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Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben 

önkéntesek munkájával készült és – az azóta elkészült anyagok Módszertani Függelékeiben leírt 

eltérésektől eltekintve – a 2010 végén megszüntetett Költségvetési Tanács Titkárságán kidolgozott 

módszertanokra támaszkodik. 

 

Jelen tanulmány célja kettős. Egyrészt célzat és részrehajlás nélkül bemutatja a gazdasági folyamatok 

és a 2014. május 20-ig kihirdetett jogszabályok alapján kirajzolódó középtávú makrogazdasági és 

költségvetési pályát. Másrészt összehasonlítási alapul szolgálhat minden elemző és gazdasági 

szereplő számára a jelen parlamenti ülésszakban tárgyalt törvényjavaslatok várható költségvetési 

hatásainak felmérésekor.  

 

Egy szakmailag megalapozott technikai kivetítés nem tehet mást, mint hogy tényekre hagyatkozik. 

Ebből a szempontból ténynek számítanak a hivatalos statisztikai adatszolgáltatók (pl. KSH) adatai, 

illetve a Magyar Közlönyben kihirdetett jogszabályok. A bemutatott számítási eredmények ily módon 

nem tekinthetők előrejelzésnek, mivel tudatosan és következetesen nem számolnak jövőbeli 

gazdaságpolitikai döntésekkel – függetlenül attól, hogy e döntések megszületése mennyire valószínű. 

Miközben magunk nem tételezünk fel jövőbeli döntéseket, nem tekinthetünk el attól, hogy a 

gazdasági szereplők várakozásait – és ezáltal döntéseit – jelentős mértékben befolyásolhatják a 

hivatalos formában még ki nem hirdetett jogszabály-változások.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulmány megjelenését támogatta a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány. 
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1. Összefoglaló 
 

A jelen és az előttünk álló évek makrogazdasági folyamatait több szempontból is kettősség jellemzi. A 

2014. évi növekedés, fogyasztás, és infláció rendkívül kedvező képet mutat a gazdaság állapotáról, de 

ez szinte teljes egészében egyszeri vagy átmeneti tényezők hatása. Ilyen egyszeri tényezők a 2014-es 

kormányzati költekezés, az EU-források gyors ütemű felhasználása 2014-ben és 2015-ben, az Audi és 

a Mercedes autógyár termelésbe állása, és az MNB Növekedési Hitelprogramja. Ezek nélkül 2014-ben 

a most 2,7 százalékra várt növekedési ütem a 0,5 százalékot is alig érné el. Ezeknek a kedvező 

hatásoknak az elmúltával már 2015-ben visszaesik a gazdasági növekedés az 1 százalék környékére. 
 

1. ábra: Egyszeri tényezők hatása a növekedési pályára 

 
 

Az infláció 2014-ben rendkívül alacsony szintet ér el, de már 2015-ben megközelíti a 3 százalékos 

célértéket. A lakossági fogyasztás átmenetileg felgyorsul, de középtávon szintén 1 százalékos 

növekedési ütem környékére lassul. 

A konvergencia programban megjelölt egyenlegcélok megvalósulásához a tartalékok zárolásán túl 

még további, a GDP 0,3 százalékát elérő kiigazításra van szükség. E nélkül a költségvetési hiány ismét 

a GDP 3 százaléka fölé kerül és a következő években növekedni kezd. A fogyasztási adókban 

tapasztalható, részben a tervezettnél jóval alacsonyabb inflációra de részben tervezési hibákra is 

visszavezethető elmaradását részben ellentételezik a nyugdíjakra, a családtámogatásra és az egyéb 

szociális transzferekre fordított kiadásokon elérhető megtakarítások. 

A maastrichti hiánymutató alakulásával kapcsolatban néhány módszertani eredetű, de összegében 

jelentős kockázatra is felhívjuk a figyelmet. Ezek közül kiemelendő – mivel gyakorlatilag tény -, hogy 

2014 végén már új módszertan szerint kell számítani az egyenlegmutatót, és ennek hatására a 2014-

es magyar költségvetési hiány érzékelhetően, 70 milliárd forinttal meg fog emelkedni. Jelen 

kivetítésben nem számolunk a Paks II. atomerőmű beruházás elkezdésével 2017 vége előtt. 

Számításaink szerint az államadósság már 2014 végén is eléri a GDP 81 százalékát, tehát meghaladja 

a 2013 végi – mesterségesen alacsony – 79,1 százalékos értéket, de az adósságráta ez után sem kezd 

csökkenni. A következő évek kirajzolódó államadósság pályája tehát nincs összhangban sem a hazai, 

sem az uniós szabályokkal, ezért nem kizárt, hogy az Európai Bizottság az áprilisban benyújtott 

konvergencia programnál szigorúbb, az államadósságot érdemben csökkentő költségvetési politikát 

fog kérni. Az ehhez szükségessé váló intézkedések azonban tovább fékezhetik a növekedést és – ha 

kisebb mértékben is, de – nagyon hasonló folyamatokra számíthatunk, mint a mi a 2010-2014 éveket 

jellemezte. 
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2. A makrogazdasági folyamatok elemzése 
 

Kivetítésünkben a gazdaság hosszabb távú trendfolyamataiból indulunk ki, a 2014. május 20-ig 

kihirdetett jogszabályok változatlanságát feltételezve. Azt mutatjuk be, hogy milyen alappályára 

számíthatunk akkor, ha nem következik be változás a gazdaságpolitikában.  

A beérkező külső makrogazdasági adatok erős kettősségre utalnak. Míg a német gazdaság továbbra is 

robusztus növekedési pályán halad, ami kedvez a hazai exportnak, addig az Eurozóna többi 

tagállamának növekedése elmaradt korábbi várakozásainktól. A céltól elmaradó külső infláció és az 

Eurozóna visszafogott növekedése azt valószínűsíti, hogy a külső kereslet továbbra is a potenciális 

értéke alatt alakul, ami középtávon is fenntartja dezinflációs környezetet. Előrejelzésünkben lassan 

élénkülő, a potenciális szintet csak 2016-ban elérő külső kereslettel számolunk. 

 

1. táblázat: A főbb makrogazdasági mutatók a technikai alappályán (éves reálváltozás, százalék*) 

 
* Kivéve a munkanélküliségi ráta, a forint/euró árfolyam és a három hónapos kamat esetében, ahol a táblázat 

éves átlagos szintet közöl. 

 

Megítélésünk szerint mind az inflációs alapfolyamatokat, mind a reálgazdasági folyamatokat számos 

egyszeri tétel befolyásolja 2014-ben és 2015-ben. Ezeket a következő fejezetekben részletesen is 

elemezzük. Az egyedi hatásoktól eltekintve és a főbb trend folyamatokra összpontosítva 

elmondhatjuk, hogy a hazai lakosság jövedelmi helyzete csak lassan javul, fogyasztása és – ezzel 

összhangban – a magánszektor beruházási tevékenysége 2014-ben és 2015-ben is elsősorban 

kormányzat által generált többletkereslet (beruházások, lakossági transzferek) tovagyűrűző hatása 

miatt mutatja az élénkülés jeleit. Ugyanez mondható el azokról az ágazatokról (pl.: gépgyártás, 

építőipar, kiskereskedelem), amelyek termelési oldalról járulnak hozzá a korábbiaknál átmenetileg 

magasabb növekedési ütemhez. A felhasználási oldalon ugyan ütemesen növekszik az export, de igen 

magas importigénye miatt a termelésnek ez a része a GDP bővüléséhez viszonylag kis mértékben 

képes csak hozzájárulni. A vállalati beruházásokat csak átmenetileg élénkíti a Magyar Nemzeti Bank 

Növekedési hitelprogramja, tehát tartós hatással nem számolunk. Ezt támasztja alá a nemrégiben 

publikált MNB jelentés is, melyben újra negatívba váltott a vállalatok nettó hitelállományának 

bővülése, illetve a várakozásoktól lényeges elmaradt az NHP második ütemének kihasználtsága. 

Várakozásaink szerint a visszafogott beruházási kedv a munkaerő létszámának visszafogott 

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f

GDP 1,6 -1,7 1,2 2,7 1,1 0,8 0,8

Vásárolt fogyasztás 1,0 -0,8 0,2 2,9 1,2 0,7 0,5

Természetbeni társadalmi juttatás 0,0 -2,5 -1,4 0,2 0,0 0,0 0,0

Közösségi fogyasztás -0,1 0,1 4,7 0,2 0,0 0,0 0,0

Bruttó állóeszköz-felhalmozás -5,9 -3,7 5,9 1,7 1,1 -2,0 1,6

Export 8,4 1,7 5,3 4,7 3,1 3,4 4,2

Import 6,4 -0,1 5,3 4,2 3,1 2,6 4,2

Fogyasztói árindex 3,7 5,5 1,6 0,4 2,7 3,0 3,0

Versenyszféra bruttó reál átlagbér 1,6 1,7 1,9 1,3 -0,3 -0,4 -0,3

Versenyszféra létszám 1,4 1,4 0,8 1,1 0,6 0,6 0,5

Nemzetgazdasági létszám 0,8 1,7 1,6 1,3 0,5 0,4 0,4

Munkanélküliségi ráta 10,9 10,9 10,2 8,8 8,5 8,3 8,0

HUF/EUR árfolyam 279,3 289,3 297,0 305,4 306,0 307,3 310,1

Három hónapos kamat 6,1 6,7 4,0 2,3 3,5 5,1 5,6
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bővülésével párosul, illetve a kialakult alacsony inflációs környezet visszafogja a vállalatok bérezését 

is, ami középtávon a lakosság rendelkezésére álló jövedelmének lassabb trendnövekedését vetíti 

előre. A folyamatosan gyengülő árfolyam továbbra is mérlegalkalmazkodásra kényszeríti a 

háztartásokat, ami középtávon érdemben lassítani fogja a lakossági fogyasztás bővülését. Így azzal 

számolunk, hogy a 2013 és 2014-ben reálértéken megnövekedett transzferek, és a csökkenő közmű 

díjak élénkítik a 2014-2015 évek fogyasztását, de ezek elmúltával a fogyasztás bővülése 1% alá 

lassulhat.  

Az inflációs folyamatokat szintén kettősség jellemzi. Egyrészt rövid távon a folyamatos 

rezsicsökkentés és a nyomott világpiaci nyersanyagárak átmenetileg 1% alá csökkentik a 2014-es éves 

indexet, de a következő években azzal számolunk, hogy az átmenetileg élénkülő belső kereslet, és a 

folyamatosan gyengülő árfolyam hatására újra 3% közelében fog alakulni az árindex. Technikai 

kivetítésünkben azt feltételezzük, hogy a jegybank 18 hónapos horizonton el fogja érni inflációs 

célját, ehhez pedig 2014-et követően fokozatosan emelnie kell az irányadó kamatlábat. Ennek egyik 

oka, hogy a 2015 végére vonatkozó inflációs kilátások már most is a cél közelében vannak, a másik 

oka, hogy 2015 elejétől a FED várhatóan kamatemelési ciklusba kezd, ami felerősítheti a tőkekivonást 

a fejlődő piacokról, és ilyen alacsony kamatszintek mellett fokozódna a forint leértékelődése, ami 

további inflációs hatásokkal járna. Előrejelzésünk konzisztens a piaci várakozásokkal illetve a 

hozamgörbe meredekségével, amelyből szintén arra következtethetünk, hogy a következő években 

kamatemelést áraz a piac. 

A 2014. évi kedvező növekedést egyszeri tényezők okozzák 

A növekedési pálya értékelésekor feltétlenül érdemes figyelmet fordítani néhány egyszeri, ill. 

átmeneti hatásra. Öt, egymástól független tényezők veszünk számításba: a hazai finanszírozású 

kormányzati keresletet, az EU-források felhasználását, a Mercedes és az Audi autógyárának 

termelésbe állását, a mezőgazdasági termelés ingadozásait és a Növekedési Hitelprogram hatásait. 

A kormányzati kereslet változásának növekedési hatása 

A kormányzati kereslet változását a kormányzati szektor elsődleges egyenlegének változásával 

mérjük. Természetesen ebbe egyaránt beletartozik az automatikus stabilizátorok miatti és a 

diszkrecionális intézkedések miatti egyenlegváltozás. Nem azt akarjuk ugyanis mérni, hogy hogyan 

változik a költségvetési politika alapállása (fiscal stance), hanem hogy a költségvetési folyamatok 

hogyan hatnak összességükben a növekedésre. Az automatikus stabilizáció is befolyásolja a 

növekedést, amennyiben tompítja az üzleti ciklusok miatti kilengéseket. 

2. táblázat: A kormányzati szektor GDP-arányos elsődleges egyenlege (százalék) 

 
Amíg a 2012-es recesszió nagyrészt a költségvetési megszorításoknak volt köszönhető, addig a 2014-

es növekedés egyik fő forrása (1,7 százalékpont a 2,7 százalékos növekedésből) a költségvetési 

lazítás. Ez azonban 2015-ben gyakorlatilag megszűnik, 2016-ban pedig még enyhén fékezi is a 

növekedést a kormányzati kereslet – amennyiben a kormányzati fogyasztás és beruházás – technikai 

feltételezésünknek megfelelően – valóban változatlan reálszinten marad. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Szint -1,1 1,8 1,8 0,1 -0,2 0,0 -0,2

Változás 2,9 0,0 -1,7 -0,3 0,2 -0,2

Keresleti hatás -1,6 0,3 1,7 -0,1 -0,3 0,2
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Az EU-források felhasználásának üteme és hatása a magyar GDP-re 

Az EU-források felhasználásának üteme egyfajta ciklikusságot mutat, mivel a hétéves 

programidőszakok első éveiben még igen lassan szoktak elindulni a projektek, az utolsó években, és 

főleg a szerződési időszak utáni két évben viszont felgyorsul a pénz tényleges elköltése. Elemzésünk 

alapja a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott táblázat, amely azt mutatja, hogy a konvergencia 

program horizontján (2013-2017) hogyan alakul az állami és a magánszektorban a források 

felhasználása felhalmozási és működési cél szerinti bontásban.  

3. táblázat: Az EU-források felhasználása a 2014-es konvergencia program feltételezései szerint 

 
 

Az EU-forrásoknak (ide nem értve a magyar társfinanszírozást) az a része, amelyik átfolyik a magyar 

költségvetésen, részben a kormányzati szektorban, részben a magánszektorban hasznosul.  

Azzal számolunk, hogy a működési kiadások 30, és a felhalmozási kiadások 60 százaléka növeli az 

importot, tehát a két kategóriában 70, ill. 40 százalék a belföldi hozzáadott érték aránya. Azt is 

feltételezzük, hogy a felhalmozási célú felhasználás olyan beruházásokat finanszíroz, amelyek 

elkészülésük után érdemi hozzáadott értéket termelnek. Közelítő becslésként feltesszük, hogy a 

termelés beindulásakor a beruházási érték 15 százalékával emelkedik meg a GDP szintje (egy Audi 

vagy Mercedes hatékonyságú beruházás esetén ez 30 százalék körül lenne). Amint a táblázatból 

látható, az EU-források lehívása 2014-ben és 2015-ben még hozzájárul a növekedéshez, de 2016-ban, 

miután lezárul a 2007-2013-as időszak forrásainak felhasználása, közel 0,6 százalékponttal csökkenti 

a növekedés ütemét. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Forrás: KSH NGM NGM NGM NGM NGM

Működési célú felhasználás

Pénzforgalmi adat 304,4 454,5 506,5 397,1 218,1 280,6

Eredményszemléletű korrekció -8,9 -26,6 -16,6 49,6 2,8

Eredményszemléletű adat 295,5 427,9 489,9 446,7 220,9 280,6

Ebből: kormányzati szektor 173,1 246,5 276,5 272,2 137,1 177,1

magánszektor 122,4 181,4 213,4 174,5 83,8 103,5

Felhalmozási célú felhasználás

Pénzforgalmi adat 792,0 1157,3 1228,1 1021,2 451,0 535,2

Eredményszemléletű korrekció -34,3 -85,6 -40,4 127,5 5,7

Eredményszemléletű adat 757,6 1071,7 1187,7 1148,7 456,7 535,2

Ebből: kormányzati szektor 468,9 676,7 670,3 700,1 283,5 337,7

magánszektor 288,7 395,0 517,4 448,6 173,2 197,5

Összesen

Pénzforgalmi adat 1 096,3 1611,8 1734,6 1418,3 669,1 815,8

Eredményszemléletű korrekció -43,3 -112,3 -57,0 177,1 8,5 0,0

Eredményszemléletű adat 1 053,1 1499,5 1677,6 1595,4 677,6 815,8

Ebből: kormányzati szektor 642,0 923,2 946,8 972,3 420,6 514,8

magánszektor 411,1 576,3 730,8 623,1 257,0 301,0

Eredményszemléletű adat a GDP százalékában 3,8 5,2 5,5 5,0 2,0 2,3

Ebből: kormányzati szektor 2,3 3,2 3,1 3,0 1,2 1,4

magánszektor 1,5 2,0 2,4 1,9 0,8 0,8

Nominális GDP 28048,1 29114,4 30506,0 32119,0 33751,0 35789,0

Növekedési hatás (kfib becslés)

Működési célú felhasználás 92,7 43,4 -30,2 -158,1 41,8

Felhalmozási célú felhasználás 125,6 46,4 -15,6 -276,8 31,4

Felhalmozási célú felhasználás hozama 113,6 160,8 178,2 172,3 68,5

Növekedési hatás 332,0 250,5 132,3 -262,6 141,7
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A Mercedes és az Audi gyártó kapacitásainak termelésbe állása 

Az Audi 2011 közepén kezdte el és 2013 közepén fejezte be új autógyárának felépítését. A beruházás 

értéke 968 millió euró volt. A magyar GDP 1 százalékát kitevő értéket a három naptári év között 0,2-

0,5-0,3 arányban osztottuk szét. A beruházási érték 40 százalékát tekintjük magyar hozzáadott 

értéknek. Az új autógyár a 2013. évi 43 ezres darabszámot 2014-re 120 ezerre emeli. Teljes 

kapacitáskihasználtság esetén ez legfeljebb 125 ezerre növelhető. A cég beszámolóin alapuló 

becsléseink szerint egy autó magyar hozzáadott érték tartalma 1600 euró volt akkor, amikor még 

nagyrészt összeszerelési tevékenység folyt. Az új gyárban már teljes gyártás folyik, aminek a 

hozzáadott értékére 2500 euró/darab összeget becsülünk. 

A Mercedes 2010-2011-ben építette fel kecskeméti gyárát. Feltételezésünk szerint a 800 millió eurós 

beruházás 40 százaléka valósult meg hazai hozzáadott értékként, 60 százaléka pedig importból. A 

gyárban fokozatosan indult be a termelés, 2014 közepére éri el a teljes kapacitáskihasználást (napi 24 

óra és szombati műszak). A feltételezett hozzáadott érték 3100 EUR / darab. Ennek alapja, hogy a 

2013-as beszámoló szerint a társaság hozzáadott értéke 169,5 millió euró volt és 54 ezer autót 

gyártott. 

4. táblázat: A Mercedes és az Audi új autógyárának közvetlen hatása a magyar GDP-re 

 
Tekintettel arra, hogy az Audi esetében a magyar beszállítók részesedése még a 10 százalékot sem éri 

el, és ez valószínűleg igaz a Mercedesre is, a közvetett hatásokat (beleértve a közműveket) is biztosan 

tartalmazza becslésünk, ha a közvetlen hatásokat 20 százalékkal megnöveljük. 

A mezőgazdasági termelés hatása a GDP-re 

A mezőgazdasági termelés hozzájárulása a GDP-hez ugyan viszonylag alacsony, 3-5 százalék, de az 

időjárási viszonyok miatt a kibocsátás nagy ingadozása már érzékelhető hatást fejt ki a GDP 

növekedési ütemére. 2012-ben a rossz termés miatt több mint 200 milliárd forinttal (a GDP 0,7 

százaléka) alacsonyabb volt a GDP a várhatónál, míg 2013-ban közel 250 milliárd forinttal javította az 

ágazat a GDP növekedésének értékét. 

5. táblázat: A mezőgazdaság hozzáadott értéke (Mrd forint) 

 

A növekedési hitelprogram növekedési hatása 

Az MNB által 2013 tavaszán meghirdetett 1. fázisnak maga az MNB összesen 0,8 százalékos 

növekedési hatást tulajdonított. Véleményünk szerint ez a becslés túlzó. Még akkor is, ha 500 milliárd 

forint többlethitel keletkezett, akkor is annak legfeljebb 15 százaléka, 75 milliárd forint, vagyis a GDP 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mercedes

Beruházási érték (m EUR) 400 400

Gyártott darabszám 54500 109000 145333 163500 163500 163500

GDP-hatás (m EUR) 160 160 169 338 451 507 507 507

Audi autógyár

Beruházási érték (m EUR) 194 484 290

Gyártott darabszám 38541 39480 33533 42851 120000 125000 125000 125000

GDP-hatás (m EUR) 64 143 249 229 300 313 313 313

Hozzájárulás a GDP-hez (m EUR) 224 303 418 567 751 819 819 819

Árfolyam (HUF/EUR) 275 279 289 297 305 305 305 305

Hozzájárulás a GDP-hez (Mrd HUF) 62 85 121 168 229 250 250 250

Növekedési hatás (Mrd HUF) 23 36 48 61 21 0 0

2011 2012 2013

Folyó áron 1083470 1114165 1170932

1995. évi áron 729744 591693 721681

Növekedési hatás -204968 244769
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0,25 százaléka lehetne a beruházás többletkeresleti hatása. Az alacsony áttétel oka, hogy a folyósított 

hitelek egy kisebb része valójában korábbi hiteleket vált ki (alacsonyabb kamatozás mellett), 

legnagyobb része viszont olyan beruházásokat finanszíroz, amely a program nélkül is megvalósult 

volna, tehát nem jelent többlet keresletet az alappályához képest. Amennyiben ezeknek a 

ténylegesen új beruházásoknak egy része csak 2013 végén indult el, akkor a hatás egy része 2014-ben 

jelenhet meg. Hangsúlyozzuk, hogy a program még a GDP szintjére is csak átmenetileg képes 

érdemben hatni, tehát ha a program nem bővül, akkor a növekedési ütemre gyakorolt hatás eltűnik, 

amikor pedig a program véget ér, a növekedési hatás átmenetileg negatívba fordul.  

A 2013 októberében elindított 2. fázis sikere messze elmarad nem csak a hivatalos várakozásoktól, de 

még az 1. fázis sikerétől is. Az első 7 hónapban igénybe vett 140 milliárd forintos hitelösszeg alapján 

változatlan szabályozás mellett év végéig sem számítunk 250 milliárd forintnál magasabb új 

hitelállományra, ez pedig azt jelenti, hogy a 2. fázis csak arra elegendő, hogy 2014-ben fenntartsa az 

1. fázisnak megfelelő növekedési ütemet, 2015-ben viszont a hatás megszűnik és a növekedési 

hozzájárulás negatívvá válik. 

 

6. táblázat: A Növekedési Hitelprogram becsült növekedési hatása (Mrd forint) 

 
 

Az egyszeri hatások kiszűrése a GDP növekedési üteméből 

Amint az alábbi összefoglaló táblázatból látható, az egyszeri hatások gyakorlatilag teljes mértékben 

megváltoztatják a növekedési pályát.  

 

7. táblázat: Az egyszeri tényezők hatása a reál GDP növekedési ütemére  

 
 

A 2014. évi 2,7 százalékos növekedési ütemből 2,2 százalék ilyen tételeknek tulajdonítható, de 2016-

ban összességében még akkor is csak 0,8 százalékos növekedés adódik, ha a magánszektor az EU-

források leállása miatt felszabaduló kapacitásait nagyrészt képes az EU-forrásoktól és a kormányzati 

megrendelésektől független, új projektek szolgálatába állítani (másként fogalmazva az EU-források 

leállása miatt ismét kinyíló kibocsátási rést képes gyorsan bezárni). 2015-ben az egyszeri tételek még 

2012 2013 2014 2015 2016

1. fázis alapján folyósított összeg 0 500 0 0 0

2. fázis alapján folyósított összeg 0 0 250 0 0

1. fázis beruházásai 0 53 23 0 0

2. fázis beruházásai 0 0 19 19 0

Hatás a GDP szintjére 0 53 41 19 0

Növekedési hatás 53 -11 -23 -19

2013 2014 2015 2016 2017

Reál GDP növekedési üteme az alappályán 1,2% 2,7% 1,1% 0,8% 0,8%

Egyszeri hatások

EU-források 332 251 132 -263 142

Audi-Mercedes 48 61 21 0 0

Mezőgazdaság 245 0 0 0 0

NHP 53 -11 -23 -19 0

Kormányzati szektor elsődleges egyenleg 32 381 -31 -68 89

Egyszeri hatások összesen (Mrd forint) 709 681 99 -349 231

Nominális GDP 29114 30387 31701 33089 34323

Egyszeri hatások a GDP arányában 2,4% 2,2% 0,3% -1,1% 0,7%

Növekedési ütem egyszeri hatások nélkül -1,2% 0,4% 0,8% 1,8% 0,1%
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enyhén segítik a növekedést, de ennek legnagyobb része az EU-forrásból finanszírozott korábbi 

beruházások termőre fordulása. A kormányzati kereslet kismértékű növekedését az automatikus 

stabilizáció okozza, sem a kormányzati fogyasztás, sem a kormányzati beruházás – technikai 

feltételezésünknek megfelelően – reálértéken nem változik. 

3. A költségvetési folyamatok alakulása 

Külső tételek 

A költségvetési vitától függetlenül, szaktörvények és makrogazdasági folyamatok által meghatározott 

külső tételek 2014. évi várható pénzforgalmi egyenlege mintegy 150 milliárd forinttal tér el a 

költségvetési tervszámoktól. Ezen belül a fogyasztási adók – részben a vártnál jóval alacsonyabb 

inflációra, részben tervezési problémákra, részben az adóztatott dohánytermékek csökkenő 

forgalmára visszavezethető – 222 milliárd forintos elmaradása a legnagyobb tétel, de 30 milliárd 

forintos negatív eltérést valószínűsítünk az egyéb adónemek között is. A jövedelemadók és a munkát 

terhelő járulékok összesített értéke gyakorlatilag megegyezik a költségvetési tervekkel, de nagyon 

eltérő szerkezetben, mivel a kisvállalati adóra és a kisadózók tételes adójára csak nagyon kevesen 

váltottak, aminek következtében viszont a járulék-bevételek jelentősen meghaladják a terveket. Az 

adóbevételek kiesését részben ellensúlyozza a nyugdíjakon, a családi támogatásokon és a szociális 

juttatásokon elérhető, összesen 90 milliárdos megtakarítás. 

A 2015-2017 évek külső egyenlegei a tételes adók (pl. jövedéki adó) és a nem automatikusan indexált 

kiadások (pl. családi pótlék) hatására a GDP arányában enyhén csökkenek. 

 

8. táblázat: A külső tételek 2014. évi várható értékének eltérése a költségvetési törvénytől 

 

A belső tételek egyenlege 

A belső tételek 2014. évi egyenlegének értékére kiindulási pont a törvényi előirányzat, de az első 

négy hónap adatai alapján néhány tétel esetében figyelembe veszünk várható eltéréseket. 

9. táblázat: A belső tételek várható egyenlege 

 
 

A 2015-2017 évek belső egyenlegei technikai feltételezésünk szerint a 2014. évi várható egyenleg 

inflációs indexálásával adódnak. Ez azt jelenti, hogy reálértéken változatlan szinten maradhatnak 

Mrd HUF %

Jövedelemadók és munkát terhelő járulékok 5 952,8 5 959,2 6,5 0,1%

Fogyasztási adók 4 086,4 3 863,6 -222,8 -5,5%

Egyéb adók, járulékok és befizetések 1 242,2 1 213,0 -29,2 -2,4%

Nyugellátások 3 468,4 3 418,6 -49,9 -1,4%

Családi támogatások 575,0 551,2 -23,8 -4,1%

Szociális juttatások 156,6 139,5 -17,1 -10,9%

Külső tételek egyenlege 7 081,4 6 926,6 -154,8 -2,2%

Terv kfib
Eltérés

Törvényben elfogadott belső egyenleg -6739,8

Eltérések összesen 23,1

Lakástámogatás 31,0

Garancia-beváltások 7,3

Gyógyszerkassza -5,3

Mobil-frakvencia értékesítés -16

Osztalékbevétel 6,0

Belső tételek becsült egyenlege -6716,7
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minden évben a dologi és a személyi kiadások a költségvetési szerveknél. Ha viszont valahol ennél 

gyorsabb emelést kíván a kormány elérni, mint jelen esetben a pedagógus életpályamodell 

bevezetése miatt, akkor ezt a többi területen ellentételezni kell (pl. a bérek befagyasztásával). 

A kamatok és az MNB vesztesége 

Bár a rövid lejáratú kamatláb várhatóan csak 2014 közepén éri el minimum szintjét, ahonnan a 

későbbiekben már emelkedni fog, az államadósság finanszírozása szempontjából mérvadó hosszabb 

lejáratokon a hozamok enyhe emelkedésével számolunk. Mivel a hozamokra vonatkozó 

feltételezéseinket a 2014. április 15. – május 15. közti időszak átlagos piaci hozamai alapján 

számítottuk ezek még csak részben tartalmazzák a kéthetes instrumentum betétté alakításáról szóló 

április 24-i MNB-döntés – piaci szereplők által várt – hatását.  

10. táblázat: A kamatkiadások számításához feltételezett hozamok 

 
 

A kamatszámításainkban feltételezett finanszírozási tervet igyekeztünk az ÁKK hivatalosan 

bejelentett kibocsátási terveihez igazítani, ami az adósság átlagos lejáratának rövidítésén keresztül a 

kamatkiadások csökkenését okozza egy semleges stratégiához képest. Ezen felül feltételeztük, hogy a 

kincstári egységes számla minden év végén 600 milliárd forint lesz (ez jó közelítéssel a 2009-2012 évi 

adatok átlaga; ehhez képest csökkentette az egyenleget az ÁKK 2013 végén 240 milliárd forintra). A 

2014 végi adósság azért csökken a március végi 84 százalékos értékről 81 százalékra, mivel 

feltételezzük, hogy az állam még idén teljes egészében felhasználja a 2 milliárd euró értékű 

devizabetétjét, és a KESZ 1200 milliárd forintos április végi egyenlege is 600 milliárd forintra csökken 

decemberig. Középtávon a nettó kamatkiadás pénzforgalmi szemléletben a GDP 3,5 százaléka körül 

mozog. 

A 2014-2016 években az államnak nem keletkezik fizetési kötelezettsége az MNB vesztesége miatt, 

de 2017-től várhatóan ismét megjelenik ilyen kiadás a költségvetésben. Az MNB eredményét 

nagyrészt a negatív kamategyenleg határozza meg, amelyet átmenetileg ellentételezhet a 

devizaeladásokon realizált árfolyameredmény, de ez a hatás csak addig tarthat, amíg a tartalék 

átlagos bekerülési árfolyama el nem éri az aktuális piaci árfolyamot.  

Az MNB 2014 utáni eredményét akár jelentősen is ronthatná, ha valóban sikeres lenne a Növekedési 

Hitelprogram, de mivel a jelenlegi információk és piaci várakozások szerint a ténylegesen kihelyezett 

összeg csak töredéke az eredeti keretszámnak (amellyel még januárban is számoltunk), ezért ez a 

hatás csak igen korlátozottan érvényesül. 

A költségvetési egyenleg és az államadósság alakulása 

Számításaink szerint – újabb intézkedések hiányában – 2014-ben a kormányzati szektor hiánya még 

akkor is eléri a GDP 3,2 százalékát, ha az Országvédelmi Alap néven betervezett 100 milliárd forint 

tartalékot a kormány nem költi el. Ez azt jelenti, hogy a 2014-re tervezett 2,9 százalékos GDP-arányos 

maastrichti egyenleg eléréséhez közel 100 milliárdos egyenleghatással járó intézkedésre van szükség. 

2014 2015 2016 2017 2018

3 hónap 2,3% 3,4% 4,7% 5,1% 5,4%

1 éves 3,0% 3,5% 3,9% 4,3% 4,6%

3 éves 4,0% 4,3% 4,6% 4,8% 5,0%

5 éves 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 5,3%

10 éves 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6%
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Mivel a kormány az idei konvergencia programban a korábbiaknál magasabb hiánycélokat jelölt meg, 

ezért a következő évekre vonatkozó kiigazítási igény is jelentősen csökkent. Amennyiben a kormány a 

2014-es kiigazítást tartós eszközökkel valósítja meg, akkor biztosítható, hogy a 2015. évi egyenleg se 

haladja meg a 3 százalékos küszöbértéket, de 2016-ban további kiigazítás válik szükségessé. 

Az adósságráta az alappályán a 81-82 százalékos sávban mozog, ami azt mutatja, hogy a 3 százalék 

közeli hiány a jelenlegi növekedési és inflációs kilátások mellett nem elég alacsony az adósságráta 

csökkentéséhez, sőt 2013 és 2017 között az alaptendencia az adósságráta lassú emelkedése. Ez a 

költségvetési pálya tehát biztosan nem felel meg a hatályos magyar szabályozás szellemének és nagy 

valószínűséggel az EU-szabályok betűjének sem. 

4. Kockázatok 

A származékos pénzügyi eszközök elszámolási módszertana 

Az ESA’95 statisztikai módszertan szerint számított és a Túlzott deficit eljárás keretében vizsgált 

költségvetési egyenlegmutatók eltérnek egymástól az államadóssághoz kapcsolódó származékos 

pénzügyi eszközök (swapok) elszámolási szabályai tekintetében. Ezt az eltérést 2014-ben a kormány – 

a márciusi notifikáció szerint – 70 milliárd forintra becsüli, vagyis 70 milliárd forinttal kedvezőbbnek 

ítéli az EDP-ben figyelembe vett egyenleg várható értékét annál, mint ami az ESA’95 módszertan 

alapján adódna. Az EDP szabályai azonban éppen idén év végétől ebben a kérdésben megváltoznak: 

az EDP keretében is az ESA’95 (ill. majd az ESA’2010) módszertan szerint számított mutató lesz a 

vizsgálat tárgya. Ez azt jelenti, hogy a 70 milliárd forint korrekciós tétellel az egyenleg-mutató nem 

javítható. 

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja 

2013-ban 135 milliárd forint állami tőkeemelésben részesült a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 

Alapja. Az Eurostat döntése értelmében az Alap a kormányzati szektor részét képezi, ezért a 

tőkeemelés 2013-ban nem érintette a maastrichti egyenleget. Egyelőre az összeg tényleges végső 

felhasználásával kapcsolatos kormányzati szándékok nem ismertek, de ha és amennyiben maga az 

Alap elkölti a pénzt, akkor és annyiban növekedni fognak a kormányzati kiadások. Ez már 2014-ben is 

bekövetkezhet. 

Uniós projektek elszámolási módszertana 

A költségvetés pénzforgalmi egyenlege és az ESA’95 statisztikai módszertan szerint számított 

egyenleg között három fő okból lehet eltérés. Egyrészt az adóbevételek egy részét és a 

kamattételeket az ESA-módszertan nem a pénzmozgás, hanem a fizetési kötelezettség 

keletkezésének pillanatában számolja el. Másrészt egyes, pénzforgalommal járó ügyleteket az ESA-

módszertan a költségvetési egyenleget nem érintő, pénzügyi műveletként kezel. Harmadrészt az ESA-

módszertan szerinti kormányzati szektor tágabb szervezeti kört fed le, mint a magyar törvényi 

szabályozás szerinti államháztartás. Az eredményszemléletű adóbevételekre és kamattételekre saját 

becslést készítünk a kivetítés teljes időhorizontján. Az eltérést okozó többi tétel esetében elfogadjuk 

a 2014. márciusi EDP-jelentésben szereplő kormányzati becsléseket. Ezek közül kiemelkedő tétel, 

hogy 66 milliárd forint, a maastrichti egyenleget javító korrekcióra számít a kormány az EU-

forrásokkal kapcsolatban. Ennek lényege, hogy az általános uniós szabályozás szerint a projekteket 

finanszírozó EU-források utolsó 5 százalékát csak akkor folyósítja a Bizottság, ha már a projekt 

utólagos ellenőrzése is lezajlott, ami akár éveket is igénybe vehet. A korábbi gyakorlat szerint a 

magyar statisztika csak akkor számolta el ezeket a végső összegeket, amikor azokat a Bizottság már 
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ténylegesen folyósította. 2014-től viszont a kormány úgy döntött, hogy az 5 százalékot már akkor 

megjeleníti az eredmény szemléletű egyenlegben, amikor a projekt még csak lezárult, de a pénz még 

nem érkezett meg. Az uniós szabályozás erre lehetőséget ad, de egyúttal azt a kockázatot is 

hordozza, hogy ha később szabálytalanságok derülnek ki, és ezért még sem érkezik meg a teljes 5 

százalék, akkor a hiányzó részt a pénz visszatartásáról szóló bizottsági döntés évében kiadásként kell 

elszámolni. 

Mobil-frekvenciák értékesítése 

A 2014-es költségvetési törvény még 120 milliárd forint bevételt tervez mobiltelefon frekvencia-

jogosultságok értékesítéséből. A májusban kiírt tender – a potenciális pályázókkal folytatott 

konzultációk nyomán – már eleve csak 104 milliárd forint bevétellel számol, de szakértői vélemények 

szerint érdemi kockázatot jelent, hogy esetleg a meghirdetett frekvenciák közül többre nem lesz 

vevő. Ez akár több tízmilliárd forintos kiesést is jelenthet még a 16 milliárd forinttal csökkentett 

tervekhez képest is. 

Paks II 

Kivetítésünkben nem számolunk a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó kiadásokkal és hitelfelvétellel, de 

a kinyilvánított kormányzati szándékok szerint az építkezés már 2017-ben megkezdődhet, tehát 

kivetítésünk horizontján is érintheti a költségvetési folyamatokat. 

5. Észrevételek a 2014. áprilisi konvergencia programhoz  
Az április végén publikált konvergencia program ismerteti a kormány elgondolásait a 2014-2017 

években várható makrofiskális pályáról. A program hitelességén és megvalósíthatóságán múlik, hogy 

a következő kormányzati ciklusban kiszámíthatóbb lesz-e a gazdaságpolitika. Az alábbiakban amellett 

érvelünk, hogy a 2013-2017 évek makrofiskális folyamataira vonatkozó kormányzati elképzelések sok 

hasonlóságot mutatnak a 2011 tavaszi konvergencia programmal: (1) irreálisan magasra tervezett 

növekedési pálya, (2) ehhez igazított költségvetési pálya, (3) a költségvetési kiadások fenntartható 

csökkentésére és az adórendszer növekedésbarát átalakítására vonatkozó elképzelések hiánya. 

Éppen ezért arra számítunk, hogy a valóságos folyamatok is sok hasonlóságot fognak mutatni: (1) a 

növekedés elmaradása a várttól, (2) ad hoc költségvetési kiigazítási kényszer, (3) további növekedési 

áldozat. 

A 2011 tavaszi konvergencia programmal összehasonlítva a legfontosabb különbség, hogy kisebb 

méretű a tervszámokba kódolt probléma. 

Ahogyan alappályánk növekedési ütemét is felbontottuk az egyszeri tényezők hatására és az egyszeri 

tényezőktől megtisztított növekedésre, ugyanezt most elvégezzük a konvergencia program adataira 

is. A legfontosabb jellemzője a kormány által vázolt pályának az a feltételezés, hogy az a mögöttes, 

egyszeri hatásoktól megtisztított növekedési ütem, amely 2014-ben még a hivatalos adatok szerint 

sem éri el a 0,5 százalékot, a programban nem ismertetett okból 2015-re hirtelen 2,5 százalék 

közelébe ugrik, majd a 2016-2017 években 3 százalék felett stabilizálódik. 
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2. Ábra: Az egyszeri tényezők hatása a konvergencia program szerinti növekedési pályára 

 
 

A konvergencia program egyik legfontosabb feltételezése, hogy 2013-ban a kibocsátási rés elérte a 

4,6 százalékot, ugyanis ennek a résnek a feltételezett fokozatos záródása a 2014-2018 évek során 

átlagosan 1 százalékponttal képes emelni a növekedési ütemet – papíron. Bár a kibocsátási rés 

aktuális értékének becslése minden rendelkezésre álló módszer alkalmazása esetén közismerten 

nagy bizonytalanságokat hordoz, de két oldalról is alátámasztható saját értékelésünk, mely szerint a 

kibocsátási rés már 2014 végére záródik. Az egyik érv, hogy az Eurostat kérdőíves felmérése szerint a 

vállalati tőkeállomány kihasználtsága gyors növekedés után a második negyedévre már el is érte a 

sokéves átlagot. Ez nyilván összefügg a választási költekezéssel és az EU-források felgyorsult 

lehívásával, éppen ezért arra számítunk, hogy a növekedési ütem az év második felében lassul, de 

ezeket figyelembe véve sem indokolható a 4 százalék körüli rés. A másik érv, hogy a maginfláció a 

jelenlegi 1-1,5 százalékos tartományból nyilván nem gyorsulhatna a kormány által is feltételezett 3 

százalékot megközelítő szintre, ha továbbra is, még éveken keresztül jelentős lenne a negatív 

kibocsátási rés. Ugyancsak a kormány által feltételezett 4 százaléknál lényegesen kisebb, 1-2 százalék 

közti értéket jelez a monetáris tanács május 24-i közleménye, amely szerint „a negatív kibocsátási rés 

a monetáris politika horizontján fokozatosan záródik”, vagyis az MNB szerint a kibocsátási rés 2015 

végére bezárul, sokkal előbb, mint ahogy a kormány a konvergencia programban feltételezi. 

Mivel nincs érdemi kibocsátási rés, ezért a ciklusra igazított hiány valószínűleg meghaladja a 2,5 

százalékot. Ez lényegesen nagyobb, mint az EU vonatkozó szabályai szerint Magyarország számára 

előírt 1,6 százalékos érték. Ebből az is következik, hogy ha az Európai Bizottság valóban be akarja 

tartatni a strukturális egyenlegre vonatkozó előírásokat, akkor könnyen lehet, hogy további 

költségvetési szigorításokat és általában az adósságrátát érdemben csökkentő költségvetési pályát 

fog kérni, ami nyilván nem teszi lehetővé, hogy újabb költségvetési lazítással próbálja meg a kormány 

az alacsonyabb növekedési ütemet ismét megemelni. Ugyanezt a bizottsági álláspontot valószínűsíti 

az is, hogy következő években várhatóan nem csökken, inkább lassan tovább emelkedik az 

adósságráta, amelynek viszont mind a magyar szabályozás, mind az EU előírásai szerint egyértelműen 

csökkennie kellene. 

A 2011 tavaszi konvergencia programmal összehasonlítva fontos előrelépés, hogy a kormány nem 

tervezi a kiadások reálértékének drasztikus csökkentését. A 2014-2017 költségvetési pálya a kiadások 

reálértékét jó közelítéssel szinten tartja, de arra számít, hogy a 2013-2017 közötti kumuláltan 10,5 

százalékos növekedés hatására a kiadás/GDP-arány a jelenlegi 50 százalék körüli értékről 47 százalék 
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alá csökken. Tekintettel arra, hogy számításaink szerint a 4 év alatt elérhető növekedés nem fogja 

meghaladni az 5,5 százalékot, a kiadások reálértéken tartása nem fogja a kiadási ráta várt 

csökkenését eredményezni. Ebből pedig változatlan egyenlegcélok mellett kiigazítási kényszer 

következik. Erre a – nagyon valószínű – esetre gondolva is fontos lenne, hogy a kormánynak mielőbb 

legyenek kidolgozott elképzelései fenntartható kiigazító intézkedésekre. A konvergencia program 

ilyeneket nem tartalmaz.  
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1. melléklet: a főbb makrogazdasági mutatók alakulása a technikai alappályán 

 
 

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f

NEMZETI SZÁMLÁK (folyó áron, Mrd forint)
Nominális GDP 27635 28048 29114 30387 31701 33089 34323

Reál GDP (éves % növekedés) 1,6 -1,7 1,2 2,7 1,1 0,8 0,8

Háztartások fogyasztási kiadása 14287 14903 15167 15832 16500 17125 17741

Vásárolt fogyasztás (becslés) 13061 13670 13918 14375 14949 15509 16059
        vásárolt fogyasztás  (éves % növekedés) 4,7 4,7 1,8 4,4 4,2 3,8 3,6
        vásárolt fogyasztás volumene (éves % reálnövekedés) 1,0 -0,8 0,2 2,9 1,2 0,7 0,5

Kormányzati kollektív fogyasztás 2824,3 2782,0 2913,6 2961,3 3022,5 3117,3 3209,1

Kormányzati természetbeni transzfer 2991,1 2938,1 3063,1 3113,3 3177,7 3277,3 3373,8

Összes kormányzati fogyasztás folyó áron 5815,4 5720,1 5976,7 6074,5 6200,2 6394,7 6582,9

Kormányzati beruházás NSZ szerint 844,7 961,9 1105,4 1132,2 1160,9 1202,9 1227,9

Kormányzati pénzügyi transzferek a lakosságnak 4311,3 4346,2 4461,8 4465,6 4564,6 4652,7 4837,1

Import 23535,2 24490,8 25634,5 26857,9 27895,8 29024,8 30945,4

Lakossági beruházás 848,1 800,0 770,8 784,5 797,8 813,9 838,9

Lakosság rendelkezésre álló jövedelme 15421,4 15596,1 16178,4 16514,2 17388,9 18201,4 19216,1

ÁRAK  (éves %)

Infációs ráta (CPI) 3,7 5,5 1,6 0,4 2,7 3,0 3,0

GDP deflátor 2,6 3,2 2,7 1,5 3,2 3,6 2,9

Fogyasztási k iadás deflátora 4,2 6,1 1,6 1,5 3,0 3,1 3,1

Közösségi fogyasztás delátora -0,1 -1,6 0,4 1,4 2,1 3,2 2,9

Kormányzati természetbeni transzferek deflátora -0,2 0,8 5,9 1,4 2,1 3,2 2,9

Beruházások deflátora 7,0 2,4 2,2 2,2 2,5 3,6 2,1

Export deflátor 3,6 3,1 0,0 0,5 1,4 1,9 2,3

Import deflátor 5,1 4,1 -0,6 0,5 0,8 1,4 2,3

MUNKAPIAC (ezer fő)

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (LFS, éves átlag) 3 811,9 3 877,9 3 938,4 3 991,4 4 012,0 4 030,1 4 045,2

        ebből: Versenyszféra (LFS-intézményi állam) 2 930,4 2 970,3 2 993,4 3 027,7 3 047,3 3 064,4 3 078,8

                  Költségvetési szektor (intézményi, technikai feltevés) 734,6 751,3 786,0 806,7 806,7 806,7 806,7

Foglalkoztattak száma a nemzetgazdaságban (éves változás %) 0,8 1,7 1,6 1,3 0,5 0,4 0,4

                 Versenyszféra foglalkoztatottság (éves változás %) 1,4 1,4 0,8 1,1 0,6 0,6 0,5

                 Állami foglalkoztatottság (éves változás %) -4,9 2,3 4,6 2,6 0,0 0,0 0,0

Aktívak létszáma 4 279,8 4 353,4 4 387,4 4 378,3 4 387,0 4 393,1 4 396,7

Munkanélküliek száma a nemzetgazdaságban (éves átlag) 467,9 475,6 448,9 386,8 375,0 363,0 351,4

Munkanélküliségi ráta (LFS) 10,9 10,9 10,2 8,8 8,5 8,3 8,0

Versenyszféra bruttó nominál átlagbér (éves növekedés, %) 5,4 7,3 3,6 1,7 2,4 2,6 2,7

Állami bruttó átlagbér (technikai feltevés) 203 531 200 029 207 168 218 198 212 566 218 053 224 030

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresetttömeg (folyó áron, millió HUF) 10 074 10 377 10 855 11 273 11 499 11 850 12 222

Nemzetgazdasági bruttó bér- és keresettömeg (éves növekedés, %) 3,4 3,0 4,6 3,9 2,0 3,1 3,1

"KSH létszám és kereset" bruttó bér (éves növekedés, %) 5,2 2,7 3,0 2,5 1,5 2,6 2,8

"KSH létszám és kereset" nettó bér (éves növekedés, %) 6,4 1,2 3,0 2,5 1,5 2,6 2,8

Nyugdíj indexálás mértéke (éves növekedés,%) 4,3 5,5 5,2 2,4 2,7 3,0 3,0

TECHNIKAI FELTEVÉSEK

Forint euró árfolyam (éves átlagok) 279,3 289,3 297,0 305,4 306,0 307,3 310,1

Hozam, 3 hónapos benchmark 6,1 6,7 4,0 2,3 3,5 5,1 5,6

Olajár, HUF/hordó 22557 22774 23169 23848 22462 21426 20920
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2. melléklet: a külső tételek alakulása az alappályán 

 

KFIB kivetítés

Költségvetési tétel 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f

Gazdálkodó szervezetek befizetései

Társasági adó 342,3 322,5 349,1 365,4 382,8 395,9

Hitelintézeti járadék 9,7 17,5 18,1 17,8 17,4 17,1

Pénzügyi szervezetek különadója 84,9 139,1 141,1 141,2 141,2 141,2

Pénzügyi tranzakciós illeték 259,6 278,7 276,7 276,7 299,8

Biztosítási adó 26,2 27,9 28,6 29,7 31,0

Távközlési adó 12,2 47,0 55,1 55,0 55,0 55,0

Egyes ágazatokat terhelő különadó 164,7 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Cégautóadó 32,3 33,1 32,3 32,7 33,2 33,7

Energiaellátók jövedelemadója 5,6 54,1 49,5 50,6 52,8 54,8

Egyszerűsített vállalkozói adó 146,5 110,0 108,8 113,8 118,8 123,2

Kisvállalati adó 10,1 13,1 13,6 14,2 14,8

Kisadózók tételes adója 28,3 36,2 37,8 39,5 41,0

Közmű adó 54,9 59,4 59,4 59,4 59,4

Energiaadó 16,9 16,3 15,2 16,0 16,7 17,3

Környezetterhelési díj 7,3 6,2 5,4 5,8 5,9 5,9

Környezetvédelmi termékdíj 56,4 48,2 49,5 50,0 50,4 50,8

Bányajáradék 103,6 63,2 67,1 61,7 58,8 57,3

Innovációs járulék 58,1 62,0 65,6 68,4 71,4 74,1

Egyéb befizetések 18,0 18,7 19,5 20,3 21,2 22,0

Egyéb központosított bevételek (csak külső!) 53,0 47,2 38,3 66,0 72,8 73,2

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

Általános forgalmi adó 2 747,0 2 809,6 2 808,5 2 928,2 3 029,4 3 174,1

Jövedéki adó 929,4 897,3 906,6 940,4 946,8 955,3

Játékadó 64,2 41,8 43,9 45,7 47,4 49,1

Kulturális adó 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Regisztrációs adó 13,7 15,6 18,6 20,0 21,0 22,0

Gépjárműadó 24,2 41,2 43,1 43,7 44,4 45,2

Népegészségügyi termékdíj 20,1 18,9 19,5 19,8 20,0 20,1

Baleseti adó 25,2 22,5 23,1 24,0 24,9 25,8

Lakosság befizetései

Személyi jövedelemadó 1 498,4 1 504,6 1 553,3 1 591,0 1 653,7 1 718,2

Adóbefizetések 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Illeték befizetések 109,6 107,4 110,2 110,5 111,8 113,3

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

Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 9,2 9,2 10,1 10,5 10,9 11,6

Munkát terhelő járulékok

Munkáltatói és biztosítotti járulék (NyAlap, EAlap és MPA) és EHO 3 625,3 3 795,6 3 899,8 3 980,3 4 098,7 4 227,0

Rehabilitációs hozzájárulás 62,7 64,1 65,6 66,0 66,3 66,6

Szakképzési hozzájárulás 78,7 60,3 62,1 63,4 65,3 67,3

TB-alapok egyéb külső járulékbevételei 43,5 23,8 41,6 42,5 46,9 50,8

Bérgarancia támogatások törlesztése 0,6 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7

Külső bevételek összesen 10 363,5 10 787,1 11 037,1 11 367,9 11 706,3 12 114,6

Költségvetési tétel 2012 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

Nyugellátások 3281,2 3412,7 3418,6 3504,8 3577,9 3747,1

Családi támogatások

Családi pótlék 346,1 334,8 335,4 331,0 327,7 325,8

   Anyasági ellátás 5,5 6,5 5,9 5,6 5,5 10,9

   Apákat megillető munkaidő kedvezmény megtérítése 1,7 2,1 2,7 2,7 2,8 2,9

   TGYÁS 37,6 38,2 39,4 40,0 41,0 42,1

   GYED 84,7 94,0 105,4 105,8 106,7 107,8

   GYES 61,5 58,4 50,7 50,9 50,8 50,8

   GYET 13,0 13,0 11,7 11,5 11,2 11,1

Szociális juttatások

Passzív ellátások 65,0 50,8 39,8 42,6 42,3 42,0

Bérgarancia kifizetések 6,6 5,5 5,1 4,9 4,8 4,8

Táppénz 56,5 59,8 63,1 64,4 66,3 68,4

Vakok és fogyatékosok ellátásai 31,3 31,3 31,5 32,3 33,3 34,4

Egyéb külső kiadások

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 234,9 272,3 288,7 280,2 297,7 291,9

MNB veszteségtérítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5

Külső kiadások összesen 4 225,7 4 379,3 4 397,9 4 476,8 4 568,2 4 780,5

Külső tételek egyenlege 6 137,8 6 407,9 6 639,2 6 891,1 7 138,2 7 334,2

BEVÉTELI OLDAL

KIADÁSI OLDAL
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3/a. melléklet: különféle egyenlegmutatók alakulása az alappályán (Mrd forint) 

 
 

3/b. melléklet: különféle egyenlegmutatók alakulása az alappályán (GDP-százalék) 

 
 

4. melléklet: a kormányzati szektor bruttó adósságának alakulása az alappályán 

 
  

2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f

Külső tételek 6138 6408 6639 6891 7138 7334

Belső tételek -5689 -6192 -6717 -6900 -7109 -7323

Elsődleges egyenleg 449 216 -78 -9 30 11

Kamategyenleg -1056 -1145 -1101 -1033 -1098 -1182

A központi alrendszer egyenlege -607 -929 -1178 -1041 -1068 -1171

Önkormányzati alrendszer egyenlege 140 174 60 0 0 0

ESA-híd a központi kormányzatban -112 128 65 -43 -35 -79

Kormányzati szektor egyenlege -579 -627 -1053 -1084 -1103 -1250

Egyenlegcél (hatályos konvergencia program szerint) -757 -786 -881 -893 -824 -642

Eltérés -179 -159 172 191 279 608

Szabad tartalék 0 0 100 107 119 137

Intézkedési szükséglet a zárolásokon felül -159 72 84 160 471

GDP 28048 29114 30387 31701 33089 34323

2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f

Külső tételek 21,9% 22,0% 21,8% 21,7% 21,6% 21,4%

Belső tételek -20,3% -21,3% -22,1% -21,8% -21,5% -21,3%

Elsődleges egyenleg 1,6% 0,7% -0,3% 0,0% 0,1% 0,0%

Kamategyenleg -3,8% -3,9% -3,6% -3,3% -3,3% -3,4%

A központi alrendszer egyenlege -2,2% -3,2% -3,9% -3,3% -3,2% -3,4%

Önkormányzati alrendszer egyenlege 0,5% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

ESA-híd a központi kormányzatban -0,4% 0,4% 0,2% -0,1% -0,1% -0,2%

Kormányzati szektor egyenlege -2,1% -2,2% -3,5% -3,4% -3,3% -3,6%

Egyenlegcél (hatályos konvergencia program szerint) -2,7% -2,7% -2,9% -2,8% -2,5% -1,9%

Eltérés -0,6% -0,5% 0,6% 0,6% 0,8% 1,8%

Szabad tartalék 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%

Intézkedési szükséglet a tartalékok zárolásán felül 0,0% -0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 1,4%

2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f

Központi kormányzat bruttó adóssága (Mrd forint) 21362 22634 24604 25849 26964 28266

Önkormányzati szektor adóssága (Mrd forint) 1031 434 0 0 0 0

Kormányzati szektor bruttó adóssága 22393 23068 24604 25849 26964 28266

Nominál GDP 28048 29114 30387 31701 33089 34323

Kormányzati szektor adósságrátája 79,8% 79,2% 81,0% 81,5% 81,5% 82,4%

Implicit kamatláb 4,83% 5,02% 4,93% 4,11% 4,23% 4,48%
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5. melléklet: A kincstári egységes számla (KESZ) év végi egyenlege 

 

A Kincstári egységes számla az Állam folyószámlája. Célja, hogy a kiadások teljesítéséhez mindig 

rendelkezésre álljon a szükséges forrás függetlenül attól, hogy a bevételek milyen ütemezésben 

érkeznek. Természetesen a bevételek és kiadások ebben az értelemben nem csak az adóbevételeket 

és költségvetési kiadásokat jelentik, hanem minden pénzt, beleértve a kibocsátott állampapírok 

eladási árát és törlesztési értékét is. Bizonytalan piaci környezetben érdemes magasabb 

számlaegyenleget tartani, míg nyugodtabb körülmények között érdemes lehet csökkenteni a KESZ 

értékét, mivel a KESZ csökkentésével csökkenthető bruttó adósság, amit a piaci szereplők általában 

figyelnek. Már a 2002-2010 közti években is szokás volt, hogy a bruttó adósságráta év végi értékének 

csökkentése érdekében az ÁKK annyira alacsony szintre csökkentette a KESZ értékét, amit egyébként 

a piaci környezet alapján tartósan nem mert volna fenntartani, 2013-ban azonban a mesterséges 

csökkentés minden korábbi mértéket meghaladt. A mesterséges csökkentés mértékét úgy 

számszerűsítettük, hogy először kiszámoltuk (az MBN adatai alapján) minden év végére a 

legközelebbi október, november, január és február végi KESZ értékek átlagát, majd levontuk belőle a 

december végi számlaértéket. Amint az alábbi ábra mutatja, 2011-ben még csak 150 milliárd forinttal 

volt alacsonyabb a KESZ december végén, mint az előtte és utána következő két-két hóvégi egyenleg 

átlaga, 2012-ben már 270 milliárd, 2013-ban pedig 425 milliárd volt a mesterséges csökkentés 

mértéke (a 2014-márciusi deviza kötvénykibocsátás a számítást nem érinti). Ez azt is jelenti, hogy a 

2012 és 2013 vége közti adósságcsökkenésből 160 milliárd forint kizárólag ennek a „trükknek” 

tulajdonítható, ami tehát a korábbi években sem volt ismeretlen, de mértéke jelentősen megnőtt. 

 

 

3. ábra: A KESZ-állomány év végi csökkentése 

 
 


