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A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai, 
különösen a monetáris politika meghatározásával és megvalósításával kapcsolatos feladata ellátásának támogatására 
elemzi a költségvetési hiány és adósság alakulását, figyelemmel kíséri az államháztartás finanszírozását, elemzi 
a finanszírozásnak a monetáris folyamatokra, a pénzpiacok alakulására, a likviditásra gyakorolt hatását és kutatásokat 
folytat fiskális politikai kérdésekben. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az MNB elnöke a Költségvetési Tanács 
(KT) tagja, így az MNB-ben rendelkezésre álló szakmai tudás és felhalmozott információ közvetetten támogathatja a KT 
munkáját. Az MNB a KT stabilitási törvényben meghatározott feladataihoz háttérelemzéseket készít, amelyeket a KT 
rendelkezésére bocsát. A szélesebb közvélemény a „Költségvetési jelentés” című kiadványból ismerheti meg e szakértői 
elemzések legfontosabb eredményeit.

 

 

  

 

Az elemzés Baksay Gergely, Közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgató általános 
irányítása alatt készült. A jelentés elkészítésében a Költségvetési és versenyképességi elemzések és a Közgazdasági 
előrejelzés és elemzés igazgatóságainak munkatársai vettek részt. A publikációt Matolcsy György elnök hagyta jóvá. 

Az elemzés elkészítésekor a 2022. október 5-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe.
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1. Összefoglaló

Elemzésünkcélja,hogybemutassaa2021.éviállamháztartásifolyamatokat,valaminta2022.éviköltségvetésvárható
alakulásátazelsőnyolchónapbanrendelkezésreállóköltségvetésiadatokésazMNBszeptemberiInflációsjelentéséhez
készültelőrejelzésealapján.Mindezekfigyelembevételévelértékeljükaköltségvetésiegyenlegreésazállamadósságra
vonatkozónemzetiéseurópaiuniósszabályoknaktörténő2021.évitényleges,valaminta2022.évivárhatómegfelelést.

A magyar államháztartás helyzetét a 2021-es és 2022-es költségvetési években jelentősen befolyásolják a kedvezőtlen 
világgazdasági folyamatok. 2020után2021-benisakoronavírushatásainakenyhítése,valamintagazdaságvédelme
ésújraindításakötöttle jelentősköltségvetésiforrásokat.Eztkövetően2022-benavilággazdaságiellátási láncokban
tapasztalhatószakadások,majdazorosz-ukránháborúésakapcsolódógazdaságiszankciókérintettékkedvezőtlenül
a gazdaságot, és azon keresztül a költségvetéshelyzetét. Emellettaz energiaárak kiugróemelkedéseaz idei évben
meghatározóbefolyássalbíragazdaságiésköltségvetésifolyamatokra.

A költségvetési stabilizáció érdekében a kormány 2022 májusában átfogó konszolidációs lépéseket jelentett be,amelyek
hangsúlyosrészeazextraprofitrakivetettadókalkalmazása,illetveaköltségvetésikiadások,elsősorbanaberuházások
érdemi visszafogásaaz idei ésa következőévekben.Abevezetett intézkedésekelsődleges céljaazegyensúlygyors
helyreállítása,ezáltalaKonvergenciaprogrambanszereplő,azállamháztartásihiányfokozatosmérséklődésétbiztosító
költségvetésipályaelérése(1.ábra).

Prognózisunk szerint a megemelt kormányzati hiánycél teljesülhet, így az államháztartási deficit 2021-ben és 2022-
ben folyamatosan csökkenő tendenciát mutathat a 2020. évi kiugró átmeneti emelkedés után. Aköltségvetésitörvény
2022-re5,9 százalékoshiánycélt határozottmeg, amit aKormánya2021.decemberi várakozásában4,9 százalékra
csökkentett,majd 2022. szeptemberében 6,1 százalékra emelt. A hiánycél emelését a különleges földgázkészletek
felhalmozásaindokolja,amelyazEurostatelszámolásaszerintnöveliazESA-hiányt.Aközpontialrendszerelsőnyolchavi
pénzforgalmihiányaidén2.873milliárdforintvolt,amiazéveselőirányzat91százalékátjelentette,mígazelsőféléves
eredményszemléletűdeficitafélévesGDP2,8százalékáttetteki.Agazdaságinövekedésbőleredőbevételnövekedés
hatására2022-bencsökkenadeficita2021-es7,1százalékhozképest,ésteljesülheta6,1százalékosjelenlegiköltségvetési
hiánycél.Ennekérdekében,valamintafelmerülőtöbbletkiadásokmiattaGDPmintegy3százalékátkitevőextraprofit

1. ábra
A kormányzati szektor egyenlege a GDP százalékában
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adóintézkedéseketéskiadásvisszafogástistartalmazóintézkedéscsomagkerültbejelentésrea2023.éviköltségvetési
törvénykészítésévelpárhuzamosan.Azenergiaárakemelkedéseazonbanahiánycélokteljesülésérenézvekockázatot
jelenthet,amireaköltségvetésfolyamatosanintézkedésekkelreagál.

A GDP-arányos bruttó államadósság a 2020. év végi 79,3 százalékról 2,5 százalékponttal 76,8 százalékra mérséklődött 
2021 végére. Előrejelzésünk szerint folytatódik a GDP-arányos bruttó államadósság mérséklődése és 2022. év végére 
76,0 százalékra csökken(2.ábra).AzMNBszeptemberiInflációsjelentéshezkészítettnominálisadósságravonatkozó
prognózisamagasabb2022.évvégérevonatkozóanaköltségvetésitörvénybenszereplőnél,ugyanakkoramagasabb
nominálisGDP-növekedéshatásáraaköltségvetésitörvénybenszereplő76,1százalékosGDP-arányosértékkellényegében
összhangbanalakulhatazadósságráta.Ajelentősideidevizakibocsátáskövetkeztébenaközpontiköltségvetésadósságán
belüladevizaarány25százalékföléemelkedheta2021.évvégi20,6százalékról.

A költségvetési adó- és járulékbevételek GDP-arányos szintje 2,1 százalékponttal mérséklődött 2021-ben.Azadó-
és járulékbevételek a tavalyi évben gyors nominális növekedést mutattak, az év során összesen 10,8 százalékkal
emelkedtekamegelőzőévhezképest,elsősorbanazévközepénmutatottdinamikusnövekedéskövetkeztében(3.ábra).
Abővülésfőkéntafogyasztásiadókhoz,valamintamunkátterhelőadó-ésjárulékbevételekhezköthető.AtavalyiGDP-
arányosbevételeketugyanakkormérsékelteanominálisGDPugyancsakkiugróanmagas13,9százalékosemelkedése.
Azadócentralizáció2021.évicsökkenéséttámogattatovábbáacsaládosokszemélyijövedelemadójánakvisszatérítése
(mely2022-benkerültkifizetésre,deeredményszemléletben2021-benkerültelszámolásra)ésaszociálishozzájárulásiadó
2020-asévközicsökkentésénekegészéveshatása,ajárványmiattbevezetettágazatiadókedvezményekés-mentességek,
illetveazújlakóingatlanokáfakulcsának5százalékratörténőismételtcsökkentése.Azideiadócentralizációtcsökkenti
a25évenaluliakrészlegesszja-mentessége,valamintazévelejénmegvalósított4százalékpontosmunkáltatóiadóteher-
csökkentés,ugyanakkorazemelkedésirányábahatnakazújonnanbejelentett,részbenazextraprofitrakivetett,valamint
másadónemekemelésétérintőkormányzatiadóintézkedések.

2. ábra
A GDP-arányos bruttó államadósság várható alakulása
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Az állami kiadások 2021-ben jelentősen meghaladták az előirányzatot, és várhatóan 2022-ben ugyancsak magasabban 
alakulhatnak a költségvetési várakozásnál.Akiadásitöbblet2021-benelsősorbanajárványügyivédekezésselésagazdaság
újraindításávalkapcsolatoskiadásokhozköthető,mígaz ideiévbenagazdaságújraindításátcélzó, illetvea lakossági
jövedelemnövelőintézkedésekemeltékakiadásokszintjét. Idénakiadásitöbbletfőkéntamagasenergiaárakmiatti
költségvetésitöbbletkiadás,akormánybéremelésiintézkedései,a13.havinyugdíjteljesösszegénektervezettnélgyorsabb
visszaépítése,anyugdíjakesetébenmegvalósítottpótlólagosemelések,arendvédelmiszolgáltatásijuttatáselőrehozása,
valamintagazdaság-újraindításiprogramokközpontitartalékánaktúllépéseeseténjelentkezik.

A várható költségvetési folyamatok a releváns mentesítési záradékok alkalmazása mellett összhangban lesznek az 
államháztartás egyenlegére és az államadóságra vonatkozó hazai és nemzetközi előírásokkal. Amagyar és uniós
költségvetési keretrendszerben egyaránt szereplő maastrichti hiánykritérium előírja, hogy a kormányzati szektor
eredményszemléletűhiányanemlehetmagasabbaGDP3százalékánál.Ahazaiköltségvetés2021.évihiányaaGDP7,1
százalékalettésadeficitazideiévbenismeghaladjaaküszöbértéket,deamaastrichtihiánycélramindazeurópaiuniós,
mindahazaiköltségvetésikeretrendszerbenvonatkozikmentesítésiklauzula.Azuniósszervekdöntésealapjánazáltalános
mentesítésizáradékalkalmazásaazideiévbenisfennmaradt,amagyarjogrendbenpedigátmenetilega2021-2023.
közöttiköltségvetésiévekrefelfüggesztésrekerülta3százalékoshiánykritériumésaközéptávúköltségvetésicélelérésére
vonatkozószabály is.Azállamadósságcsökkenéseértékelésünkszerintmindkétévbenmegfelelmindazegyébként
veszélyhelyzetmiattfelfüggesztettAlaptörvény,mindajelenlegishatályosStabilitásitörvényadósságszabályának.

3. ábra
A központi alrendszer adó- és járulékbevételei éves változásának 3 havi mozgóátlaga

Gazdálkodó szervezetek Jövedelemadók, járulékok Fogyasztási adók
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2. A kormányzati szektor 2021. évi 
egyenlege

A kormányzati szektor 2021. évi ESA-hiánya a szeptemberi EDP jelentés szerint a GDP 7,1 százaléka volt. AGDP3
százalékaalattieredményszemléletűdeficittrendjét2020-banmegtörteakoronavírus-válságokoztakiadásnövekedés
ésazadóbevételekelmaradása.Tavalyakormányzataválságrareagálvagazdaságélénkítőkiadásokonkeresztüljutatott
többletforrásokatagazdaságba,így2021-ben4,1százalékponttalmeghaladtaakormányzatiszektorhiányaamaastrichti
referenciaértéket(4.ábra).Agazdaságinövekedésttámogatóköltségvetésipolitikátaztettelehetővé,hogyazEurópaiUnió
ideiglenesenfelfüggesztettea3százalékosmaastrichtihiánykritériumot. A gyors gazdasági növekedésnek köszönhetően 
a GDP-arányos bruttó államadósság 2021-ben ismételten csökkenésbe fordulta2020.évvégi79,3százalékról2021
végére2,5százalékponttal76,8százalékramérséklődött.

A KSH szeptemberi EDP jelentése szerint 3.938 milliárd forintot kitevő ESA-hiány a központi alrendszer (központi 
kormányzat és társadalombiztosítási alapok egyenlege) 4.025 milliárd forintos hiányából és az önkormányzati alrendszer 
87 milliárd forintos többletéből alakult ki. Azönkormányzatokeredményszemléletűegyenlegea2020-asenyhetöbbletét
megduplázta,ígyaGDP0,1százalékátkitevőszufficittelzárt(1.táblázat).

4. ábra
A kormányzati szektor egyenlege
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1. táblázat
Költségvetési egyenlegmutatók alakulása 2021-ben

 Pénzforgalmi egyenleg ESA-híd ESA-egyenleg

 Milliárdforint

Központialrendszer -4 774 749 -4025

Önkormányzatok 52 35 87

Kormányzat összesen -4 722 784 -3 938

aGDPszázalékában

Központialrendszer -8,7 1,4 -7,3

Önkormányzatok 0,1 0,1 0,2

Kormányzat összesen -8,6 1,5 -7,1

Forrás: KSH, 2022. szeptemberi EDP jelentés

Azállamháztartás(központiésönkormányzatialrendszerekegyüttesen)2021.évipénzforgalmi hiánya 4.722 milliárd
forintot tett ki év végén. A központi alrendszer pénzforgalmi hiánya 4.774 milliárd forint volt 2021-ben. Az EDP
jelentésszerintazévespénzforgalmideficit2.487milliárdforinttallettmagasabbamódosítottköltségvetésitörvényben
meghatározott2.288milliárdforintoshiánycélnál(5.ábra).A központi alrendszer pénzforgalmi bevételeiösszességében
543milliárdforinttalhaladtákmegamódosítottköltségvetésitörvénybenmeghatározottbevételifőösszeget.Abevételi
többletkialakulásábanmeghatározószerepevoltamakrogazdaságifolyamatoknak,agazdaságtervezettnélmagasabb
növekedési ütemének, a nemzetgazdasági keresettömeg előre jelzettnél nagyobb emelkedésének és ez utóbbival
összefüggésbenaháztartásokkorábbanvártnálmagasabbfogyasztásikiadásainak.Abruttókeresettömegalakulása
következtében a személyi jövedelemadó, illetve a szociális hozzájárulási adó és járulékok együttesen 300milliárd
forintbevételitöbbletetjelentettekaköltségvetésnek.Avártnálmagasabbfogyasztásikiadásokkövetkeztébenanettó
áfabevételek362milliárdforinttalhaladtákmegamódosítottköltségvetésielőirányzatot.

Aközponti alrendszer pénzforgalmi kiadásaiarészbenkonszolidáltcsoportosításunkszerintegyüttesenmintegy3.080
milliárdforinttalhaladtákmegamódosítottköltségvetésitörvényelőirányzatát.Akiadásitöbbletmeghatározórésze
a költségvetési szerveknél, az állami vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadásoknál, valamint a nyugdíj-és egészségügyi
kiadásoknáljelentkezett.Ezekmellettanettókamatkiadásközel340milliárdforinttalhaladtamegatörvényielőirányzatot.

5. ábra
A központi alrendszer pénzforgalmi hiányának éven belüli alakulása (halmozott érték)
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2.1. A KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISOK 
TELJESÜLÉSE

A sikeres gazdaság újraindítási programoknak köszönhetően a magyar gazdaság teljesítménye 7,1 százalékkal emelkedett 
2021-ben. A növekedés üteme jelentősen magasabb volt az eredeti költségvetési törvény várakozásánál. A2021.
évi költségvetési törvény4,8 százalékos reálgazdasági növekedéssel számolt.ACovID járványokozta válsághelyzet
következtébenaköltségvetéskészítésekoraszokásosnálnagyobbakvoltakamakrogazdaságipályátövezőkockázatok. 

A munkaerőpiac a kormányzati és jegybanki programok segítségével gyorsan alkalmazkodott a megváltozott
körülményekhez, így2021-benanemzetgazdasági foglalkoztatottság 0,8százalékkalemelkedettéselértea járvány
kitöréseelőttiszintjét.Abruttó átlagkeresetnövekedésiüteme2021-ben8,7százalékvolt,melyérdembenmeghaladta
a költségvetési törvény prognózisát. Az éves bérdinamikához pozitívan járult hozzá az orvosok és ápolók körében
végrehajtottbérfejlesztés is.Azévesbérdinamikaa technikaihatások (összetételhatás, valamint részmunkaidőben
dolgozókhatása)kiszűrésévelközelkétszámjegyűvolt,amiamunkaerőpiackoronavírusidejéntanúsítottellenállóságára
utal. 

Atörvény3,8százalékosfogyasztásbővülést várt a háztartásoknál,mellyelszembenafogyasztásikiadások5százalékkal 
nőttek. A vártnál magasabb fogyasztáshoz az erős bérdinamika, a szolgáltatások felfutása, a beruházástámogató
intézkedések,valamintazélénklakosságihitelezésjárulthozzá.

2. táblázat
A 2021. évi költségvetési törvényben szereplő prognózis és a tényadatok összevetése (százalék)

Költségvetési törvény Tény

GDP változása reálértéken 4,8 7,1

Export 10,5 10,3

Import 8,9 9,1

Bruttóállóeszköz-felhalmozás 5,5 5,2

Háztartásokfogyasztásikiadása 3,8 5,0

Közösségifogyasztás 1,0 3,1

Infláció 3,0 5,1

Bruttó átlagkereset 6,9 8,7

Forrás: KSH, 2021. évi költségvetési törvény

A fogyasztóiár-index a költségvetés összeállításakor feltételezett 3,0 százalék helyett 5,1 százalék volt 2021-ben.Azéves
inflációalakulásárakínálatioldalrólanyersanyag-ésenergiaárakemelkedése,aszállításiköltségeknövekedése,valamint
azellátásiláncokakadozásaigyakoroltakjelentőshatást.Ehhezhozzájárultakakeresletitényezők,mintaválságalatt
aháztartásokelhalasztottfogyasztásánakhelyreállásaésaköltségvetésáltaltámasztotttöbbletkereslet.
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2.2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A kormányzati szektor eredményszemléletű bevételei a GDP 41,3 százalékára csökkentek 2021-re az előző évi
43,5 százalékhoz képest, az uniós támogatások nélkül a bevételekmérséklődése 2,1 százalékpontos volt (6. ábra).
AzadócentralizációgyorsütembenaGDParányában2,1százalékponttalmérséklődött.Azadócentralizációváltozása
nagyobbrészbenaGDPjelentősnövekedésénekésakormányzatiadóintézkedéseknekakövetkézmenye:akisadózók
tételesadójánakátmeneticsökkentéseapandémiamiatt, azüzemanyagok jövedéki adójának csökkentéseaBrent
olajárfolyamemelkedésemiatt,azújlakóingatlanokáfakulcsánakátmenetiidőreátsorolásaaz5százalékoskulcshatálya
alá.

A központi alrendszer konszolidált pénzforgalmi bevételei 20.254 milliárd forintot tettek ki, ezen belül 18.037 milliárd 
forint kapcsolódott az adó- és járulékbevételekhez (3.táblázat). Azadó-ésjárulékbevételekakoronavírusjárványellenére
többmint600milliárdforinttalmeghaladtákazeredetitörvényielőirányzatot,mígamódosítotttörvényielőirányzathoz
képest893milliárdforinttöbbletadó-ésjárulékbevételtrealizáltaköltségvetés2021-ben.

A gazdálkodó szervezetek 1.892 milliárd forintot fizettek be az államkincstárba 2021 folyamán. Ez az összeg 68
milliárd forinttalmeghaladta a2021. évi költségvetési törvényeredetielőirányzatát.A költségvetési törvényt2021
soránmódosították, a gazdálkodó szervezetek befizetéseinél az előirányzatok összességében 106milliárd forinttal
csökkentekamódosításkövetkeztében.Azelőirányzatcsökkentésellenéreazévesbefizetések174milliárdforinttallettek
magasabbakamódosítottelőirányzatnál,továbbáegyüttesenmagasabbaklettekazeredetiköltségvetésielőirányzatnál
is.Atársaságiadóéskisvállalatiadóbevételekegyüttesen125milliárdforinttalhaladtákmegamódosítotttörvényi
előirányzatot,köszönhetőenagazdaságmásodikfélévierőteljesnövekedésiütemének.Abányajáradékbevételeknél
jelentkező16milliárdforinttöbbletazemelkedőolajárakkövetkezménye,hasonlóösszegűtöbbletbevételrealizálódott
azenergiaszolgáltatókjövedelemadójajogcímen,ugyanazonokból.A 2020-as évhez viszonyítva 281 milliárd forinttal 
emelkedtek a gazdálkodó szervezetek befizetései.

6. ábra
A kormányzati szektor eredményszemléletű bevételei és az adócentralizáció mértéke
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3. táblázat
A központi alrendszer 2021. évi részben konszolidált pénzforgalmi bevételei (milliárd forint)

 
 

2021

Törvényi 
előirányzat

Törvényi 
előirányzat 

(módosított)
Tény

Eltérés: tény - 
módosított 
előirányzat

KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEVÉTELEI 17 401 17 145 18 037 893

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 824 1 718 1 892 174

Társaságiadó 539 447 558 111

Pénzügyiszervezetekkülönadója 61 61 62 0

reklámadó 0 0 9 9

Kisadózóktételesadója 237 237 196 -42

Kisvállalatiadó 97 97 111 14

Közműadó 53 53 54 1

Ökoadó 5 5 5 0

Bányajáradék 44 44 60 16

Játékadó 35 35 29 -6

Egyébadókésbefizetések 15 15 12 -3

Egyébközpontosítottbevételek 469 456 488 32

Energiaellátókjövedelemadója 61 61 77 17

Cégautóadó 38 38 39 2

Kiskereskedelmiadó 54 65 79 14

rehabilitációshozzájárulás 116 104 113 10

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 6 705 6 689 7 054 365

általánosforgalmiadó 5015 5036 5397 362

Jövedékiadó 1 263 1249 1 243 -5

regisztrációsadó 20 20 17 -3

Távközlésiadó 53 53 59 6

Pénzügyitranzakciósilleték 219 219 233 14

Biztosításiadó 106 106 104 -2

Turizmusfejlesztésihozzájárulás 30 8 0 -7

Lakosság befizetései 2 997 3 007 3 211 204

Személyijövedelemadó 2684 2718 2889 171

Illetékbefizetések,egyébadók 227 202 227 25

Gépjárműadó 87 87 95 8

Elkülönített alapok adó és járulékbevételei 453 453 471 18

Társadalombiztosítási alapok adó és járulékbevételei 5 421 5 277 5 409 132

Szociálishozzájárulásiadóésjárulékok 5262 5118 5247 129

Egyébjárulékokésadók 159 159 163 3

EU-TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 1 145 2 050 1 576 -474

EGYÉB BEVÉTELEK 474 467 641 173

Központiktv.egyébbevételei 334 327 507 181

Társadalombiztosításialapokegyébbevételei 39 39 29 -9

Elkülönítettalapokegyébbevételei 102 102 104 2

BEVÉTELI TÉTELEK ÖSSZESEN 19 021 19 662 20 254 592

Forrás: Magyar Államkincstár, 2021. évi költségvetési törvény, MNB
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Azáltalános forgalmi adóból származónettóbevétel5.397milliárd forintot tettki2021-ben,728milliárd forinttal
meghaladvaazelőzőévibevételeket.Amódosított2021-estörvényielőirányzat107százalékateljesült,ami362milliárd
forinttöbbletbevételtjelentazelőirányzathozképest.Abruttóbevételeknövekedésiüteme16százalékottettki,ami
az utóbbi 10 év legmagasabb éves növekedési üteme volt. 2021-ben is folytatódott a kis- és középvállalkozásokat
segítőintézkedés,amiamegbízhatóadózókesetén30napról20napra,anormáladózókesetén75napról30napra
csökkentetteazáfa-visszautalásokhatáridejét,ezzelsegítveavállalkozásoklikviditását.Ideiglenesenazelvitelesételek
áfakulcsa27százalékról5százalékracsökkent2020.november14.és2021.július31.között,amimintegy35-40milliárd
forinttalcsökkentetteaköltségvetésbevételeit.Továbbá2021-tőlismét5százalékracsökkentettékazújlakóingatlanok
értékesítésérevonatkozóáfakulcsot,amitavalybecsléseinkszerint50-60milliárdforinttalmérsékelteazáfabevételeket.
2021. január1-jénmegvalósultazOnline Számlakiterjesztésénekutolsófázisa:amagánszemélyekrészérekiállított
számlákatislátjaaNAvértékhatártólfüggetlenül,amilehetőségetadazonlineáfabevallásadóhatóságikiajánlására.

2021-ben a jövedéki adóbevételek1.243milliárdforintottettekki,47milliárdforinttalmeghaladvaa2020-asbevételeket.
Abevételazeredetielőirányzat98százaléka,mígamódosítottelőirányzatlényegébenteljesült.Dohánytermékek jövedéki 
adója2021januárbanésáprilisbanemelkedettazEU-sszabálynakvalómegfelelésérdekében.Akétlépésbenmegvalósuló
mintegy20százalékosadóemelés35-40milliárdforinttaljavíthattaaköltségvetésegyenlegét.Azüzemanyag fogyasztás 
utánfizetendőjövedékiadómértékeáprilis1-tőlismétalacsonyabbszintremérséklődött,mivelaBrenthordónkénti
árfolyamatartósan50dollárfelettvoltaz1.negyedévben.Azüzemanyag-fogyasztásutánfizetendőjövedékiadómértéke
2020.július1.–2021.március31.közöttmagasabbértéketvettfelakőolajalacsonyabbvilágpiaciárakövetkeztében(8.
ábra).Ajövedékiadó-törvényszerint,haaBrentvilágpiaciáraátlagosan50dolláraláesik,azebbőlfakadóalacsonyabb
bevételekkompenzálásamiattmagasabbadómértéklépéletbe.Ebbenazidőszakbanazólmozatlanüzemanyagezer
literrejutóára120ezerforintról125ezerforintra,mígagázolajnak110,35ezerforintról120,35ezerforintraemelkedett.
2021-tőla86lalattipálinkafőzéseseténnemkelljövedékiadótfizetni,amihozzávetőleg5-10milliárdforintbevételkiesést
okozottaköltségvetésnek.

7. ábra
A bruttó áfabevételek változása az előző év azonos időszakához viszonyítva

Bruttó bevételek év/év változása Év/év változás féléves átlaga
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A turizmusfejlesztési hozzájárulás jogcímen fizetett bevételekmindössze 0,4milliárd forintot tettek ki 2021-ben.
Az eredetileg 30milliárd forintos nagyságrendű adóbevételt a költségvetésben 8milliárd forintramódosították év
közben,azonbanaveszélyhelyzetiadózásikönnyítéscéljábólévvégéigfelfüggesztettékannakfizetésikötelezettségét.
Avendéglátás-éskereskedelmiszálláshelyszolgáltatókatérintő4százalékoshozzájárulásalapjaahozzájárulásköteles
szolgáltatásáfanélküliellenértéke.Akereskedelmiszálláshely-szolgáltatószektorszámára2020-tólkerültkiterjesztésre
ezahozzájárulás,ezzelpárhuzamosanazáfakulcsa18százalékról5százalékramérséklődött.

Apénzügyi tranzakciós illetékből származó bevétel 233milliárdforintottettki2021-ben,ami14milliárdforinttal,azaz
közel6százalékkalhaladtamegazeredetitörvényielőirányzatot.Abevételek2020-banmérséklődtekakoronavírusmiatti
gazdaságilassulásésabevezetetthiteltörlesztésimoratóriumhatásáracsökkenőtranzakciószámmiatt.Báramoratórium
2021.októbervégéigteljeskörűen,és2022.évvégéigarászorulókrészérefennmaradt,atendenciamegfordultatavalyi
évsoránésagyorsgazdaságikilábalásapénzügyitranzakciósilletékbevételeitismagávalhúzta.

Illetékbefizetésből224milliárdforintbevételszármazottatavalyiévben,16százalékkalmagasabbbevételtgenerálva
amódosítotttörvényielőirányzathozképest.Azilletékbevételekévesszinten8százalékkalnőtteka2020.évibefizetésekhez
képest.

Aszemélyi jövedelemadóravonatkozómódosítottköltségvetésielőirányzat2.718milliárdforintvolt2021-ben,ami
34milliárd forinttalmagasabb az eredetileg tervezettnél, azonban a ténylegespénzforgalmi teljesülés amegemelt
előirányzatotis171milliárdforinttalmeghaladta.Azadóbevételektavaly14,3százalékkalemelkedtekamegelőzőévhez
képest, elsősorban a koronavírus-járványmiatt 2020-ban visszaeső adóbefizetések alacsony bázisa következtében.
Anövekedéshezlegnagyobbmértékbenanemzetgazdaságibruttóbér-éskeresettömegdinamikusbővülésejárulthozzá,
deabérenkívüliésegyébjuttatásokutánfizetettszemélyijövedelemadóisjelentősen,20százalékotmeghaladómértékben
emelkedett2021-benazelőzőévhezviszonyítva.

8. ábra
Az ásványolaj adómértékek megállapításához szükséges, Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott 
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Megjegyzés: Az adott negyedévi érvényes adómértékek megállapítása a tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának első napja és 
utolsó hónapjának 15. napja közötti átlagára szerint történik.
Forrás: NAV, S&P Global Inc. (Platts) 2016-2021
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Atársadalombiztosítási és elkülönített alapok adó- és járulékbevételeinek2021.évieredetielőirányzata5.875milliárd
forintvolt,amitaköltségvetésitörvényévközimódosítása145milliárdforinttalmérsékelt.Azadó-ésjárulékbevételek
ugyanakkor2021-benösszességében150milliárdforinttalmeghaladtákamódosítottelőirányzatot,ígyvégülazeredeti
költségvetésitervezetnekközelmegfelelőbevételteljesült.Azalapokbevételeineklegnagyobbrészétkitevőmunkavállalói,
illetvemunkáltatóiadó-ésjárulékbevételekmintegy85milliárdforinttalalakultakmagasabbanamódosítottköltségvetési
előirányzatnál.Atársadalombiztosításijárulékok11,5százalékkalvoltakmagasabbak,mintegyévvelkorábban,aszociális
hozzájárulási adóból származó bevételek ugyanakkor 0,5 százalékkalmérséklődtek 2020-hoz képest. A befizetések
növekedése főként a nemzetgazdasági bértömeg emelkedésének köszönhető: a bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal
növekedett2021-ben,afoglalkoztatottságmérsékeltbővülésemellett.Amunkáltatóibefizetések2021.évidinamikáját
csökkentette,hogy2020.másodikfélévébenújabb2százalékponttalmérséklődöttaszociálishozzájárulásiadókulcsa,
valamint,hogyazévelsőfelébenegyes,akoronavírus-járványkedvezőtlengazdaságihatásaiáltalérintettnemzetgazdasági
ágazatokmentességetélveztekamunkáltatóiadóterhekmegfizetésealól.Ugyancsakabefizetésekcsökkenésénekirányába
hatott,hogyaSzéPkártyákutánfizetettbérenkívülijuttatásokegészévbenmentesültekaszociálishozzájárulásiadóalól.

Azuniós támogatásokkal kapcsolatos bevételek2021-ben1.576milliárdforintottettekki,ezazösszegmintegy470
milliárdforinttalelmaradamódosítotttörvényielőirányzattól.A2014-2020-asprogramokhozkapcsolódóabszorpciós
ráta62százalékról71százalékraemelkedettazelmúltévben,mígakohézióskeretazévvégére26,9milliárdeuróranőtt.
Akifizetettelőlegekfelhasználásabecslésünkszerint1230milliárdforintottettki2021-ben,ígytavalyösszességében
mintegy270milliárdforinttalcsökkentakedvezményezetteknéllévőfelnemhasználtunióselőlegekállománya.

Aközponti alrendszer egyéb bevételeiegyüttesen199milliárdforinttalhaladtákmegamódosítottköltségvetésitörvény
előirányzatát.Azösszevontelőirányzatokonbelül,azállami vagyonkezeléssel összefüggő költségvetésibevétel214milliárd
forintvolt.Avagyonkezelésibevételek70milliárdforinttalhaladtákmegatörvényielőirányzatot,azeltérésegyrésztaz
iparikibocsátásiegységek(széndioxid-kvóta)magasabbértékesítésiárbevételéből,másrésztazállamitulajdonúingatlanok
ésingóságoktervezettetmeghaladóértékesítésébőltevődöttössze.

9. ábra
A fontosabb adó- és járuléknemek változása az előző év azonos időszakához képest
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Forrás: Magyar Államkincstár, MNB számítás
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2.3. A KIADÁSOK ALAKULÁSA

Akormányzatiszektoreredményszemléletűkiadásaiaválságkezeléskövetkeztében2021-benisazelőzetestervekfelett
alakultak,ugyanakkorazelőzőévhezképestaGDP2,6százalékpontjával,aGDP48,4százalékáramérséklődtek2021-ben
(10.ábra).Azunióstámogatásoknélkülielsődlegeskiadásokszinténmeredekencsökkentektavaly,aGDP46,3százalékára,
2,5százalékpontosmérséklődéstkövetően.AzEUtámogatásoknélküliGDP-arányoskiadásszint0,8százalékponttalvolt
magasabba2011-2019.időszakátlagánál.

A központi alrendszer konszolidált pénzforgalmi kiadásai 25.029 milliárd forintot tettek ki, ezen belül 23.754 milliárd 
forint kapcsolódott az elsődleges kiadási tételekhez (4.táblázat). Akiadásokarendelkezésreállóelőzetesadatokszerint
mintegy3.080milliárdforinttalhaladtákmegamódosítottköltségvetésitörvényelőirányzatát,azeredetilegelfogadott
költségvetéshezképestazeltérés többmint4.500milliárd forintot teszki.A jelentősösszegűeltérésekelsősorban
akoronavírusjárványokoztagazdaságiválságkezelésköltségeinekkövetkezménye.Atöbbletköltségekfőkéntaközponti
költségvetésiszervekkiadásainál,továbbáazállamivagyonnalkapcsolatoskiadásoknál,valamintanyugdíjésegészségügyi
kiadásoknáljelentkeztek.

Aközpontialrendszerelsődlegeskiadásai2.743milliárdforinttalhaladtákmegamódosítottköltségvetésitörvényazonos
kiadásielőirányzatát,azeredetiköltségvetésitörvényszámaihozviszonyítva4.180milliárdforintazeltérés.Anagyösszegű
kiadástúllépéstöbbtényezőkövetkezménye.

•Ajárványellenivédekezésrebetervezett25milliárdforintösszegűtartalékkeretet575milliárdforinttalmeghaladta
aJárványEllenivédekezésKözpontiTartalékaelőirányzatbruttókiadása.Akiadástúllépéstakoronavírusjárvány
újhullámamiattmegemelkedőegészségügyikiadások,továbbáazegészségügyiellátórendszerátszervezésének
költségeiokozták.

•A2020.éviköltségvetésvégrehajtásasoránkeletkezettmintegy340milliárdforintösszegűelőirányzatmaradvány
újrafelhasználásánaklehetőségeisbővítetteakormánymozgásterét.

•Agazdaságinövekedéstélénkítőkormányzatigazdaságpolitikavégrehajtásaérdekébena„Gazdaságújraindítási
programok”elnevezésű,aköltségvetésmódosításakor108milliárdforintkeretösszegrenövelttartalék-előirányzat
túllépésevalósultmeg,azelőirányzattúlteljesítésmegközelítetteaz1.970milliárdforintot.

•2021másodikfélévébenazimportáltenergiahordozókáránakemelkedésemegnövelteaköltségvetésikiadásokat.

10. ábra
A kormányzati szektor kiadásainak és elsődleges kiadásainak alakulása (a GDP százalékában)
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4. táblázat
A központi alrendszer 2021. évi részben konszolidált pénzforgalmi kiadásai (milliárd forint)

2021

Törvényi 
előirányzat

Törvényi 
előirányzat 

(módosított)

Tény Eltérés (tény - 
módosított 
előirányzat)

ELSŐDLEGES KIADÁSI TÉTELEK 19 574 21 011 23 754 2 743

Egyedi, normatív és közmédiának nyújtott támogatások 562 562 740 179

Szociálpolitikai menetdíj támogatás 138 138 86 -52

Lakásépítési támogatások 250 370 376 7

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 672 672 675 3

Központi költségvetési szervek és fejezetek nettó saját kiadásai 6 574 6 738 8 294 1 556

EU-támogatásokkal kapcsolatos kiadások 1 601 2 515 2 243 -272

Helyi önkormányzatok támogatása 865 909 1 014 105

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 450 615 610 -5

Központi tartalékok 396 436 0 -436

Egyéb kiadások 740 730 1 754 1 024

Elkülönített alapok kiadásai 591 591 689 97

GFA-Passzívkiadások 109 109 94 -14

GFA-Startmunkaprogram 165 165 149 -16

Egyébkiadások 318 318 446 128

Társadalombiztosítási alapok kiadásai 6 736 6 736 7 273 537

NyA-Nyugellátások 3907 3907 4 116 209

EA-rokkantsági,rehabilitációsellátások 284 284 305 22

EA-Pénzbeliellátások 496 496 530 33

EA-Gyógyító-megelőzőellátások 1567 1567 1880 313

EA-Gyógyszerkasszanettókiadásai 333 333 319 -14

Egyébkiadások 149 149 123 -26

NETTÓ KAMATKIADÁSOK 937 937 1 274 337

KIADÁSI TÉTELEK ÖSSZESEN 20 511 21 948 25 029 3 080

EGYENLEG -1 491 -2 288 -4 774 -2 487

Forrás: MÁK, 2021. évi költségvetési törvény, MNB

Azegyedi, normatív és közszolgálati műsorszolgáltatástámogatásijogcímcsoportegyüttestörvényielőirányzata562
milliárdforintvolt,akifizetésekösszegeelértea740milliárdforintot,ígyakiadásitöbbletközel180milliárdforintot
tettki.AmagasösszegűelőirányzattúllépésrerendkívülifelhatalmazástkapottaKormányaParlamenttőlakoronavírus
járványellenivédekezésmiatt.Afelhatalmazásalapjánegyediésnormatívvállalatitámogatásokraköltötteelakormány
azelőirányzattúllépésteljesösszegét.Aközösségiközlekedésiközszolgáltatástésegyébközszolgáltatástvégzővállalatok
részére–azelőzetesenrendelkezésreállóadatokszerint-506milliárdforinttámogatástfizetettkiaköltségvetés,azérintett
vállalatok járványhozkapcsolódóbevételcsökkenésénekellensúlyozására,valamintazévmásodikfelébenemelkedő
energiaköltségekre.A további,gazdaságélénkítésselösszefüggőegyedi támogatásokrakifizetetttöbblettámogatások
meghaladtáka100milliárdforintot.Apostaiszolgáltatástöbbletterheinekcsökkentésecéljából5milliárdforinttámogatás
kifizetésérekerültsor.Aközszolgálatiműsorszolgáltatásrafordítottkiadásokmegegyeztekatörvényielőirányzattal.

Aszociálpolitikai menetdíj támogatásraazelőirányzott138milliárdforinthelyettmindössze86milliárdforintotfordított
aköltségvetés.Az52milliárdforintmegtakarításkéttényezőbőlálltössze,egyrésztaközvetlenmenetdíjtámogatásra
tervezettkiadás19milliárdforinttalalulteljesültaközlekedésiközszolgáltatásvártnálalacsonyabbigénybevételemiatt,
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másrésztegyújköltségelemrebetervezettkiadástvégülnemezenajogcímenfizetettkiaköltségvetés,eztovábbi33
milliárdforintmegtakarítástokozottennélakiadásitételnél.

Alakásépítési támogatásokrafordítottkiadások377milliárdforintotértekel,ígytöbbmint125milliárdforinttalhaladták
mega2020.évitámogatásiösszegetésugyanekkoraösszeggela2021.évieredetielőirányzatotis.Atörvényielőirányzat
120milliárdforinttalkerültmegemelésreaköltségvetésitörvénymódosításakor,melyetajanuárelsejétőlbevezetettúj
programhoz–Gyermeketnevelőcsaládokotthonfelújításitámogatása–kapcsolódókiadásokindokoltak.Azotthonfelújítási
támogatáskiadásaimintegy129milliárdforintottettekki,elsősorbanemiatt7milliárdforinttalamódosítotttörvényi
előirányzatisfelülteljesült.

ANemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásai675milliárd forintra teljesültek, amely lényegébenmegegyezik
aköltségvetésitörvényelőirányzatával.AzalapbólfolyósítottCsaládi támogatások399milliárdforintnyi,mígaKülönféle 
jogcímen adott térítések24milliárdforintnyikiadástjelentettek,amelyekígy1-1milliárdforinttallettekalacsonyabbakaz
előzőéviértékeknél.JelentősebbeltérésaKorhatár alatti ellátásoknálalakultki,a99milliárdforintotmeghaladókiadás
mintegy6milliárdforinttalmagasabbazelőirányzatnál,amiavisszamenőlegesenfolyósított,13.haviellátásraiskiterjedő
kiegészítőnyugdíjemelésekkelmagyarázható.ASzociális juttatásoknál közel 4milliárd forintnyi kiadásmegtakarítás
realizálódott.Afolyósított152milliárdforintnyitámogatáselsősorbanajövedelempótlóésjövedelemkiegészítőellátások
alacsonyabbkiadásaimiattmaradtelatörvényielőirányzattól.

Aköltségvetési szervek – uniós bevételek és kifizetések nélkül számított – nettó kiadása a központiköltségvetési
befizetésekkelegyütt8.294milliárdforintvolt2021-ben,arendelkezésünkreállóadatokszerint.Azérték860milliárd
forinttal,illetve13százalékkalalacsonyabb,minta2020.évikiadásteljesülés.Anettókiadás1.556milliárdforinttalvolt
magasabbaköltségvetésitörvénymódosítottelőirányzataibólszámított6.738milliárdforintnettókiadásnál,ígyatörvényi
előirányzatokfelülteljesítésemegközelítettea18százalékot.Aköltségvetésiszervekbevételeiatervezett1490milliárd
forinthelyett2.700milliárdforintrateljesültek,anagyösszegűeltérésnagyobbrészeatörvényielőirányzatokköltségvetési
fejezetekközöttiátcsoportosításamiattihalmozódáskövetkezménye.Aköltségvetési szervekközpontiköltségvetést
megilletőbefizetéseiatervezett26milliárdforinthelyett389milliárdforintrateljesültek.Azelőirányzatésateljesülés
köztieltéréstaKözpontiMaradványelszámolásiAlapbevételei–azelőzőévielőirányzatmaradványokközpontilagelrendelt
befizetésikötelezettségemiattkeletkezőbevételek–okozták.Összességébenaközpontiköltségvetésbevételioldalán
aköltségvetésiszervekésaközpontosítottbefizetésektörvényielőirányzataiatervezett1.516milliárdforinthelyett3.089
milliárdforintrateljesültek.

Aköltségvetési intézmények és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bruttó kiadásaimintegy968milliárdforinttal
–7,9százalékkal–voltakalacsonyabbakabázisidőszakinál,mígamódosítottköltségvetésitörvényelőirányzatait3.104
milliárdforinttal–37,6százalékkal-haladtákmeg.Mivelakiadásielőirányzatokteljesítésemártartalmazzaaköltségvetési
tartalékokfelhasználását,valamintaKözpontiMaradványelszámolásiAlapbatörténtbefizetéseketis,továbbáatörvényi
előirányzatokonfelülrealizálttöbbletbevételekkiadásoldalifelhasználását,ezértazezekhezatételekhezegyüttesen
tartozómintegy1.573milliárdforintösszegűkiadástisfigyelembevéve,amódosítotttörvényielőirányzatotközel1.530
milliárdforinttalmeghaladótöbbletköltésrekerültsoraköltségvetésiszerveknél.Atörvényielőirányzatokhozviszonyított
kiadásitöbbletnövekedéseegyarántjelentkezettaköltségvetésiintézményeknélésaszakmaifejezetikezelésűkiadási
előirányzatoknál.

AjárványellenivédekezéstöbbletköltségeiaJárvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzattalszembenkerültek
elszámolásra. AMagyarállamkincstáradataiszerintaJárványEllenivédekezésKözpontiTartalékakiadásifőösszegetavaly
elértea600milliárdforintot.Technikaielszámolásiokbólamodellváltóegyetemekköltségvetésitámogatásánakegy
része,mintegy155milliárdforintkiadásittkerültelszámolásratavalyazelsőfélévben.AmásodikfélévbenaKözponti
MaradványelszámolásiAlapbólakérdésesösszegetvisszapótoltaakormány.Ígyeztatételtfigyelembevéveajárvány
ellenivédekezésközvetlenköltségei2021-ben445milliárdforintjábakerültekaköltségvetésnek.AGazdaság-újraindítási 
programok tartalék terhérefinanszírozottprogramokkalkapcsolatoskiadásidöntéseknettóösszegemegközelítettea2.100
milliárdforintot.Atöbbletkiadásbólmintegy1.550milliárdforintösszegűkiadásaköltségvetésiszervekkiadásaiközött
jelentkezett.



AKorMáNyzATISzEKTor2021.évIEGyENlEGE

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS • 2022. OKTÓBER 21

A költségvetési intézmények bruttó kiadásai6.983milliárdforintrateljesültek,amelyabázisidőszakiteljesítés95,8
százaléka.Aszakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bruttó kiadásai4.374milliárdforintrateljesültek,amelyazelőzőévi
teljesítés86,8százaléka.Amodellváltóegyetemek2021.júliuselsejévelkikerültekaköltségvetésiintézményikörből,ésaz
egyetemekköltségvetésitámogatása2021.júliuselsejévelátkerültaszakmaifejezetikezelésűkiadásielőirányzatra.A2021.
éviköltségekközgazdaságiosztályozásszerintiszerkezete:bérköltségreaszervekbruttókiadásainak31,8százalékát,3.706
milliárdforintotfordítottakaköltségvetésiintézmények.Dologikiadásokra(jellemzőenvásároltfogyasztásra)abruttó
kiadások18,3százalékát,2.126milliárdforintotfizettekkiaszervek.Aberuházásicélúkiadások680milliárdforintkörül
alakultak,abázisidőszakikiadásiszintnélközel120milliárdforinttalalacsonyabban.Aszervekfelhalmozásicélúkiadásainak
részaránya16,0százalékosvolt,az1.916milliárdforinttámogatásmintegy660milliárdforinttalalacsonyabbatavalyi
évazonostípusúkiadásánál.Afelhalmozásicélútranszferekvisszaeséseokoztaazt,hogyaszakmaifejezetikezelésű
előirányzatokbruttókiadásaiabázisidőszakhozképesttöbbmint13százalékkalestekvissza.

A2021-benaz uniós támogatásokhoz kapcsolódó kiadások2.243milliárdforintrateljesültek,ezazösszeg272milliárd
forinttalelmaradamódosítotttörvényielőirányzattól.Akiadásokbólmintegy980milliárdforintvoltaSzéchenyi2020-
hozkapcsolódószámláskifizetés,közel950milliárdforintpedigakiutaltelőleg.ACEF-hez(EurópaiHálózatfinanszírozási
Eszköz),valaminta2021-2027-esprogramokhozmintegy310milliárdforintkiadáskapcsolódott.ASzéchenyi2020-as
kifizetésekhalmozottösszegeazévvégéremegközelítettéka10.700milliárdforintot.Azelnyertpályázatoktöbbmint
600milliárdforinttal,aleszerződöttpályázatokpedigmintegy450milliárdforinttalemelkedtek.A2014-2020-asindikatív
keretösszeg(tartalmazzaahazaitársfinanszírozástésa2021-2022-esvidékfejlesztésiforrásokatis)decembervégére
11.615milliárdforintraemelkedett.

A helyi önkormányzatok támogatásai 11,5 százalékkal haladták meg a módosított költségvetési előirányzatot.
AzelőirányzathozviszonyítotttöbbletkiadástaModernvárosokProgrambetervezettelőirányzatátcsoportosításaés
aGazdaság-újraindításiprogramoktartalékkeretterhéremagvalósulttöbblettámogatásokokozták.Ezutóbbiakesetében
elsősorbanfejlesztésiésberuházásiprojektekrebiztosítotttöbbletforrásokattavalyaköltségvetés.

Ahozzájárulás az Európai Unió költségvetéséhezkiadásitételnélazeredetiköltségvetésielőirányzathozképest160
milliárdforinttöbbletkiadásteljesült,mígamódosítottköltségvetésitörvényelőirányzatáhozhasonlítva5milliárdforint
megtakarításkeletkezett.Azeredetielőirányzattólvalónagyösszegűeltérésnekazokaaz,hogyamagyargazdaság
növekedésiüteme2020-banés2021-benisjóvalrobusztusabbvolta2021.éviköltségvetésitörvényösszeállításakor
feltételezettnél. A magasabb gazdasági növekedés következtében Magyarország GNI alapú befizetési kvótája
megemelkedett,ezértkerült soraköltségvetési törvénymódosításakorazelőirányzat165milliárd forinttal történő
megemelésére.

Aközponti költségvetés egyéb kiadásai1.024milliárd forinttalhaladtákmega törvényielőirányzatokat.Azeltérés
mögöttelsősorbanazállamivagyonkezeléssel kapcsolatoskiadások túlfutásaállt.Azállami vagyonnal kapcsolatos 
kiadásokazelfogadottköltségvetésielőirányzatot964milliárdforinttalmeghaladva1.474milliárdforintrateljesültek.
Avagyonkezelésselkapcsolatoskiadások2021-benmégazigenmagas2020-asbázistismeghaladtáktöbbmint160
milliárdforinttal.

Atöbbségiállamitulajdonúvállalatokfelhalmozásiésműködésikiadásaira–rendelkezésreállóelőzetesadatokszerint
–összesen1.036milliárdforintotfordítottak.ANemzetivagyonKezeléséértFelelősTárcaNélküliMinisztertulajdonosi
joggyakorlásaalátartozótársaságoktámogatásáraéstőkeemeléséreösszességébentöbbmint560milliárdforintotfordított
aköltségvetés.AzegyedikiadásokközülkiemelkedikazMvMzrt.-neknyújtottévvégi200milliárdforintösszegűforrás
juttatás.AMagyarNemzetivagyonkezelőzrt.működésiésberuházásikiadásaimeghaladtáka91milliárdforintot.Akiemelt
kormányzatimagasépítésiberuházásokrafordítottkiadásokegyüttesenmegközelítettéka290milliárdforintot,atörvényi
előirányzatottöbbmint160milliárdforinttaltúllépve.APaksII.AtomerőműFejlesztőzrttőkeemeléséreamódosított
112milliárdforintelőirányzathelyett58milliárdforintkiadásakeletkezettaköltségvetésnek.Aközpontiegyéb(vegyes)
kiadások32milliárdforinttalhaladtákmegatörvényielőirányzatot,valaminttöbbkisebbkiadásitételenösszesen15
milliárdforintkiadásitöbbletekeletkezettaközpontiköltségvetésnek.
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Azelkülönített állami pénzalapok kiadásai97milliárd forinttalhaladtákmegazelőirányzatot.A tervezettértékhez
képestjelentkezőeltérésaFoglalkoztatásiAlapnálésaNemzetiKulturálisAlapnáltörtént,atöbbiAlapeseténatörvényi
előirányzattólvalóeltérésmindösszenéhánymilliárdforintottettki.

AzelkülönítettállamipénzalapokkiadásainbelülaGazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap passzív kiadásaimintegy
14milliárdforinttal,mígazEU-selő-éstársfinanszírozásikiadása43milliárdforinttalmaradtelazelőirányzatnál2021-
ben.Ezekkelszembenamunkahely-megtartásiprogramhozköthetőkiadásokcsaknem71milliárdforinttalmeghaladták
azelőirányzatot,elsősorbanaprogramnépszerűségemiatt.AStartMunkaprogramrabetervezett165milliárdforint
kiadásaköltségvetésielszámolásszerint149milliárdforintrateljesült,deakiadásifőösszegtartalmazegyévközbeni20
milliárdforintosátcsoportosítástaGazdaság-újraindításiprogramtartalék-előirányzatára,ígyaténylegesköltés129milliárd
forintrateljesült.Atervezetthezképest36milliárdforintoskiadás-megtakarításalapvetőenatervezéskorfeltételezettnél
alacsonyabbközfoglalkoztatottiátlaglétszámkövetkezménye.

A társadalombiztosítási alapok kiadásaira vonatkozó 2021. évi előirányzatok összege 6.736 milliárd forint volt, amit 
a tényleges éves kiadások összesen 537 milliárd forinttal haladtak meg.Apénzbeli társadalombiztosításiellátások
(táppénz,anyaságiellátások,nyugdíjak)eseténelsősorbanaköltségvetéstmegalapozófeltevésektőleltérőmakrogazdasági
folyamatokmagyarázzákakülönbséget,mígatermészetbeniellátásokkiadásaitjelentőshatásúkormánydöntéseknövelték.

A Nyugdíjbiztosítási Alap esetén 3.915 milliárd forint kiadást tervezett a 2021. évi költségvetés, amit közel 210 milliárd 
forinttal halad meg a tényleges kifizetés.AzAlapbólfolyósítottnyugellátásokesetén3907milliárdforintkifizetéssel
számoltaköltségvetésitörvény,mígazegyéb kiadásokelőirányzatainösszesen8milliárdforintszerepelt.Ezenbelülaz
Alapbólfolyósítottnyugellátások211milliárdforinttalhaladtákmegazelőirányzatot,mígazegyébkiadásokközel2milliárd
forinttalelmaradtakakormányzativárakozásoktól.A 2020. évi tényadathoz képest 472 milliárd forinttal, mintegy 13 
százalékkal emelkedtek a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 2021-ben, ami teljes egészében a nyugellátások folyósításához 
köthető.Anyugellátásokkiadásainakjelentősnövekedéseazalábbitényezőkeredőjekéntadódott:

•A költségvetési várakozásokat meghaladó áremelkedés kompenzációja érdekében 2020 novemberében 1,2 
százalékos kiegészítő nyugdíjemelésvalósultmeg,melynekáthúzódóhatásaközel45milliárdforintrabecsülhető.
Az intézkedésről 2020 októberében döntött a kormány, így a 2021. évi költségvetés tervezési időszakában
feltételezetthezképestmagasabbbázisteredményezhetett.

•  2021 januárjában 3 százalékos év eleji nyugdíjemelésvalósultmeg,amitaköltségvetésitörvénytmegalapozó
makrogazdaságipályaalapjánvárhatónálmagasabbinflációkövetkeztében–visszamenőlegeshatállyal–júniusban 
további 0,6 százalékos, novemberben pedig 1,2 százalékos kiegészítő emeléskövetett.A2021-benvégrehajtott
nyugdíjemelésekköltségvetésihatásaközel172milliárdforintrabecsülhetőaNyugdíjbiztosításiAlapbólfolyósított
ellátásokesetén,melybőlmintegy60milliárdforintmégnemszerepeltaköltségvetésben.

•  2021 februárjában megkezdődött a 13. havi nyugdíj visszaépítése,melynekkeretébenajanuárinyugdíj25százaléka
kerültfolyósításraazellátásrajogosultakszámára.AzintézkedésköltségvetésihatásaaNyugdíjbiztosításiAlapból
finanszírozottellátásokeseténközel80milliárdforintvolt,aminagyságrendilegmegfelela2021.évielőirányzatnak.

•  2021 novemberében minden korábbinál magasabb összegű nyugdíjprémium folyósításáróldöntöttakormány
a járvány okozta visszaesést követő ugrásszerű reálgazdasági növekedés következtében. A kormánydöntés
értelmébenmindenjogosultszemélymaximális,80.000forintösszegűnyugdíjprémiumbanrészesült.Akifizetések
NyugdíjbiztosításiAlapotterhelőösszegetöbbmint171milliárdforintvolt,amiközel118milliárdforinttalmeghaladja
a2021.éviköltségvetésielőirányzatot.

•Akiadások emelkedéséhez hozzájárult a cserélődési hatás,mivelazújonnannyugdíjjogosultságotszerzőkinduló
ellátásaamegállapításasoránfigyelembevetterős–azinflációtvisszatekintvetartósanmeghaladó–nemzetgazdasági
nettóbérdinamikakövetkeztébenátlagosanmagasabbazállománybólkikerülőkellátásánál.

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásaira összesen 2.821 milliárd forintot irányzott elő a 2021. évi költségvetési törvény, 
ami 329 milliárd forinttal maradt el a tényleges kifizetésekhez képest. Azeltéréstúlnyomótöbbségeagyógyító-megelőző
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ellátásoksoraihozköthető,mivelittjelenikmega2020végénbejelentettjelentősbérfejlesztésekhatása.Apénzbeli
ellátások kiadásai a költségvetési törvényt megalapozó várakozásoknál kedvezőbb makrogazdasági folyamatok
következtébenhaladtákmegazelőirányzatokat.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátások kiadásaira 284 milliárd forintot irányzott elő a 2021. évi költségvetési törvény, 
és ezt közel 22 milliárd forinttal haladta meg a tényleges kifizetés.Azeltérésnagyrésztabbóladódik,hogya2021-ben
folyósítottkiegészítőnyugdíjemelések–amelyekvisszamenőlegeshatállyal,ésa13.haviellátásraisvonatkozóankerültek
kifizetésre–kiterjedtekarokkantságiésrehabilitációsellátásokrais.

A gyógyító-megelőző ellátások 2021. évi előirányzata 1.567 milliárd forint volt, és ezt 313 milliárd forinttal haladta 
meg a tényleges kiadás.Anagyösszegűeltérésabbóladódik,hogyazegészségügyiszolgálatijogviszonybanalkalmazott
orvosoktöbblépcsősbérfejlesztésiprogramjának,valamintavállalkozóiformábanműködőháziorvosiésfogorvosipraxisok
bértámogatásának2021-esbevezetéséről2020decemberébendöntöttakormány,ígyazelőirányzatoknemszámolnakezen
intézkedésekhatásaival.Afentibérfejlesztésiprogramok2021.évielsőüteménekköltségvetésihatásaazorvosokesetén
közel200milliárdforintra,mígaháziorvosokésfogorvosokeseténmintegy90milliárdforintrabecsülhető.Akiadásokat
növelte,hogy2021-ben41milliárdforintműködésitámogatáskerültkifizetésreacélelőirányzatokterhére,azösszevont
szakellátáskiadásai19milliárdforinttal,míganagyértékűgyógyszerfinanszírozás24milliárdforinttalhaladtamegaz
előirányzatot.Afinanszírozásirendszerátalakításáraelőirányzott45milliárdforintoskiadásugyanakkornemvalósultmeg.

A gyógyszerkassza nettó kiadásainak 2021. évi előirányzata 333 milliárd forint volt, aminél 14 milliárd forinttal 
alacsonyabb a ténylegesen megvalósult érték. A bruttó kiadások 15milliárd forinttal,míg a gyógyszergyártók és
forgalmazókbefizetéseikevesebbmint1milliárdforinttalmaradtakelaköltségvetésitörvénybentervezettösszegüktől.

A pénzbeli ellátások 2021. évi előirányzatainak összege 496 milliárd forint volt, amihez képest 33 milliárd forinttal volt 
magasabb a tényleges kifizetés.Azeltérésekelsősorbanabbóladódnak,hogyaköltségvetéstervezésénekidőpontjához
képestkedvezőbbenalakultakamunkaerőpiaci folyamatok(bérdinamika,foglalkoztatottakszáma).Asoronkéntvett
eltérésekmegközelítőlegazegyeskiadásitételekösszegévelarányosanoszlanakmeg:atáppénzrefordítottkiadások11
milliárdforinttal,agyermekgondozási és örökbefogadói díjkiadásai15milliárdforinttal,mígacsecsemőgondozási díjhoz 
kapcsolódókifizetések7milliárdforinttallettekalacsonyabbak.Acsecsemőgondozásidíjösszegeakorábbi70százalékról
abruttófizetés100százalékáraemelkedett2021.július1-jétől,amijelentősmértékbenhozzájárultazéveskiadásokközel
22milliárdforintosemelkedéséhezazelőzőévhezviszonyítva.

Anettó eredményszemléletű kamatkiadásaGDP2,2százalékavolt2021-ben,amimegegyezika2020végiGDP-arányos
értékkel és historikusan továbbra is alacsonynak számít. A 2021 második felétől megfigyelhető hozamemelkedés
kamatkiadásokragyakorolthatásátellensúlyoztaazerősgazdaságinövekedés.Anettó pénzforgalmi kamatkiadások1.275
milliárdforintottettekki2021-benésmintegy340milliárdforinttalhaladtákmegaköltségvetésielőirányzatbanszereplő
értéket.Ezannakakövetkezménye,hogyabruttókamatkiadások375milliárdforinttal,mígabevételek37milliárdforinttal
voltakmagasabbakatörvénybenmeghatározottnál.Avártnálmagasabbbruttókamatkiadásésmagasabbkamatbevétel
főkéntazévmásodikfelétőlemelkedőhozamokkövetkezménye.2021-benanettópénzforgalmikamatkiadásnominálisan
mintegy290milliárdforinttalemelkedett,amifőkéntaforintkötvényekállományánakéshozamánakemelkedéséhez
köthető.

2.4. ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA

AszeptemberiEDP-jelentésszerintazönkormányzatialrendszer52milliárdforintpénzforgalmitöbblettelzártaa2021-
esévet.Arendelkezésreállóelőzetesadatokalapjánazalrendszerpénzforgalombanelszámoltbevételeiabázisévhez
képestmintegy12százalékkalemelkedtek,abevételekösszege3.300milliárdforintkörülalakult,amiaGDP6,0százaléka.
Azönkormányzatikiadások2020-hozképestaGDP0,5százalékávalmérséklődtek,azévvégén3.250milliárdforintkörül
alakultak,amelyaGDP5,9százaléka.Akiadásokközülamunkabérköltségmindössze2,9százalékkalemelkedett,ezen
belülazún.külsőszemélyijuttatásokrafordítottkiadásokstagnáltak.Aberuházásokrafordítottkiadásoknominálisan
is csökkentek, így azok GDP-arányos szintje is csökkent 0,2 százalékponttal 1,4 százalékra. A vásárolt fogyasztásra
fordítottkiadások9,1százalékkalemelkedteka2020.évikifizetésekhezképest,ennekellenéreGDP-arányosszintjük
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0,3százalékponttalmérséklődöttaGDP3,3százalékára,annakköszönhetően,hogyanominálisGDPnövekedésiüteme
mintegy5százalékkalvoltmagasabb,mintavásároltfogyasztásrafordítottkiadásoknövekedésiüteme.

AszeptemberiEDPjelentésszerintazönkormányzatialrendszerESAelszámolásszerintiegyenlege87milliárdforint
többlettelzárt,amely44milliárdforinttalmagasabb,mintazalrendszerelőzőéviESAegyenlege.Azegyenlegjavulása
mögöttaközpontiköltségvetéstőlkapottmagasabbbevétel,valamintakiadások(beruházásokésszemélyijellegűkiadások)
visszafogásaállt.AKSHáltalvégrehajtottstatisztikaikorrekciókösszege35milliárdforintottesznekki,alegmagasabb
összegű pozitív előjelű korrekció az EU támogatásokhoz kapcsolódó elszámolásoknál jelentkezett 56milliárd forint
összegben.Ahelyiönkormányzatokhozsoroltvállalatokésszervezetekazonban9milliárdforinttalcsökkentettékaz
alrendszertöbbletét,abesoroltvállalatokésszervezetekegyenlegpozíciója27milliárdforinttalváltozottabázisévhez
képest,többletbőldeficitbefordult.

2.5. STATISZTIKAI KORREKCIÓ (ESA-HÍD)

Apénzforgalmibevételekéskiadások,valamintazezekbőladódópénzforgalmiegyenlegésazeurópaiuniósmódszertan
szerintszámítottESA-egyenlegközöttimegfeleléstapénzforgalmielszámolásokatkiegészítőstatisztikaikorrekciók(ESA-
híd)biztosítják.Statisztikaikorrekciókalkalmazásáraazértvanszükség,mertatranzakciókegyrészétazEurópaiUnióban
alkalmazottmegközelítésszerintateljesítésidőpontjábankellelszámolni(eredményszemléletűelszámolás),mígamagyar
költségvetésiszámvitelszabályaiatranzakciókatapénzmozgásidőpontjábanveszikfigyelembe(pénzforgalmielszámolás).
Továbbá,azunióselőírásokszélesebbkörbenértelmezikazállamháztartás(kormányzatiszektor)fogalmát,mintamagyar
törvényiszabályozás,egyesnonprofitintézményeket,egyesállamitulajdonúvállalatokatésállamibefolyásalattállóegyéb
szervezeteketisakormányzatiszektorhozsorolnak.EzértazEurópaiUnióbanalkalmazottmódszertanszerintszámított
ESA-egyenlegetakormányzatiszektorraszámoljakiaKSH,ígyezahiánymutatószektorálisterjedelembeniskülönbözik
azállamháztartáspénzforgalmi(GFS)egyenlegétől.

A2021.éviköltségvetésitörvényazeredményszemléletűstatisztikaikorrekciókegyenlegét(ESA-híd)atervezettGDP0,4
százalékában(+213milliárdforintban)határoztameg.TehátennyivelkedvezőbbESAelszámolásúegyenlegettartalmazott
a kormányzati szektorra vonatkozó egyenlegelőirányzat a költségvetési törvényben elfogadott, államháztartásra
vonatkozó,eredtipénzforgalmiegyenlegcélhozképest.Aköltségvetésitörvényévközbenimódosításanemterjedtkiaz
eredményszemléletűstatisztikaikorrekciókvárhatóegyenlegére.A2022.szeptemberébenkiadottEDPjelentésadatai
szerintazESA-híd784milliárdforintvolt2021-ben,azazaGDP1,4százaléka.AtervezettnélnagyobbösszegűESA-híd
többtényezőeltérésérevezethetővissza.

Aközpontialrendszerbenvégrehajtottpénzügyiműveletekösszességében186milliárdforintpénzforgalmiegyenleget
javítókorrekciókateredményeztek.Akorábbiévekbenelszámoltnáljóvalmagasabbösszegű,összesen286milliárdforint
ESA-kiadástcsökkentőtételazEUtranszferekhezkötődőelszámolásokstatisztikaikorrekciója.változásazáprilisbankiadott
előzetesEDPjelentéshezképest,hogyazrrF-hez(HelyreállításiésEllenállóképességiEszköz)kapcsolódóegyenlegjavító
korrekciókakorábbi300milliárdforintról2milliárdforintracsökkentek.

Akormányzatiszektorbasoroltvállalatok,garanciaalapokésnonprofitintézményekegyüttesen852milliárdforinttal
javítottákakormányzatiszektorESAelszámolásszerintiegyenlegét.Anagyösszegűtöbbletkialakulásátegyfelőlagazdaság
újraindításávalkapcsolatos,aközpontiköltségvetéstőlkapottelőlegekéstőkeemelésekeredményezték.AMávholding
átsorolásaakormányzatiszektorbaegyszeri100milliárdforinthiányjavítóstatisztikaikorrekcióteredményezett.

Azadóésadójellegűbevételekheztartozókorrekciókegyüttesenmintegy430milliárdforinttalcsökkentettékazESA-híd
többletét.Anagynegatívértéka2022.évelejénmegvalósultszjavisszatérítéshezkötődik,amelyet2021-benkellett
elszámolniazESA-egyenlegben.AKSHelszámolásaszerint634milliárdforintadóbevételcsökkentőhatásjelentkezett,
főkéntazszjavisszatérítésrevonatkozókormányzatiintézkedéskövetkeztében.Azegyébstatisztikaikorrekciókközül
akifizetett,afelhalmozottésaswapügyletekkamata144milliárdforinttaljavítottaazESAegyenleget.Astandardizált
garanciák(elsősorbanaBabaváróprogrammalkapcsolatostámogatások)94milliárdforinttalcsökkentettékastatisztikai
korrekciók többletét, továbbá egy nonprofit szervezetnek átadott részvénytranszfer 102 milliárd forinttal növelte
aköltségvetésESAkiadásait.
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2.6. AZ ÁLLAMADÓSSÁG ALAKULÁSA

A GDP-arányos bruttó államadósság 2021 végén 76,8 százalékra csökkent (11.ábra).Azadósságrátaa2020.évvégi
79,3százalékhozképest2,5százalékponttalmérséklődött.Azállamadósság-rátacsökkenésénekirányábahatottajelentős
GDP-növekedésésalikvidtartalékok(KincstáriEgységesSzámlaésdevizabetét)mérséklődése:anominálisGDP14,5
százalékponttalnövekedett,míganettófinanszírozásiigénynélvalamivelmérsékeltebbnettóadósságkibocsátásvalósult
meg2021-ben.Mindemellett2021-benazállamadósság-mutatóértékénekcsökkenéséhezhozzájárultazMNB250milliárd
forintososztalékfizetéseis,aköltségvetéslikvidbetéteineknövelésénkeresztül.

2021 végére a devizakötvény-kibocsátások következtében az államadósságon belüli devizaarány némileg tovább 
emelkedett, míg folytatódott a külföldi tulajdon államadósságon belüli arányának mérséklődése.Azállamadósság
KezelőKözpont2021-bentöbbmint900milliárdforintnettódevizakibocsátásthajtottvégre,amelynekkövetkeztében
aközpontiállamadósságdevizaaránya20,6százalékraemelkedetta2020-as19,9százalékosszintről,amiösszhangban
vanazállamadósságKezelőKözpontáltalmeghatározott10-25százalékostoleranciasávval.Azállamadósság-kezelési
stratégiaegyikfőcéljaabelföldifinanszírozáserősítése,aminekköszönhetőenakülfölditulajdonállamadósságonbelüli
arányaa2011ótatartótendenciátfolytatva2021végére31,3százalékracsökkent.AzáKKcélkitűzésévelösszhangban,
a hosszabb kötvények előtérbe kerülésével amagyar államadósság átlagos hátralévő futamideje 2021-ben tovább
emelkedett,évvégénazEKBáltalközöltadatokalapján6,8évvolt,amijelentősnövekedéstjelenta2020-as5,6évről.
Amérsékeltkülfölditulajdonésdevizaarányérdemiszerepetjátszanakakülsősérülékenységcsökkenésében,illetve
hazánkadósságbesorolásánaktovábbraiskedvezőmegítélésében,mígazátlagoshátralévőfutamidőemelkedéseabruttó
finanszírozásiigénycsökkenéseirányábahat.

11. ábra
A bruttó államadósság, valamint azon belül a forint- és devizaadósság, és a külföldi tulajdon arányának alakulása
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3. A 2022. évi államháztartási folyamatok 
várható alakulása

1lásd.Költségvetésijelentés-A2023.éviköltségvetésitörvényjavaslatelemzése,20.oldal,1.keretesírás:A2022-2023-banbevezetésrekerülő
költségvetésiintézkedésekhttps://www.mnb.hu/letoltes/koltsegvetesi-jelentes-2022-06.pdf

3.1. A KORMÁNYZATI SZEKTOR 2022. ÉVI VÁRHATÓ EGYENLEGE

Előrejelzésünk szerint elérhető 2022-ben a kormányzat által kitűzött 6,1 százalékos GDP-arányos eredményszemléletű 
hiánycél.Aköltségvetésitörvény2022-re5,9százalékoshiánycélthatározottmeg,amitaKormánya2021.decemberi
várakozásában 4,9 százalékra csökkentett, majd 2022 szeptemberében 6,1 százalékra emelt. A hiánycél emelését
a különleges földgázkészletek felhalmozása indokolja, amely az Eurostat elszámolása szerint növeli az ESA-hiányt.
Aköltségvetésideficitígyidénvárhatóanalacsonyabblesza2021-es7,1százalékoshiánynál(5.táblázat).Előrejelzésünk
alapjánidénazadóbevételekmagasabbaklehetnekazelőirányzatoknálamagasabbbérdinamikaésfogyasztásbővülés
következtében.Emelletta2023.éviköltségvetésitörvénnyelpárhuzamosanbejelentettadóintézkedések1továbbijelentős
bevételitöbbletetjelentenekazelőirányzathozképest.Anövekvőenergiaárakugyanakkorkedvezőtlenköltségvetési
hatássalbírnak,amelyekreaköltségvetésfolyamatosanintézkedésekkelreagál.

5. táblázat
A kormányzati szektor 2022. évi egyenlege

 
 

Törvényi 
előirányzat

Költségvetés 
szerint 

várható

MNB- 
előrejelzés

Törvényi 
előirányzat

Költségvetés 
szerint 

várható

MNB- 
előrejelzés Eltérés

milliárdforint aGDPszázaléka

1.Központialrendszer
egyenlege -3153 -4350 -4425 -5,6 -6,9 -7,0 -0,1

2.Önkormányzatok
egyenlege -156 238 17 -0,3 0,4 0,0 -0,3

3. Államháztartás 
pénzforgalmi (GFS) 
egyenlege (1+2)

-3 309 -4 112 -4 407 -5,9 -6,5 -7,0 -0,5

ESA-híd -16 239 524 0 0,4 0,8 0,5

5. Kormányzati szektor 
ESA-egyenlege (3+4) -3 325 -3 873 -3 883 -5,9 -6,1 -6,1 0,0

Megjegyzés: A táblázatban kerekítések miatt eltérések adódhatnak. A GDP-arányos értékek eltérő GDP-előrejelzések alapján kerültek 
kiszámításra.
Forrás: 2022. évi költségvetési törvény, 2022. szeptemberi EDP jelentés, MNB 2022 szeptemberi Inflációs jelentés

Prognózisunk a törvényben szereplőnél alacsonyabb gazdasági növekedéssel, de magasabb bérdinamikával és
fogyasztásbővülésselszámol,aminekköszönhetőenazadó-ésjárulékbevételekmeghaladhatjákazelőirányzatot.Idén
avártnálmagasabbkiadások–mintamagasvilágpiaciárakmiattnövekvőenergiaköltségek,anyugdíjkiadások,valamint
akamatkiadások–mellettatervezettnélmagasabbanalakulnakazadóbevételekis,amiahiánycéllalmegegyeződeficitet
eredményezhet2022-ben.AzönkormányzatiegyenlegrevonatkozóvárakozásunkaGDP0,3százalékávalalacsonyabb,míg
astatisztikaikorrekciókravonatkozóelőrejelzésünk0,5százalékkalmagasabbESA-hiányteredményeza2022.szeptemberi
EDPjelentésbenszereplőnél.
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1. keretes írás
Lakossági jövedelemnövelő intézkedések

A központi alrendszer kumulált hiánya augusztus végéig 2.873 milliárd forint volt, ami az éves előirányzat 91 százaléka 
(12.ábra).Aközpontialrendszeradó-ésjárulékbevételeiközel1.600milliárdforinttalmagasabbanalakultakazévelső
8hónapjában,mígaközpontialrendszerkiadásaitöbbmint2.600milliárdforinttalhaladtákmegatavalyiévazonos
időszakiértéket.Akiadásokemelkedéséneknagyobbrészea13.havinyugdíjvisszaépítéséhez–illetveazévelejiszokásos
ésajúliusi, illetvevárhatóannovemberikiegészítőnyugdíjemeléshez–,amagasabbEU-támogatásokkalkapcsolatos
kiadásokhoz,ésaközpontiköltségvetésiszervekkiadásaihozköthető.

A 2022. évi adó és bérintézkedések lakossági nettó jövedelmeket növelő együttes hatása idén meghaladja az 
1.700 milliárd forintot. Agyermekesekadóvisszatérítése,a25évenaluliakszjamentességeazátlagbérig,a13.
havinyugdíj,afegyverpénzésazágazatibéremelésekolyanjelentősintézkedések,amelyektöbbletjövedelmet
juttatnakacsaládokszámára.

Jelentős célzott személyi jövedelemadó intézkedések valósultak meg 2022-ben. Idénévelejénaköltségvetés
szja-visszatérítésselnövelteacsaládoktámogatását,ugyanisaköltségvetésagyermekescsaládokszámáraa2021.
évijövedelmükalapjánbefizetettszemélyijövedelemadójukatazátlagbérmértékéigvisszatérítette.Azintézkedés
költségvetésihatásamintegy660milliárd forintvolt,amiaGDP1százaléka.2022.évelejétőla25 éven aluli 
munkavállalók jövedelmementesülaszemélyijövedelemadómegfizetésealólazátlagbérmértékéig.Akedvezmény
mintegy140milliárdforintot,azazaGDP0,2százalékáthagyjaafiataloknál,ösztönözveamunkavállalásukat.

6. táblázat
A jelentős jövedelemnövelő intézkedések hatása 2022-ben

Intézkedés Bruttó költségvetési hatás Nettó jövedelem

1)Személyijövedelemadóvisszatérítés 660 660

2)ágazatibéremelések 610 382

3)13.havinyugdíj 365 365

4)rendvédelmiszolgálatijuttatás 271 170

5)25évalattiakSzJA-mentessége 140 140

Intézkedések összesen (1+2+3+4+5) 2 046 1 717

12. ábra
A központi alrendszer éven belüli kumulált pénzforgalmi egyenlege
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Forrás: 2022. évi költségvetési törvény, Magyar Államkincstár
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A rendvédelmi és honvédelmi dolgozók hathavi előrehozott többletjuttatásban, míg számos állami dolgozó 
béremelésben részesült 2022-ben. Azeredetileg2023-banesedékesjövedelem-kifizetés(fegyverpénz)2022.elején
valósultmeg.Az intézkedésbruttóköltségvetésihatásameghaladtaa270milliárdforintot,vagyisaGDPtöbb
mint0,4százalékát,ésösszesen170milliárdforinttalnövelteazérintettmintegy75ezerfőelkölthetőjövedelmét.
Akormányzatágazati bérintézkedései(pedagógusok,kormánytisztviselők,szociálisdolgozók,rendvédelmidolgozok,
egyetemioktatókstb.)összesen610milliárdforint,aGDPközel1százalékánakmegfelelőkiadástjelenthetnek
aköltségvetésszámára,amitöbbmint380milliárdforinttalnövelhetiaháztartásokrendelkezésreállójövedelmét.
Akormányzatiszektorbruttómunkabérkiadásai2022.elsőnegyedévébenazelőzőévazonosidőszakáhozképest
18,5százalékkal,fegyverpénznélkül9,2százalékkalemelkedtek.

A 13. havi nyugdíj teljes összegének kifizetése jelentősen javította a nyugdíjasok jövedelmi helyzetét. A13.havi
nyugdíjévelejikifizetéseösszesen365milliárdforintjuttatástjelentettanyugdíjasokszámára.Ezenfelülidénmár
júliusbanmegvalósulta3,9százalékosévközinyugdíjemelés,amitavárhatóinflációalapjánnovemberbenújabb
kiigazításkövethet.

2022 első félévében az eredményszemléletű hiány a féléves GDP 2,8 százaléka volt, ami összhangban alakult az akkor 
érvényben lévő 4,9 százalékos éves hiánycéllal.AzelsőnegyedéveseredményszemléletűhiányanegyedévesGDP3,4
százalékáttetteki,amiakorábbiévekhezképestmagasdeficitnekszámít(13.ábra).Azelsőnegyedévbenjelentősösszegű
egyszerikiadásokateredményezőintézkedések(13.havinyugdíj,afegyveresésrendvédelmiszervekszolgálatijuttatása)
valósultakmeg.AmásodiknegyedévbenaKSHelőzetesadataialapjánmindössze2,3százalékottettkiadeficit.Ez
alegalacsonyabbGDP-arányosnegyedéveshiányakoronavírus-válságkitöréseóta.

2022. első felében jelentős mértékű pénzforgalmi deficitet halmozott fel a költségvetés, az eredményszemléletű 
egyenleg ugyanakkor ennél lényegesen kedvezőbben alakul. Aközpontialrendszerelsőfélévespénzforgalmideficitje
2.892milliárdforintottettki,amia2022.évitörvényielőirányzat92százaléka.Azelsőféléveseredményszemléletűhiány
ennélugyanakkorérdembenkedvezőbbenalakultésafélévesGDP2,8százalékáttetteki,amimindössze893milliárd
forintnakfelelmeg.EnnekalapjánazelsőfélévesESA-deficitközel2.000milliárdforinttalalacsonyabbapénzforgalmi
hiánynál,vagyisennyittesznekkiazelsőfélévtételeihezkapcsolódóstatisztikaikorrekciók(ESA-híd).Ajelentősösszegű
egyenlegjavítókorrekciókdöntő részeaszemélyi jövedelemadó-visszatérítéshez,valamintazuniós támogatásokhoz
kapcsolódó előlegekhez kötődhet. A kifizetett uniós előlegek egy része bár pénzforgalmi kiadáskéntmegjelenik az
államháztartáshiányában,ugyanakkorahozzákapcsolódóreálgazdaságiteljesítésésbevételcsakkésőbbrevárható,így
ezekmögéstatisztikaikorrekciótrendelaKSHésazEurostat.

13. ábra
A költségvetés eredményszemléletű egyenlegének alakulása
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3.2. A KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZIS

Míg a 2021-ben elfogadott 2022. évi költségvetési törvény alapjául szolgáló makrogazdasági prognózis 5 százalék körüli 
gazdasági növekedést vetít előre az idei évre, az MNB szeptemberi előrejelzése 3-4 százalék közötti reálnövekedéssel 
számol. AGDPidőbelilefutásáterőskettőségjellemzi:2022elsőfelébenamagyargazdaság7,3százalékkalnőttazelőző
évazonosidőszakáhozviszonyítva,majdazideiévmásodikfelérenézvejelentősenromlottakanövekedésikilátások. 
Ajegybankelőrejelzéseegyesbelsőkeresletitételek(háztartásokfogyasztásikiadása,közösségifogyasztás)esetében
magasabbaköltségvetésiprognózisnál,ezzelösszefüggésbenanettóexportnövekedésihozzájárulásaazMNBpályájában
negatív,mígaköltségvetésitörvényalapjáulszolgálóelőrejelzésbenpozitív.

A munkaerő-kereslet továbbra is magas, így az idei évben a költségvetés és az MNB előrejelzése egyaránt a foglalkoztatás 
további emelkedésére számít. AzMNBlegfrissebbelőrejelzéseafoglalkoztatásdinamikusabbbővülésévelszámolazidei
évbenaköltségvetésitörvényelőrejelzéséhezképest,amunkanélküliségirátaígyvárhatóan3,5százaléklehet2022-ben.
AzMNBszeptemberiprognózisaszerintanemzetgazdaságibruttóátlagkeresetaköltségvetésivárakozástmeghaladó
mértékben,16,6-16,9százalékkalnőhet2022-ben.Azideiévibérdinamikátazévelejinagymértékűminimálbér-emelés,
azállamialkalmazottakszéleskörétérintőbérfejlesztésekésatovábbfeszesedőmunkaerőpiacikondíciókhatározzákmeg.

A tavaly elfogadott 2022. évi költségvetési törvényt még 3 százalékos inflációval tervezték, míg az MNB szeptemberi 
Inflációs jelentésében 13,5-14,5 százalékos inflációra számít az idei évben.Afogyasztóiárak2022elsőfelében11,7
százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest,majd augusztusban 15,6 százalékra gyorsult az infláció.
AszeptemberiInflációsjelentésszerintugyanakkoranegatívkínálatoldalihatásokmárközéptávonmérséklődhetnek,
továbbáa2022.évelsőfeléreesőjövedelemkiáramlásmiattijelentősfogyasztásbővülésbázishatásaisa2023-asfogyasztói
árindexmérséklődésénekirányábahat.

14. ábra
A negyedéves eredményszemléletű (ESA) és pénzforgalmi egyenleg közötti eltérés
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7. táblázat
A 2022. évi költségvetési törvényben és az MNB 2022. szeptemberi Inflációs jelentésében szereplő makropályák 
összehasonlítása

 
 

2021

Költségvetési törvény MNB Eltérés MNB és  
Költségvetési törvény között

GDP 5,2 3,0 - 4,0 (-2,2) - (-1,2)

Háztartásokfogyasztásikiadása 6 6,0-6,1 0-0,1

Közösségifogyasztás -1,9 2,3-2,7 4,2-4,6

Bruttóállóeszköz-felhalmozás 7,2 3,0-3,6 (-4,2)-(-3,6)

Export 10,5 4,7-5,3 (-5,8)-(-5,2)

Import 10 5,4-6,0 (-4,6)-(-4)

GDP-deflátor 3,8 10,4 6,6

Infláció 3 13,5 - 14,5 10,5 - 11,5

Bruttó keresettömeg 9,8 17,7 7,9

Bruttóátlagkereset 7,7 16,6-16,9 8,9-9,2

ebbőlversenyszektor 7,6 14,1-14,5 6,5-6,9

Foglalkoztatottakszáma 1,1 1,2-1,3 0,1-0,2

ebbőlversenyszektor 1,3 1,8-1,9 0,5-0,6

Forrás: 2022. évi költségvetési törvény, MNB 2022. szeptemberi Inflációs jelentés

3.3. A KÖZPONTI ALRENDSZER PÉNZFORGALMI BEVÉTELEI

A költségvetés központi alrendszerének adó- és járulékbevételei előrejelzésünk szerint 2.545 milliárd forinttal 
magasabban alakulhatnak a törvényi előirányzatnál. Azadóbevételek20százalékkörülibővülésefigyelhetőmegaz
utóbbipárhónapban,amimárnemakoronavírusokoztaalacsonybázis,hanemamakrogazdaságifolyamatokeredménye.
A legjelentősebbemelkedésa jövedelemadókés járulékok, illetveafogyasztásiadóknál jelentkezik:azáfabevételek
augusztusigjelentősnövekedésidinamikátmutattak(15.ábra).

15. ábra
A központi alrendszer adó- és járulékbevételei év/év változásának szerkezete (3 havi mozgóátlag)
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Forrás: Magyar Államkincstár, MNB
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Atársasági adóbevételek170milliárdforinttalhaladhatjákmega2022.éviköltségvetésitörvényelőirányzatát.Azeltérés
amakrogazdaságifolyamatokkedvezőbbalakulásábóladódik,főkéntanagyvállalatibefizetésekvonatkozásában.Azévelső
nyolchónapjábanatársaságiadóbevételek141milliárdforinttalhaladtákmegazelőzőévazonosidőszakánakbefizetését
éselértéka542milliárdforintot.

Apénzügyi szervezetek különadójábólszármazóbevételek253milliárdforinttalhaladhatjákmega2022.éviköltségvetési
törvényelőirányzatát.Azeltéréshátterébenazújonnanbevezetettkülönadóáll,amelyetazévmásodik felétőlkell
befizetniükahitelintézeteknekazállamkincstárba.Akülönadóalapjaahitelintézetáltalbeszedettdíj-ésjutalékbevétel,
mígazadókulcs2022-revonatkozóan10százalék.Augusztusvégéigakülönadó-bevételekelértéka42milliárdforintot,
9milliárdforinttalmeghaladvaazelőzőévelsőfelénekbefizetéséit.

A kiskereskedelmi adóból származó bevételek 87 milliárd forinttal lehetnek magasabbak a költségvetési törvény
előirányzatánál.Atörvényelfogadásaótakétintézkedésisváltoztattaazadónemszabályait.Előbb2022.februárikezdettel
azadónemlegmagasabbkulcsát0,2százalékponttal2,7százalékraemelték.Eztkövetőenamájusiintézkedéscsomag
keretébenazadóalanyokatarrakötelezték,hogyazideiévreesedékesszokásoskiskereskedelmiadómelletta2021.évben
befizetettadójuk80százalékánakmegfelelőösszegetisbefizessenekazállamkincstárba.Azévelsőnyolchónapjában
azadóalanyokmindössze46milliárdforintotfizettekbe,azelőzőéveselszámolásokbólfakadóaddicionálisbefizetések
ésazévielsőadóelőlegekjúliusibefizetéserévén.Azideiévreesedékesadóelőleg-fizetésihatáridőkalegtöbbadóalany
esetébenazévmásodikfeléreesnek.

Abányajáradékbólszármazóbevételek154milliárdforinttallehetnekmagasabbakaköltségvetésitörvényelőirányzatánál.
Ajelentőskülönbségnekkéttényezőjevan:egyrésztabefizetendőadótfőkéntmeghatározófaktor,azenergiahordozók
világpiaciáraaköltségvetésitörvényfeltételeinéljelentősenmagasabbanalakult,másrészteztazadónemetisérintia2022-
23.éviköltségvetésiintézkedéscsomag.Ittakőolajésaföldgázutánfizetendőbányajáradékkulcsokatháromszorosára
emelték.Azelsőnyolchónapban105milliárdforintbányajáradékérkezettbeaköltségvetésbe,abevételeknagyobb
hányadaittisamásodikfélévbenvárható.

Akisadózók tételes adójából(KATA)várhatóbevételek64milliárdforinttalmaradhatnakelaköltségvetésitörvényben
szereplőelőirányzattól.Azelmaradásazadóalanyokszámánakcsökkentésétcélzóintézkedésbőlfakad.Azadóalanyok
számánakszűkítése2022.szeptemberelsejénlépettéletbe,mígköltségvetésibevételihatásaoktóbertőlleszlátható.
Azelsőnyolchónapalattakisadózóktételesadójábólszármazóbevétel144milliárdforintvolt.
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2. keretes írás
A kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) érintő módosítások a költségvetési törvény készítését követően

A KATA szigorítása mögötti legfőbb jogalkotói szándék az utóbbi években a nagyobb vállalkozások körében egyre 
inkább elterjedt adóoptimalizálási gyakorlat felszámolása volt, ami elsősorban amunkaviszony alacsonyabb
adóterhelésmelletttörténőkiváltásárairányult.

A 2022. szeptember 1-től hatályos törvénymódosítás korlátozza az egyszerűsített adónem választására jogosultak 
körét.

1.A változások értelmében csak azok alkalmazhatják a tételes adót, akik kizárólag magánszemélyeknek állítanak 
ki számlát. 

2.Csak főállásban választható a KATA.KorábbanválaszthattákaKATA-tmellékállásúkisadózóként.Esetükben
atételesadómértékeafőszabályszerinti50ezerforinthelyett25ezerforintbankerültmegállapításra.

3.Megszűnik az emelt összegű, a társadalombiztosítás szempontjából magasabb ellátási alapot eredményező 
adómérték választásának lehetősége.Afőállásúkisadózók2014januárjátólválaszthattáka75ezerforintosemelt
összegűadót,amielsősorbananyugellátásszempontjábólmagasabbellátásialapotésszolgálatiidőtbiztosított
számukra.

4.A kisadózó vállalkozások éves bevételére vonatkozó értékhatár 18 millió forintra emelkedik.Abevételiértékhatár
2013-ban6millióforintosszintenkerültrögzítésre,ami2017-benaduplájára,12millióforintraemelkedett.

5.A KATA szerinti adózást csak az egyéni vállalkozók választhatják.Korábbanazegyénivállalkozókonkívülazegyéni
cégek,kizárólagmagánszemélytaggalrendelkezőbetétitársaságokvagyközkeresetitársaságok,és2018-tólaz
ügyvédiirodákisválaszthattákaKATAszerintiadózást.

Az intézkedés becslésünk szerint mintegy 150-200 milliárd forint többletbevételt eredményezhet a költségvetés 
számára. A mintegy 450 ezer kisadózóból várhatóan 100-150 ezer fő folytathatja tevékenységét a KATA új
rendszerében,amiönmagábannagyságrendileg150milliárd forintbevételkiesést jelenthetévesszinten.Ezzel
szembenmásadónemekből,elsősorbanszemélyijövedelemadóbólésjárulékokból300milliárdforintotmeghaladó
összegűbevételisszármazhat,amitellensúlyozhata–jellemzőenmellékállású–vállalkozóitevékenységés/vagyaz
ehhezkapcsolódóadófizetésfeladása.
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8. táblázat
A központi alrendszer részlegesen konszolidált pénzforgalmi bevételei (milliárd forint)

 
 

2022

Törvényi 
előirányzat

Január-
augusztusi 
teljesülés

Előirányzat 
százaléka

MNB-  
előrejelzés

Eltérés: MNB 
- előirányzat

KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEVÉTELEI 18 496 13 236 72% 21 041 2 545

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 960 1 613 82% 2 839 879

Társaságiadó 589 542 92% 759 170

Pénzügyiszervezetekkülönadója 61 42 68% 314 253

Kisadózóktételesadója 237 144 61% 173 -64

Kisvállalatiadó 121 105 87% 152 31

Közműadó 53 27 51% 54 1

Ökoadó 6 3 48% 5 0

Bányajáradék 38 105 277% 192 154

Játékadó 34 30 89% 46 13

Egyébadókésbefizetések 15 13 89% -13 -28

Egyébközpontosítottbevételek 520 364 70% 571 51

Energiaellátókjövedelemadója 55 64 117% 233 178

Cégautóadó 39 29 75% 53 13

Kiskereskedelmiadó 76 46 60% 163 87

rehabilitációshozzájárulás 116 98 85% 137 21

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 7 243 5 496 76% 8 615 1 373

általánosforgalmiadó 5487 4 346 79% 6 774 1286

Jövedékiadó 1296 815 63% 1238 -58

regisztrációsadó 25 11 44% 19 -6

Távközlésiadó 53 38 72% 75 22

Pénzügyitranzakciósilleték 233 180 77% 293 61

Biztosításiadó 115 81 70% 166 51

légitársaságokadója 0 3 0% 13 13

Turizmusfejlesztésihozzájárulás 34 22 65% 38 4

Lakosság befizetései 3 156 1 853 59% 3 133 -23

Személyijövedelemadó 2867 1 620 57% 2759 -107

Illetékbefizetések,egyébadók 199 170 85% 260 62

Gépjárműadó 91 64 70% 113 23

Elkülönített alapok adó és járulékbevételei 441 300 68% 416 -25

Társadalombiztosítási alapok adó és járulékbevételei 5 697 3 974 70% 6 039 342

Szociálishozzájárulásiadóésjárulékok 5537 3852 70% 5847 310

Egyébjárulékokésadók 160 122 76% 191 31

EU-TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 2 386 761 32% 1 614 -772

EGYÉB BEVÉTELEK 573 656 114% 892 320

államivagyonnalkapcsolatosbevétel 276 310 112% 438 162

Központiktv.egyébbevételei 425 161 38% 226 -198

Társadalombiztosításialapokegyébbevételei 35 26 72% 37 2

Elkülönítettalapokegyébbevételei 113 159 141% 191 78

BEVÉTELI TÉTELEK ÖSSZESEN 21 455 14 653 68% 23 548 2 093

Forrás: Magyar Államkincstár, MNB 2022 szeptemberi Inflációs jelentés
Megjegyzés: Részben konszolidált tételek.
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Azenergiaellátók jövedelemadójábólszármazóbevételek178milliárdforinttalhaladhatjákmegaköltségvetésitörvényben
foglaltértéket.Ezazadónemetszinténérintikazújintézkedések.Azenergiaellátókkülönadójaesetébenazadóalanyok
körétbővítettékabioetanol-,ésbioüzemanyag-termelőkkel,anapraforgóolaj-,valamintakeményítőgyártókkal.Ezen
felülaBrentésazUralárfolyamokkülönbözőségébőlszármazónyereségre25százalékoskülönadótvetettekki,amelynek
akulcsátaugusztusban40százalékraemeltek.Augusztusvégéigazadónembőlszármazóbevétel64milliárdforintvolt,
abevételeknagyobbrészénekbeérkezéseebbenazesetbenisamásodikfélévbenvárható.

Acégautóadó-bevételek 13milliárdforinttalhaladhatjákmegazelőirányzatot,mertakiigazításicsomagbanazadó
mértékétátlagosanajelenlegi1,8-1,9-szereséreemelték.Augusztusvégéig29milliárdforintérkezettbeazállamkincstárba,
abevételeknagyobbhányadaszinténamásodikfélévbenérkezikbe.

Akisvállalati adó (KIvA)esetébenabevételekvárhatóan31milliárdforinttallehetnekmagasabbakaköltségvetésitörvény
előirányzatáhozképestamakrogazdaságifeltételekmiatt.Azelsőnyolchónapalatt105milliárdforintKIvAbevételfolytbe.

Arehabilitációs hozzájárulásbólszármazóbevételek21milliárdforinttalhaladhatjákmegavonatkozóelőirányzatot,
amakrogazdaságifolyamatokeredményeként,mígazelsőnyolchónapban98milliárdforintérkezettbeezenasoron.

Azegyéb központosított bevételek 51milliárdforinttalhaladhatjákmegazelőirányzatot.Azelektronikusútdíjbevétel18
milliárdforinttalhaladhatjamega2022.évielőirányzatot,agazdaságikörnyezetköltségvetésitörvénytőleltérőalakulása
miatt.Azidőalapúútdíjbólszármazóbevételekpedig17milliárdforinttalmeghaladhatjákaköltségvetésbenfoglaltakat.
Akülönbségetittisamakrogazdaságifeltételekmagyarázzák.Abírságbevételek16milliárdforinttallehetnekmagasabbak
évvégénazelőirányzathozképest.Azelsőnyolchónapalatt364milliárdforintbevételérkezettazebbenacsoportban
elszámoltbevételekbőlazállamkincstárba.Agazdálkodószervezetekegyéb adóiból és befizetéseibőlszármazóbevétel
viszont28milliárdforinttalalacsonyabbanalakulhatavonatkozóelőirányzathozképest.

Azáltalános forgalmi adóból származónettópénzforgalmibevételvárakozásainkszerint6.774milliárdforintottesz
ki2022-ben,közel1.300milliárdforinttalmeghaladvaatavalyelfogadottköltségvetésielőirányzatot.Azévelsőnyolc
hónapjábanazelőirányzat79százalékateljesült,ésabruttóáfabevételekátlagosan29százalékkalemelkedtekazelőző
évazonosidőszakáhozképest(16.ábra),amiazutóbbi10évlegmagasabbnövekedésidinamikájátmutatja.2012ótaez
azértékátlagosan8-10százalékközöttmozgott.

16. ábra
A bruttó áfabevételek változása az előző év azonos időszakához viszonyítva

Bruttó bevételek év/év változása Év/év változás 12 havi görgetett átlaga
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Forrás: Magyar Államkincstár
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A jövedéki adóbevételekből 2022-ben 1.238 milliárd forint várható, ami 58 milliárd forinttal elmarad a törvényi
előirányzattól.Azeltérésrészbenabbóladódik,hogyfebruártólideiglenesenkétlépésben5majdtovábbi20forinttal
csökkentabenzin és gázolaj literenkénti jövedéki adója abenzinárstopbevezetésévelösszefüggésben.Azintézkedést
év végéigmeghosszabbították, aminek idei költségvetési hatása 100-120milliárd forint kiesés lenne, azonban ezt
ahatásttompítjaakeresletnövekedés.Azüzemanyag-kiskereskedelmiforgalom30százalékkalemelkedettazévelső
héthónapjábanaKSHnaptárhatástólmegtisztítottadataiszerint.Szinténcsökkentiabenzinjövedékiadócsökkentés
okoztabevételkiesést,hogyadohánytermékek jövedéki adója2022júliusábanés2023januárjábanemelkedikazEU-s
szabálynakvalómegfelelésérdekében.Emelkedikatételescigarettaára,akétlépésbenmegvalósulómintegy13százalékos
adóemelésidén15milliárdforinttaljavíthatjaaköltségvetésegyenlegét.Emellettazújdohánytermékekjövedékiadója
isemelésrekerül,közelítveacigarettaszálankéntiárához,amiszinténmintegy15milliárdforintköltségvetésihatással
jár2022-ben.Azenergiatermékek és az alkoholtermékekadójánakjúlius1-jétőlvalóemelésénekköltségvetésihatása
nagyságrendileg5milliárdforintottehetkiidén.

Légitársaságok hozzájárulása bevételisoron 2022-ban13milliárdforintbevételérkezhet.Atavalyiköltségvetésmég
nemszámoltezzelazújadónemmel,amelybőlateljesévesbevétel30milliárdforintlehet.Azújadónemkéntmegjelenő
departuretax,vagyisaMagyarországrólelutazókutánfejenkéntfizetendőadóazeurópaiországokba3.900Ft,mígatöbbi
országba9.750Ft-otteszki,amelynekalanyaaföldikiszolgáló,akiazadóterhettovábbháríthatjaalégitársaságokra.

Biztosítási adóból idén166milliárd forintbevételvárható,51milliárd forinttalmeghaladvaa2022-esköltségvetési
előirányzatot.Ajelentősfelülteljesülésmögöttanagyságrendileg50milliárdforintotkitevőpótadóáll.

Atávközlési adóbólszármazóbevétel2022-benvárakozásainkszerint75milliárdforintotteszki,22milliárdforinttal
meghaladvaatavalyelfogadottköltségvetésielőirányzatot.Avárhatófelülteljesülésmögöttatávközlésiszektortérintő
pótadóáll,aminekidőarányos,erreazévrevártköltségvetésihatása17-20milliárdforintkörülalakulhat.Atávközlési
adóteddigatelefonszolgáltatókfizettékahívásokésazelőfizetőszámokután,azonbanazújtípusúkülönadótfizető
vállalkozásokköreszélesebb,mertkiterjedazinternetszolgáltatókrais.

Apénzügyi tranzakciós illetékbőlszármazóbevételekelőrejelzésünkszerint2022-ben293milliárdforintkörülalakulhatnak,
mintegy60milliárdforinttalmeghaladvaatavalyibevételeketésatörvényielőirányzatot.Azévelsőnyolchónapjában
azelőirányzat77százalékateljesült.Amásodikfélévbenfőkéntatörvényiváltoztatásokkövetkeztében,valamintazév
elsőfelébentapasztaltdinamikavárhatófolytatásamiattabevételeknövekedésétvárjuk.Pénzügyi tranzakciós illeték 
módosításai:abankiutalások6ezerforintosfelsőadófizetésihatára10ezerforintraemelkedik,valamintváltozatlanul
0,3százalékoskulccsalkiterjesztiakormányazértékpapír-tranzakciókrais,amialólaKincstárésaPostaáltalvégrehajtott
tranzakciókképeznekmajdkivételt.Aköltségvetésigyekszikakülföldifintechszolgáltatókatisazadóhatályaalávonni.
APTImódosításavárhatóanfennmaradközéptávonis,hiszenmígabejelentettkülönadóktöbbségénélatörvénybizonyos
időintervallumothatározottmegateljesítésre,addigaPTI-nélnincsvégdátummegadva,ígybevételnővelőhatásávalaz
előrejelzésihorizontunkvégéigszámolunk.

Aszemélyi jövedelemadóbólszármazópénzforgalmibevételekazideielsőnyolchónapban1.620milliárdforintottettek
ki,ami14százalékkalalacsonyabb,mintazelőzőévazonosidőszakában.Anettóbevételekvisszaeséséreazideielső
félévbenkifizetettcsaládiadóvisszatérítésadmagyarázatot,amimintegy660milliárdforinttalmérsékelteanettósított
pénzforgalmiköltségvetésibevételeket.Abruttóadóbefizetésekezzelszembenjelentősmértékbenemelkedtek2022.
elsőfelébenatavalyiévelsőhathónapjáhozviszonyítva.Azideielőirányzataköltségvetésitörvényelfogadásakormég
nemtartalmaztaazadóvisszatérítéshatását,amibárjelentősencsökkentiazideivárhatónettóbevételt,ámeztnagyrészt
ellensúlyozzaakeresettömegvártnáldinamikusabbemelkedése,deavárhatóévespénzforgalmibevételbecslésünk
szerintígyistöbbmint100milliárdforinttalelmaradhatazelőirányzattól.Aköltségvetésielőirányzatugyanakkormár
tartalmaztaa25évalattiakrészlegesadómentességét,amihozzávetőleg130-150milliárdforinttalmérsékelhetiazidei
évbenazérintettfiatalokadóterhét.

Illetékbefizetésbőlésegyébadókbólidén259milliárdforintbevételvárható,61milliárdforinttalmeghaladvaa2022-
esköltségvetésielőirányzatotés35milliárdforinttalmeghaladvaa2021-esbevételeket.Azévelsőnyolchónapjában
azelőirányzat85százalékateljesült,18százalékkalmeghaladvaatavalyiévazonosidőszakánakbevételeit.Azeltérés
nagyrésztamakrogazdaságihelyzetbőlfakad:agazdaságdinamikusélénkülésébőlésazingatlanárakemelkedéséből,
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valamintalakáspiacitranzakciókszámánaknövekedéséből,amelyeka2020-asévvisszaeséseutántavalyésidénelérték
aválságelőttiszintet.

Atársadalombiztosítási és elkülönített alapok adó- és járulékbevételeiazideiévbenérdemben,mintegy316milliárd
forinttalmeghaladhatjákazösszesen6.138milliárd forintoselőirányzatot.Abevételekannakellenérealakulhatnak
magasabban,hogyaköltségvetésitörvényalapjáncsakamásodikfélévtőlésmindössze2százalékponttalcsökkentvolna
amunkáltatóiadó-ésjárulékterhekkulcsa,ezzelszembenaszakképzésihozzájáruláseltörlésével,valamintaszociális
hozzájárulásiadómérséklésévelmegvalósultösszesen4százalékpontosadócsökkentésmárazideiévelejétőlhatályosvolt.
Amunkáltatóibefizetésekígy128milliárdforinttalelmaradhatnakazelőirányzattól,mígamunkavállalóijárulékbevételek
416milliárd forinttalmeghaladhatjákazeredetileg tervezettértéket.Az ideiés jövőévetérintő intézkedésekközül
a népegészségügyi termékadóból,illetveazegyszerűsített foglalkoztatásközterhébőlszármazhatvalamelyestmagasabb,
aGDP0,1százalékátelnemérőtöbbletbevétel.Anépegészségügyitermékadóbefizetéseitegyúttalmérsékli,hogyaz
alkoholositaloktöbbségekikerültazadóhatályaalól,amitellensúlyozamegmaradttermékekrevonatkozósávossáalakítás
ésadóemelés,illetveegyesújtermékkörökadókötelessététele.

Az uniós támogatásokkal kapcsolatos bevételi sorokon 761 milliárd forint került elszámolásra 2022. első nyolc
hónapjában,amiidőarányosanjelentősenelmarada2.380milliárdforintotmeghaladótörvényielőirányzattól.Azonban
aszámlaleadásokkalegyüttmozgóbevételekazelmúltévektapasztalataialapjándöntőrészbenazévmásodikfélévében
szoktakbeérkezni,ígyazidőarányosteljesülésebbenazesetbencsakkorlátozottanmérvadó.Bevételiprognózisunkésaz
előirányzatteljesülésétaszokásosnálnagyobbmértékűnegatívkockázatokövezik,ameddignemszületikmegállapodás
amagyarkormányésazEurópaiBizottságközött.1.614milliárdforintosbevételivárakozásunkbanazzalszámolunk,hogy
azévmásodikfelébenmindaPartnerségiMegállapodás,mindaHelyreállításiTervelfogadásrakerül,ígymegkezdődhet
a2021-2027-esciklushoztartozóforrásoklehívása.

3.4. A KÖZPONTI ALRENDSZER PÉNZFORGALMI KIADÁSAI

Az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi kiadásai előrejelzésünk szerint a költségvetési előirányzatnál 
érdemben, mintegy 2.700 milliárd forinttal magasabban alakulhatnak.Akiadásoknövekedéseelsősorbanaközponti
költségvetési szervek, a nyugellátások és a nettó kamatkiadási soron jelentkeznek. Előbbi esetében az eltérést az
energiaárakjelentősnövekedése,ésakormánytavalyévvégibéremelésiintézkedései,arendvédelmiszolgálatijuttatás
2022-reelőrehozatala,valamintaGazdaság-újraindításiprogramokközpontitartalékánakmagasabbkifizetéseokozza.Míg
anyugdíjkiadásokemelkedéséta13.havinyugdíjteljesösszegénekelőrehozottkifizetéseésaköltségvetésbentervezettnél
magasabbnyugdíjemelésekeredményezik.

Azegyedi, normatív és közmédiának nyújtott támogatási jogcímeknélösszességében576milliárdforintelőirányzat
túllépéstvárunk.Amagasabbkiadásokamegemelkedőenergiaköltségekmiattaközlekedésiközszolgáltatótársaságoknál
jelentkező többletkiadásokatfinanszírozzák, továbbáamegemelkedőenergiaköltségekmiattazenergiaszolgáltató
vállalatokveszteségfinanszírozásaisrészbenennélakiadásitételnéljelentkezhet.valamintakormányzatibérintézkedések
a közszolgáltató vállalatoknál ismegemeltékabérköltséget, ezért a központiköltségvetéstől többlet támogatásban
részesülnekazérintettközszolgáltatótársaságok.Azévelsőnyolchónapjában469milliárdforinttámogatáskifizetésére
kerültsor,amelyatörvényielőirányzat79százaléka.Ígyazáltalunkvártnagyösszegűtöbblettámogatáskifizetéseaz
utolsónegyedévrekoncentrálódik.

Aszociálpolitikai menetdíj támogatásnál előrejelzésünkatörvényielőirányzatnál5milliárdforintalacsonyabbkiadással
számol.Azévelsőnyolchónapjában76milliárdforintkiadásteljesültezenajogcímen,amelyatörvényielőirányzat
63százaléka.Akiadásokamájus-júliusidőszakbangyorsultakfel,ígyaugusztushónapvégéig28milliárdforinttalvolt
magasabbakifizetés,mintazelőzőévazonosidőszakában.

Alakástámogatásokkalkapcsolatoskiadásokelőrejelzésünkszerintközel159milliárdforinttalhaladhatjákmega382
milliárdforintoselőirányzatot,elsősorbanatavalyjanuárjábanindultotthonfelújításiprogramhozkapcsolódókiadások
miatt.Azelsőnyolchónapbeérkezettadataialapjánalakástámogatásikiadásokazelőirányzat98százalékánállnak.Amár
megszűntlakástakarék-pénztári(lTP)megtakarításokhoznyújtottállamitámogatásvárhatóévesértékefolyamatosan
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csökken,2022-banmintegy40milliárdforintlehet.Aháromvagytöbbgyermekesszülőkjelzáloghitel-elengedéseévről
évreemelkedik,2022-benmeghaladhatjaa28milliárdforintot.

ANemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapkiadásielőirányzataiésvárakozásunkatételektöbbségénélösszhangbanvan.
AzAlapkiadásaira685milliárdforintot(ésannaktöbbmintfelétcsaládipótlékkifizetésére)határozottmegaköltségvetési
törvény.Akiadásokidőarányosanazelőirányzat75százalékátértékel.Prognózisunkszerintakiadások37milliárdforinttal
haladhatjákmegazelőirányzatot,melyből16milliárdforintajövedelempótlóéskiegészítőszociálisellátáshozkapcsolódik.
Azeltérésfennmaradó,érdemirészétakorhatáralattiellátásokkiadásaiokozzák,melyeta13.havinyugdíjtervezettnél
gyorsabbüteművisszaépítéseésazévközinyugdíjemelésekindokolnak.

Aköltségvetési intézmények és szakmai fejezetek nettó saját kiadásaazelsőnyolchónapotkövetően5.248milliárdforint
volt,amelyamódosítotttörvényielőirányzat76százalékátjelenti.Azidőarányosszintfelettikiadásteljesítésösszefügg
akormánytavalyévvégibéremelésiintézkedéseivel,arendvédelmiszolgálatijuttatás2022-reelőrehozatalával,aGazdaság-
újraindításiprogramokközpontitartalékánaknagyobbösszegűelőirányzattúllépésével,valamintaMaradványelszámolási
Alapbabeérkezőbefizetésekegyrészénekújraelköltésével.

Aköltségvetésiszervekbevételeiésaközpontiköltségvetéstközvetlenülmegillető,költségvetési szervektől származó 
befizetésekazévelsőnyolchónapjábanmintegy190milliárdforinttallettekmagasabbakazelőzőévazonosidőszakában
megfigyeltértéknél.AköltségvetésitörvényaKözpontiMaradványalapésaMegtakarításiAlapbevételeireelőirányzatot
nemtartalmazott,ennekmegfelelőenazalapokbabeérkezőbefizetésekösszegévelnövekedettaköltségvetésiszervek
bruttókiadásaazeredetitörvényielőirányzatokhozképest.AkétAlapbaegyüttesen866milliárdforintbefizetésérkezett
augusztusvégéig,amagasösszegrészbenatavalyévvégikiadáscsökkentőkormányzatiintézkedéskövetkezménye.

Aköltségvetésiintézményekésszakmaifejezetekbruttó kiadásaiazelsőnyolchónapjábanegyüttesen8.070milliárd
forintrateljesültek,meghaladvaatörvényielőirányzat92százalékát.HaeltekintünkaKözpontiMaradványalapbaés
MegtakarításiAlapbabefizetettösszegektől,akkorabruttókiadásokatörvényielőirányzat82százalékáttettékki.Ez
utóbbiértéklényegébenváltozatlanrészaránytjelenta2021.évelsőnyolchavikiadásirészarányhozképest.változás
abázisidőszakhozképest,hogymígtavalyakoronavírus járványmiattaJárványEllenivédekezésKözpontiTartaléka
előirányzaton volt nagyösszegű előirányzat túllépés, idén a kormány béremelési intézkedéseimiatt a céltartalékok
előirányzatonvalósultmegalegnagyobbösszegűtúllépésatörvényielőirányzathozképest,amelyazintézményekbruttó
kiadásaináljelentkezett.

A költségvetési szervek nettó saját kiadásaira vonatkozó éves prognózisunk 1.620 milliárd forinttal magasabb
aköltségvetésitörvényelőirányzataibóllevezethetőnettókiadásnál.Azeltéréstartalmazzaamárteljesültaddicionális
kiadásnövelő intézkedések hatásait (pl. béremelések, fegyverpénz-kifizetés előrehozatala, a Gazdaság-újraindítási
programoktartalék-előirányzateddigmegvalósulttúllépése).Azévvégénvégrehajtásrakerülakormánynyárelején
megjelent542milliárdforintösszegűkiadáscsökkentőintézkedése,amielsősorbanaharmadiknegyedévbenfogjavissza
aköltségvetésikiadásokat.
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9. táblázat
A központi alrendszer részlegesen konszolidált pénzforgalmi kiadásai (milliárd forint)

 
 

2022

Törvényi 
előirányzat

Január-
augusztusi 
teljesülés

Előirányzat 
százaléka

MNB- 
előrejelzés

Eltérés (MNB – 
előirányzat)

ELSŐDLEGES KIADÁSI TÉTELEK 23 343 16 543 71% 26 038 2 696
Egyedi, normatív és közmédiának nyújtott 
támogatások 590 469 79% 1 166 576

Szociálpolitikai menetdíj támogatás 120 76 63% 115 -5
Lakásépítési támogatások 382 375 98% 541 159
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 685 516 75% 722 37
Központi költségvetési szervek és fejezetek 
nettó saját kiadásai 6 937 5 248 76% 8 557 1 620

EU-támogatásokkal kapcsolatos kiadások 3 001 2 246 75% 3 010 9
Helyi önkormányzatok támogatása 873 716 82% 1 072 199
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 565 396 70% 588 23
Központi tartalékok 894 0 0% 159 -734
Egyéb kiadások 1 074 650 61% 1 127 53
Elkülönített alapok kiadásai 557 332 60% 586 29
GFA–Passzívkiadások 105 66 63% 109 4
GFA–Startmunkaprogram 120 85 71% 128 8
Egyébkiadások 332 180 54% 349 17
Társadalombiztosítási alapok kiadásai 7 665 5 521 72% 8 395 730
NyA–Nyugellátások 4 163 3153 76% 4748 585
EA–rokkantsági,rehabilitációsellátások 301 226 75% 338 36
EA–Pénzbeliellátások 586 404 69% 626 40
EA–Gyógyító-megelőzőellátások 2 123 1 436 68% 2209 86
EA–Gyógyszerkasszanettókiadásai 344 210 61% 335 -9
Egyébkiadások 148 91 62% 139 -9
NETTÓ KAMATKIADÁSOK 1 265 982 78% 1 934 669
KIADÁSI TÉTELEK ÖSSZESEN 24 607 17 526 71% 27 972 3 365
EGYENLEG -3 153 -2 873 91% -4 425 -1 272

Forrás: 2022. évi költségvetési törvény, Magyar Államkincstár, MNB 2022 szeptemberi Inflációs jelentés

Ahelyi önkormányzatok támogatásaazévelsőnyolchónapjában716milliárdforintotfordítottaköltségvetés,amely
atörvényielőirányzat82százaléka.AszeptemberiInflációsJelentésselkonzisztensprognózisunk1072milliárdforint
központitámogatássalszámol,egyfelőlatartalékelőirányzatokbólvégrehajtottátcsoportosításokmiatt,másfelölegyéb,
elsősorbanfelhalmozásicélútöbblettámogatásokatbiztosítókormányhatározatokvégrehajtásábóladódóan.
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3. keretes írás
A rezsicsökkentés módosítása és egyéb energiaügyi intézkedések a költségvetési törvény elkészítését követően

Az energiaárak ugrásszerű emelkedése jelentős teher a költségvetés számára.Míg2021másodikfelétmegelőzően
aszabadpiacienergiaárakarezsicsökkentettárközelébenalakultak,arezsicsökkentésfenntartásánakköltségei
alacsonyabbakvoltak.Ezzelszembenakétlegfőbbenergiatermék,aföldgázésavillamosenergiavilágpiaciára
jelentősmértékbenemelkedettaválságelőttiszintekhezképest.Azintézkedésekhiányábanamagasenergiaárak
fennmaradása esetén a földgáz és villamosenergia tekintetében együttesen akár 1.600milliárd forint körüli
többletkiadástjelenteneaköltségvetésszámára2022-ben.

A kormány július 21-i rendelete szerint a lakossági gáz és villamosenergia hatósági árai eltörlésre kerültek az 
átlagfogyasztás feletti részre, és a tényleges piaci árnál kedvezőbb, ugyanakkor az energiapiaci folyamatokat jobban 
tükröző lakossági piaci ár került bevezetésre. Ajúlius21-énközzétettrészletszabályokalapjánaugusztus1-jétől
akövetkezőfőváltozásoklépnekéletbe.Avillamosenergiaeseténazországosévesátlagosháztartásifogyasztásnak
megfelelő2.523kWhalattiszintekentovábbraisakorábbi36,9Ft/kWhhatóságiáronvehetőigénybeaszolgáltatás,
efölöttazonbana70,1Ft/kWhlakosságipiaciárlépérvénybe.Aföldgázkorábbi102Ft/m3-eshatóságiáraévi
1.729m3-esfogyasztásigérvényesül,azeztmeghaladófogyasztásutánapiaciárakatjobbantükröző747Ft/m3-es
magasabbszabályozottárkerülfelszámolásraarendeletértelmében.

A lakossági energiafogyasztás támogatására fordított költségvetési kiadás az intézkedés következtében idén 
210 milliárd forinttal, míg jövőre mintegy 430 milliárd forinttal lehet alacsonyabb.Arendeletbenmeghatározott
lakosságipiaciáraknegyedéventefelülvizsgálatrakerülnek,azaugusztusihatállyalbevezetetttarifák2022.december
31-igérvényesek.

A Kormány az energiaintenzív termelői tevékenységet folytató kis- és közepes vállalkozások számára két év alatt 
összesen 200 milliárd forint működési és beruházási támogatásról is döntött.Atámogatásidén100milliárdforintot
tehetki,amelybőlaKormány75milliárdforintotaműködésiköltségeknövekedésénekkompenzálására,éstovábbi25
milliárdforintotakkv-kenergiahatékonyságiberuházásainaktámogatásárafordít.A200milliárdforintoselkülönített
összegből2023-banszintén100milliárdforintothasználnakfelakkv-ktámogatására.Kidolgozásalattálltovábbá
azenergiaintenzíviparinagyvállalatoktámogatásátcélzógyármentőprogram.

Az európai- és világpiac energiaárak szélsőséges kilengései miatt az MVM Csoport a halasztott fizetés lehetőségéről 
kötött megállapodást a Gazprommal,ami jelentősenbővítia társaságfinanszírozásimozgásterétés likviditási
biztonságát.Ahalasztottfizetésre2022októberétől2023márciusáig,egy szerződésben rögzítettár felettvan
lehetőség,azígykeletkezetthátralékmegfizetéseháromrészletben2026-igesedékes.

Az MVM csoport továbbá 800 millió köbméter párnagáz letermeléséről döntött a hajdúszoboszlói tárolóból, 
amelynek hasznosítása hozzájárulhat a rezsicsökkentés fenntartásához, és új energiabiztonsági fejlesztések
megvalósításáraadlehetőséget.Apárnagázletermelésévelpárhuzamosanatársaságazsanaitárolókapacitásának
növelésétéskompresszorteljesítményekbővítéséttűztekicélként,valamintahajdúszoboszlóitárolóesetében
aszén-dioxid-tárolásésmásalternatívenergetikaihasznosításlehetőségeitvizsgálja.
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Hozzájárulás az Európai Unió költségvetéséhez kiadási előirányzaton augusztus végéig 396milliárd forint kiadás
jelentkezett, amely a költségvetési törvény előirányzatának 70 százaléka. A befizetési kötelezettség emelkedésével
számolunk, amelyet az okoz, hogy amagyar gazdaság növekedési üteme tavalymeghaladta az előzetesen vártat,
ezértmegnövekedettMagyarországGNIelszámolásszerintirészesedéseazEurópaiUnióban.Aktuáliselőrejelzésünk
aköltségvetésielőirányzatnál23milliárdforinttalmagasabbkiadássalszámol.

A központi alrendszer egyéb kiadásai 1.127 milliárd forint körül alakulhatnak idén,ezazösszeg53milliárdforinttal
magasabbaköltségvetésitörvénybenszereplőazonostípusúkiadásokösszegénél.Ezenbelülazállamivagyonkezelés
kiadásainál63milliárdforinttöbbletkiadástvárunk,ugyanakkorazállamikezességvállalássalkapcsolatoskiadásoknál20
milliárdforintmegtakarítássalszámolunkévesszinten,tekintettelazelsőnyolchavialacsonyteljesülésre.

AköltségvetésitörvényKözponti tartalék előirányzataiegyüttesen894milliárdforinttartalékkeretettartalmaztak,amiből
azévutolsónégyhónapjára159milliárdforintállakormányzatrendelkezésre.Akormány2021végénaz5,9százalékos
GDP-arányoshiánycél4,9százalékracsökkentésérőlhatározott.AkiadáscsökkentőintézkedésekrészekéntaBeruházási
Alap550milliárdforintoskeretösszegből400milliárdforintotzároltak,ígyaközpontitartalékokösszege494milliárd
forintra,atervezéskorfeltételezettGDP0,9százalékáramérséklődött.Aközpontitartalékelőirányzatokközülatúlléphető
tartalékelőirányzatok(Gazdaság-újraindításiprogramokközpontitartaléka,aJárványellenivédekezésközpontitartaléka
ésCéltartalékokelőirányzata)túllépésrekerültek,atúlnemléphetőtartalékokbólaszeptembertőlrendelkezésreálló
előirányzategyüttesen159milliárdforint.

Azelkülönített állami pénzalapok kiadásainbelülaFoglalkoztatásiAlappasszívkiadásainálmintegy4milliárdforinttal
magasabb lehetakiadásazelőirányzatnál.Azelső félévbenakedvezőmunkaerőpiaci folyamatoknakköszönhetően
akiadásokmindösszeazelőirányzat63százalékátértékel.

AközpontiköltségvetésStart munkaprogramra fordított kiadásai2022elsőnyolchónapjában18milliárdforinttalmaradtak
elatavalyiévazonosidőszakánakkifizetéseitől.Azelsőfélévvégéig85milliárdforinttámogatáséstámogatási-előleg
kifizetésérekerültsor.Tavalyaközfoglalkoztatásközvetlenkiadásaimintegy130milliárdforintottettekki,ésidénatavalyi
kiadáshozképestnéhánymilliárdforintmegtakarításraszámítunk.

A társadalombiztosítási alapok kiadásai 2022 augusztus végéig összesen 5.521 milliárd forintot tettek ki, ami a tárgyévi 
előirányzat 72 százalékának felel meg.Anyugdíjakésnyugdíjszerűellátásokesetén13százalékkalhaladjákmegateljesített
kifizetésekazelőirányzatokidőarányosösszegét,amielsősorbana13.haviellátásfebruárifolyósításánakésaköltségvetést
megalapozómakrogazdaságivárakozásokatmeghaladónyugdíjemelésekkövetkezménye.Agyógyító-megelőzőellátások
kiadásaivalamelyestmagasabbakvoltak,mígagyógyszerkasszaegyenlege,éstovábbimástermészetbeniellátásokkiadásai
elmaradtakazelőirányzatokidőarányosszintjéhezképest.

Az Egészségbiztosítási Alap konszolidált kiadásai 2022 augusztus végén elérték az 2.361 milliárd forintot, ami a teljes 
évre előirányzott kiadások 68 százaléka. Az Alapból folyósított pénzbeli ellátások kiadásai 2 százalékkal haladják
meg az előirányzatok időarányos összegét, ami a költségvetéstmegalapozó várakozásokatmeghaladóbérdinamika
ésamérsékeltebbjogosultilétszámnövekedéseredőjekéntadódik.Arokkantságiésrehabilitációsellátásokkiadásai
a nyugdíjemelések következtében 8 százalékkal voltak magasabbak augusztusban az időarányos előirányzatnál.
Atermészetbeniellátásokrafordítottkiadások–agyógyító-megelőzőellátásokkivételével–elmaradnakazidőarányos
előirányzatokhozképest.

A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások 1.436 milliárd forintot tettek ki 2022 augusztus végén, ami az 
éves előirányzat közel 68 százaléka.Agyógyító-megelőzőellátásokkiadásielőirányzataazelőzőévhezképestjelentős
mértékben,556milliárdforinttalemelkedett2022-ben.Azeltérésabbóladódik,hogya2021.éviköltségvetésnem
tartalmaztaazállamiésönkormányzatifenntartásúegészségügyiintézményeknélfoglalkozatottorvosok2021-benkezdődő
többlépcsősbérfejlesztéséhez,valamintavállalkozásiformábanműködőháziorvosiésfogorvosipraxisokbértámogatásához
köthetőkiadásokat,mígazideitörvénymárszámolezenintézkedésekhatásaival.Előrejelzésünkmintegy86milliárd
forinttalhaladjamega2022.évielőirányzatot,amielsősorbanazegészségügyiszolgáltatásokhozkapcsolódódologi
kiadásokemelkedéséhezköthetőfolyamatosannövekvőinflációkövetkeztében.
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A gyógyszerkassza nettó kiadása 210 milliárd forint volt 2022 augusztus végén, ami az előirányzat 61 százalékának felel 
meg.Előrejelzésünkszerintanettókiadások9milliárdforinttalmaradhatnakelazelőirányzattól,melykülönbségelsősorban
amagasabbbruttóbevételekhezköthető,mígarendelkezésreállóadatokalapjánazéveskifizetésekfeltételezhetően
elmaradnakazelőirányzottösszegtől2022végéig.

Az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzbeli ellátások kiadásai 404 milliárd forintot tettek ki 2022 augusztus végén, 
ami az előirányzatok 69 százaléka.éveselőrejelzésünkszerintapénzbeliellátásokkiadásaiösszesen40milliárdforinttal
haladhatjákmegazelőirányzatokat,ugyanakkorajogosultaklétszámánakakorábbifeltevésünkhözképestmérsékeltebb,
évvégéigkitartódinamikájaérdembenmérsékelhetieztazeltérést.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátások jogcímen 226 milliárd forint került kifizetésre 2022 augusztusáig, ami az éves 
előirányzat 75 százalékának felel meg.Azelőirányzat időarányosösszegéhezmért12százalékoseltéréselsősorban
a 13. havi ellátás februári folyósításához és a korábban tervezettnél nagyobbmértékű nyugdíjemeléshez köthető.
Előrejelzésünk36milliárdforinttalmagasabbkiadássalszámol2022-ben,melybőlmintegy14milliárdforinta13.havi
nyugdíjtervezettnélgyorsabbüteművisszaépítésével,további26milliárdforintpedigelsősorbanamagasabbinflációs
várakozásokkövetkeztébenszükségesindexálássalmagyarázható,amitrészbenellensúlyozajogosultaklétszámának
acsökkenése.

A Nyugdíjbiztosítási Alap esetén 4.170 milliárd forint kiadást tervez a 2022. évi költségvetési törvény, melyből 3.157 
milliárd forint, az előirányzatok közel 76 százaléka került kifizetésre augusztus végéig.Azelőirányzatok időarányos
összegéhezképestkialakulttöbbletkiadásazAlapbólfolyósítottnyugellátásoksorainjelentkezett,mígazegyéb kiadások 
valamelyestalacsonyabbanalakultak.AzAlapbólfolyósítottnyugellátásokösszege2022augusztusáig521milliárdforinttal,
közel13 százalékkalhaladtamegazelőzőévazonos időszakára jutóértéket.Előrejelzésünk szerintanyugellátások
kiadásainakévesösszege630milliárdforinttallehetmagasabbatavalyinál.Ajelentőseltérésazalábbifolyamatokra
vezethetővissza:

•Aköltségvetésivárakozásokatmeghaladóáremelkedéskövetkeztében2021 júniusában 0,6 százalékos, novemberben 
pedig 1,2 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntöttakormány,melyekáthúzódóhatása52milliárdforintra
becsülhető2022-ben.

•  2022 januárjában 5 százalékos év eleji nyugdíjemelésvalósultmeg,amitjúliusban további 3,9 százalékos kiegészítő 
emeléskövetett.Azoktóber5-énmegjelentkormányrendeletértelmébennovemberben újabb 4,5 százalékos 
kiegészítő emelésre kerül sor.A2022-beneddigvégrehajtottnyugdíjemelésekköltségvetésihatásaévesszinten
közel370milliárdforintrabecsülhetőaNyugdíjbiztosításiAlapbólfolyósítottellátásokesetén,melybőlmintegy164
milliárdforintotteszkiajúliusiemelés.Azoktóber5-énmegjelentkormányrendeletszerinttovábbi4,5százalékos
kiegészítőemelésrekerülsornovemberben,melynekköltségvetésihatásamintegy200milliárd forint lehetaz
Alapbólfolyósítottellátásoktekintetében.

•Akiadásokelőzőévhezképestiemelkedéséhezjelentősmértékbenhozzájárult,hogy2022februárjában–azeredeti
kormányzatiterveknélgyorsabbütemben–teljes egyhavi összegben visszaépítésre került a 13. havi nyugdíj.Egy
évvelkorábbanajanuáriellátás25százalékakerültkifizetésreazarrajogosultakszámára,ésa2022.éviköltségvetés
tervezésekormégcsakahaviellátás50százalékánakmegfelelőösszegű13.havijuttatássalszámoltakormány.
Azintézkedésköltségvetésihatásaösszesen334milliárdforintvoltaNyugdíjbiztosításiAlapbólkifizetettellátások
esetében,melynektöbbmintafelévelnemszámoltaköltségvetésitörvény.

•  A 2022. évi költségvetési törvény 68 milliárd forint nyugdíjprémium folyósítását irányozta elő a Nyugdíjbiztosítási 
Alap terhére, azonban a legfrissebb reálgazdasági várakozások alapján mintegy 20-25 milliárd forint összegű 
kifizetés várható a kormánydöntés alapján. A nyugdíjtörvény szerint akkor kerülhet sor nyugdíjprémium
kifizetésére,haaGDPváltozatlanáronszámítottnövekedésénekvárhatómértékemeghaladjaa3,5százalékot,és
azállamháztartáseredményszemléletűegyenlegcéljavárhatóanteljesülnifogatárgyévrevonatkozóan.Ajogszabály
értelmébenanyugdíjprémiumösszegeanovemberiellátásegynegyedének(delegfeljebb20ezerforint)ésavárható
reálnövekedés3,5százalékotmeghaladórészénekaszorzataként(delegfeljebbnégyszerese)adódik.Azoktóber
5-énmegjelentkormányrendelet0,5százalékosszorzószámotállapítottmeg,ígyajogosultaknakfizetendőprémium
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maximálisösszege10.000forint.ANyugdíjbiztosításiAlapterhérefolyósítottöregségiéshozzátartozóiellátásokban
részesülő személyeken túla rokkantságiés rehabilitációs, valamintakorhatáralattiellátásokban részesülők is
jogosultakaprémiumra,amitovábbimintegy3milliárdforintkiadástjelentaköltségvetésszámára.

•Akiadásokemelkedéséhezhozzájárulttovábbáaz átlagos ellátások növekedéseacserélődésihatáskövetkeztében,
ugyanakkor a kiadásokmérséklődésének irányábahatottaz ellátásra jogosultak létszámának csökkenése, ami
elsősorbana2022. január 1-től 65 évre emelkedő öregségi nyugdíjkorhatár következménye.

Anyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások (nyugellátások,korhatáralattiellátások,rokkantsági-ésrehabilitációsellátások)
kiadásaiösszesen3.449milliárdforintottettekki2022augusztusvégén,ami570milliárdforinttalmagasabbazelőző
évazonosidőszakárajutókifizetésekösszegénél,éstöbbmint13százalékkalhaladjamegazidőarányoselőirányzatok
összegét.

Azuniós támogatásokkal kapcsolatos kiadások2.246milliárdforintottettekki2022.augusztusáig,amia3.000milliárd
forintoselőirányzatközel75százaléka.Akifizetésektöbbmintkétharmadakapcsolódhatottelőlegekhez.Amennyiben
akormánybenyújtottterveitelfogadjaaBizottság,teljesülheta2022-esunióskiadásokravonatkozóelőirányzat.

A2014-2020-as uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó Széchenyi 2020 programok,valamintavidékfejlesztésiProgram
esetébena2021és2022-esátmenetiévekmeghirdetettpályázatainakértékeaugusztusvégéremegközelítettea13.500
milliárdforintot.A2014-2020-asciklushoztartozókifizetésekmintegy12.060milliárdforintottettekkianyolcadikhónap
végén,míga2021-2027-esSzéchenyiTervPluszkeretprogramelőlegkifizetései760milliárd forint föléemelkedtek.
AzEurópaiBizottságugyanakkoregyelőremégnemfogadtaela2021-2027-eshazaioperatívprogramokattartalmazó
PartnerségiMegállapodást.

Abruttó eredményszemléletű kamatkiadásprognózisunkszerintaGDP2,8százalékáraemelkedhet2022.évvégén,
amimeghaladjaazeredetitörvényielőirányzatot.Akamatkiadásokemelkedésétfőkéntazállampapír-piacihozamok
emelkedése okozza, aminek a hatását visszafogja, hogy az államadósság lejáratának hosszítása következtében az
államadósságcsakmintegynegyedeszármazikújkibocsátásból2022-ben,mígamegnemújítottadósságelemekreazelmúlt
évekrejellemzőalacsonyabbkamatokatkellfizetni.Anettó pénzforgalmi kamatkiadásokazegészéveselőirányzatmintegy
78százalékáttettékki2022elsőnyolchónapjában,azonbanazévhátralévőfelébenvárhatónagyobbkamatfizetések
következtébenazévvégénkumuláltkamatkiadásmeghaladhatjaazelőirányzatot.Prognózisunkatörvényielőirányzatot
érdembenmeghaladónettókamatkiadássalszámol,amitamagasabbkamatbevételekrevonatkozóvárakozásunkmellett
amagasabbbruttókamatkiadásravonatkozóelőrejelzésünkmagyaráz.

3.5. AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZER EGYENLEGE

Ahelyi önkormányzatok pénzforgalmi egyenlegeaköltségvetésbenszereplőtervekszerint156milliárdforinthiányt
mutathat2022-ben.AszeptemberiInflációsjelentéshezkészítettprognózisunk17milliárdforintpénzforgalmitöbblet
kialakulásávalszámoltidénre.Aköltségvetésitörvénytervezésekorvártnálkedvezőbbegyenlegalapvetőenaközponti
költségvetéstől kapott magasabb összegű támogatás következménye. Az alrendszer eredményszemléletű hiánya
várakozásunkszerintatavalyiévihezhasonlóanenyhetöbbletetmutathat.

3.6. A STATISZTIKAI KORREKCIÓK (ESA-HÍD)

A 2022. évi költségvetési törvény -16 milliárd forintnak megfelelő ESA-elszámolás szerinti statisztikai korrekció
feltételezésévelkerültelfogadásra,ekkoraösszeggelnövelveapénzforgalombankialakulóhiányt.AKSHaszeptember
30-ánkiadottEDPjelentésébena2022.évreközöltelőrejelzésmár239milliárdforintpénzforgalmiegyenlegetjavító
statisztikaikorrekcióvalszámolt.AszeptemberiInflációsjelentésselkonzisztenselőrejelzésünk524milliárdforintnyi,deficit-
csökkentőstatisztikaikorrekcióvalszámol2022-re.Aszemélyijövedelemadóvisszatérítéséhez,kapcsolódóanmintegy660
milliárdforintpénzforgalmiegyenlegetjavítókorrekcióvalszámolunk.várakozásunkszerintazuniósprogramokhoztartozó
statisztikaikorrekciókapénzforgalombanelszámoltuniósbevételekéskiadásokegyenlegétmintegy395milliárdforinttal
azalacsonyabbESAdeficitirányábamódosítja.Akormányzatiszektorbabesoroltszervezeteknettókiadásaimintegy740
milliárdforinttalnövelhetikakormányzatiszektoreredményszemléletűegyenlegénekdeficitjét.Azegyébkorrekciók
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közülaBabaváróhitelhezkapcsolódótranzakciókmintegy30milliárdforinttalnövelikazESAkiadásokat,aszéndioxid
kvótákértékesítésébőlszármazóbevételektovábbi175milliárdforintESAbevétel-csökkenéstokozhatnak.Ugyanakkor
akamatbevételekéskamatkiadásokstatisztikaikorrekcióiegyütt330milliárdforinttalmérséklikapénzforgalomban
kialakulónettókamatkiadást.

3.7. AZ ÁLLAMADÓSSÁG 2022-BEN VÁRHATÓ ALAKULÁSA

A pénzügyi számla adatok alapján 2022 első félévének végén a GDP-arányos bruttó államadósság 77 százalék volt (17. 
ábra).Azadósságrátaazelőzőévazonosidőszakáhozképest0,6százalékponttal,míga2021.évvégiértékhezképest0,2
százalékponttalemelkedett.Azállamadósságemelkedésétazelsőfélévbenaközel2700milliárdforintotkitevőmagasnettó
kibocsátásokozta,mígadinamikusGDP-növekedésrészbenellensúlyoztaarátanövekedését.Aközpontiállamadósság
devizaaránya2022.másodiknegyedévében23,1százalékraemelkedettatavalyévvégi20,6százalékról,adevizakötvény-
kibocsátásokkövetkeztében.

A szeptemberi Inflációs jelentésünkkel konzisztens előrejelzésünk szerint a költségvetési hiánycél teljesülése esetén 
a GDP-arányos bruttó államadósság 2022. év végére 76,0 százalékra csökkenhet a tavaly év végi 76,8 százalékról. 
Idén az államadósság-ráta a nominálisGDPdinamikus bővülése, az évmásodik felében várhatóan visszafogottabb
adósságkibocsátás, valamint a kormányzati betétek állományának mérséklődése következtében csökken az áKK
kibocsátásitervénekteljesüléseesetén.Azállamadósság-rátaértékeazelőrejelzésihorizontonéventeátlagosanközel
1,5százalékponttalcsökkenhet,így2024végére72százalékközelébemérséklődhet.

Előrejelzésünk szerint 2022-ben az érdemi devizakibocsátás következtében a központi költségvetés adósságán belül 
a devizaarány az év végén 25,5 százalék lehet.Idénisfolytatódhatalakosságiállampapírok,azonbelülazinflációkövető
papírokirántikereslet.Ahosszabbfutamidejűállampapírokarányánakemelkedésekövetkeztébenamagyarállamadósság
átlagoshátralévőfutamidejénektovábbiemelkedéséreszámítunk.

17. ábra
Negyedéves GDP-arányos bruttó államadósság és a központi adósság devizaaránya
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4. Költségvetési szabályoknak való 
megfelelés

2MagyarországAlaptörvénye,36.cikk(4)-(5),37.cikk(2)-(3).
3MagyarországAlaptörvénye,36.cikk(6),37.cikk(3)
4MagyarországAlaptörvénye,48-54.cikk
52011.éviCXCIv.törvényMagyarországgazdaságistabilitásáról,4.§(2a)
62011.éviCXCIv.törvényMagyarországgazdaságistabilitásáról,3/A.§(2)b)
7ATanács1466/97/EKrendelete,5.cikk(1),6.cikk(3),9.cikk(1),10.cikk(3);ATanács1467/97/EKrendelete,3.cikk(5),5.cikk(2)
82022 European Semester - Spring Package, Európai Bizottság, 12. oldal, https://ec.europa.eu/info/system/files/2022_european_semester_
spring_package_communication_en.pdf

A magyar államháztartásra a 2021-2022-es költségvetési években összesen nyolc költségvetési szabály vonatkozik, 
amelyből négy magyar, négy pedig európai uniós kritériumot támaszt a hazai költségvetési gazdálkodás elé, amelyek 
közül csak a hazai, Stabilitási törvényben szereplő adósságszabály effektív ebben az időszakban.Aszabályokközött
kéthelyenátfedésvan,ezek:amaastrichti3százalékoshiánykritérium,illetveaközéptávúköltségvetésicélravonatkozó
szabály.AmásikkétmagyarszabályazAlaptörvényadósságszabálya,illetveaStabilitásitörvényadósságszabálya.Acsak
európaiuniósjogrendbenfelmerülőelőírásokpedigakiadásiszabály,valamintamaastrichtiadósságszabály.

AzAlaptörvény adósságszabályáttekintveahazaiállamadósság-rátamindvégigaGDP50százalékafelettalakul, így
a szabály értelmében az adósságráta csökkenése szükséges.2 Az adósságszabálynak valómegfelelés a költségvetés
elfogadásának feltétele, amit aKöltségvetési Tanács vizsgál.A2021. évi költségvetési törvény2020-banúgy került
elfogadásra,hogyazazállamadósság-rátavárhatócsökkenésétazakkorikilátásokszerinttartalmazta,ígyaszabálynak
valómegfelelésbiztosítottvolt.Amentesítésizáradékokalapjánaszabálybanfoglaltaktólazonbanévközbenellehet
térni,amennyibenanemzetgazdaságtartósésjelentősvisszaesésekövetkezikbe,illetvekülönlegesjogrendbevezetése
válikszükségessé.3Tartósésjelentősgazdaságivisszaeséskéntkellértelmezniabruttóhazaitermékreálértékénekakár
egyévescsökkenését,mígkülönlegesjogrendnekminősülarendkívüliállapot,aszükségállapot,amegelőzővédelmi
helyzet,aterrorveszélyhelyzet,aváratlantámadás,illetveaveszélyhelyzet.4Akoronavírus-járványnyománkialakuló
válság,valaminta2022-benkirobbantukrajnaiháborúkövetkeztébenelrendeltveszélyhelyzetéletbeléptetteamentesítő
záradékot,amiatavalyiésazideiévbenisfelülírtaazadósságszabályt.Azadósságrátaezzelegyüttis2,5százalékponttal
csökkent2021-ben,valamintvárhatóanazideiévbenugyancsakmérséklődik,ígyaszabálymindkétévbenteljesülne.

AzállamadósságravonatkozómásikhazaiköltségvetésiszabályaStabilitásitörvényadósságszabálya.Azelőírásaztírjaelő,
hogyaGDP-arányosadósságrátánakazeurópaiuniósszabályokérvényesítésemellettéventelegalább0,1százalékponttal
csökkenniekell.5Azadósságrátaatavalyiévben2,5százalékponttalmérséklődött,valamintazideiévbentovábbimintegy
0,8százalékponttalcsökkenhet,amimegfelelaStabilitásitörvénybenfoglaltadósságszabályelőírásának.

Ahazaiésuniósköltségvetésikeretrendszerbenegyarántszereplőmaastrichti hiánykritériumelőírja,hogyakormányzati
szektoreredményszemléletűhiányanemlehetmagasabbaGDP3százalékánál.6Ahazaiköltségvetés2021.évihiánya
aGDP7,1százalékalett,amiugyanmagasabbazelőírásbanrögzítettküszöbértéknél,deamaastrichtihiánycélramindaz
európaiuniós,mindahazaiköltségvetésikeretrendszerbenvonatkozikmentesítésizáradék.AzEU-banéletbeléptetett
általánosmentesítésizáradékaköltségvetésegyenlegérevonatkozóreferenciaértéktől,valamintaközéptávúköltségvetési
céltólésazahhozvezetőkorrekcióspályárólvalóátmenetieltéréstengedélyezi,feltéve,hogyeznemveszélyeztetiaz
államháztartásközéptávúfenntarthatóságát.7AzuniósintézményekamentesítésizáradékhatályaalattaStabilitásiés
NövekedésiEgyezménykorrekcióságáhoztartozószabályok,ígyahiánykritériumeseténdiszkrecionálisdöntésszerintnem
indítanaktúlzotthiány-eljárást,ezzelszembentevékenységükafelülvizsgáltországspecifikusgazdaságpolitikaiajánlások
megfogalmazásárakorlátozódik.Azuniósszervekdöntésealapjánazáltalánosmentesítésizáradékalkalmazása2022-
benisfennmaradt.8Amagyarjogrendbena3százalékosdeficitszabálynakvalómegfelelésalólabruttóhazaitermék

https://ec.europa.eu/info/system/files/2022_european_semester_spring_package_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022_european_semester_spring_package_communication_en.pdf


KÖlTSéGvETéSISzABályoKNAKvAlóMEGFElEléS

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS • 2022. OKTÓBER 45

reálértékénekcsökkenéseadfelmentést.9AGDP-arányosállamháztartásideficitazideiévbenismeghaladjaa3százalékos
küszöbértéket, azonbanmódosításra került a Stabilitási törvény vonatkozóbekezdése, így az átmeneti rendelkezés
értelmébenaszabályta2021és2023közöttiköltségvetésiévekbennemkellalkalmazni.

Ahazaiésuniósjogrendbenegyarántmegtalálhatóközéptávú költségvetési célravonatkozószabályrendszerértelmében
akormányzatiszektoregyenlegétúgykellmeghatározni,hogyazösszhangban legyenaközéptávúköltségvetésicél
elérésével.10Acélhozvezetőpályaméréséreszolgálastrukturálisegyenleg,amiazegyediésátmenetitételekhatásától
szűrtciklikusankiigazítottegyenleg.Magyarországszámára2021-2023közöttaközéptávúköltségvetésicél(medium-term
budgetaryobjective,MTo)aGDP-1százaléka.Azáltalánosmentesítésizáradékeurópaiunióséletbeléptetéseután,
annakhatályaalattaBizottságnemszankcionáljaésnemisvizsgáljaaStabilitásiésNövekedésiEgyezménypreventív
ágáhoztartozószabályoknakvalómegfelelést.Ígyaközéptávúköltségvetésicél,illetveazannakelmulasztásaesetén
akorrekcióspályátkijelölőkiadási szabályalólideiglenesfelmentéstkapnakatagállamok.Ahazaijogrendbentalálható
MTo-ravonatkozószabálymódosításrakerült,ígyaStabilitásitörvényátmenetirendelkezéseértelmében2021-2023
közöttezenelőírásnaknemkellmegfelelni.

Azeurópai uniós adósságszabály kimondja,hogya tagállamokállamadósság-rátájanemhaladhatjamegaGDP60
százalékát,vagyhamégismeghaladja,akkorazadósságrátakielégítőmértékűcsökkentésérevanszükség.Azadósság
megfelelőmérséklődésétazegyhuszadosadósságszabályszámszerűsíti,eszerintháromévátlagábanazadósságráta
60 százalék feletti részének hozzávetőleg egyhuszadával szükséges évente csökkenteni az adósságrátát. Az Európai
Bizottságsajátelőrejelzésealapjánháromfélemódszertannal(előretekintő,visszatekintő,ciklikusanigazított)kiszámolja
azadósságrátaváltozásánakmértékét,ésamennyibenlegalábbazegyikalapjánmegvalósulaszükségesegyhuszados
csökkenés,úgyaszabályteljesítettnektekinthető.

Ahazaibruttóállamadósság-rátamindkétvizsgáltévbenmeghaladjaaGDP60százalékát,ígyazadósságévescsökkentése
szükséges.Azáltalánosmentesítésiklauzulahatálya2022-benisfennmaradt,azonbanazEurópaiBizottságelőrejelzése
szerintahazaiGDP-arányosállamadósságalakulásaennekellenéreazideiévbenmegfelelneazátmenetilegfelfüggesztett
adósságszabályelőírásainak,mígatavalyiévbenkismértékbenelmaradtvolnaattól.11

92011.éviCXCIv.törvényMagyarországgazdaságistabilitásáról,7.§(1)-(2)
102011.éviCXCIv.törvényMagyarországgazdaságistabilitásáról,3/A.§(2a)
11report fromtheCommission–reportprepared inaccordancewithArticle126(3)of theTreatyon theFunctioningof theEuropeanUnion,
EurópaiBizottság,2022.május23.,4.táblázat
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Károly Róbert
(1308 – 1342)

I. Károly magyar király egyike volt hazánk legjelentősebb uralkodóinak. Nevéhez köthető az Árpád-kor végére kialakuló anar-

-

el a magyar trónt. 

viselése idejére kapták meg azokat. A király erejét növelte egy új hadseregforma kialakítása is, amelyben megjelent a királyi 
bandérium, a megyei bandérium és a kun könnyűlovasság is. 

-

-

A királyi bevételeket új adó bevezetésével is növelte. Minden olyan telek után kapuadót szedtek, amelynek a kapuján egy 

királyi palota, vagy a diósgyőri vár.

Zsigmond és Mátyás személyében testesültek meg, de e törekvések útját, irányát I. Károly királyunk jelölte ki.
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