Polgárok
költségvetése
a bevételek
1,0%

Bérhez és
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó
egyéb adók +0,1%

Illetékek,
szolgáltatások
díjai
+0,4%

0,5%

a kiadások
1,0%

Energiaellátás
+0,1%
Környezet
védelem +0,1%
Mező, erdő ,
hal és vad
gazdálkodás
+0,2%

Állam
működtetése
+0,4%

0,0%

0,0%

Vagyon
bevételek
0,5%

-1,0%

A szavak a törvényjavaslat általános
indoklásában leggyakrabban előforduló
kifejezéseket mutatják be, azaz mit
hangsúlyoz a szöveg.
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0,5%

Szociális
hozzájárulási
adó és
járulékok
+0,6%

-0,5%

Mire költünk többet, és honnan lesz erre
pénz a kormány költségvetési törvény
javaslata szerint? A szélső oszlopok
bemutatják, melyik kiadási csoportok
és bevételi források emelkednek
a gazdaság növekedésénél gyorsabban,
azaz mit hangsúlyoznak a számok.
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Jövedelem
adók
0,3%

Beruházásra
kapott
EUtámogatás
0,2%

Társadalom
biztosítási
és jóléti
szolgáltatások
0,8%

-0,5%

Államadósság
kamatai
0,4%

-1,0%

Termékek és
szolgáltatások
adói 0,1%

Oktatás
0,2%

-1,5%
Az oszlopon nem kiemelt,
de a középső oldalakon megtalálható
kiadási csoportok a gazdasági bővüléssel
azonos ütemben növekednek.

Egyéb
gazdasági
tevékenységek
0,2% -1,5%

Erre költünk 13,5 ezer milliárd forintot…
1

2

3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat
Közegézségügy
Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás
Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek
Párttevékenységek
Bányászat és ipar

és így ﬁzetünk be 12 ezer milliárd forint adót.

nagy lottó
nyeremény

FTCstadion

új budapesti
központi kórház

1 Az ábrák csak a központi költségvetésre vonatkozó, belső halmo‐
zódásoktól megtisztított adatokat tartalmazzák, az önkormány‐
zatok adatait nem.
2 Az adókon túl a központi intézményeknek további bevételi
forrásai is vannak, mint például az ügyintézések díjai, külön‐
böző szolgáltatások ellenértéke. Ezeket is ﬁgyelembe véve a két
ábra közötti eltérés, azaz a tervezett hiány 825 milliárd forint.
3 A vagyoni bevételek adata, amely a GDP 0,5 százalékával csökken,
2015‐ben nem tartalmazza a a 169 Mrd forint „egyéb értéke‐
sítési és hasznosítási bevételt”.
4 Az ‘Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás’ funkcióra a költ‐
ségvetési kötet nem közöl adatot, valószínűleg az ‘egyéb ok‐
tatás’ része.

Az idei tervek szerint az Európai Unió több mint 2100 milliárd forinttal segíti hazánk minél gyorsabb gazdasági növekedését. Ehhez az összeghez a kormány további 800 milliárd
forintot tesz hozzá, hogy biztosítsa a pénzek lehívásához
szükséges önrészt.

A teljes támogatási összeg a Paks II-re
nem lenne elég, de 36 darab Puskás
stadionra igen. A költségvetés azonban
az alábbi módon osztja el a pénzt:

A beáramló pénzhez képest ilyen magas a közös EU-kasszába általunk
befizetett összeg.
FŐ

Mezőgazdasági
beruházások

Hazai

PÉLDA

FELHASZNÁLÁS

PROJEKT

Kaposvári tejüzem
fejlesztése

Turizmus fejlesztése Bor- és pálinkabemutatóhelyek
Vállalkozások támo- kialakítása
Csarnok építése a metaloBox
gatása
Vállalkozói Parkban
M4-es autópálya Abony–
Autópályák építése Fegyvernek szakasza
Közlekedésfejlesztés Budapesti 1-es villamosvonal
meghosszabbítása és a villamosok cseréje

EU

Elektronikus
közigazgatás

Közhiteles címnyilvántartás
létrehozása

Energiahatékonyság
növelése
Szennyvízkezelés
javítása

Fővárosi Önkormányzat Városházának kazáncseréje, világítótestek
energiatakarékosra cserélése
Kecskeméti szennyvíztisztító
telep korszerűsítése

Kisvállalatok és Kuta- Versenyképes kajszitermesztést
tás-fejlesztés hasz- megalapozó kutatás támoganosulásának támo- tása Mór térségében
gatása
Roma emberek képzése és fogFoglalkoztathatóság lalkoztatása a szociális ellátójavítása, Oktatási és rendszerben, Csepeli Aprajafalva
egészségügyi intéz- óvoda bővítése 70 új férőhellyel
Gyúri Petz Aladár kórház új szármények fejlesztése
nyának építése
Területalapú támogatások, Agrárpiaci
támogatások

KOCKÁZATOK
Minden terv, így a költségvetés is, szükségszerűen magában hordozza
a tévedés lehetőségét. A 2015‐ös költségvetéssel kapcsolatban az
alábbiakra érdemes figyelni a Költségvetési Tanács (KT) véleménye
szerint:
– Az egyik legnagyobb kockázat, hogy az „Egyéb értékesítési és hasz‐
nosítási bevételek soron” a kormány 169 milliárd forintos bevételt
vár valamilyen állami vagyon eladásából. Az eladni tervezett tu‐
lajdonról bővebb információ nem ismerhető meg, így azt sem tud‐
hatjuk, hogy valóban 169 milliárd forintot érnek‐e. Ha nem tudjuk,
miről szól az adott bevételi sor, nem is tudjuk eldönteni, hogy va‐
lóban be fog‐e érkezni a tervezett összeg. Azt is figyelembe kell
vennünk, hogy ebből a bevételből a kormány különféle beruházá‐
sokat valósítana meg (például stadionok, uszodák építése, épüle‐
tek felújítása), amelyeket elindításuk után már nagyon nehéz
félbehagyni. Ha valóban kevesebb bevétel érkezik, akkor vagy
máshonnan kell pénzt szerezni a beruházások befejezéséhez vagy
félkész épületeket, beépítésre váró gödröket kell kerülgetnünk.
– A fentihez hasonló kockázatok kezelését szolgálja az Országvé‐
delmi Alap. Ennek már az eredeti 40 milliárd forintos összegét is
kevesellte a KT, az elfogadott törvény viszont csak 30 milliárdot
tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a 877 milliárd forintos hiány ekkora
túllépése miatt még nem kell aggódnia a kormánynak, ennél na‐
gyobb esetén viszont vissza kell fognia kiadásait vagy újabb bevé‐
teleket keresnie. 30 milliárd soknak tűnhet, de 13 ezer milliárd
forinthoz képest már könnyű ekkorát tévedni.

Megművelt területre járó
támogatás
Iskolagyümölcs-program

MILYEN TOVÁBBI OLVASNIVALÓT
VEHETÜNK MÉG KEZÜNKBE?
A mostani kiadvány fő célja, hogy mindenki számára közérthető, alap‐
vető információkat biztosítson Magyarország 2015‐ös költségvetésé‐
ről. Ez azonban csak kedvet adhat ahhoz, hogy többet foglalkozzunk
az ország költségvetésével. A nemzetközileg alkalmazott alapelvek
nyolc költségvetési dokumentum publikálását tartják szükségesnek
ahhoz, hogy átfogó képet lehessen alkotni a költségvetés alakulásá‐
ról. Magyarország és további országok teljesítménye folyamatosan
követhető az Open Budget Tracker keretében, amely elérhető az
obstracker.org oldalon. Néhány országgal összevetésben így állunk
jelenleg:
Dokumentum
Költségvetési
irányelvek
Törvényjavaslat
Elfogadott
költségvetés
Polgárok
költségvetése
Évközijelentés
Féléves
jelentés
Zárszámadás
SzámvevÝszéki
jelentés

Magyarország

Görögország

















































Készítette a Center for Budget and Policy Priorities támogatásával
a Költségvetési Felelősségi Intézet
www.kfib.hu

www.facebook.com/atlathatosag

FülöpǦszigetek

