiány eléri a GDP 

3,4 százalékát, a hatályos konvergencia programban kitűzött egyenlegcélok eléréséhez pedig 2016-ig 

a GDP 2 százalékát meghaladó kiigazítás válik szükségessé.  
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7. táblázat: A költségvetési csomag költségvetési hatásainak összefoglalása 

 

3 Kockázatelemzés 

3.1 A külpiaci feltételek romlásának hatása az elsődleges egyenlegre 
Amennyiben exportpiacaink növekedési üteme az alappályában feltételezetthez képest 1 százalék-

ponttal csökken, akkor 2014-ben 0,5 százalékkal fékeződik a GDP, de ennek nagyobb részét a nettó 

export csökkenése magyarázza. 

8. táblázat: 1 százalékos külpiaci lassulás makrogazdasági hatása Magyarországon 

 

Ennek a forgatókönyvnek csekély a költségvetési hatása: a bértömeg és a fogyasztás enyhe visszaesé-

se miatt az elsődleges egyenleg 30 milliárd forinttal romlik. 

3.2 A növekedési hitelprogram nem teljes igénybevétele 
Alappályánkon azzal számolunk, hogy az NHP teljes keretösszegét az MNB 2014 végéig kihelyezi. Mi-

vel szakértői becslésünk szerint a hitelprogram hatásfoka 10-15 százalék, ezért minden 1000 milliárd 

forint jegybanki hitelkihelyezés nagyságrendileg 100-150 milliárd forint beruházási többletet generál 

az alappályához képest. Ez a beruházásokban 2,2 százalék, a GDP-ben 0,4 százalék körüli növekedési 

többletet jelent a program folyósítási időszakában. A későbbi években a mai áron számítva 351-400 

2014 2015 2016

Alappálya szerinti ESA-egyenleg -750 -729 -760

Elsőkörös hatások -336 -345 -355

Másodkörös hatások 38 78 57

Kamategyelegre gyakorolt hatás -15 -14 -15

Adósságkezelési stratégia hatása 40 20 0

Módosított egyenleg -1023 -989 -1074

Nominális GDP 29936 30896 31877

GDP-arányos egyenleg -3,4% -3,2% -3,4%

Egyenlegcél -2,9% -2,2% -1,3%

Kiigazítási igény 0,5% 1,0% 2,1%
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milliárd forinttal (nagyságrendileg 0,5 százalékkal) megemelkedett tőkeállomány termelési oldalról 

számításaink szerint mintegy 0,2 százalékkal (mai áron 60 milliárd forint) emeli meg tartósan a GDP 

szintjét (nem a növekedési ütemét!), keresleti oldalról legalább viszont 20-25 milliárd forinttal növeli 

a beruházási igényt a magasabb tőkeállomány magasabb amortizációja miatt. A folyósítás utáni 

években tehát a GDP 0,1 százalékával lehet magasabb a belföldi fogyasztás és/vagy az export. Az 

ezekből származó adóbevételi többletnek kell ellensúlyoznia a jegybanki veszteséget, amely a 0 ka-

matlábon kihelyezett hitel és a vele szemben végső soron megemelkedő kéthetes jegybanki betétál-

lományra fizetett alapkamat eredőjeként adódik. Amennyiben nem merül ki a hitelprogram teljes 

kerete, akkor egyrészt arányosan kisebb lesz a beruházások formájában megjelenő GDP-növekedés, 

másrészt csökken a későbbi évek jegybanki vesztesége.  

3.3 A KATA-ba és KIVA-ba átlépések elmaradásának hatása 
A kisadókban tervezett létszámnövekedés elmaradása visszafoghatja a bértömeg növekedési ütemét, 

hiszen a kisadók fő célja a kisvállalatoknál foglalkoztatottak létszámának növelése, béreik emelése. Az 

elmaradó eltérés ezáltal egyfelől javítja a költségvetési egyenleget, másfelől a bértömeg növekedé-

sének visszafogásával apaszthatja a bérhez kapcsolódó járulékokból befolyó bevételeket. Ennek kap-

csán megvizsgáltuk, hogy a törvényjavaslatban feltételezett 4,8%-os bértömeg-növekedésnél alacso-

nyabb bővülés esetén mekkora összeget kellene megtakarítani a kisadókba történő kisebb mértékű 

áttéréssel, hogy a költségvetés egyenlege ne romoljon. Becsléseink szerint 1 százalékponttal alacso-

nyabb növekedést 27,6 milliárd forintnyi elmaradó kedvezménynek kell kompenzálnia. Amennyiben a 

kisadókba nem történne átlépés, úgy a bértömeg 2,3% növekedésének kellene megvalósulnia, hogy a 

költségvetés egyenlege ne romoljon. Ha a kormány által feltételezett átlépéseknek csak a fele valósul 

meg, akkor viszont 3,5%-os növekedés szükséges a bértömeg esetében. 

3.4 Költségvetési szervek tartozásai 
A költségvetési szervek 30 napon túli tartozásállománya a 2012 végi 42,7 milliárdról október végéig 

88,6 milliárd forintra nőtt. Egy idén márciusban hatályba lépett uniós irányelv szerint az államoknak 

olyan szabályozást kell átültetniük nemzeti jogrendjükbe, amely kikényszeríti, hogy az állam a saját 

fizetéseinél alapértelmezésben 30 (az egészségügyben 60) napos határidőt tartson. Amennyiben ez a 

szabályozás effektívvé válik, a fent említett, közel 90 milliárd forintos (ill. a jövőben esetleg még erre 

halmozódó) tartozást le kell építeni, ami szükségszerűen a költségvetési egyenleg romlásaként fog 

megjelenni.  

3.5 A kamatkiadások érzékenysége a hozamgörbe, az árfolyam és a finan-

szírozási igény változására 
A hozamgörbe emelkedésének csak az állami kamatkiadásokra kifejtett hatását számszerűsítettük. Ha 

a teljes hozamgörbe 2014. január 1-én 1 százalékponttal megemelkedne az alappályában feltétele-

zett szinthez képest, akkor az eredményszemléletű nettó kamatkiadás az első évben 41 milliárd fo-

rinttal növekedne, de a következő 3-4 évben ez a hatás – az adósságállomány átárazódásával párhu-

zamosan – folyamatosan növekedne mindaddig, amíg a teljes forint adósságállományon meg nem 

jelenik az 1 százalékos emelkedés hatása. Az adósságráta 2014 végén 0,15 százalékponttal haladja 

meg az alappályán várt értéket. 

Az forint 5 százalékos leértékelődése az euróval szemben 15-20 milliárd forinttal rontja a kamat-

egyenleget. Az adósságráta 2014 végén 2,3 százalékponttal haladja meg az alappályán várt értéket. 
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A finanszírozási igény 100 milliárd forintos tartós emelkedése az első évben 5,2 milliárd forinttal nö-

veli a kamatkiadás, de ez a hatás természetesen az idő előre haladtával folyamatosan növekszik. Az 

adósságráta 2014 végén 2,3 százalékponttal haladja meg az alappályán várt értéket. 

3.6 Függőben lévő statisztikai elszámolási viták és kötelezettségszegési 

eljárások 
Egyelőre nem ismert, hogy milyen mértékű büntetést fog ténylegesen érvényesíteni az Európai Bi-

zottság Magyarországgal szemben a több program esetében feltárt szabálytalanságok miatt. 

A takarékbanki rendszer létrehozásához kapcsolódó MFB-feltőkésítés 100+35 milliárd forintos össze-

gének statisztikai elszámolása még kérdéses. 
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4 MELLÉKLETEK 
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1. Melléklet: a makrogazdasági pálya eltérése az alappályától a költségvetési csomag hatására 

  

2014f 2015f 2016f

NEMZETI SZÁMLÁK (folyó áron, Mrd forint)
Nominális GDP 165 144 168

Reál GDP (éves % növekedés) 0,6 -0,2 0,0

Háztartások fogyasztási kiadása 57 61 76

Vásárolt fogyasztás (becslés) 52 56 71

        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) 0,4 0,0 0,1

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

Kormányzati kollektív fogyasztás 0,0 0,0 0,0

Kormányzati természetbeni transzfer 0,0 0,0 0,0

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 0,0 0,0 0,0

Kormányzati beruházás NSZ szerint 160,0 160,0 160,0

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak 180,0 180,0 180,0

Import -42,0 -24,0 26,2

Lakossági beruházás -1,5 -2,7 -3,2

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme 68,3 104,5 120,6

ÁRAK  (éves %)

Infációs ráta (CPI) 0,05 0,15 0,15

GDP deflátor -0,04 0,07 0,10

Fogyasztási k iadás deflátora 0,05 0,15 0,15

Közösségi fogyasztás delátora 0,08 0,18 0,14

Kormányzati természetbeni transzferek deflátora 0,08 0,18 0,14

Beruházások deflátora 0,01 0,15 0,16

Export deflátor -0,04 0,13 0,17

Import deflátor -0,16 0,15 0,19

MUNKAPIAC (ezer fő)

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag) 9,7 11,2 10,7

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 9,7 11,3 10,7

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

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) 0,2 0,0 0,0

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

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

Aktívak létszáma

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (éves átlag) -9,7 -11,2 -10,7

Munkanélküliségi ráta (LFS)

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

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 0 0 0

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, millió HUF) 46 70 81

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

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 0,2 0,2 0,1

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 0,2 0,2 0,1

Nyugdíj indexálás mértéke (éves növekedés,%) 0,0 0,0 0,0

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) -0,6 -0,1 0,5

Hozam, 3 hónapos benchmark 0,3 0,4 0,4

Olajár, HUF/hordó 0,0 0,0 0,0
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2. melléklet: a pénzforgalmi külső tételek alakulása 2014-ben 

 

2013. 

szeptember

új makrogazdasági és 

költségvetési adatok

2013. 

november

Elsőkörös 

hatások

Másodkörös 

hatások
Teljes hatás

Gazdálkodó szervezetek befizetései

Társasági adó 352,6 5,2 357,8 4,2 4,2 361,9 358,8 -3,1

Hitelintézeti járadék 18,8 0,0 18,8 0,0 0,0 18,8 22,6 3,8

Pénzügyi szervezetek különadója 131,9 12,8 144,7 0,0 0,0 144,7 144,0 -0,7

Pénzügyi tranzakciós illeték pénzügyi szolgáltatókat terhelő része 240,9 11,2 252,1 0,0 0,0 252,1 269,4 17,3

Biztosítási adó 29,6 -2,4 27,2 0,1 0,1 27,3 28,0 0,7

Távközlési adó 43,8 8,7 52,5 0,0 0,0 52,5 57,0 4,5

Egyes ágazatokat terhelő különadó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cégautóadó 33,9 -0,6 33,3 0,0 0,0 33,4 34,5 1,1

Energiaellátók jövedelemadója 40,3 -0,4 39,9 0,2 0,2 40,2 61,1 20,9

Egyszerűsített vállalkozói adó 124,6 -5,9 118,7 0,7 0,7 119,4 67,0 -52,4

Kisvállalati adó 9,0 1,5 10,5 0,1 0,1 10,5 45,4 34,9

Kisadózók tételes adója 29,9 0,8 30,7 0,2 0,2 30,9 78,0 47,1

Közműadó 53,1 2,0 55,1 -5,0 0,0 -5,0 50,1 53,0 2,9

Energiaadó 17,5 -1,0 16,5 0,1 0,1 16,6 17,3 0,7

Környezetterhelési díj 6,8 -0,4 6,4 0,0 0,0 6,5 7,5 1,0

Környezetvédelmi termékdíj 52,3 5,4 57,7 0,3 0,3 58,0 51,6 -6,4

Bányajáradék (a technikai kivetítésben elkövetett hibát javítottuk) 16,6 45,0 61,6 -0,1 -0,1 61,5 65,0 3,5

Innovációs járulék 64,7 -0,5 64,2 0,3 0,3 64,6 55,6 -9,0

Egyéb befizetések 19,2 -0,1 19,1 0,1 0,1 19,2 21,3 2,1

Egyéb központosított bevételek (csak külső!) 111,1 -56,6 54,5 0,2 0,2 54,7 73,5 18,8

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

Általános forgalmi adó 2776,3 43,7 2820,0 3,0 19,3 22,3 2842,3 3014,1 171,8

Jövedéki adó 937,1 13,8 950,9 1,0 1,0 951,9 931,9 -20,0

Játékadó 35,5 4,6 40,1 0,1 0,1 40,3 43,0 2,7

Kulturális adó 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1

Regisztrációs adó 16,3 0,3 16,6 0,5 0,5 17,1 16,3 -0,8

Gépjárműadó 43,7 0,0 43,7 0,1 0,1 43,8 39,0 -4,8

Népegészségügyi termékdíj 20,3 -1,3 19,0 0,1 0,1 19,1 19,0 -0,1

Baleseti adó 24,7 1,1 25,8 0,1 0,1 25,9 23,0 -2,9

Lakosság befizetései

Személyi jövedelemadó (különadóval és önkormányzati résszel együtt) 1504,2 14,5 1518,7 19,0 6,3 25,3 1544,0 1550,0 6,0

Adóbefizetések 0,2 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1

Illeték befizetések 104,3 3,7 108,0 1,9 1,9 109,9 110,0 0,1

Magánszemélyek jogviszony megszűnésével kapcsolatos különadó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 9,9 -0,1 9,8 0,0 0,0 9,8 9,5 -0,3

Munkát terhelő járulékok

Munkáltatói és biztosítotti járulék (NyAlap, EAlap és MPA) és EHO 3847,6 -5,7 3841,9 14,0 13,9 27,9 3869,8 3853,6 -16,2

Rehabilitációs hozzájárulás 63,9 -0,7 63,2 0,1 0,1 63,4 65,0 1,6

Szakképzési hozzájárulás 59,4 2,2 61,6 0,2 0,2 61,9 57,1 -4,8

TB-alapok egyéb külső járulékbevételei 22,9 0,0 22,9 0,1 0,1 23,0 28,6 5,6

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 1,0 0,1

Külső bevételek összesen 10 863,8 10 970,6 10 970,6 31,0 50,2 81,2 11 051,8 11 272,8 221,1

Eltérés Külső tételek (bevételek)

kfib alappálya Költségvetési csomag hatása kfib 

módosított 

pálya

2014 

törvényi 

előirányzat - 

főszám-

szavazáskor



17 
 

 

  

2013. 

szeptember

új makrogazdasági és 

költségvetési adatok

2013. 

november

Elsőkörös 

hatások

Másodkörös 

hatások
Teljes hatás

Nyugellátások 3488,3 -39,8 3448,5 24,0 0,0 24,0 3472,5 3467,9 -4,6

Családi támogatások

Családi pótlék 344,0 -9,1 334,9 0,0 0,0 334,9 340,2 5,3

Anyasági ellátás 5,6 0,3 5,9 0,0 0,0 5,9 5,4 -0,6

Apákat megillető munkaidő kedvezmény megtérítése 1,8 0,7 2,5 0,0 0,0 2,5 2,8 0,3

TGYÁS 38,7 0,5 39,2 0,1 0,1 39,3 37,5 -1,8

GYED 90,1 16,8 106,9 12,0 0,0 12,0 119,0 106,4 -12,6

GYES 60,5 0,5 61,0 0,0 0,0 61,0 68,7 7,8

GYET 13,2 0,8 14,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,1

Szociális juttatások

Passzív ellátások 53,8 -5,6 48,2 -0,9 -0,9 47,3 56,3 9,0

Bérgarancia kifizetések 6,3 -0,7 5,6 -0,1 -0,1 5,5 6,0 0,5

Táppénz 60,4 1,1 61,5 0,2 0,2 61,7 63,0 1,3

Vakok és fogyatékosok ellátásai 31,3 -0,2 31,1 0,0 0,0 31,1 31,6 0,5

Egyéb külső kiadások

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 289,5 -12,5 277,0 0,0 0,0 277,0 288,7 11,7

MNB veszteségtérítés 88,8 -86,5 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 -2,3

Külső kiadások összesen 4572,3 4438,5 4438,5 36,0 -0,7 35,3 4473,8 4488,5 14,7

Külső egyenleg összesen 6291,5 6532,1 6532,1 -5,0 50,8 45,8 6577,9 6784,3 206,4

kfib alappálya Költségvetési csomag hatása kfib 

módosított 

pálya

2014 

törvényi 

előirányzat - 

főszám-

szavazáskor

Eltérés Külső tételek (bevételek)
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5 Módszertani függelék 

5.1 Családi járulékkedvezmény 
A benyújtott adótörvény szerint a személyi jövedelemadózás esetén fennmaradó családi adóalap-

kedvezmény felhasználható az adózó által befizetett egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék csökken-

tésére. A tervezet szerint az igénybe nem vett adóalap-kedvezmény 16%-a (azaz amely összeggel az 

adóját nem tudta csökkenteni az adózó) az adózó által fizetendő járulékok csökkentésére fordítható. 

A 2014-es törvényjavaslat 45-50 milliárd forintos járulékkiesést vár az intézkedés hatására. Saját 

becslésünk szerint 37-40 milliárd forint járulékkiesés várható. A becslés alapját a NAV 2011-es szemé-

lyi jövedelemadó-bevallások 10%-os mintája adta. Először a bevallott jövedelmeket 2014-es szintre 

indexáltuk, majd a családi adókedvezmény alapján minden egyénre meghatároztuk, hogy hány eltar-

tott után veszi igénybe az adókedvezményt. Mivel a NAV programja a bevallott jövedelemnél maga-

sabb családi adókedvezményeket automatikusan a bevallott jövedelem összegére csökkenti, ezen 

esetekben előbb meghatároztuk a családi adókedvezményből adódó minimum gyerekszámot, majd a 

KSH népszámlálás adatai szerint véletlenszerűen rendeltünk az egyénhez gyerekszámot a minimum 

és 7 között.1 A feltételezett gyerekszámok alapján kiszámoltuk az igénybe vehető maximális kedvez-

ményt, majd ez alapján adózónként határoztuk meg, hogy mennyi járulékkedvezményt vehet igény-

be. 

5.2 Kisadókból várt bevételek 

2013-as áramlás az adónemek között 

Az eddig megjelent információk alapján kísérletet tettünk annak összeállítására, hogy a 2013-as adó-

évre melyik adónemből mennyien térhettek át az újonnan bevezetett (KATA, KIVA) adókra. Ezen táb-

lázat eredményei összehasonlítási alapként szolgálhatnak a törvényjavaslatban foglalt feltételezett 

áramlások értékeléséhez. 

1. táblázat A kisadókra 2013-ban áttérők becsült áramlása 

2013-as vándorlás Hová 

    Társasági adó Kisvállalati adó EVA Tételes kisadózó Egyéni vállalkozó 

Honnan 

Társasági adó 
 

2 595 
 

9 508 
 

EVA 
 

5 000 -17 000 12 000 
 

Egyéni vállalkozó 
   

50 396 
 

  Jelenlegi létszám 
 

7 595 54 000 71 904 
 

 

A táblázat adatainak levezetése: 

Az ÁSZ féléves költségvetési elemzése2 szerint 17 ezer adózó lépett ki az EVA hatálya alól, amelyek 

közül 12 ezer tért át KATA-ra, ahogy a Nemzetgazdasági Minisztérium részletes havi költségvetési 

tájékoztatójából kiderül3. A fennmaradó 5 ezer adóalany kisvállalati adóra térhetett át. A KIVA-ra 

                                                           
1
 Feltételezésünk szerint a 7-nél több eltartottal rendelkező családokat is 7 gyerekesnek számítottuk. Ez nem jelent érdemi hatást, hiszen 

10%-os mintánkban mindössze egyetlen adózó tudott teljes összegben igénybe venni családi adókedvezményt 7 eltartott után. 
2
 Állami Számvevőszék: Elemzés az államháztartás 2013. I-VI. havi költségvetési folyamatairól, 2013. július, URL: 

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2013/elemzes-az-allamhaztartas-2013-i-vi-havi-koltsegvetesi-folyamatairol-2013-julius/t354.pdf 
3
 Nemzetgazdasági Minisztérium: Tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2013. szeptember havi helyzetéről, 2013. október 

21, 4. o., URL: 

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2013/elemzes-az-allamhaztartas-2013-i-vi-havi-koltsegvetesi-folyamatairol-2013-julius/t354.pdf
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áttérők fennmaradó része kizárásos alapon a társasági adó hatálya alól lépett át. A NAV év eleji adat-

közlése4 szerint az EVA-ból kijelentkezettek közül legalább 7500 társas vállalkozás volt. A KIVA-ra csak 

társas vállalkozások térhettek át, ezáltal 5 ezer adóalany oda jelentkezett be, a fennmaradó 2,5 ezer 

pedig a KATA-t választotta. A NAV 2012-es adóévről szóló sajtótájékoztatóján5 elmondottak alapján a 

KATA-t választók között 59 896 egyéni vállalkozó van, míg a többiek társas vállalkozások. Ezen vállal-

kozások közül a fentiek szerint 2 500-an az EVA-ból érkeztek, míg a fennmaradó 9 508 adóalany csak 

a társasági adó hatálya alól léphetett át. A KATA-t választó többi adózó (50 396 fő) pedig kizárásos 

alapon az általános szabályok szerint adózó egyéni vállalkozók köréből lépett át. 

2014-es törvényjavaslat bevételi várakozásai 

2. táblázat Az áramlások becslése a törvényjavaslat feltételezései alapján 

 
Hová 

    Társasági adó Kisvállalati adó EVA Tételes kisadózó Egyéni vállalkozó 

Honnan 

Társasági adó 
 

 6 563      

EVA   14 312 -22 362  8 050   

Egyéni vállalkozó       70 046   

 
Új létszám    28 375 31 638 150 000   

 

A táblázat elemeinek levezetése: 

Az áramlások meghatározásánál négy lehetséges irányt „engedélyeztünk”: a kisvállalati adóba a tár-

sasági adóból és EVA-ból, míg kisadózók tételes adójába EVA-ból és az egyéni vállalkozók közül lép-

hetnek át. A kisadózók tételes adójának (KATA) 150 ezres éves átlagos létszámát a törvényjavaslat 

megadta, míg a kisvállalati adóba (KIVA) átlépő 20,9 ezer vállalkozás létszámát a tervezett bevételi 

adatból számoltuk vissza azzal a feltételezéssel, hogy az átlépő vállalkozások adófizetése megegyezik 

a jelenleg KIVA-t fizetőkével. Ezzel egyúttal feltételezve, hogy az adó döntő hányadát a bérek után 

fizetik be, míg a pénzforgalmi eredmény után csekély összegű adó fog befolyni. Jelenleg 7 600 vállal-

kozás tartozik a KIVA alá, és az általuk idén eddig befizetett adó alapján mintegy 833 ezer forint brut-

tó bért fizet egy KIVA-s vállalat havonta. A belépések ellentételezéseként az egyszerűsített vállalkozói 

adóból (EVA) 22,4 ezer adózó lép ki. Ezen becslést a NAV 2012-es adóbevallásokról szóló sajtótájé-

koztatójának információi alapján kaptuk: ezek szerint átlagosan 5,8 millió forint árbevétellel rendel-

kezik egy vállalat, amelyet egyben az adó alapjának tekintettünk, így ennek 37%-a jelenti az adóbevé-

telt. A várt adóbevétel előirányzata és az egy vállalat által fizetett EVA alapján pedig megkaptuk, hogy 

a törvényjavaslat mintegy 31,6 ezer EVA-s adófizetővel számol, amely 22,4 ezres csökkenés a jelenle-

gi mintegy 54 ezres létszámhoz képest. Az egyes adónemek közti áramlások becslésénél egyszerűsí-

tettük helyzetünket, hiszen az EVA-ból kilépők összetételére feltételeztük, hogy változatlan a teljes 

adózói körhöz képest, a KIVA-t a kilépő társas vállalkozások (az összes EVA-s 64%-a) választja, míg az 

egyéni vállalkozók a KATA-ba lépnek át. A társasági adóból KIVA-ba, míg a nem EVA-s egyéni vállalko-

zók közül KATA-ba átlépők létszámát maradék elven kaptuk meg. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.kormany.hu/download/f/6d/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20hel
yzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20szeptember.pdf 
4
 NAV által szolgáltatott információ, de hírekben is elérhető. Például HVG.hu: MN: Tizenötezren hagyták el az evát; 2013. január 31.; URL: 

http://hvg.hu/kkv/20130131_MN_Tizenotezren_hagytak_el_az_evat 
5
 Dr. Varga Árpád elnökhelyettes 2012-es adóévről szóló előadása, illetve a NAV sajtótájékoztatójának háttéranyaga, 2013. 09. 13, URL: 

http://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/sajtotajekoztato_2013_09_13.html 

http://www.kormany.hu/download/f/6d/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20szeptember.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/6d/01000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20az%20%C3%A1llamh%C3%A1ztart%C3%A1s%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%202013%20szeptember.pdf
http://hvg.hu/kkv/20130131_MN_Tizenotezren_hagytak_el_az_evat
http://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/sajtotajekoztato_2013_09_13.html
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Kisadózók tételes adója (KATA) 

A kisadózók tételes adója esetében az adózók létszáma és az adótétel szorzata adja a becsült adóbe-

vételt, hiszen fix összegű adóról van szó. A főállású adózók esetében havi 50 ezer, a nem főállásúak-

nál havi 25 ezer forint az adótétel. 

2014-es évre a benyújtott törvényjavaslat melléklete szerint a kormány éves szinten átlagosan 150 

ezer bejelentett kisadózót vár. Mivel mind a főállású, mind a nem főállású kisadózó fix összeget fizet 

adóként a kormány által várt bevételi számból arányosítással kiszámolható, hogy a 150 ezer fős várt 

adózói körben 110 ezer a főállású. A NAV 2012-es adóévről szóló sajtótájékoztatójának információi 

szerint 2013 augusztusában 71 904 fő kisadózó volt, amelyből 52 336 fő főállású. A tervszámok alap-

ján a kormány legalább 78 ezer fő átlépésével számol, amelyek kisebbik része az egyszerűsített vállal-

kozási adó hatálya alól, nagyobb része az általános szabályok szerint adózó egyéni vállalkozók köréből 

léphet át. 

A jelenlegi létszámadat szerint jövőre 37,3 Mrd forint érkezne a költségvetésbe a kisadózók tételes 

adójából, míg a költségvetési törvényjavaslat 78 Mrd forinttal számol. 

Kisvállalati adó (KIVA) 

A Magyar Államkincstár által közzétett havi részletes költségvetési kimutatások szerint az elmúlt há-

rom hónapban átlagosan havi 1 Mrd forintot fizettek be a vállalatok kisvállalati adóként. A NAV sajtó-

tájékoztatóján elhangzottak szerint 2013. augusztus végéig 7 595 vállalkozás választotta ezen adó-

nemet. Számításaink során feltételeztük, hogy pénzforgalmi szemléletű nyereséget a vállalkozások 

nem érnek el, ezáltal az általuk befizetett adó kizárólag a kifizetett bruttó bér után képződik. Ezen 

feltételezés mentén adódik, hogy a vállalkozások összesen havi 6,25 Mrd forint bért fizetnek ki, azaz 

egy vállalkozás átlagosan havi 833 ezer forintot. 

A 2014-es év költségvetési törvényjavaslatában a kormány 45,4 Mrd forint adóbevétellel kalkulál. A 

fenti feltételezések szerint (egy vállalkozás havi 833 ezer bruttó bért fizet és nem ér el pénzforgalmi 

szemléletű nyereséget) ezen összeg eléréséhez éves átlagban 28 375 vállalkozásnak kell kisvállalati 

adót fizetnie, azaz mintegy 21 ezer vállalkozásnak kellene jövőre áttérnie erre az adózási formára. 

Becsléseink szerint az átlépők 2/3-a az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól léphet át, míg a 

többi a társasági adóról térhet át erre az adónemre. 

A jelenlegi létszám alapján jövőre 12 Mrd forintos bevétel várható, míg a törvényjavaslat 45,4 Mrd 

forintot vár. 

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 

Az EVA-t választók főbb adatait szintén a NAV 2012-es adóévről szóló sajtótájékoztatójának doku-

mentumaiban találtuk meg. Ezek szerint az adóalanyok átlagosan 5,8 millió forint adóalapnak számító 

árbevételt realizáltak, míg 2012 végén 71 ezer volt a létszámuk. A 2013-as évre vonatkozóan a NAV 

által adott év eleji adatközlés szerint mintegy 15 ezer adóalany jelentkezett ki az EVA hatálya alól, míg 

az Állami Számvevőszék (ÁSZ) féléves költségvetési elemzése 17 ezer kilépőről számol be. Számítása-

ink során ez utóbbi adatot használtuk fel, így éves szinten 54 ezer EVA-s adóalanyt tételeztünk fel. 

További feltételezés, hogy az elért árbevétel átlaga változatlanul, 5,8 millió forint marad. 

A 2014-es költségvetési törvényjavaslatban a kormány az EVA-s adóalanyok létszámának jelentős 

csökkenésével számol. A fenti feltételezések szerint a várt adóbevétel a jelenlegi 54 ezer fős létszám 

31,5 ezer körüli szintre esését takarja. 
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A jelenlegi létszám alapján jövőre 115 Mrd forintos bevétel érkezne ezen adónemből, a kormány a 

létszám csökkenéséből fakadóan azonban 67 Mrd forintos bevételt irányoz elő. 

 

3. Táblázat: A kisvállalatok különféle adófajtái közti feltételezett áramlás költségvetési hatása 

Kormány által tervezett 
létszámokkal 

Személyi 
jövedelemadó 

Társasági 
adó 

EVA 
Munkáltatói 

járulék 
Munkavállalói 

járulék 
Kisvállalati 

adó 
Tételes 

adó 
Nettó 
hatás 

Társasági adó -> Kisválla-
lati adó  

-2,2 
 

-17,7 
 

10,5 
 

-9,4 

EVA -> Kisvállalati adó 22,9   -34 -38,6   22,9   -27,3 

EVA -> Tételes adó     -13,4 -2,2 -1,7   4,2 -13,1 

Egyéni vállalkozó -> 
Tételes adó 

-13,2     -24,2 -18,0   36,4 -19,0 

Összesen 9,7 -2,2 -47,8 -82,8 -19,7 33,4 40,7 -68,8 

 

A törvényjavaslatban közölt bevételi számok, valamint az egyes kisadókra vonatkozó jelenlegi infor-

mációk szerint kiszámoltuk, hogy a kormány által várt áramlások milyen mértékű bevételkieséssel 

járnak az egyes adótételek esetében. Feltételezésünk szerint a kisadókat (Kisvállalati adó, Kisadózók 

tételes adója) jelenleg igénybe vevők fontosabb paraméterei megegyeznek a kisadókra jövőre átté-

rők paramétereivel, azaz az áttérő vállalatok, egyéni vállalkozók összetétele azonos a már áttért válla-

latok, egyéni vállalkozók összetételével. A kormányzati feltételezések szerint összesen 68,8 milliárd 

forinttal kevesebb bevétel érkezne a költségvetésbe. 

A táblázat sorainak magyarázata: 

A Társasági adóból Kisvállalati adóba átlépők esetén a kieső társasági adót a NAV társasági adóbeval-

lásokból készült adatbázisa alapján becsültük meg. A potenciális átlépők köréből vettünk 6500 elemű 

véletlen mintát (ennyi vállalat átlépése várható a fenti áramlások alapján), és az általuk befizetett 

társasági adót összegeztük. A minta nagysága miatt a becslés stabilnak tekinthető. A munkáltatói 

járulék és a kisvállalati adó értékét a havi bevételi adatokból számoltuk azon feltételezés mellett, 

hogy a jelenleg befizetett adót kizárólag a munkabérek után fizetik be, így a pénzforgalmi nyereség 

nincs hatással jelenleg a bevételre. A jelenleg KIVA-s vállalatok havi 833 ezer forint bért fizetnek, 

ugyanezen értéket feltételeztük az átlépő vállalatok esetében is. 

Az EVA-ból kilépő 22,3 ezer adózó esetében feltételeztük, hogy összetételük megegyezik az EVA alá 

tartozók 2012 év végi összetételével. Egyszerűsítésként a kilépő 14,3 ezer vállalatot a kisvállalati adó-

ba „tereltük”, míg a 8 ezer egyéni vállalkozót a kisadózók tételes adójába. A kilépő vállalatokat a már 

kisvállalati adóban lévő vállalatokkal tettük hasonlatossá, azaz havi 833 ezer forint bruttó bér után 

fizetik a személyi jövedelemadót, a munkáltatói járulékot és fogják fizetni a kisvállalati adót. A kieső 

EVA bevétel becsléséhez a NAV 2012-es bevallásokról készült sajtótájékoztatójában szereplő, társas 

vállalkozásokra vonatkozó 6,5 millió forintos átlagos árbevételt tekintettük adóalapnak, így ennek 

37%-a és a kilépő vállalatok számának szorzata adta meg a várható kiesést. 

Az EVA-ból KATA-ba átlépő 8 ezer egyéni vállalkozás esetében a kieső EVA bevételt a vállalatokéval 

megegyező feltételek alapján számoltuk, de itt az egyéni vállalkozókra vonatkozó 4,5 millió forintos 

átlagos árbevétel adta az adóalapot. A befolyó tételes adó esetében a főállású és nem főállású adó-

zók megoszlását a jelenlegi megoszlással tettük egyenlővé, ezáltal az adózók 72,7 százaléka havi 50, 
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míg a maradék 27,3 százaléka havi 25 ezer forintos adófizetésével számoltunk. Ugyanezen megosz-

lást alkalmaztuk a munkáltatói és munkavállalói járulékok becsléséhez. A főállású adózók esetében a 

munkáltatói járulékot a minimálbér 112,5%-a után számoltuk, míg a munkavállalói járulék a minimál-

bér 23,5%-át jelentette.6 A nem főállású kisadózókat a többes jogviszonyos EVA-s egyéni vállalkozók-

nak feleltettük meg, ezáltal az ő járulékalapjuk az 4,5 milliós átlagos EVA adóalap 4%-a volt. 

A KATA-ba átlépő további 70 ezer egyéni vállalkozó esetében szintén a főállású és nem főállású kis-

adózókra vonatkozó megoszlást használtuk fel. A főállásúak esetében személyi jövedelemadót és a 

nyugdíjjárulékot a minimálbér, a munkáltatói járulékot a minimálbér 112,5%-a, míg az egészségügyi 

járulékot a minimálbér 1,5-szerese. Nem főállású kisadózó esetében eltérést jelentett, hogy a mun-

káltatói és munkavállalói járulékok alapjának a NAV egyéni vállalkozókra vonatkozó adóstatisztikájá-

ból kiszámolható havi 97 ezer forintos átlagos járulékalapot tekintettük a 98 ezer forintos minimálbér 

helyett, illetve ezen összegre nem vonatkoznak a fenti szorzók, ezáltal nem került korrigálásra a járu-

lékalap. A befizetett tételes adó esetében a 70 ezer egyéni vállalkozó 73%-a fizet havi 50, 27% pedig 

havi 25 ezer forintot, itt a jelenleg elérhető megoszlási arányt változatlanságával számoltunk. 

5.3 Munkahelyvédelmi Akcióterv 
 

Az idén bevezetett Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében a munkáltatók kedvezményt vehetnek 

igénybe a szociális hozzájárulási adóból. A tavaly publikált, 2013-as költségvetési törvényről szóló 

kockázatelemzésünkben 82,2 milliárd forintos bevételkiesést vártunk ezen intézkedéstől, azaz a ma-

gánszektor ennyivel csökkentheti befizetéseit az adó esetében. A kedvezmény igénybevételére vo-

natkozóan az NGM közölt adatokat az idei év első öt hónapjáról7. Ezek alapján az általunk becsültnél 

magasabb létszámmal, de alacsonyabb egy főre eső összeggel veszik igénybe a munkáltatók a ked-

vezményeket. A kedvezményt az 55 év feletti, illetve a szakképzettséget nem igénylő alkalmazottak 

esetében érvényesítették a várthoz képest jelentősen magasabb létszámban: előbbi esetében az 

általunk becsült 243 ezer helyett 348 ezer, utóbbinál 116 ezer helyett 197 ezer munkavállaló után. Az 

egy főre eső kedvezmény átlagos havi összege viszont elmaradt a maximális 14,5 ezer forinttól 

(amellyel mi is számoltunk), 12-13 ezer forint körül alakult. Az NGM közleményéből ugyanakkor nem 

derül ki, hogy az igénybevételi számok az összes foglalkoztatottra vagy csak a magánszektorban al-

kalmazottakra vonatkozik. Az adatokat évesítve 107,9 milliárd forintnyi adóbefizetés maradhat el, ez 

azonban tartalmazhatja a közszférában foglalkoztatottak után igénybe vett kedvezményeket. Ha ez 

utóbbiakat, mint a költségvetési egyenleget nem érintő tételt, az NGM tavalyi hatásbecslése alapján 

kiszűrjük, továbbra is 82-83 milliárd forint bevételkieséssel számolhatunk a magánszektorban érvé-

nyesített kedvezmények miatt. 

A 2014-es költségvetési törvényjavaslatban a kormány 145-150 milliárd forint kedvezménnyel számol 

a Munkahelyvédelmi Akcióterv kapcsán az idénre várt 130,2 milliárd forinttal szemben. Az Egészség-

biztosítási Alapnak és a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak nyújtott, Munkahelyvédelmi Akciótervvel 

összefüggő megtérítések összege azonban nem nőtt a törvényjavaslatban az előző évhez képest. 

                                                           
6
 A munkáltatói járulék (szociális hozzájárulási adó) esetében törvényi előírás, hogy legalább a minimálbér 112,5%-a után kell fizetni. A 

munkavállalói járulék esetében a 10%-os nyugdíjjárulékot a minimálbér, a 4+3%-os egészségügyi járulékot a minimálbér 1,5-szerese, a 
1,5%-os szakképzési hozzájárulást pedig a minimálbér 2-szerese után kell fizetni. 
7
 NGM: A várakozásoknak megfelelően alakult eddig a munkahelyvédelmi akcióterv, 2013. július 11, URL: 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/a-miniszter/beszedek-publikaciok-interjuk/a-varakozasoknak-megfeleloen-
alakult-eddig-a-munkahelyvedelmi-akcioterv 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/a-miniszter/beszedek-publikaciok-interjuk/a-varakozasoknak-megfeleloen-alakult-eddig-a-munkahelyvedelmi-akcioterv
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/a-miniszter/beszedek-publikaciok-interjuk/a-varakozasoknak-megfeleloen-alakult-eddig-a-munkahelyvedelmi-akcioterv
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2. táblázat A Munkahelyvédelmi Akcióterv magánszektorra vonatkozó évesített adatai 

  
KFIB 

NGM adatközlése 
alapján 

  

Összeg 
(mrd Ft) 

Létszám 
(ezer fő) 

Összeg 
(mrd Ft) 

Létszám 
(ezer fő) 

55 év feletti alkalmazottak 42,3 243,2 55,2 348,2 

Szakképzettséget nem igénylő 
munkakörben dolgozók 

20,2 116,2 28,8 196,7 

25 év alatti alkalmazottak 17,5 100,6 14,8 95,3 

Kismamák 0,9 6,0 5,9 22,8 

Pályakezdők 1,1 7,2 2,1 8,1 

Tartósan álláskeresők 0,2 1,2 1,1 4,4 

Összesen 82,2 474,5 107,9 675,5 

 

 

5.4 Hulladéklerakási járulék 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény bevezette a hulladéklerakási járulékot, amelyet a hul-

ladéklerakók üzemeltetőjének valamint az ártalmatlanítást végző vállalatoknak kell megfizetniük. 

2013-ban tonnánként 3 ezer forintos díjat írt elő a törvény, amely 2014-ben 6, 2015-ben 9, 2016-ban 

pedig 12 ezer forintra emelkedik. A KSH éves adatokra vonatkozó „5.5.2. Az egyes hulladékfajták 

mennyisége a kezelés módja szerint” című táblája szerint 2011-ben 8,5 millió tonna hulladékot ártal-

matlanítottak lerakással. Ezen mennyiség után 25,7 Mrd forintos bevételre számíthatott volna a járu-

lékot beszedő Vidékfejlesztési Minisztérium. A tétel a 2013-as költségvetési törvényben nem szere-

pelt, a minisztérium saját bevételét jelentette, a 2014-es költségvetési törvényjavaslatban azonban az 

Központosított bevételek között szerepel 13 Mrd forintos előirányzattal. A járulék 2013-as teljesülés-

re a beszedésért felelős Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől 

kértünk adatokat, ennek hiányában a statisztikák alapján várhatónál alacsonyabb bevételi előirányza-

tot a járulék beszedésének alacsony hatásfoka indokolhatja. 

5.5 Gyermekgondozási díj előirányzata 
A kormány négy pontos javaslatot fogadott el a gyermekgondozási díj (GYED) kibővítéséről, ez azon-

ban egyik benyújtott törvényjavaslatban sem szerepel, egyedül a költségvetési törvényjavaslat hivat-

kozik a családtámogatások rendszerének kibővítését célzó tervezetekre. A bejelentett kormánydön-

tés a következő intézkedéseket tartalmazta: 

 GYED és gyermekgondozási segély (GYES) mellett is lehet munkát vállalni a gyermek 1 éves 

kora után anélkül, hogy a támogatásra való jogosultság elveszne;  

 újabb gyerek születésekor a korábbi gyerek után járó támogatás sem veszik el;  

 a felsőfokú képzésben tanuló anya a gyerek 1 éves koráig GYED-re, utána GYES-re jogosult a 

minimálbér alapján számolva;  

 a három vagy többgyerekes anyák után a munkáltatók a Munkahelyvédelmi Akciótervben 

megfogalmazott 3 helyett 5 évig vehető igénybe kedvezmény a szociális hozzájárulási adó-

ból, de az utolsó két évben csak 50%-os a kedvezmény az első három év 100%-a után. 
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Legjelentősebb hatással a fenti intézkedéssel az első és második pont járhat: előbbinél az eddig kifi-

zetett összeg megnövekszik a két év előtt visszatérők által elhagyott összeggel, míg az utóbbi eseté-

ben egy időben akár két GYED-re is jogosult lehet az anya. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Statisztikai Évkönyvei alapján 5-6%-ra becsültük azon nők arányát, akik 1 év után visszatérnek állá-

sukba. Mivel ők az átlagnál magasabb jövedelemmel rendelkeznek, ezért havi 120 ezer forintos 

GYED-del számoltunk. A GYED-et igénybe vevők 80 ezer fős létszáma alapján ez körülbelül 7,1 Mrd 

forintos többletkiadást jelent. A második pontnál a Háztartási Költségvetési Felvétel adatait használ-

tuk, amely szerint az igénybe vevők 5,1%-a kap GYED-et egyszerre két gyerek után. Ez alapján az in-

tézkedés hatása 4,9 Mrd forint növekedés a GYED-kiadásokban. A felsőfokú képzésben tanuló anyák 

számát minimálisnak tekintettük, ezáltal az utánuk kifizetett GYED elhanyagolható mértékű, míg a 

szociális hozzájárulási adóból levonható kedvezmények csak az idén bevezetett Munkahelyvédelmi 

Akcióterv harmadik éve után, azaz 2016-ban válhatnak esedékessé. 

5.6 Start-közmunkaprogramra vonatkozó tervek 
5. Táblázat: A közmunkaprogram költségei és foglalkoztatási hatása 

  2011 2012 2013* 2014 

Törvényi előirányzat (mrd Ft) 64 132,2 153,8 183,8 

Tervezett létszám (ezer fő) 90 200 250 250-300 

Tényleges létszám (éves átlag, ezer fő) 58,6 85,6 111   

*A 2013-ra vonatkozó adat a január-augusztus időszak alapján  
várható éves átlagos létszámot jelenti. 

 

A 2014-es költségvetési javaslat a Start-közmunkaprogramban foglalkoztatottak létszámának bővíté-

sével számol, az idénre vonatkozó 250 ezer fős keretet 300 ezerre emelné. Ugyanakkor a KSH által 

közölt foglalkoztatási adatok szerint már a korábbi években is elmaradt ettől a program kihasználtsá-

ga, így a keret 20%-os megemelése 20-22 ezer fővel növelheti a közmunkaprogramban részt vevők 

átlagos létszámát. A kiadási keret 30 milliárdos emeléséből nagyságrendileg 15 milliárd forint tényle-

ges közmunkás bér, aminek fele adó formájában javítja a költségvetési egyenleget, tehát a nettó 

egyenleghatás-csak 22-23 milliárd forint. Úgy tekintjük, hogy a közmunkások bérének adóvonzatát a 

benyújtott költségvetési törvényjavaslat a megfelelő bevételi sorokon figyelembe veszi. 

5.7 Diákhitel elengedése 
 A Diákhitel Központ Zrt. 2013-as féléves jelentése szerint 262 milliárd forintos fennálló hitelállo-

mánnyal rendelkezik, amely mintegy 233 ezer adós között oszlik meg. Ebből a létszámból 5812 fő 

számára folyósított Diákhitel 2-t, a többiek még a korábbi Diákhitel konstrukcióban vettek fel hitelt. 

Egy hiteladósra átlagosan 1,12 millió forint jut, így a kormány által biztosított, gyerekszületés utáni 

hitelelengedés egy gyerek után közel 400 ezer forintot jelentene. A hitel 30%-ának elengedése ugyan 

csak a Diákhitel 2-re vonatkozik, azonban felső becslésként ezt alkalmazzuk a Diákhitel 1-re is.8 Ezen 

feltételezések mentén 10 ezer gyerek után kellene igénybe venni a kedvezményt, hogy a kormány 

által előirányzott 4 Mrd forintos keret kimerüljön. Az átlagos hitelösszeg kétszeresével számolva (fel-

tételezve, hogy a Diákhitellel rendelkező és gyermeket vállalók már befejezték tanulmányikat, így 

nagyobb hiteltartozással rendelkeznek) viszont 6 ezer újszülött után kellene igénybe venni ezen lehe-

tőséget. 

                                                           
8
 A Diákhitel 1 esetében a gyerekszületés után az anya 200, az apa 100 ezer forint értékben kaphat hitelkönnyítést. 
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5.8 Kamatszámítás érzékenységvizsgálat 
A kamatkiadások érzékenységvizsgálatát négy gazdasági-pénzügyi változás tekintetében végeztük el: 

a hozamgörbe rövid szakaszának módosulása, a teljes hozamgörbe azonnali eltolódása, az eu-

ró/forint árfolyam, illetve a költségvetés elsődleges egyenlegének változása. Az érzékenységet a 

pénzforgalmi szemléletű nettó kamatkiadásokon vizsgáltuk, de ezek mellett megvizsgáltuk a fenti 

paraméterek változtatásának hatását az eredményszemléletű nettó kamatkiadások, az év végi árfo-

lyamon számolt adósságállomány és a GDP-arányos államadósság esetében is. A vizsgálatok alappá-

lyáját a 2013. november 30-án megjelent Technikai kivetítésben publikált makrogazdasági pálya, 

illetve a kivetítés során felhasznált paraméterek alkotják. 

6. táblázat: a nettó kamatkiadások érzékenysége 

 

 

Pénzforgalom (Mrd forint) 2 014 2 015 2 016

Rövid hozam +1 százalékpont -2,9 -19,3 -18,4

Rövid hozam -1 százalékpont 12,3 12,0 14,2

Tel jes  görbe +1 százalékpont -40,6 -89,3 -118,3

Tel jes  görbe -1 százalékpont 40,8 87,1 117,0

Árfolyam +5 % -15,2 -27,7 -22,9

Árfolyam -5% 14,5 24,3 22,5

Árfolyam +2% -6,7 -6,8 -3,0

Árfolyam -2% 5,9 15,4 16,4

Elsődleges  egyenleg roml ik 100 mrd Ft-ta l -5,2 -10,9 -15,2

Elsődleges  egyenleg javul  100 mrd Ft-ta l 5,2 7,6 13,6


