
 

 

 

 

 

 

 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

  



 



1. cím: Vállalkozások költségvetési befizetései 

1/1. alcím: Társasági adó 

A 2012. évre vonatkozó költségvetési törvény társasági adó címén 356,2 milliárd forint 

bevételi előirányzatot tartalmazott. A tervezettel szemben a tényleges adóbevétel 

342,3 milliárd forint lett, vagyis a vállalkozások az előirányzatnál 13,9 milliárd forinttal (3,9%-

kal) kevesebb adót fizettek a központi költségvetésbe. 

A 2012. évi adóbevétel 356,2 milliárd forintos előirányzathoz viszonyított elmaradásának 

elsődleges oka az adókedvezmények – elsősorban a látvány-csapatsport támogatás után 

igénybe vehető adókedvezmény, illetve a beruházási adókedvezmény megszűnése után az 

egyéb kedvezmény-lehetőségek – költségvetésben vártnál magasabb igénybevétele. 

1/3. alcím: Hitelintézeti járadék 

A hitelintézeti járadék esetében a 2012. évre előirányzott költségvetési bevétel 

8,1 milliárd forint volt. A tervezettel szemben a tényleges költségvetési bevétel 

9,7 milliárd forint lett, amely 1,6 milliárd forinttal, 19,8%-kal magasabb az előirányzatnál. A 

többletbevételt az adóalap tervezettnél nagyobb mértékű 2012. évi növekedése okozta, 

amelynek hátterében részben a hitelintézetek árfolyamgát rendszeréhez kapcsolódó befizetései 

álltak. 

1/4. alcím: Pénzügyi szervezetek különadója 

A pénzügyi szervezetek különadója a kiemelkedő jövedelemtermelő-képességgel rendelkező 

szektorok adóztatásának erősítése keretében és a költségvetési egyensúly megvalósítása 

érdekében lépett hatályba 2010-ben. A 2012. évre vonatkozó költségvetés ebben az adónemben 

187,0 milliárd forint bevételi előirányzatot tartalmazott. A tényleges 2012. évi bevétel 

84,9 milliárd forint volt, amely 102,1 milliárd forinttal (54,6%-kal) alacsonyabb az 

előirányzatnál. 

A 2012. évi tényleges adóbevétel előirányzathoz viszonyított számottevő elmaradásának 

hátterében a pénzügyi szervezetek – elsősorban a hitelintézetek – végtörlesztéshez és a 

késedelmes devizahitelek forintosításához kapcsolódó adó-visszaigénylései álltak. Ezen adó-

visszaigénylések összege a 2012. évben végtörlesztés esetében 100,5  milliárd forint, a 

hitelkonverzió esetében 1,1 milliárd forint volt, amely összegek kiutalását, azaz összesen 

101,6 milliárd forint összegű adó-visszatérítést a NAV (állampapírban történő visszafizetés 

esetén az ÁKK-val együttműködésben) a 2012. év folyamán maradéktalanul teljesített. 

1/5. alcím: Cégautóadó 

Cégautóadóból a központi költségvetésnek 32,3 milliárd forint bevétele keletkezett, tehát a 

2012. évre tervezett 46,0 milliárd forint cégautóadó-bevétel 70,2%-ban teljesült. A tervezethez 

képesti elmaradás annak tudható be, hogy a jogszabályváltozásra reagálva a vállalatok 

átrendezték gépjárműállományuk összetételét, illetve az adóköteles járművek száma is 

visszaesett a korábbi évekhez viszonyítva. 

1/6. alcím: Egyszerűsített vállalkozói adó 

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) címén a 2012. évi költségvetési törvény 

225,0 milliárd forintot irányzott elő. A 2012. évi tényleges költségvetési bevétel 

146,5 milliárd forint lett, vagyis a vállalkozások az előirányzatnál 78,5 milliárd forinttal 

(34,9%-kal) kevesebb EVA-t fizettek a központi költségvetésbe. 

A költségvetési előirányzattól való elmaradás elsődleges oka, hogy az előzetes számítások 

felülbecsülték a 2012. évben EVA-bevallási kötelezettséggel bíró vállalkozások számát. A 

NAV adóalany statisztikai adatai alapján 2011. végén valamivel több, mint 90 ezer adózó 

tartozott az EVA körbe, 2012. év végén azonban már csak 70,4 ezer adózó. Ez azt jelenti, hogy 



az ebben az adónemben fizetők száma közel 20 ezer adóalannyal (22%-kal) csökkent. A másik 

lényeges eltérés a prognosztizált és a tényleges adatok között, hogy az előirányzat – a 

tervezéskor figyelembe vett makropálya alapján – az egy főre jutó EVA-alap növekedésével 

számolt, míg a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az Eva-alap csökkenése következett 

be. 

1/7. alcím: Bányajáradék 

Bányajáradék címén a 2012. évben 103,6 milliárd forint bevétele keletkezett a költségvetésnek, 

ami az éves előirányzatot 9,6 milliárd forinttal haladta meg. A túlteljesülés a kőolaj világpiaci 

árának növekedése, valamint a magas dollár árfolyam következménye. A bevétel-

növekedéshez hozzájárult az is, hogy a magas világpiaci ár miatt 2012-ben minden hónapban 

érvényesült az un. tőzsdei felár. A bányajáradék mintegy 98%-a a kőolaj és a földgáz 

kitermeléséből származik.  

1/8. alcím: Játékadó-bevétel 

Játékadóból a központi költségvetésnek 52,4 milliárd forint bevétele keletkezett, tehát a 2012. 

évre tervezett 78,4 milliárd forint játékadó-bevétel 66,8%-ban teljesült. A 2012. évi 

költségvetés 26,0 milliárd forint összegben számolt a jogszabályi környezetváltozás, azaz a 

pénznyerő-automaták után fizetendő tételes adó 500%-os emelkedésének, illetve az online 

szerencsejáték adótárgyak körébe való bevonásának bevételnövelő hatásával. A ténylegesen 

teljesült bevétel előirányzathoz viszonyított 26,0 milliárd forintos elmaradásának hátterében e 

bevételnövelő hatások elmaradása áll. Az online szerencsejátékok után 2012-ben nem 

keletkezett költségvetési bevétel, mert a szolgáltatók piacon való megjelenését késlelteti a jogi 

környezet végső kialakításának elhúzódása.  

A pénznyerő automaták vonatkozásában megállapítható, hogy az automaták után fizetendő 

tételes adó összegének rendkívüli emelkedése ellenére a vállalkozások az automaták mintegy 

harmadát tovább üzemeltették, és 2012. első három negyedévében a költségvetésnek magasabb 

bevétele származott az üzletágból, mint a korábbi évek azonos időszakaiban. Azonban ezt a 

bevételnövelő hatást lényegében semlegesítette a 2012. október 10-étől hatályos, pénznyerő 

automaták üzemeltetését tiltó rendelkezés következtében elmaradó bevételek miatti kiesés. 

1/9. alcím: Ökoadó  

1/9/1. Energiaadó 

2012. évben energiaadó címén közel 16,8 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek, 

mely 28,5 milliárd forint befizetés és 11,7 milliárd forintot kitevő visszautalás eredőjeként 

adódott. Az adóbevétel az éves előirányzattól (17,9 milliárd forint) közel 1 milliárd forinttal 

(5,6%-kal), az előző év értékétől (17,3 milliárd forint) pedig 0,5 milliárd forinttal (2,3%-kal) 

maradt el. Az előirányzat alulteljesülését az alacsonyabb energiafelhasználás indokolja. A 

kiutalások befizetésekhez mért aránya 2,8 százalékponttal csökkent a bázisévhez képest. A 

bázishoz képest a villamos energia felhasználás utáni befizetések 1,7%-kal, a szén utáni 

befizetések 54,3%-kal csökkentek, a földgáz esetében viszont 0,1%-os növekedés volt 

megfigyelhető. Az éven belüli lefutást tekintve megfigyelhető, hogy a bevételek az első 

félévben növekedést, a második félévben viszont csökkenést mutatnak a bázishoz képest. 

1/9/2. Környezetterhelési díj 

A környezetterhelési díj címén 7,6 milliárd forint volt a befizetés, amelyből mindössze 

0,3 milliárd forint visszatérítés történt, ezáltal a pénzforgalmi bevétel 7,3 milliárd forint lett, 

amely az éves előirányzat 85,3%-a. 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó, 

aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot 

bocsát ki a környezetbe, a levegőbe, a felszíni vizekbe, illetve az időszakos vízfolyásokba, a 



talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után, illetve a vízjogi engedély 

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezés esetén környezetterhelési díjat köteles fizetni.  

A környezetterhelési díj és a hozzá kapcsolódó díjkedvezmények a környezethasználókat a 

kibocsátás csökkentésére, valamint a környezetvédelmi beruházások megvalósítására ösztönzi, 

a bevételek alulteljesülése a törvény céljának elérését jelentheti. A vízterhelési díjbevétel 

alacsonyabb szinten történő teljesülése a díjkedvezményen túl azzal is magyarázható, hogy a 

felszíni vízbe vezetett vízterhelő anyagok csökkennek, illetve a Környezet és Energia Operatív 

Program, valamint a Regionális Operatív Program pályázatok révén javult a szennyvíztisztító 

telepek hatásfoka, és fejlődött a szennyvíztisztítás. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési 

és tisztítási Megvalósítási Program hatására nőtt a csatornázottság, javult a szennyvíztisztítás 

aránya és színvonala. 2012. február 1-től a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3-

ről 1200 Ft/m3-re emelkedett, annak érdekében, hogy a szennyvízhálózattal rendelkező 

települések azon ingatlantulajdonosait ösztönözze a víziközmű rendszerre történő rákötésre, 

ahol rendelkezésre áll és műszakilag elérhető a közcsatorna. 

1/10. alcím: Egyéb befizetések 

Az egyéb befizetések jogcímen 18,0 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek. Ez a 

teljesítés az előirányzat (33,0 milliárd forint) 54,5%-át tette ki. A gazdálkodó szervezetek 

egyéb befizetéseit az állami adóhatóság által beszedett bírságok, pótlékok tették ki. Az 

elmaradás elsősorban az egyéb kötelezettségek jelentős növekedésével hozható összefüggésbe. 

Az egyéb kötelezettség soron jelentek meg a megszűnt adónemekből származó be- és 

kifizetések. 2012-ben a megszűnt adónemek miatti kifizetések ugyan elmaradtak az előző 

évitől, de a tervhez képest így is jelentősen csökkentették a bevételt. 

1/11. alcím: Energiaellátók jövedelemadója 

Az energiaellátók jövedelemadójából a 2012. évre vonatkozó költségvetési törvény 

14,0 milliárd forint bevételt irányzott elő. A tényleges adóbevétel 5,6 milliárd forint volt, 

amely a költségvetési előirányzathoz képest 8,4 milliárd forintos, 60%-os elmaradást mutat. A 

költségvetési előirányzatnál alacsonyabb teljesítést a májusi adóbevallásában érvényesített, 

2011. adóévre vonatkozó jelentős adó-visszaigénylés okozta. 

1/12. alcím: Rehabilitációs hozzájárulás 

Rehabilitációs hozzájárulásból a 2012. évre vonatkozó költségvetési törvény 

65,0 milliárd forint bevételt tartalmazott. A tényleges bevétel 62,7 milliárd forint volt, amely a 

költségvetési előirányzattól 2,3 milliárd forinttal, 3,5%-kal maradt el. A tervezés alapjául 

szolgáló, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. 

törvényben szabályozásra került rehabilitációs hozzájárulás egy főre jutó éves mértéke, mely 

2012-ben 964,5 ezer forint/fő volt, az előző évi mértékkel megegyezően. 

1/13. alcím: Egyes ágazatokat terhelő különadó 

Az egyes ágazatokat terhelő különadóból a központi költségvetésnek 165,6 milliárd forint 

bevétele keletkezett, tehát a 2012. évre várt 155,0 milliárd forint bevétel 106,8%-ban teljesült. 

A tervezettnél magasabb bevétel hátterében két tényező áll: egyrészt a fogyasztói árak 2011. 

évi változása növelte az adó alapját, így az adóalanyoknak a 2012. évben teljesítendő 

adókülönbözet- és adóelőleg-fizetési kötelezettségét, másrészt 2012. év folyamán az adónem 

számláján jelent meg olyan téves befizetés, aminek átvezetésére már csak 2013-ban került sor. 

 

2. cím: Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

2/1. alcím: Általános forgalmi adó 

2012. évben nettó 2747,4 milliárd forint pénzforgalmi áfa bevétele származott a 

költségvetésnek, amely az eredeti törvényi előirányzatot (2722,0 milliárd forint) 



25,4 milliárd forinttal (0,9%-kal) haladta meg, viszont a módosított törvényi előirányzattól 

(2817,2 milliárd forint) 69,8 milliárd forinttal (2,5%-kal) maradt el. A nettó áfa egyenleg a 

4542,0 milliárd forintos bruttó befizetés (ebből 4212,0 milliárd forint a belföldi és 

330,0 milliárd forint az import- és dohánytermékek utáni befizetés) és az 

1794,6 milliárd forintot kitevő visszautalások eredőjeként adódott.  

A módosított előirányzattól való elmaradást az áfabevételeket meghatározó makrogazdasági 

tényezők – elsősorban a lakossági vásárolt fogyasztás – tervezettől való elmaradása okozta. 

A bázisévhez képest a költségvetés nettó áfa bevétele 528,0 milliárd forint (23,8%-os) 

növekedést mutat. A nettó bevételek növekménye a bruttó befizetések 440,3 milliárd forintos 

(10,7%-os) növekedésének és a kiutalások 87,6 milliárd forintos (4,7%-os) csökkenésének 

együttes hatásaként adódott. A nettó bevételi többlet a bázishatáson kívül (ún. negatív áfa ügy 

visszautalásokra gyakorolt egyszeri bázisévi hatása, KSH becslése alapján 

198,4 milliárd forint) a tárgyévben elsősorban a normál kulcs emelés hatásának (mely kb. 

160,0 milliárd forintra becsülhető), az áfa kiutalási határidőt érintő szabályváltozás egyszeri 

pénzforgalmi hatásának (mely 140,0-160,0 milliárd forintra becsülhető), valamint egyéb 

tekintetben makro hatásoknak (folyóáras lakossági fogyasztás, kormányzati vásárlások 

növekménye) köszönhető. A bevételeket kisebb mértékben befolyásolta még a lízing levonási 

tilalmának feloldása miatti kiesés, valamint a gabonaszektorban bevezetett fordított áfa fizetés 

miatti fehéredés. 

A 2012. évi bruttó áfa bevétel 439,1 milliárd forintos (10,7%-os) emelkedést mutatott a 

bázisidőszakhoz képest, ezen belül a belföldi áfa befizetés 410,9 milliárd forinttal (10,8%-kal) 

emelkedett. Az import és dohány áfa befizetés 28,1 milliárd forinttal (9,3%-kal) emelkedett, 

melyből az import áfa bevétel 4,5 milliárd forinttal (2,2%-kal), a dohánytermékek után 

beszedett áfa bevétel pedig 23,6 milliárd forinttal (23,6%-kal) magasabb volt a 2011. évinél.  

A 2012. évre beadott áfa bevallások alapján a bázis évhez képest a belföldi értékesítések 

adóalapja 1%-kal emelkedett, a beszerzések adóalapja szintén 1%-kal nőtt. A befizetendő adó 

11%-os, míg a visszaigényelhető adó 1%-os emelkedést mutatott. A kiutalások alacsonyabb 

növekedése nagyrészt a 2011. évi negatív áfa ügy bázisra gyakorolt hatásához, illetve kiutalási 

határidő szabályozásának változásához köthető. A bevallásokból megállapítható továbbá, hogy 

a 2011. év IV. negyedévére és 2012. év első felére jellemző dinamikus növekedés 2012. 

második félévében, különösen az utolsó negyedévben jelentősen megtorpant és csupán 

mérsékelt, a bázist alig meghaladó változás vagy csökkenés következett be.  

2/2. alcím: Jövedéki adó 

2012. évben jövedéki adó címén 929,4 milliárd forint pénzforgalmi bevétele származott a 

költségvetésnek. A teljesítés az éves előirányzatot (913,9 milliárd forint) mintegy 

15,5 milliárd forinttal (1,7%-kal) haladta meg, melyben főként a dohánytermékek forgalmának 

vártnál kedvezőbb alakulása játszott szerepet. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy a 

vártnál kisebb mértékben csökkent a forgalom a dohányzási tilalom bevezetésének hatására. 

Az adóbevétel az előző év értékét (875,1 milliárd forint) 54,3 milliárd forinttal (6,2%-kal) 

haladta meg, mely a 2012. évi jövedéki adóváltozások és a forgalomváltozások együttes 

hatásának volt betudható. A bevételek legnagyobb hányadát – közel 54%-át – továbbra is az 

üzemanyagok utáni befizetések tették ki, ezen túlmenően a bevételek több mint 37%-a a 

dohánytermékek után, mintegy 9%-a pedig a szeszesitalok és egyéb termékek után folyt be. Ez 

a bázisévhez képest 4 százalékpontos átrendeződést jelent a dohánytermékek javára a többi 

termékcsoport felől. A főbb termékcsoportok utáni pénzforgalmi bevételek az alábbiak szerint 

alakultak: 

− Az üzemanyagok esetében az adóbevétel 499,8 milliárd forint volt, mintegy 

10,4 milliárd forinttal (0,2%-kal) alacsonyabb az előző évi értéknél. A csökkenés a befizetések 

9,3 milliárd forintot kitevő növekedésének és a visszatérítések 10,6 milliárd forintos 



növekedésének eredőjeként adódott. A befizetések növekedése annak köszönhető, hogy a 

benzin és gázolaj forgalmának csökkenését kompenzálta a gázolaj adóemelés bevételekre 

gyakorolt hatása. A visszautalások növekedése is összefüggésben áll a gázolaj jövedéki 

adójának emelésével, ugyanis az adóemeléssel egyidejűleg megemelt kereskedelmi gázolaj 

visszatérítésnek köszönhetően közel 10,0 milliárd forinttal több jövedéki adó került kiutalásra, 

egyéb jogcímeken pedig további 0,6 milliárd forinttal nőtt a visszatérített gázolaj jövedéki adó 

összege a bázishoz képest. A bevételek 38,3%-át a benzin, 61,1%-át a gázolaj utáni befizetések 

adták, mely a bázisévhez képest 2,1 százalékpontos átrendeződést jelent a gázolaj javára. 2012. 

évben – az előző évhez viszonyítva – a gázolaj szabadforgalmi volumene 5,2%-kal, a benziné 

közel 6,4%-kal csökkent. A forgalom csökkenése gázolaj esetén áprilisban és májusban, 

valamint szeptemberben és októberben volt a legmarkánsabb, de kiemelkedő volt december is. 

A benzin esetében a fogyasztás csökkenése április, augusztus-szeptember hónapokban, 

valamint decemberben volt a legnagyobb. A forgalom csökkenése a növekvő világpiaci 

kőolajár és a gyengülő forintárfolyam által indukált jelentős és folyamatos üzemanyag 

áremelkedés kereslet-visszafogó hatásának tudható be, illetve a gázolaj esetén még szerepet 

játszott az áruszállítások csökkenése (mely utóbbi nagyrészt konjunktúra-függő). 2012. évben 

az üzemanyag árak a bázisévi szintet benzin esetén átlagosan 12%-kal, gázolaj esetén átlagosan 

14%-kal haladták meg.  

− A dohánytermékek jövedéki adóbevétele 344,7 milliárd forint volt, amely az előző évi 

értékhez képest 57,5 milliárd forinttal (20%-kal) magasabb. Az adóbevétel bázishoz képesti 

növekedése az adóemelések hatásának, valamint a bázisévet csökkentő készletezési hatásoknak 

köszönhető. 2012. évben a szabadforgalomba helyezések volumene a fogyasztási dohány 

esetén 19,5%-kal nőtt, a cigaretta esetén viszont 3,7%-os csökkenés tapasztalható, mely által 

folytatódott az évek óta tapasztalható piaci átrendeződés. Ennek hátterében az áll, hogy az 

adóváltozások folytán jelentősen nőtt a fogyasztási dohány cigarettához képesti abszolút 

adóelőnye. A korábbi adójegy készletezési szabályokat felváltó, kiskereskedelmi értékesítések 

határidejére vonatkozó szabályok a bevételek egyenletesebb lefutását biztosították az 

adóemelések előtti nagymértékű készletfelhalmozás kiküszöbölése által. 

− A szeszesitalok és egyéb termékek jövedéki adóbevétele 84,9 milliárd forintot tett ki, amely 

mintegy 2,0 milliárd forinttal (2,3 százalékkal) alacsonyabb a bázisnál. Az elmaradást a 2011. 

novemberi adóemelés hatását ellensúlyozó, adóemelés előtti bázisév végi készletezés, valamint 

a tárgyévi forgalomcsökkenés hatása okozta. 2012. évi szabadforgalmi adatok alapján a 

tömény szeszek forgalma a bázishoz képest mintegy 2,9%-kal csökkent. A sör esetén változott 

az adóalap, így annak alakulása a bázissal nem összevethető. 

2/3. alcím: Regisztrációs adó 

2012. évben regisztrációs adó címén nettó 13,7 milliárd forint pénzforgalmi bevétele 

származott a költségvetésnek, mely 14,3 milliárd forint befizetés és 0,6 milliárd forint 

visszautalás eredőjeként adódott. A nettó adóbevétel az éves előirányzattól mintegy 

0,3 milliárd forinttal (2,1%-kal) maradt el, melynek hátterében a gépjárműpiac válságot követő, 

várttól némileg elmaradó fellendülése, illetve annak a várttól eltérő szerkezete áll. Az 

adóbevétel a bázisév értékét 20,7 milliárd forinttal (60,2%-kal) múlta alul. A bázishoz képesti 

csökkenés a regisztrációs adótételek 2012. január 1-jétől hatályos 30-88%-os csökkenésének 

tulajdonítható. A visszautalások aránya a bázisévhez képest csökkent, mely azt mutatja, hogy 

csökkent a behozott gépjárművek külföldiek részére történt értékesítése. 

Az év során 108,5 ezer db személygépjárművet vontak regisztrációs adóigazgatási eljárás alá, 

ezek közül ténylegesen 107,9 ezer db után folyt be regisztrációs adó (0,6 ezer db után a 

regisztrációs adó visszatérítésre került). A volumenek 41,5%-kal haladják meg a bázis értékét. 

Ezen belül az új személygépjárművek 54,2 ezer db-ot, a használtak szintén 54,2 ezer db-ot 

tettek ki, az előbbi 19,6%-os, az utóbbi 73,2%-os növekedést jelent a bázishoz képest. A 

használt gépjármű behozatal növekedésének hátterében a regisztrációs adóról szóló törvényben 



szereplő avultatási skála meredekebbé válásának hatása, valamint az adótételek csökkenése áll. 

A regisztrációs adóeljárás alá vont személygépjárművek után befolyt nettó adó összegén belül 

az új gépjárművek után 5,2 milliárd forint, a használtak után 8,9 milliárd forint folyt be, az 

előbbi 78,4%-os, az utóbbi 11,3%-os csökkenést jelent a bázishoz képest. Az átlagos 

regisztrációs adótétel a bázisévi 447 ezer forint/darabról 130 ezer forint/darabra (70,9%-kal) 

csökkent. Ezen belül az új gépjárművek átlagos adótétele 97,0 ezer forint, mely a bázishoz 

képest 82%-os emelkedést mutat, a használt gépjárművek átlagos adótétele 163,0 ezer forint, 

mely a bázishoz képest 49%-os csökkenést jelent. A visszaesésben az adótételek csökkenése, 

valamint az avultatási skála meredekebbé válása játszott szerepet. 

A motorkerékpárok után 0,5 milliárd forint nettó regisztrációs adót fizettek, mely a volumenek 

3,9%-os növekedése ellenére 0,1 milliárd forinttal (13,5%-kal) elmarad a bázistól. Ennek oka, 

hogy nőtt (7,4%-kal) a használt és csökkent (4,2%-kal) az új motorkerékpárok behozatalának 

volumene. 

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a kedvezőbb regisztrációs adó szabályok a 

magyarországi gépjárműpark öregedését vonták maga után, ugyanis két év alatt az Otto-

motoros gépjárművek átlagéletkora 9,4 évről 12,1 évre, a diesel üzemű autók átlagéletkora 5,4 

évről 8,8 évre emelkedett. Ennek eredményeképpen környezetvédelmi szempontból 

korszerűtlenebb lett a járműpark. 

2/4. alcím: Távközlési adó 

2012. évben távközlési adó címén a költségvetésnek 12,2 milliárd forint bevétele származott. 

Az adónem 2012 júliusi bevezetésének okán a bázissal való összehasonlítás nem lehetséges. A 

2012. július óta bevallott adóalap közel 92%-a a hívószámról indított adóköteles hívások 

időtartama után, 8%-a pedig a küldött adóköteles üzenetek után keletkezett. 

 

3. cím: Lakosság költségvetési befizetései 

3/1. alcím: Személyi jövedelemadó 

A 2012. évre vonatkozó költségvetés előirányzatként 1574,3 milliárd forint személyi 

jövedelemadó-bevétellel számolt. A személyi jövedelemadóból ténylegesen befolyt 

költségvetési bevétel 1498,4 milliárd forint volt. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 

75,9 milliárd forintos, 4,8%-os alulteljesülést mutat. A tervtől való eltérésben – az előzetes 

számítások szerint – több tényező játszott szerepet. 

Az összevontan adózó jövedelmek utáni adó összege közel 44,9 milliárd forinttal elmarad a 

tervezett összegtől. Az előbbi különbségben szerepet játszott, hogy  

2011-ben egy-egy havi bevallásban átlagosan 808 ezer fő érvényesített családi kedvezményt, 

ezzel szemben 2012-ben már év közben egy-egy havi bevallásban 837 ezer fő érvényesített 

családi kedvezményt.  

Az egy és két gyermekesek utoljára családi kedvezményt 2005. évi személyi jövedelemadó 

bevallásukban tudtak igénybe venni 2011 előtt, ekkor a három vagy több gyermekesekkel 

együtt összesen 933,8 ezer fő vett igénybe családi kedvezményt. A 2012-ben benyújtott 2011. 

évi éves személyi jövedelemadó bevallásokban 1017 ezer fő vett igénybe családi kedvezményt, 

amely az igénybevevők számának jelentős növekedését jelentette és a kiutalások növekedését 

okozta. Emellett 2011-ben kevesebb magánszemély vette igénybe az adójóváírást a havi 

munkaáltatói bevallásában s a 2012-ben benyújtott 2011. évi éves szja bevallásában 

érvényesítette az adójóváírást. Ennek következtében a 2012-re áthúzódó családi kedvezmény 

és egyéb adókedvezmények miatti kiutalás számításaink szerint 30,0 milliárd forinttal volt 

magasabb a vártnál. 

Mindemellett a 2012. évre vonatkozó tervezés azzal számolt, hogy a nemzetgazdasági szintű 

bér- és keresettömeg 2012-ben 4,0%-kal emelkedik, a 2012. évre vonatkozó a nemzetgazdasági 



szintű bér- és keresettömeg 3,9%-kal emelkedett, amely 0,1 százalékponttal alacsonyabb, mint 

a költségvetés tervezésekor figyelembevett nemzetgazdasági szintű bér- és keresettömeg-

növekedés. 

Az elkülönülten adózó jövedelmek utáni adó – az előzetes számítások szerint – a tervezettnél 

közel 10,5 milliárd forinttal volt kevesebb. Az előbbi bevételcsökkenésben kiemelt szerepet 

játszott az árfolyamnyereség, az ingatlan átruházásából származó jövedelem, valamint a tőzsdei 

osztalék tervezettnél alacsonyabb összege. 

A kifizetők által levont jövedelemadó 24,4 milliárd forinttal túlteljesült. Az előbbi bevétel 

növekedésben kiemelt szerepet játszott a reprezentáció és üzleti ajándékozás Szja. törvény 

újbóli hatálya alá vonása, valamint a 2012. évi kamatjövedelem utáni személyi jövedelemadó. 

A központi költségvetésbe 2012. évben befolyt 1498,4 milliárd forintnyi személyi 

jövedelemadó-bevétel 115,6 milliárd forinttal, 8,4%-kal volt több a 2011. évi bevételnél 

(1382,8 milliárd forint). A 1498,4 milliárd forintos nettó bevételen belül a bruttó befizetések 

összege 1614,0 milliárd forint (a 2011. évhez képest 112,0 milliárd forintos, 7,5%-os 

növekedés), míg a kiutalások összege 115,9 milliárd forint (a 2011. évhez képest 

3,3 milliárd forintos, 2,8%-os csökkenés) volt. 

3/2. alcím: Egyéb lakossági adók 

2012. évben a költségvetésnek egyéb lakossági adóbefizetésekből 183,2 millió forint bevétele 

származott, mely az éves előirányzatot (150,0 millió forint) 33,2 millió forinttal (22,1%-kal) 

haladta meg. Fenti összegből közel 15,6 millió forintot tett ki maga a bérfőzési szeszadó és 

167,6 millió forintot az egyéb – főleg a lakossági – vámbefizetések. A felülteljesülés egyrészt 

az egyéb lakossági vámbevétel, másodsorban az értékesítési bevétel felülteljesüléséből adódott. 

Az adóbevétel a bázis év értékével (180,0 millió forinttal) közel megegyezik.  

3/4. alcím: Lakossági illetékek 

Az illetékbefizetésekből a központi költségvetésnek 109,6 milliárd forint bevétele származott, 

ami a 2011. évi bevételhez viszonyítva 34,3 milliárd forintos, 45,5%-os növekedést, az eredeti 

előirányzathoz viszonyítva pedig 7,1 milliárd forint felülteljesülést mutat, s így 106,9%-os 

teljesítésnek felel meg. Az előirányzat felülteljesülésének hátterében az államháztartás 

illetékfelosztásának 2013. januári változása áll. A szabályváltozásnak köszönhetően a korábbi 

szabályok szerint a  

2012. decemberi időszakra vonatkozó, az önkormányzatokat megillető 2013. januári 

illetékbevétel 2012 decemberében képezte a költségvetés bevételét.  

Az állami adóhatóság által beszedett illetékből a központi költségvetést és az 

önkormányzatokat 2012. évben megillető bevétel továbbra is megosztásra került, azonban a 

korábbi évekhez képest azzal az eltéréssel, hogy a megyei önkormányzatoknak átengedett 

illetékbevételt központi forrás váltotta fel.  

A 2011. évi illetékbevételhez képest bekövetkező bevétel-növekedésen belül illeték-nemenként 

jelentős az eltérés. Az öröklési illetékbevétel 1,0 milliárd forinttal (34,4%-kal), míg az 

ajándékozási illetékbevétel 0,2 milliárd forinttal (24,6%-kal) növekedett. A visszterhes 

gépjármű átruházási illetékbevétel 7,6 milliárd forinttal (89,0%-kal) növekedett, a visszterhes 

ingatlan átruházási illetékbevétel 22,4 milliárd forinttal (73,1%-kal), az eljárási illetékbevétel 

pedig 3,1 milliárd forinttal (9,5%-kal) növekedett 2012-ben az előző évhez képest. A bevételek 

alakulását a hatályba lépett változások (gépjárművek szerzését terhelő vagyonszerzési illeték 

újradefiniálása), valamint a megyei önkormányzatok forráscseréje (az illetéket központi 

támogatás váltja fel) determinálta. A gazdasági válság 2012. évben a prognosztizáltnál kevésbé 

befolyásolta a visszterhes ingatlan átruházási illetékbevételeket, 2012-ben nőtt a kiszabott 

illeték nagysága, valamint javult a fizetési hajlandóság. 



3/6. alcím: Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek 

különadója 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 

2010. évi XC. törvény II. fejezete szabályozza a magánszemélyek úgynevezett 98%-os 

különadóját. A 2012. évre vonatkozó költségvetés előirányzatként 0,2 milliárd forint különadó-

bevétellel számolt, a különadóból ténylegesen befolyt költségvetési bevétel 1,2 milliárd forint 

lett. A 2012. évi teljesítés az előirányzathoz képest 1,0 milliárd forintnyi túlteljesülést mutat. 

 

4. cím: egyéb költségvetési bevételek 

4/1. alcím: Vegyes bevételek 

Az egyéb költségvetési bevételek 2012-ben 25,8 milliárd forintot tettek ki, amely 33,3%-kal 

haladta meg a törvényi előirányzatot. Ennek összetevői a következők szerint alakultak: 

A bevételek közül kiemelendő – az eredetileg nem tervezett – a megyei önkormányzatok 

adósságrendezésével összefüggésben a 2012. évi költségvetésről szóló törvény 76. §-ának (8) 

bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által vezetett letéti számláról befizetett összesen 

8,4 milliárd forint, valamint a törvény 76/C. §-ának (4) bekezdésének d) pontja alapján az 

önkormányzatok által a bankoknál – az egyes adósságelemek teljesítésének fedezetére - 

elhelyezett betétek, biztosítékok összegének befizetéséből származó 3,4 milliárd forint. 

A korábban átutalt összegekből a felszámolók 104,5 millió forintot fizettek vissza. A különféle 

díjakból, bírságokból, késedelmi kamatokból 2,1 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el a 

büdzsé. Az állami kezességek vállalásához kapcsolódóan 2012-ben 9,7 millió forint összegű 

kezességvállalási díj folyt be a központi költségvetésbe többnyire a lakáshitelekhez vállalt 

állami kezességek után. A korábban teljesített kiadások visszatérülésével kapcsolatban 

összesen 9,0 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek, melyből kiemelendő a 

jogosulatlanul igénybevett lakásépítési támogatások és kedvezmények visszafizetéséből 

származó mintegy 4,6 milliárd forint. A korábbi kiadások visszatérüléséből eredő bevételek 

között az Ávr. 23. § (6) bekezdése értelmében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalék terhére elszámolási, valamint visszatérítési kötelezettséggel nyújtandó 

támogatások visszafizetett összegei mindössze 14,2 millió forintot tettek ki. 

A korábban lehívott egyedi és jogszabályi kezességekből, valamint viszontgaranciákból 

keletkező állami követelések érvényesítéséből 2012-ben együttesen mintegy 2,7 milliárd forint 

bevételt számolhatott el a költségvetés (114,6%). E bevételek meghatározó tételeit a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt., az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, az Eximbank és a Mehib 

Zrt. által behajtott összegek visszatérülésének, továbbá a NAV által a Malév Vagyonkezelő 

Kft. egyedi kezesség, valamint egyéb jogszabályi kezességek beváltását követő, a tartozást 

adók módjára behajtott követelések bevételeinek eredménye képezi. A Garantiqa Hitelgarancia 

Zrt. kezességbeváltásainak átlagos megtérülése 18%-os mértékű volt (Széchenyi Kártyával 

együtt). Az előző évhez képest a megtérülési arány jobb volt, így a költségvetésnek 

1,7 milliárd forintot utalt át a társaság. A NAV által a Malév Vagyonkezelő Kft-től behajtott 

összeg 41,5 millió forintot tett ki. Az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

289,5 millió forintos befizetése, valamint az Eximbank és a Mehib Zrt. által behajtott 

83,4 millió forint mellett a további, jogszabályi kezességekből (lakás- és agrárkezességek) 

keletkező követelésekkel kapcsolatos bevételek (573,9 millió forint) jellemzően nagyszámú, és 

viszonylag kisebb összegű befizetésekből származnak.  

Az 52 év felettiek számára a magánnyugdíjrendszerből a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszerbe 2009-ben lehetővé vált visszalépés folyamata még 2012-ben is folytatódott, 

de ebből tavaly a korábbi évekhez képest már lényegesen kevesebb bevétele származott az 

államkasszának (7,5 millió forint). A törvényi előírás szerint a visszalépő pénztártag 



magánnyugdíjpénztárral szembeni követelését a pénztár  

– pénzben, vagy értékpapírban – a Magyar Államnak adja át, melyet a központi 

költségvetésben az egyéb bevételek között kell elszámolni.  

4/2. Alcím: Központosított bevételek 

Központosított bevételek címen 2012-ben 109,4 milliárd forint teljesült, ami a törvényi 

módosított előirányzat 95,5%-ának felelt meg. Ennek összetevői a következők szerint 

alakultak: 

Újdonság volt a korábbi évekhez képest, hogy 2012-ben a központi költségvetés központosított 

bevételei között jelentek meg a - korábban az intézmények saját bevételeit képező – különféle 

bírságbevételek is. A bírságok eredeti 32,4 milliárd forintos előirányzata a költségvetési 

törvény módosítása során 33,4 milliárd forintra emelkedett. A ténylegesen befolyt 

bírságbevételek összege 33,5 milliárd forintot volt, mely bevétel mind az eredeti, mind 

módosított törvényi előirányzatot is meghaladta. 

A környezetvédelmi termékdíjakból eredetileg 60,0 milliárd forintnyi bevételt irányzott elő a 

központi költségvetés, a tényleges 56,4 milliárd forintos teljesítés ettől némiképp elmaradt 

(94,0%). A 2012. évi tényleges bevétel azonban még így is közel háromszorosa volt az egy 

évvel ezelőttinek, melynek oka, hogy 2012. január 1-jével jelentősen átalakult 

környezetvédelmi termékdíjak szabályozása. A legfontosabb változások a következők voltak: 

 Létrejött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ), mely 

átvette a korábbi koordináló szervezetek szerepét. 

 Bővülés történt a törvény személyi és tárgyi hatályában, ezzel nőtt a termékdíjköteles 

termékek és a kötelezettek száma. 

 Új díjszabási rendszer került kialakításra, a visszaigénylési, levonási jogosultságok 

csökkentek, valamint megszűnt a korábbi termékdíj-mentesség. 

 A bevételek beszedését és ellenőrzését a Nemzeti Adó-és Vámhivatal látja el. 

A díjak megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozóan is új szabályozás lépett 

hatályba, melynek lényege, hogy a kötelezettet a negyedik negyedévre termékdíj-előleg 

megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli. A termékdíj-előleg mértéke az 

adóév első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-a melyet a kötelezett 

az adóév december 20-áig fizet meg. A 2012. évben tehát – 4 helyett – 5 negyedéves termékdíj 

került befizetésre. Januárban még jórészt az előző évről áthúzódó bevételek jelentek meg, 

decemberben pedig már a negyedik negyedévre vonatkozó előleg is szerepelt. 

Az egyéb központosított bevételekből összesen 19,5 milliárd forint teljesült, amely kevesebb 

volt az előirányzatnál (92,6%). Az elmaradás mögött elsősorban a földvédelmi járulék és a 

vízkészlet járulék vártnál kisebb bevétele áll. 

 

5. cím: költségvetési befizetések 

5/1. alcím: Központi költségvetési szervek 

A központi költségvetési szervektől származó befizetések 2012-ben összesen 

41,0 milliárd forint összeget tettek ki. A legjelentősebb tételt a teljesen saját bevételből 

gazdálkodó intézmények részére meghatározott befizetési kötelezettségek mintegy 

25,9 milliárd forintos teljesítése jelentette. A 2011. évi előirányzat-maradvány terhére előírt 

befizetési kötelezettségből 2,3 milliárd forint folyt be, zárolás kiváltás címén 

12,4 milliárd forint, valamint az egyéb befizetések jogcímen 0,4 milliárd forint bevétel 

keletkezett. 

 



7. cím: Egyéb uniós bevéteLek 

7/2. alcím: Vámbeszedési költség megtérítése 

Vámbeszedési költség megtérítése alcímen a központi költségvetésnek a 2012. évben 

9,0 milliárd forint nemzeti vám bevétele keletkezett. Ez az összeg 0,4 milliárd forinttal, 4%-kal 

maradt el a 2011. év 9,4 milliárd forintos bevételétől. A 2012. év költségvetése ezen 

adónemben 8,6 milliárd forint előirányzatot tartalmazott, a tényleges 9,0 milliárd forintos 

bevétel ezt az összeget 0,4 milliárd forinttal, 4,1%-kal haladta meg. Az éves nemzeti 

vámbevétel bázisalapú tervezésekor figyelembe vett mutatók: az import változása, a teljes 

importforgalomhoz viszonyított harmadik országos importforgalom aránya, illetve a 

megtérítendő vám átlagos mértéke. Ezek mellett a tervezés számol az ún. egységes 

engedélyezés additív bevétel-módosító hatásával, azaz azzal a tényezővel, hogy az engedélyek 

kiadásával a 25%-os nemzeti rész két tagállam között 50-50%-os megosztásra kerülhet. A 

tényleges vámbevétel előirányzathoz viszonyított 0,4 milliárd forintos túlteljesülésének oka 

több ellentétes hatás eredőjeként adódott. 2012-ben a harmadik országos import, valamint az 

átlagvám elmaradt a költségvetés tervezésekor vártaktól. Ugyanakkor a hazai gazdálkodók 

2012. évben sem éltek az egységes engedélyezés nyújtotta lehetőséggel. Így ezen a soron – az 

előzetes hipotézisünkkel ellentétben – nem keletkezett kiesés, azonban a költségvetésnek 

0,2 milliárd forint bevétele keletkezett a más országokkal megosztott nemzeti 

vámbevételekből. 

7/3. alcím: cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése alcímen 2012-ben a magyar 

költségvetésbe 201,1 millió forint bevétel folyt be, amely 16%-kal haladja meg a tervezett 

előirányzatot. A kvótatulajdonosok 2012-ben 756,7 millió forint termelési díjat, valamint az 

Európai Bizottság rendelete alapján a 2011/2012. gazdasági évben a kvótán felül termelt cukor 

és izoglükóz belső piacon történő értékesítése után további 47,5 millió forint csökkentett 

összegű többletilletéket fizettek meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 

behajtott összegek 75%-25% arányban oszlanak meg az Európai Bizottság és a központi 

költségvetés között, így az utóbbi összesen 201,1 millió forint bevételt realizált. 

7/4 alcím: Uniós támogatások utólagos megtérülése 

Az uniós támogatások utólagos megtérítéseként az eredeti előirányzathoz képest 

28,2 milliárd forinttal kevesebb, 11,6 milliárd forint bevétel keletkezett. Az alacsony teljesülés 

legfőbb oka, hogy a 2012. évre tervezett I. Nemzeti Fejlesztési Terv (a továbbiakban: I. NFT) 

végső egyenleg elszámolásának egy részét az Európai Bizottság előrébb hozta, és a bevételek 

egy része már 2011 decemberében teljesült, illetve a Kohéziós Alap közlekedési és 

környezetvédelmi beruházásaira jutó, hazai költségvetésből megelőlegezett utolsó 20% uniós 

elszámolása a későbbi évekre tolódik. 

A részletek a következőek: 

1. az Európai Bizottság az I. NFT végső egyenleg elszámolása kapcsán a HEFOP-ESZA és a 

GVOP esetében 5,9 milliárd forint bevételt számolt el, mely a tervhez képest – a 

kifizetések 2011. évi előrehozásának köszönhetően – alacsonyabb teljesülést 

eredményezett.  

2.  A Kohéziós Alap projektjei közül mindössze három környezetvédelmi beruházás esetében 

(Sopron csatorna, Pécs csatorna, Miskolc hulladék) utalta át az Európai Bizottság a 20%-

os végső kifizetést 2,0 milliárd forint összegben. 

3. A korábban, tisztán központi költségvetési támogatásból megvalósuló, majd uniós 

finanszírozásba bevont közlekedési projekteknél az utólagosan elszámolt uniós bevétel 

2,7 milliárd forint volt.  



4. Az uniós támogatások utólagos megtérülései összesen 875,9 millió forint összegben 

tartalmaznak olyan egyéb tételeket, melyek nem kapcsolódnak a strukturális alapok, vagy 

a Kohéziós Alap projektjeihez. Ezek közül kiemelést érdemel a lezárult TEN-T 

projektekhez kapcsolódó, Európai Bizottság által utólagosan átutalt 476,9 millió forint, a 

Youth for Europe program 1997-1999. időszakához kötődő, az elszámolásokat követően 

Magyarországot megillető, egyszeri 80,5 millió forint, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal 2006. évi madárinfluenzával összefüggő 294,5 millió forint támogatás 

utólagos rendezése (a fel nem használt összeg beutalása). 

5. Egyéb tételek (I. NFT maradvány elszámolása) összesen 58,6 millió forint összegben 

járultak hozzá a XLII. fejezet bevételeihez.  

 

8. cím: tőke követelések visszatérülése 

Tőkebevételeken a Magyar Állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forint-hiteleinek 

visszafizetését értjük. 2012-ben az e követelésekből befolyó bevétel 377,0 millió forint volt, és 

már csak a külföldre nyújtott hitelek visszatérülését tartalmazza. 

8/1. alcím: Kormányhitelek visszatérülése 

A kormányhitelek visszatérülése alcím a volt rubel és dollár elszámolású országoknak 

korábban nyújtott kormányhitelek, ill. kereskedelmi szaldókövetelések bevételeit tartalmazza, a 

megtérülés időpontjában érvényes devizaárfolyamon.  

A 2012. évre tervezett 293,7 millió forintos bevétellel szemben 377,0 millió forint tényleges 

bevétel keletkezett, tehát az előirányzat 128%-ban teljesült. A volt rubel reláció bevétele a 

tervezett 269,3 millió forinttal szemben 346,0 millió forintban, az albán viszonylatban teljesült, 

míg a dollár reláció bevétele a tervezett 24,4 millió forinttal szemben 31,0 millió forintban, a 

nicaraguai viszonylatban teljesült. Az eltérés oka a forint árfolyamának a tervezettől eltérő 

alakulása volt.  

A még fennálló kormányzati követeléseinken belül csak az Albániával és Nicaraguával 

szembeni követeléseink tekinthetők nem kétesnek.  

A még fennálló kormányzati követeléseink alapvetően a fizetőkészség és fizetőképesség 

tekintetében legkisebb törlesztési hajlandóságot mutató országokkal szemben maradtak fenn. A 

követelésekkel folytatott gazdálkodás során az IMF, az OECD, és az Európai Unió nemzetközi 

programjaihoz csatlakozva figyelembe kell venni a HIPC országok (súlyosan eladósodott 

szegény országok) adósságainak rendezésére kidolgozott kezdeményezéseket is.  

8/2. alcím: Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre 

kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 

8/2/3. OECF hitel tőke-visszatérülése 

A japán Tengerentúli Alap (OECF) hiteleiből megvalósult önkormányzati fejlesztések 

adósaival szembeni követelések 337,7 millió forintos visszatérülése nem történt meg 2012-ben. 

A nem teljesülés oka, hogy az Országgyűlés 2011. november 25-én módosította a 2011. évi 

költségvetési törvényt. A törvény 75. § (3) bekezdésében 2011. december 1-jei hatállyal 

lemondott a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs 

Programra létrehozott céltársulásban részt vevő Balatonalmádi, Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, 

Tés, és Várpalota települések önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés tőke- és 

kamatösszegéről. 

 



28. cím: diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 

A felsőoktatás finanszírozási formáinak átalakításához kapcsolódóan a Diákhitel Központ Zrt. 

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján 2012 októberétől - a 

korábbi szabad felhasználású diákhitel 1 termék mellett - bevezette a kötött felhasználású 

diákhitelt (diákhitel 2). A diákhitel 2 kizárólag a felsőoktatási képzés önköltségének 

finanszírozására vehető igénybe állami kamattámogatás mellett. A hallgatónak a diákhitel 2 

után csak 2% kamatot kell fizetnie, az ezen felüli kamatrészt az állam megtéríti. 2012-ben ezen 

a jogcímen kifizetett állami kamattámogatás 8,6 millió forint volt. 

 

29. cím: Lakástámogatások 

29/1. alcím: Egyéb lakástámogatások 

A XLII. fejezet, 29. cím, 1. Egyéb lakástámogatások alcím törvényi előirányzata a  

2012. évben 120,1 milliárd forint volt, amelyhez 103,2%-os teljesüléssel 124,0 milliárd forint 

kifizetés társult. A 2012. évi kiadás a 2011. évinél 3,9%-kal volt kevesebb. A kiadási előirányzat 

támogatási jogcímek szerinti alakulásának főbb elemei a következők voltak. 

1. Lakásépítési támogatás  

A több gyermeket nevelő vagy vállaló családok számára új lakás építése vagy vásárlása céljára vissza 

nem térítendő lakásépítési támogatás került bevezetésre. A támogatás finanszírozására 

449,0 millió forint költségvetési kiadás keletkezett. 

2. Otthonteremtési kamattámogatás lakástulajdon szerzésre korszerűsítésre 

A lakástulajdon szerzést (új lakás építése, új és használt lakás vásárlása) és korszerűsítést támogató 

kamattámogatásra fordított kiadás 4,4 millió forint volt.  

3. Otthonteremtési kamattámogatás otthonvédelmi célra 

A nehéz helyzetbe került lakáscélú devizahiteleseket segítő kölcsönök kamattámogatására 

7,0 millió forint volt a költségvetési kiadás. 

4. Árfolyamgát támogatása 

Az árfolyamgátba belépő lakáscélú devizahitelesek támogatására (mentesített követelésrész, 

közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatása, kamattámogatása) 2,8 milliárd forint volt a 

költségvetési kiadás. 

5. Jelzáloglevelek kamattámogatása 

A 2009. július 1-jétől már nem igényelhető jelzáloglevelek kamattámogatásával nyújtott hitelt új 

lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez lehetett 

igénybe venni. Új lakás építése, vásárlása esetén maximum 15 millió forint összegű hitel, használt 

lakás vásárlása, korszerűsítése, bővítése esetén pedig legfeljebb 5 millió forint összegű hitel forrásául 

kibocsátott jelzáloglevelek kamataihoz az állam költségvetési támogatást ad. 

A 2011. évi 52,1 milliárd forinthoz képest 2012-ben az igénybevétel 45,2 milliárd forint volt, ami 

13,2%-os csökkenést jelent. A mérséklődés oka a fajlagos kamattámogatás kismértékű növekedése és 

az átlagos hitelállomány jelentős csökkenése  

6. Kiegészítő kamattámogatás 

Kiegészítő kamattámogatású hitelt új lakás építéséhez vagy vásárláshoz lehetett igényelni 2009. 

július 1-jét megelőzően. Az állam a házaspárok vagy a gyermeket eltartók által felvett maximum 

15 millió forint összegű hitel kamataihoz nyújtott támogatást, legfeljebb 20 évre. E támogatási 

konstrukció igénybe vehető volt továbbá önkormányzat, gazdasági társaság vagy vállalkozó által 



magánszemély részére eladás illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez, illetve közművesített 

telek kialakításához. 

A 2012. évi teljesítés 22,1 milliárd forint volt, ami a 2011. évinél 8,5%-kal volt kevesebb. A 

csökkenést a fajlagos kamattámogatás kismértékű emelkedése és az átlagos hitelállomány jelentős 

csökkenése együttesen eredményezte. 

7. Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek kamattámogatása 

2009. október 1-jétől igényelhető kamattámogatott kölcsön, melyet a 35 év alatti fiataloknak, 

valamint az eltartott gyermekek számától függően a 45 év alatti kettő, vagy több gyermekes 

családoknak új lakás építéséhez, vásárlásához vagy az életkortól és a gyermekek számától 

függetlenül lakás korszerűsítéséhez lehet igénybe venni.  

A 2012. évi költségvetési kiadás 639,0 millió forint volt, ami a 2011. évinek több mint öt és 

félszerese. 

8. Lakásépítési kedvezmény  

Az előirányzatból e célra 2,9 milliárd forint összegű támogatás került kifizetésre, ami a 2011. évi 

kiadáshoz képest 15,6%-os csökkenést jelent. A világgazdasági válság miatt szükségessé váló 

megtakarítási intézkedések révén 2009. július 1-jétől e támogatási forma igénylése is felfüggesztésre 

került. 

9. Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény 

2002. december 1-jétől vált lehetővé gyermektelen fiatal házaspár esetén két gyermek, egy meglévő 

gyermek esetében további egy gyermek után a lakásépítési kedvezmény megelőlegezése. A 

megelőlegezett kedvezmény új lakás felépítésére vagy új lakás vásárlására volt nyújtható. A 

megelőlegezés időtartama alatt az adósnak nem kell a kölcsönt törlesztenie, az esedékes kamatokat a 

hitelintézet a központi költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás „teljesítésének” határideje egy 

gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A 2012. évi kiadás 5,8 milliárd forint volt, ami a 

2011. évi teljesítésnél 22,2%-kal volt kevesebb. A 2012. évi összegből az állam által az ügyfél helyett 

kifizetett kamatok és költségek együttes összege 0,9 milliárd forint volt. 

A világgazdasági válság miatt szükségessé váló megtakarítási intézkedések révén  

2009. július 1-jétől e támogatási forma igénybevétele is felfüggesztésre került. 

10. Fiatalok otthonteremtési támogatása  

A gyermeket nevelő 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek vissza nem 

térítendő támogatást igényelhettek, ha használt lakást vásároltak. E támogatásra  

2012-ben 430,6 millió forint volt a kiadás, amely az előző évihez képest 19,0%-os növekedést jelent.  

A világgazdasági válság miatt szükségessé váló megtakarítási intézkedések révén  

2009. július 1-jétől e támogatási forma is felfüggesztésre került. 

11. Lakástakarék-pénztári megtakarítás támogatása  

A lakástakarék-pénztári megtakarítások támogatásra fordított kiadás 8,6%-kal emelkedett, így e célra 

32,3 milliárd forint került felhasználásra. A növekedés oka, hogy e megtakarítási forma egyre 

népszerűbb a lakosság körében, a szerződések száma folyamatosan nő.  

12. Adó-visszatérítési támogatás 

2005. február 1-jétől működik e támogatási forma, melynek költségvetési kiadása fokozatosan 

mérséklődik. 2012-ben már csak a korábbi jogszabályi feltételek szerint jogosultságot szerzett 

lakást építők igényelhették. Erre a célra 2012-ben összesen 3,0 millió forint került a 

költségvetésből kifizetésre.  



13. Akadálymentesítési (mozgáskorlátozottak) támogatása 

Az akadálymentesítési támogatás esetében a felhasználás 2012-ben 75,2 millió forint volt, amely az 

igénylők számának csökkenése következtében 88,6%-kal kevesebb, mint a  

2011. évben.  

14. Törlesztési támogatás 

Az 1988. január 1. és 1993. december 31. között hatályban volt jogszabályok alapján felvett hitelek 

törlesztéséhez 15-80% közötti támogatást vállalt az állam. Mivel az érintett hitelek összege a 

törlesztés következtében csökken és a támogatás mértéke öt évenként feleződik, így az ebből eredő 

költségvetési kiadás is fokozatosan mérséklődik. 2012. évben 11,2 millió forint összegű kiadás 

keletkezett. 

15. Folyósítási költség és költségtérítés 

Lakástámogatások (lakásépítési támogatás, lakásépítési kedvezmény, kamattámogatások stb.) 

folyósítása esetében a pénzintézeteket 1,5%, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény valamint a 

fiatalok otthonteremtési támogatása után 3% költségtérítés illeti meg. A  

2012. évi teljesítés 1,3 milliárd forint, ami 11,4%-kal kevesebb, mint a 2011. évi  

– 1,5 millió forint összegű – kiadás.  

16. Megvásárolt hitelállomány után járó költségtérítés  

A kölcsönök vagy önálló zálogjog megvásárlása miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-

hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás 

0,5%-át fizeti meg az eladó hitelintézet számára. Ezt az összeget a jelzálog-hitelintézet utólag 

megigényelheti a Magyar Államkincstártól.  

A kiadás a 2011. évi 13,3 millió forintról annak 27,8%-ára, 3,7 millió forintra mérséklődött.  

17. Lakáscélú hitelek állami megtérítési kötelezettsége 

Az 1988. december 31-éig hatályban volt jogszabályok alapján az eredetileg fix kamatra nyújtott 

lakáshitelekre az állam 100%-os garanciát vállalt. A garanciát akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha 

bizonyítja, hogy minden jogszerű eszközt igénybevett a tartozás behajtására és mégis így is 

fennmaradt követelése. Továbbá 80%-os garanciát vállalt az állam az 1994. január 1-jét követően 

hatályba lépett jogszabályok alapján lakás építésére, vagy vásárlására nyújtott hitelekre, 

behajthatatlanság esetén. Megtérítési kötelezettség érvényesítésére kizárólag a 2004. május 1-je előtt 

kötött kölcsönszerződések esetében van lehetőség. A végrehajtások során befolyt összegeken felül 

megmaradt és beváltott megtérítési kötelezettség által 386,8 millió forint összegű állami kiadási 

többlet keletkezett. A világgazdasági válság követeztében fokozódó megélhetési nehézségek miatt e 

kiadási tétel a 2011. évihez képest 6,0%-kal megemelkedett. 

18. Energiatakarékos felújítás 

A lakóépületek korszerűsítéséhez, energiatakarékos felújításához felvett hitelekhez az állam 

kamattámogatást nyújt. E támogatás esetében új igénybevétel már nem lehetséges. A  

2012. évben a teljesítés 3,1 millió forint volt, ami a 2011. évinek 4,2%-a.  

19. Fix kamatok kiegészítése 

Az 1988. december 31. előtt hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott és az 1990. évi CIV. 

törvény által felemelt kamatozású kölcsönök adósai 12% kamatot fizetnek, amit a költségvetés az 

1991. évi XCI törvény 86. §-a alapján a mindenkori lakáscélú bankkölcsönök kamatértékére 

kiegészít. 1999. január 1-jétől a kiegészítés a mindenkori jegybanki alapkamat 1,2-szeres mértékéig 

terjedhet. Erre a célra 2012. évben 0,2 millió forint, míg 2011. évben 0,8 millió forint került 

felhasználásra.  



20. Lakásra megtakarítók áruvásárlási kölcsöne  

Az arra jogosultak ifjúsági lakás-takarékbetét alapján vehetik igénybe e kedvezményt. Ifjúsági lakás-

takarékbetét szerződést 1997 óta már nem lehet kötni, de a még fennálló szerződésekre igénybe lehet 

venni az állami támogatást. Erre a célra a költségvetési kiadás  

2012. évben 0,6 millió forint volt. 

21. Víziközmű hitelek kamattámogatása és az önkormányzati lakástámogatási hitel  

A helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek, vagy az egyedi szennyvízelvezetés építési 

munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 35%-át – 

a kölcsönt igénylő társulat helyett – a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti. A kamatkedvezmény 

számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét 

megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A 2012. évi teljesítés 2,3 milliárd forint, ami a 2011. 

évi 3,1 milliárd forint kiadáshoz képest 25,0%-os csökkenést jelent. Ennek oka a hitelállomány és a 

fajlagos kamattámogatás csökkenése. 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a települési 

önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett – a költségek legfeljebb 50%-

áig terjedő összegű – hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. 2012-

ben a felhasználás 273,3  millió forint volt, ami a 2011. évi 224,1 millió forint kiadáshoz képest 

22,0%-os növekedést jelent.  

22. Egyéb kamattámogatás 

E jogcímbe a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek 

kamattámogatása és a régi 2000. február 1-je előtti feltételű új lakásépítési, vásárlási hitelek 

kamattámogatása tartozik. 

A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett felújítási alapképzési 

kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt évében 

35%-át – a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett – a költségvetés a hitelintézetnek 

megtéríti.  

A 2000. február 1-je előtti feltételek szerint új lakás építésére/vásárlásra kötött, támogatott kölcsönök 

kamatából a törlesztés első öt évében 4%-ot, második öt évében 3%-ot, harmadik öt évében 1%-ot az 

állam megtéríti a hitelintézetnek.  

A 2012. évi költségvetési kiadás 6,8 milliárd forint volt, mely az előző évihez képest 12,3%-os 

növekedést jelent. Ennek oka a „Panel és a Zöld Beruházási Rendszer” vissza nem térítendő állami és 

önkormányzati támogatásához kapcsolódó fokozódó hitelfelvétel.  

23. Egyéb 

A jogcímekre nem bontható kifizetések és hitelintézeti visszafizetések egyenlege 0,1 millió forint 

befizetési többlettel zárult. 

24. Előleg és elszámolás különbözete  

E sorban szerepel a december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a 

következő év első hónapjában számolnak el. 

 

30. cím: Vállalkozások folyó támogatása 

30/2. alcím: Egyéb vállalati támogatások 

30/2/1. Termelési támogatás  

A mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 

átvállalása keretében került sor a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. által kifizetett, az 



uránbányászatban 1993. év december hó 31-ig keletkezett baleseti járadékoknak és a 

munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeknek a társaság részére történő 

megtérítésére. A jogcím 2012. évi törvényi előirányzata 225 millió forint volt, míg a teljesítés 

azt 10,6%-kal meghaladva 248,9 millió forintot tett ki. Az összeg – a támogatás jellegéből 

adódóan – törvényi felhatalmazás alapján külön szabályozás nélkül is eltérhetett az 

előirányzattól. A magasabb mértékű kiadás abból adódik, hogy a társaság részére a benyújtott 

igények alapján – egy havi áthúzódó hatást figyelembe véve – az elmúlt évben 12 helyett 13 

havi tétel kifizetése történt meg. 

Az egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás keretében került sor a korábbi évek során a 

vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások 

2012. évet terhelő, előre nem látható kötelezettségeinek elszámolására. A jogcím 2012. évi 

törvényi előirányzata 5 millió forint volt, míg a teljesítés 1,9 millió forintot tett ki. 

30/3. alcím: Normatív támogatások 

30/3/3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése keretében került sor a szakosított hitelintézet által a 

magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozása érdekében nyújtott hitelek 

kamatának, valamint az e célt szolgáló finanszírozási költségek különbözetének központi 

költségvetés által való kiegyenlítésére. A jogcímcsoport 2012. évi törvényi előirányzata 

6,5 milliárd forint volt, míg az előirányzat 62,2%-át kitevő 4 milliárd forint teljesítés összege a 

bázisévi érték közel másfélszeresét jelenti. A támogatási keret elmúlt évi gyarapodó 

kihasználtsága részben a növekvő hitelezési aktivitásra, részben az Eximbank 

forrásköltségének emelkedésére vezethető vissza. A 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet alapján 

működő kamatkiegyenlítési rendszerhez kötődően – a már meglévő állományokon felül – a 

2012. évben folyósított több mint 110 milliárd forint kamatkiegyenlítéses hitel mintegy 

150 milliárd forint új export megvalósulását segítette elő. 

 

31. cím: Fogyasztói árkiegészítés 

A 2012. évben a központi költségvetés 96,9 milliárd forint fogyasztói árkiegészítést fizetett ki, 

amely összeg 4,2%-kal haladja meg a törvényi előirányzatot. A folyósítás törvényi 

felhatalmazás alapján külön szabályozás nélkül is eltérhetett az előirányzattól. Az elmúlt évi 

kiutalások összege 10,5%-kal maradt el az előző évi teljesítés értékétől, ami elsősorban a 

vonatkozó jogszabályi környezet módosulására vezethető vissza (a szociálpolitikai menetdíj-

támogatást bevezető személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény hatályon kívül helyezte a 

fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényt, csökkent egyes támogatások mértéke, valamint 

változott az igényjogosulti kör). A teljesítés havi lefutása a bázisévben tapasztaltakhoz 

hasonlóan alakult. Az előirányzat alakulásában szerepet játszott az is, hogy a Központi 

Statisztikai Hivatal rendelkezésre álló adatai alapján 2012-ben – az előző évi adatokhoz képest 

– a helyi személyszállítást illetően mind a szállított utasok száma (1,9%-kal), mind az 

utaskilométer (1,2%-kal) csökkent, míg a vasúton és az autóbusszal történő helyközi 

személyszállítást illetően mind a szállított utasok száma (0,7%-kal), mind az utaskilométer 

(1,9%-kal) emelkedett. 

 

32. cím: egyéb költségvetési kiadások 

32/1. alcím: Vegyes kiadások 

Vegyes kiadások címen 2012-ben 13,7 milliárd forint, azaz a törvényi módosított előirányzat 

86,6%-a került kiutalásra a következők szerint: 



A felszámolásokkal kapcsolatos állami helytállás miatt 1,6 milliárd forint (111,4%) volt a 

költségvetés kiadása 2012-ben. Az előirányzatot meghaladó teljesítést a felszámolási eljárások 

számának növekedése, illetve ebből következően az egyszerűsített felszámolásokra fordított 

kiadások emelkedése eredményezte. 

Szanálással kapcsolatos költségvetési kifizetésre 2012-ben nem került sor. 

A magán és egyéb jogi személyek kártérítésére átutalt 296,2 millió forint elmaradt az 

előirányzattól (59,2%). A kifizetések közül legnagyobb tételt az Emberi Jogok Európai 

Bírósága által a Magyar Állam terhére megítélt összesen 262,7 millió forint jelentette. 

A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi bizottságok 

működésére, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a védelmi igazgatás 

informatikai rendszerének fenntartására és fejlesztésére, valamint a speciális objektumok 

üzemeltetésére nyújtottak fedezetet. Az ezt szolgáló két előirányzatra eredetileg tervezett 

összesen mintegy 1,0 milliárd forint a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1182/2012. 

(VI. 1.) Korm. határozat alapján teljes egészében átcsoportosításra került, közvetlen kifizetés 

erről a sorról nem történt.  

A nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 2012-ben összesen 81,2 millió forintot tettek ki. 

Ez a típusú kiadás az Áht. 83. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok által a 

nettó finanszírozás keretében előleg módján igénybevett, de később majd inkasszálásra kerülő 

támogatások egyenlegét foglalja magában.  

A Magyar Államkincstár által lebonyolított pénzforgalommal kapcsolatosan 3,3 milliárd forint 

kiadás teljesült, ami a törvényi módosított előirányzat 80,4%-át tette ki. Itt kerültek 

elszámolásra a kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok, 

bakközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási díjak, 

KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is. 

Az adóbevallások feldolgozása és a kedvezményezettek igazolása alapján a személyi 

jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásokból 7,0 milliárd forintot 

(98,6%) utaltak át a civil kedvezményezettek javára.  

A Mehib Zrt-nek a korábbi évek biztosítási eseményeihez kapcsolódó behajtási tevékenység 

eredményeként beérkezett tőke-megtérülés után a vonatkozó jogszabályok alapján a megtérült 

követelés 5%-ának megfelelő jutalékot, azaz együttesen 2,2 millió forintot fizetett az állam, 

ami több mint négyszerese volt az előirányzatnak.  

A 2004. évi EU csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám és importbefizetések 

bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték és egyéb vámvisszatérítések 

fedezetére 1,0 millió forintos keretet tervezett a költségvetés, melyből azonban végül nem 

került sor kifizetésre. 

2012-ben új tételként jelent meg az egyéb költségvetési kiadások között a gazdálkodó 

szervezetek által korábban befizetett termékdíjak visszaigénylésével kapcsolatos kifizetés. 

Ezen a címen 1,4 milliárd forint kiadást teljesített a büdzsé, mely nem érte el a tervezettet 

(84,0%).  

A 2012. évben a MÁV Zrt. és a BKV Zrt. egyedi állami kezességvállalás mellett történő 

hitelfelvétel pénzügyi lebonyolításáért és véleményezéséért a központi költségvetés 

20,9 millió forint közreműködési díjat fizetett az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nek. A 

közreműködési díj előirányzattal nem rendelkezett, mivel a tervezéskor konkrét egyedi 

kezességvállalásokról nem állt rendelkezésre információ. 

 



33. cím: állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésére a 2012. évi költségvetés 

40 213,3 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott kilenc alcímre bontva. Az előirányzat 

külön módosítás nélküli túllépésére a 2012. évi költségvetési törvény 9. számú mellékletének 

1. pontja adott felhatalmazást. 

A tényleges kifizetés 40 806,7 millió forint volt. A teljesítést egy előre nem tervezett 

19,5 milliárd forint összegű egyedi kezességbeváltás jelentősen befolyásolta. E beváltás nélkül 

a többi kezességbeváltási kiadás lényegesen kevesebb lett a tervezettnél. Alapvető oka, hogy a 

kis-és középvállalkozások (KKV-szektor) finanszírozásához kapcsolódó állami 

viszontgaranciák, illetve a lakáshitelekhez vállalt állami kezességek érvényesítése 

kedvezőbben alakult a vártnál, jelentősen csökkent. A beváltások kezességtípusonkénti 

bemutatását az Általános indokolás 2.13. pontja tartalmazza. 

 

34. cím: kormányzati rendkívüli kiadások 

34/2. alcím: Pénzbeli kárpótlás 

Pénzbeli kárpótlás címen 2012-ben 4,1 milliárd forint, azaz az előirányzat 96,4%-a került 

kiutalásra a következők szerint:  

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 

1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék 2012. évi költségvetési 

előirányzata 2,4 milliárd forint volt, a tényleges teljesítés pedig 2,3 milliárd forintot tett ki. Ez 

az előző évhez képest 10%-os csökkenést jelentett, melyben elsősorban az időközben 

bekövetkezett létszámcsökkenés (13,9%) játszott szerepet. Így az év folyamán havonta 

átlagosan mintegy 12 894 fő részesült életjáradékban, ennek átlagos havi összege 14 856 forint 

volt. A pénzbeli kárpótlás alapösszegének éves emelése a 225/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet 

alapján (8,0%) megtörtént. 

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő, az 1997. évi X. törvény alapján járó kárpótlási 

életjáradék esetében a folyósító szerv részére történő átutalás, illetve a jogosultak részére 

történő kifizetés 1,7 milliárd forintot tett ki, ami alig maradt el az előirányzattól. Ez az előző 

évhez képest 7,2 %-os csökkenést jelentett, melyben alapvetően az időközben bekövetkezett 

létszámcsökkenés (7,8%) játszott szerepet. Így az év folyamán havonta átlagosan mintegy 

8 384 fő részesült életjáradékban, melynek átlagos havi összege 16 131 forintot tett ki. Az 

életjáradékok összegének a költségvetési törvényben előírt emelése (az előző évben 

megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével) megtörtént. 

A pénzbeli kárpótlás folyósítási költségeire előirányzott 87,2 millió forint teljes mértékben 

kifizetésre került a folyósító Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére. 

 

35. cím: garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 

35/1. alcím: Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

A központi költségvetés 2012-ben a biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében a 

társadalombiztosítás mindkét pénzügyi alapjának bevételeit támogatással egészítette ki. Ez a 

támogatás a Nyugdíjbiztosítási Alap esetében az Adórendszer átalakításával összefüggő 

pénzeszköz-átadás jogcímcsoporton jelent meg. A támogatás folyósításának szabályait a 

költségvetési törvény III. fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) 

tartalmazta. Ezen támogatás előirányzata 101,5 milliárd forint volt, amely teljes mértékben 

felhasználásra került. A támogatás átadása a törvényi előírásnak megfelelően havi egyenlő 

részletekben történt. 



A 2012. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdése alapján a költségvetés céltartaléka 

(Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-

gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja alcím) terhére fedezték a költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációját. Az előirányzatok átcsoportosítására a 

Kormány 1133/2012. (IV. 26.), illetve 1594/2012. (XII. 17.) számú határozatai alapján került 

sor. E címen az ONYF is részesült támogatásban, melynek összege 96,5 millió forintot tett ki. 

A 2012. évi költségvetési törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetés 

céltartalékából (Különféle kifizetések alcím) került finanszírozásra az ONYF Prémiumévek 

programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 27. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek 

összege 10,3 millió forintot tett ki. 

35/2. alcím: Egészségbiztosítási Alap támogatása 

Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi bevételét képezte a Járulék címen átadott pénzeszköz 

előirányzaton megtervezett támogatás, amely az Alap költségvetésében a Költségvetési 

hozzájárulások alcímen belül önálló jogcímcsoporton jelent meg. Ez az előirányzat a biztosítási 

jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban részesülők, 

kiskorú személyek, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett fix összegű 

egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetéül szolgált. A 390,4 milliárd forintos előirányzat 

teljes mértékben átutalásra került az Alap részére.  

A Nyugdíjbiztosítási Alap és a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 

(EMMI fejezet, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap létrehozásával párhuzamosan) 

„profiltisztítása” következtében a rokkantsági, rehabilitációs ellátások 2012-től az 

Egészségbiztosítási Alapból kerülnek folyósításra. Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évben 

ezen kiadásainak fedezetére hozzájárulásban (és a Nyugdíjbiztosítási Alaptól is pénzeszköz-

átadásban) részesült. E hozzájárulást a Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott 

pénzeszköz jogcímcsoport tartalmazta. A teljesítés - a kiadásokhoz igazodva - 

198,7 milliárd forint volt, szemben a 183,6 milliárd forintos előirányzattal. Az előirányzat 

felhasználására vonatkozó szabályt a költségvetési törvény III. fejezete (A központi 

alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) tartalmazta, az előirányzat jellegéből 

következően a központi alrendszer azon előirányzatai közé tartozott, amelyek teljesülése 

módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól (a költségvetési törvény 9. melléklete). 

A 2012. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdése alapján a költségvetés céltartaléka 

(Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-

gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja alcím) terhére fedezték a költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációját. Az előirányzatok átcsoportosítására a 

Kormány 1133/2012. (IV. 26.), illetve 1594/2012. (XII. 17.) számú határozatai alapján került 

sor. E címen az OEP is részesült támogatásban, melynek összege 72,0 millió forintot tett ki. 

A 2012. évi költségvetési törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetés 

céltartalékából (Különféle kifizetések alcím) került finanszírozásra az OEP Prémiumévek 

programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 27. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek 

összege 89,2 millió forintot tett ki. 

 

36. cím: nemzetközi elszámolások kiadásai 

A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások 2 356,2 millió forintos összege 98,1 

millió forinttal haladta meg az előirányzott összeget. 



36/1. alcím: Nemzetközi tagdíjak 

2012-ben új kiadást jelentett a Nemzetközi Fejlesztési és Újjáépítési Bank (Világbank) 

alaptőke-emelése, valamint alaptőke értékállóságának biztosítása. Az egyes nemzetközi 

pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke-hozzájárulás és tagdíj 

(Világbank mellett az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjának(CEB) tagdíja és a 

Bruegel Intézet tagdíja) 1 145,0 millió forint 2012. évi kiadása 231,1 millió forinttal haladta 

meg a tervezett összeget. 

Az eltérés oka a devizában előírt kötelezettségeknél a forint árfolyamának a tervezettől eltérő 

alakulása volt.  

36/2. alcím: Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 

A multilaterális segélyezési tevékenység keretében 2012-ben a Nemzetközi Fejlesztési 

Társulás (IDA) alaptőkéjéhez történő hozzájárulás, valamint a legkevésbé fejlett, súlyosan 

eladósodott (HIPC) országok adósságainak rendezésére kidolgozott nemzetközi programban 

való közreműködés címén valósult meg kifizetés. Mindkét hozzájárulás mértéke némileg 

elmaradt a tervezettől. Az EBRD által kezelt Nyugat-balkáni Alaphoz való hozzájárulás és az 

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz (NIF) címén tervezett befizetés 2012-ben nem történt 

meg, mivel nem született döntés a hozzájárulásról. A nemzetközi multilaterális segélyezési 

tevékenységből eredő kiadások 1 175,1 millió forint összege 129,1 millió forinttal maradt el az 

előirányzott összegtől.  

36/3. alcím: Egyéb kiadások 

Az egyéb kiadások 40,0 millió forint előirányzatából 36,1 millió forint kifizetés teljesült. A 

kiadás kisebb részét az MNB-nek fizetendő letétőrzési díj, nagyobb részét – 33,1 millió forint – 

az EBRD ország-csoport megállapodás szerinti hozzájárulás 2012. évre eső részletének 

befizetése tette ki.  

 

37. cím: hozzájárulás az eu költségvetéséhez 

37/1. alcím: Áfa alapú hozzájárulás 

ÁFA alapú hozzájárulás alcímen az uniós költségvetésbe 2012-ben 26,6 milliárd forint összegű 

teljesítés történt. A 37,1 milliárd forint összegű tervezett előirányzattól való eltérést az áfa-

bevételi adatokra vonatkozó prognózisok évközi frissítése és a korábbi évek áfa egyenlegének 

utólagos kiigazítása magyarázza. 

37/2. alcím: Gni alapú hozzájárulás 

GNI alapú hozzájárulás alcímen az uniós költségvetésbe 2012-ben az előirányzott 211,3 

milliárd forinttal szemben 193,6 milliárd forint teljesítés történt. Az eltérés a GNI adatokra 

vonatkozó prognózisok évközi frissítéséből, az előző évi többlet költségvetésbe foglalásából és 

a korábbi évek GNI egyenlegének utólagos kiigazításából származik. 

37/3. alcím: Brit korrekció 

Brit korrekció alcímen az uniós költségvetésbe 2012-ben 12,8 milliárd forint összegű teljesítés 

történt. A tervezett előirányzattól (14,0 milliárd forint) való eltérést a korábbi években fizetett 

és a tényadatok alapján felülvizsgált brit korrekció összegek utólagos kiigazítása magyarázza.  

37/4. alcím: Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó Gni csökkentés 

Magyarország 2012-ben 1,8 milliárd forintot utalt át az uniós költségvetésbe Hollandia és 

Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés alcímen. A tervezett 1,9 milliárd forint 

összegű előirányzattól való minimális eltérés a GNI adatokra vonatkozó prognózisok évközi 

frissítésének ezen befizetési tételre gyakorolt hatásából származik. 



 

38. cím: támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 

Az önkormányzatok az elmúlt 20 évben a feladataik alulfinanszírozottsága miatt jelentősen 

eladósodtak, tartalékaikat felélték. Ezért az önkormányzati finanszírozás és feladatok 

rendszerének átalakításával párhuzamosan szükségessé vált az adósságállományuk 

konszolidálása is. Erről a Kormány a helyi önkormányzatok adósságállományának részleges 

konszolidációjáról szóló 1540/2012. (XII. 4.) Korm. határozatban döntött.  

Tekintettel arra, hogy az 5 ezer fő alatti települések eddigi feladatainak jelentős része 2013-tól 

az államhoz került, ezen önkormányzatok adósságának teljes egészét az állam 2012. december 

28-áig visszafizette. A konszolidáció technikai megvalósítsa törlesztési célú támogatás 

nyújtásával történt az önkormányzatokat, többcélú kistérségi társulásokat finanszírozó 

hitelintézetek számlájára.  

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ában kerültek rögzítésre az adósságkonszolidáció 

részletei.  Ez alapján az 5 ezer fő alatti önkormányzatok  

2012. december 12-ei adósságállományának, valamint az ehhez kapcsolódó,  

december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítendő 

költségvetési támogatást nyújtott. Az adósságkonszolidáció során az önkormányzatoknak a 

pénzügyi intézmények felé fennálló tartozásait - kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló adósságát fizette vissza 2012. 

december 28-áig az állam. A költségvetési törvény 76/C. § (4) bekezdés d) pontja előírta, hogy 

ha az önkormányzat rendelkezett olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 

kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére vagy teljesítésének 

biztosításául szolgált, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét az önkormányzatnak az 

állam által megjelölt számlára 2012. december 28-án be kellett fizetnie. Az ebből származó 

befizetések összege 3,5 milliárd forintot tett ki. 

Az átvállalás összegének tervezésekor az önkormányzati adósságra vonatkozó  

2011. évi beszámoló adatokat lettek figyelembe véve. Ez volt a rendelkezésre álló legfrissebb, 

ellenőrzött adatállomány az önkormányzatok adósságáról. Az 5 ezer fő alatti települések 

adósságállománya 2011. év végén 95,3 milliárd forint volt. Az adósságállománnyal rendelkező 

10 többcélú kistérségi társulás adósságállománya mintegy 0,4 milliárd forintot tett ki, így ezen 

adatok alapján a költségvetési törvény XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

fejezet 38. Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez címen 95,7 milliárd forint 

került betervezésre az önkormányzati adósságállomány konszolidálását célzó törlesztési célú 

támogatásra. 

A ténylegesen kiutalásra került törlesztési célú támogatás összegét (2012. december 28-ai 

árfolyamon átszámítva 73,7 milliárd forint) több tényező is befolyásolta: 

― A Kormány az 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozatában 14 települési önkormányzat 

esetén döntött úgy, hogy ezek adóssága 2012-ben nem kerül konszolidációra. Emiatt 

13 milliárd forinttal csökkent a 2012-ben kifizetésre került támogatás.  

― Az önkormányzatok által 2012-ben visszafizetésre került ügyletek/ügyletrészek 

csökkentették a 2011. évi adatok alapján számított adósságállományt. 2012-ben jelentősen 

csökkent az önkormányzatok új adósságot keletkeztető ügyleteinek száma, részben a 

bankok hitelezési hajlandóságának csökkenése miatt, részben a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (a továbbiakban: stabilitási törvény) 

rögzített szabály miatt, melynek értelmében az önkormányzatok főszabályként csak a 

Kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek adósságot keletkeztető ügyleteket és az éves 

adósságszolgálatuk nem haladhatja meg az éves saját bevételeik 50%-át. 



― Több olyan ügylet volt, mely szerepelt a 2011. évi beszámoló szerinti 

adósságállományban, de nem volt alapja a konszolidációnak, mivel 

= nem a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés a) – c) pontja szerinti ügylet volt, 

= az önkormányzat jelezte, hogy nem kíván részt venni az adósságkonszolidációban (7 

ilyen önkormányzat volt, melyek adóssága összesen 11,5 millió forintot tett ki), 

= az önkormányzat adósságrendezési eljárás alá került. Így a költségvetési törvény 76/C. 

§ (8) bekezdése értelmében csak az adósságrendezési eljárás lezárulta után kerül sor a 

konszolidációjára. 

― Az adósságállomány becslése a 2011. évi beszámoló adataiból indult ki, így az abban 

szereplő, devizában denominált ügyletek 2011. végi árfolyam körüli értéken szerepeltek. 

Ennek megfelelően az árfolyamváltozás is befolyásolta a ténylegesen kiutalásra kerülő 

összeget. 

2013. január 15-éig megtörtént a 2012. december 28-áig kiutalásra került támogatással történő 

elszámolás és január 31-éig az ehhez kapcsolódó átutalások is lezajlottak. A téves utalások, 

illetve pontatlan adatszolgáltatások miatt az elszámolás során 30 ügylethez kapcsolódóan 

mintegy 2,3 millió forint pótlólagos támogatás került kiutalásra az önkormányzatoknak és 223 

ügylethez kapcsolódóan mintegy 4,9 millió forint és 50 svájci frank került az állam számára 

visszautalásra. A 250 forint, illetve az 1 EUR és 1 CHF alatti eltérések esetén nem történt 

pótlólagos utalás. 

A tervezett 95,7 milliárd forintos kiadási előirányzatból 73,7 milliárd forint került kifizetésre, 

így az előirányzat 77,0%-ban teljesült. Ennek eredményeként nagyságrendileg 1700 

önkormányzat és 10 többcélú kistérségi társulás 3848 szerződéséből eredő 73,7 milliárd forint 

értékű adóssága került visszafizetésre az állam által. Ezen összeg közel harmada 

(23,2 milliárd forint) – nagyrészt CHF-ben denominált – devizaadósságból eredt, a fennmaradó 

rész (50,5 milliárd forint) forintban állt fenn. 

Tekintettel arra, hogy az adósságkonszolidáció célja az volt, hogy az önkormányzatok a tőlük 

elkerülő feladatokhoz kapcsolódóan, az ezek ellátására, illetve az ellátás fejlesztésére felvett 

hitelek terheitől megszabaduljanak, a Kormány úgy döntött, hogy a nem kötelező 

önkormányzati feladatellátás miatt, egyes kimagasló mértékben eladósodott önkormányzatok 

nem részesülnek teljes mértékű adósságkonszolidációban, hanem az ügyletek további 

vizsgálata alapján dönt a Kormány ezen érintett ügyletek konszolidációjának mértékéről.  

Ennek érdekében a költségvetési törvény 76/C. § (11) bekezdése rögzítette annak lehetőséget, 

hogy a Kormány az adósság keletkeztetés célja és az adósság felvételének egyéb körülményei 

alapján a törlesztési célú támogatás mértékét csökkentheti. 

A Belügyminisztérium felmérést végzett azon önkormányzatok körében, ahol az egy főre jutó 

adósság a 2011. évi beszámoló, vagy a 2012. III. negyedévi mérlegjelentés alapján meghaladta 

a 200 ezer forint/fő értéket. Az így adatot szolgáltató önkormányzatok esetében megvizsgálásra 

került az ügyletek célja és ez alapján a Kormány az 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozatában 

14 települési önkormányzat esetében döntött úgy, hogy ezek adóssága nem kerül teljes 

mértékben konszolidációra. E települések 2012. decemberi adatszolgáltatás szerinti adóssága 

13 milliárd forint volt. 

Az 1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozatban döntés született az érintett 14 önkormányzat 

adósságkonszolidációs mértékéről, mely alapján 2013. május 9-én 10,4 milliárd forintnyi 

adósság került esetükben törlesztési célú támogatással kifizetésre. 

 





 


