
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

  



 



 

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 

1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ  

A központi költségvetés társasági adó címén 2016-ban 400 500,0 millió forint bevételt tervez. 
Ez az összeg a 2015-ben előirányzott 341 400,0 millió forint társaságiadó-bevételnél 
59 100,0 millió forinttal, 17,3%-kal magasabb.  

A 2015. évi előirányzathoz viszonyított növekedés hátterében a 2015. évre előirányzott 
bevételek várható túlteljesülése (pozitív bázishatás) és az előrejelzésben szereplő gazdasági 
növekedés hatása áll. A vállalatok 2014-2015. évi kedvező teljesítménye az adóelőlegeken 
keresztül gyakorol hatást a 2016. év társasági adó bevételére.  

A bevallott adózás előtti nyereség 2016-ra tervezett összege 5 719 500,0 millió forint. A 
ténylegesen adózás alá vont jövedelem (pozitív társaságiadó-alap) 2016-ban 
3 752 000,0 millió forint lehet, a számított adó tervezett összege pedig 506 900,0 millió forint, 
melyet a fizetendő adóból igénybe vehető adókedvezmények összege csökkent. 

1/3. ALCÍM: HITELINTÉZETI JÁRADÉK 

A központi költségvetés hitelintézeti járadékból tervezett 2016. évi bevétele 
6 300,0 millió forint, amely összeg 9 120,0 millió forinttal, 59,1%-kal alacsonyabb a 2015. 
költségvetési évre előirányzott 15 420,0 millió forintos összegnél.  

A csökkenés hátterében az árfolyamgát rendszerének a forintosítással kapcsolatos 2015. évi 
lezárulta áll.  

1/4. ALCÍM: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA 

A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2016. évi költségvetési bevétel 
89 200,0 millió forint, amely összeg 55 000,0 millió forinttal marad el a 2015. évi 
költségvetési előirányzattól.  

A 2016. évi bevétel tervezésénél figyelembe vételre került a hitelintézeteket érintő adóteher 
csökkentésének 60 000,0 millió forint összegű bevételcsökkentő hatása, valamint az ukrajnai 
válsághoz kapcsolódóan bevezetett, csak 2015-ben érvényesíthető (5 000,0 millió forint 
összegű) adókedvezmény megszűnésének bevételnövelő hatása.  

1/5. ALCÍM: CÉGAUTÓADÓ 

A központi költségvetés cégautóadóból tervezett 2016. évi bevétele 27 700,0 millió forint. A 
tervezett bevétel 2015. évi előirányzathoz (28 800,0 millió forint) viszonyított csökkenésének 
hátterében az áll, hogy a cégautóflották folyamatos megújítása nyomán a legkedvezőbb 
környezetvédelmi besorolás alá eső gépjárművek aránya emelkedik és ezáltal az átlagos adó 
csökken.  

1/6. ALCÍM: EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 

Az egyszerűsített vállalkozói adó címén tervezett 2016. évi költségvetési bevétel 
75 200,0 millió forint. Ez a bevétel 8 600,0 millió forinttal, 10,3%-kal alacsonyabb a 2015. 
költségvetési évre előirányzott 83 800,0 millió forintos összegnél.  

A csökkenés hátterében az adónem hatálya alá tartozó adózók számának – a korábbi évek 
trendjének megfelelő – várható további csökkenése áll. Döntően ezen adónemet érinti a 
kisadózók tételes adóját, valamint a kisvállalati adót választó egyéni és társas vállalkozások 
számának bővülése. 

1/7. ALCÍM: BÁNYAJÁRADÉK 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a kitermelt ásványi nyersanyag és 
geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg. A bányajáradék 
összegét a kitermelt ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia mennyisége, az egyes 



 

nyersanyagokhoz és energiához tartozó fajlagos érték, valamint a járadék százalékos mértéke 
határozza meg. A 2015. évi 49 000,0 millió forintos előirányzathoz képest számottevően 
kevesebb bevétel prognosztizálható a 2016. évre, mert a bányajáradék-bevétel mértékét több 
szempontból is befolyásoló Brent kőolaj tőzsdei jegyzésára a 2014-es évhez képest közel a 
felére esett vissza. Erre tekintettel a 2016. évi előirányzat összege 31 500,0 millió forint. 

1/8. ALCÍM: JÁTÉKADÓ 

A játékadó 2016. évi központi költségvetési előirányzata 41 200,0 millió forint, amely összeg 
1 500,0 millió forinttal, 3,8%-kal haladja meg a 2015. költségvetési évre előirányzott 
39 700,0 millió forintos összeget. A növekmény hátterében az adóalap – egyes játéknemekhez 
köthető – trendszerű bővülése áll.  

1/9. ALCÍM: ÖKOADÓ  

1/9/1. ENERGIAADÓ 

A központi költségvetés energiaadóból 2016. évre tervezett bevétele 16 700,0 millió forintra, 
vagyis a GDP mintegy 0,05%-ára tehető, mely a bázisévi előirányzatot 
(15 500,0 millió forint) 1 200,0 millió forinttal (7,7%-kal) haladja meg. A 2015. évi 
előirányzathoz mért emelkedés hátterében a bázisévi bevételek várható túlteljesülése és a 
gazdasági növekedés miatt tovább növekvő energiafelhasználás áll.  

1/9/2. KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ 

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 (talajterhelési díj, 
vízterhelési díj, levegőterhelési díj) köteles fizetni. A környezetterhelési díjat, illetve annak 
egy részét a feltételek teljesülése esetén a környezetkímélő beruházást végzők (50%-ban, 
levegőterhelésnél legfeljebb 2 évig, vízterhelés esetében legfeljebb 5 évig) és a 
hulladékhasznosítást végzők (hulladékhasznosítás arányában) visszaigényelhetik. Így a 
környezetterhelési díjból származó bevételek alakulását a környezetvédelmi fejlesztések is 
befolyásolják. A környezetterhelési díj és a hozzá kapcsolódó díjkedvezmények a 
környezethasználókat a kibocsátás csökkentésére, valamint a környezetvédelmi beruházások 
megvalósítására ösztönzi, mely kihatással van a környezetterhelési díjból származó 
bevételekre is. A környezetterhelési díj 2016. évi tervezett összege 5 300,0 millió forint, ami 
700,0 millió forinttal, 11,7%-kal alacsonyabb a 2015. költségvetési évre előirányzott 
6 000,0 millió forintos összegnél. 

1/10. ALCÍM: EGYÉB BEFIZETÉSEK 

Az egyéb befizetések előirányzaton a 2016. évre 26 000,0 millió forint bevétel 
prognosztizálható. Az előirányzat tervezése a 2014. és a 2015. évi teljesülési adatok 
figyelembevételével került megállapításra. Ezen a mérlegsoron jelennek meg a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal által kivetett bírság- és pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó 
és kivezetésre került adónemek bevételei.  

1/11. ALCÍM: ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA 

Az energiaellátó vállalkozások által a központi költségvetésbe fizetendő jövedelemadóból 
tervezett 2016. évi bevétel 41 300,0 millió forint, amely összeg 3 400,0 millió forinttal, 
7,6%-kal marad el a 2015. költségvetési évre előirányzott 44 700,0 millió forintos összegtől.  

A 2015. évi előirányzathoz viszonyított bevételcsökkenés hátterében az érintett vállalkozások 
adóalapjának csökkenése áll.  



 

1/12. ALCÍM: REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS 

A rehabilitációs hozzájárulás tervezett bevételének 65 500,0 millió forintos összege - mivel 
annak egy főre jutó éves mértéke a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdése szerint 
változatlanul 964 500 forint – 500,0 millió forinttal haladja meg a 2015. évi előirányzatot.  

1/14. ALCÍM: KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA 

A központi költségvetés a kisadózók tételes adójából tervezett 2016. évi bevétele 
70 100,0 millió forint, amely összeg 13 800,0 millió forinttal, 24,5%-kal haladja meg a 2015. 
költségvetési évre előirányzott 56 300,0 millió forintos összeget. A 2015. évi előirányzathoz 
viszonyított bevételnövekedés hátterében a kisadózók tételes adóját választók számának 
várható bővülése áll.  

1/15. ALCÍM: KISVÁLLALATI ADÓ 

2015-ben a vártnál alacsonyabb számban választották az adózók a kisvállalati adót, ezért a 
2015. évi 16 400,0 millió forint összegű bevételi előirányzathoz képest a 2016. évi 
költségvetés ezen a jogcímen a 2015. évi előirányzattól 2 600,0 millió forinttal (15,9%-kal) 
elmaradó, 13 800,0 millió forint bevételt irányoz elő. A kisvállalati adó bevételi tervszám 
csökkenése kapcsán ugyanakkor a kisvállalati adó által kiváltott egyéb adók esetében ezt 
meghaladó összegű többlet jelentkezik, vagyis a költségvetés tervezett egyenlege 
összességében javul.  

1/16. ALCÍM: KÖZMŰADÓ 

A központi költségvetés a közművezetékek adójából tervezett 2016. évi bevétele 
52 200,0 millió forint, ami 1 800,0 millió forinttal, 3,3%-kal alacsonyabb a 2015. évi 
költségvetési törvény által előirányzott 54 000,0 millió forintos összegnél.  

A 2016. évi előirányzat figyelembe veszi a 2015. évre tervezett bevételek várható 
felülteljesülését (pozitív bázishatás), valamint az egyes vezetékekre 2016-ban bevezetésre 
kerülő kedvezmények hatását. 

1/18. ALCÍM: REKLÁMADÓ 

A központi költségvetés a reklámadóból tervezett 2016. évi bevétele 10 900,0 millió forint, 
amely a 2015. évi 6 600,0 millió forintos előirányzatot 4 300,0 millió forinttal (65,2%-kal) 
haladja meg. A növekedést a bázisévre tervezett bevételek várható felülteljesülése (pozitív 
bázishatás) és a jogszabályváltozás bevételnövelő hatása okozza. 

2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 

2/1. ALCÍM: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 

A központi költségvetés 2016. évre tervezett általános forgalmi adó (áfa) bevétele 
3 351 850,0 millió forint, amely a GDP mintegy 9,5%-ára tehető. A tervszám a bázisévi 
előirányzatot (3 172 385,0 millió forint) 179 465,0 millió forinttal (5,7%-kal) haladja meg. A 
növekmény a bázisévi bevételek várható túlteljesülése (pozitív bázishatás), a tárgyévre 
tervezett makrogazdasági növekedés (főként lakossági fogyasztás és beruházás, az 
államháztartási szféra kiadásainak növekménye), valamint a szabályozás változásához köthető 
hatások egyenlegeként adódik.  

A gazdasági növekedés összetevői közül az export dinamikusabb bővülése mellett a 
fogyasztás és a beruházások növekedésére lehet számítani. Az áfabevételek növekedésére 
elsősorban a lakossági folyóáras vásárolt fogyasztás emelkedése hat, melyben mind a 
volumen, mind az inflációs komponens szerepet játszik. Az államháztartási szféra kiadásai 
után keletkező áfabevételek ugyanakkor a tervek szerint csökkennek. A tervszám mindezeken 



 

felül tartalmazza az online pénztárgépek kiterjesztésének fehéredésre gyakorolt hatását, 
valamint a 

− 2016. január 1-jével a sertés tőkehúsok áfakulcsának 27%-ról 5%-ra történő 
csökkentését; 

− az online pénztárgépek kötelező használatának kiterjesztését.  

2/2. ALCÍM: JÖVEDÉKI ADÓ 

Jövedéki adóból a 2016. évre tervezett költségvetési bevétel 952 200,0 millió forintnak, azaz a 
GDP mintegy 2,7%-ának felel meg. A tervszám a bázisévi előirányzathoz 
(913 500,0 millió forint) képest 38 700,0 millió forinttal (4,2%-kal) magasabb. A növekedés a 
2015. évi várható bevételek túlteljesülése (pozitív bázishatás), valamint a tárgyévre 
prognosztizált fogyasztás- és GDP-növekedés miatti pozitív hatások eredményeként adódik.  

A pozitív bázishatás hátterében az üzemanyagok és egyéb termékek forgalmának növekedése 
áll, melyet részben kompenzálnak a dohánypiac szerkezetének változása miatti hatások. A 
2016. évi előirányzat a GDP-, illetve háztartási fogyasztási volumenek növekedésével, illetve 
az egyes specifikus termékköröket jellemző trendekkel számol. 

Az összbevétel közel 62,2%-át teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó. Ezen belül a 
gázolaj utáni bevételek részesedése 63,3%, mely a bázisévi előirányzathoz képest 
0,7 százalékpontos átrendeződést jelent a benzin rovására. A bázisévben a benzin és a gázolaj 
forgalomnövekedése tapasztalható, melynek folytatódása – attól némileg elmaradó ütemben – 
a tárgyévben is prognosztizálható.  

Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek az összes bevétel 
mintegy 9,4%-át teszik ki. Az alkoholokon belül a bevételek közel 97%-át a sör és a tömény 
szeszek utáni befizetések teszik ki.  

A dohánytermékek után a jövedékiadó-bevételek mintegy 28,4%-a keletkezik. A 
dohánypiacon az elmúlt években folyamatos átterelődés figyelhető meg az alacsonyabb 
adómértékkel adózó fogyasztási dohányok javára, melynek folytatódása 2016-ra is 
prognosztizálható.  

2/3. ALCÍM: REGISZTRÁCIÓS ADÓ 

A költségvetés 2016. évre tervezett regisztrációs adóbevétele 20 700,0 millió forint, mely a 
GDP 0,06%-ának felel meg. A prognózis a 2015. évi előirányzathoz (19 600,0 millió forint) 
képest 1 100,0 millió forinttal (5,6%-kal) magasabb. A növekedésben szerepet játszik a 
pozitív bázishatás, valamint a gépjárműpiac fokozott ciklusérzékenysége.  

A gazdasági válság időszakában a gépjárműpiac visszaesése meghaladta a gazdaság általános 
csökkenését, az átlagos GDP-, illetve fogyasztáscsökkenéshez viszonyítva jóval nagyobb 
mértékben csökkent. A gazdasági növekedés élénkülésével ugyanakkor azt jóval meghaladó 
teljesítményt mutat, mely a bázisévi adatokban is megnyilvánul, ezért az átlagos 
növekedésnél magasabb növekedési ütem valószínűsíthető. Elsősorban a használt gépjármű 
import dinamikus emelkedésének folytatódására lehet számítani, emellett azonban az új 
gépjárművek piaca is bővülést mutathat.  

2/4. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI ADÓ 

A központi költségvetés távközlési adóból 2016. évre tervezett bevétele 
56 000,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzathoz (56 400,0 millió forint) képest 
400,0 millió forinttal (0,7%-kal) alacsonyabb. A csökkenést a bázisévi tervezett bevételek 
várható elmaradása (negatív bázishatás) magyarázza.  



 

2/5. ALCÍM: PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK 

A központi költségvetés pénzügyi tranzakciós illetékből 2016. évre tervezett bevétele 
200 900,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzattól (206 200,0 millió forint) 
5 300,0 millió forinttal (2,6%-kal) marad el. A csökkenés hátterében a Kincstár egyes 
tranzakcióinak 2015-ben bevezetett mentességének hatása áll, melynek köszönhetően a 
bázisév januárjában még a 2014. december 31-ig érvényes szabályok mellett történt befizetés, 
mely befizetés tárgyév januárjában már nem jelentkezik. 

2/6. ALCÍM: BIZTOSÍTÁSI ADÓ 

A költségvetés 2016. évre tervezett biztosítási adóbevétele 30 000,0 millió forint, amely a 
bázisévi előirányzathoz (28 600,0 millió forint) képest 1 400,0 millió forintos (4,9%-os) 
növekedést jelent. Az emelkedés hátterében a bázisévi bevételek várható felülteljesülése 
(pozitív bázishatás) és a 2016. évre prognosztizált infláció áll. A biztosítási adó a biztosító 
bruttó díjbevételére kerül kivetésre, mértéke biztosítási ágazatonként eltérő. Az adót a 
biztosító havonta vallja be és fizeti meg.  

3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 

3/1. ALCÍM: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 

A központi költségvetés 2016. évben várható személyi jövedelemadó bevétele 
1 658 400,0 millió forint. A bevétel 18 700,0 millió forinttal, 1,1%-kal több a 2015. évi 
költségvetési törvény által előirányzott bevételnél. A bevétel növekedésében meghatározóak a 
kedvező gazdasági folyamatok és ezen belül a bértömeg növekedése, ugyanakkor a személyi 
jövedelemadó kulcsának csökkentése, a kétgyermekesek családi kedvezményének növelése, 
valamint a kamatok csökkenése a bevételek csökkenését eredményezik. Ezen tervek szerint a 
GDP-arányos személyijövedelemadó-bevétel 2016-ban 4,7% lesz. 

Az összevont adóalap 2016. évre tervezett összege 10 554 847,6 millió forint. A családi 
kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap 2016. évi összege 9 078 850,0 millió forint. A 
nemzetgazdasági szintű átlagos adóterhelés az összevontan adózó jövedelmek arányában 
12,7%. Az elkülönülten adózó jövedelmek után 2016-ban 125 200,0 millió forint bevallott 
adóbevételt tervez a költségvetés. A kifizetők – például a természetbeni juttatások után – és a 
társasházak által bevallott személyi jövedelemadó tervezett összege 129 800,0 millió forint. A 
személyi jövedelemadó esetében 2016-tól az szja-kulcs csökkentése által minden adófizető 
magánszemély adóterhe csökken, illetve a már elfogadott két gyermekes családi kedvezmény 
kiterjesztésével a két gyermekes családok személyi jövedelemadó kedvezménye növekszik.  

3/2. ALCÍM: EGYÉB LAKOSSÁGI ADÓK 

Az egyéb lakossági adóbefizetések soron a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat főzetés 
után befolyó szeszadóból és az egyéb vámbefizetések utólagos elszámolásából származó 
befizetések jelennek meg. A gyümölcspárlat készítésre vonatkozó szabályok 2015. évi 
változása miatt 2016. évben a költségvetésnek e címen 2 000,0 millió forint bevétele 
keletkezhet, mely a pozitív bázishatás (azaz a bázisévi bevételek kedvező alakulása) miatt 
1 500,0 millió forinttal haladja meg a bázisévi előirányzatot (500,0 millió forint).  

3/4. ALCÍM: LAKOSSÁGI ILLETÉKEK 

A költségvetés 2016. évre tervezett illetékbevétele 121 700,0 millió forint, mely a bázisévi 
előirányzathoz (120 000,0 millió forint) képest 1 700,0 millió forinttal, 1,4%-kal magasabb. A 
2015. évben az illetékbevételek a költségvetési előirányzathoz képest várhatóan túlteljesülnek 
(pozitív bázishatás).  

2016-ban visszterhes ingatlanátruházási illetékből 63 100,0 millió forint, a visszterhes 
gépjárműszerzési illetékből 29 000,0 millió forint, az öröklést terhelő illetékből 



 

5 000,0 millió forint, ajándékozást terhelő illetékből 1 300,0 millió forint, míg az eljárási 
illetékből 23 300,0 millió forint körüli bevétel várható.  

A tárgyévben a bázisévi adatokhoz képest az ajándékozási illeték és az öröklés utáni 
illetékbevétel várhatóan nem változik, míg az eljárásiilleték-bevétel csökken. A csökkenést az 
egyes közszolgáltatások illetékének tervezett csökkentése eredményezi. A tárgyévben a 
visszterhes gépjármű-átruházási és a visszterhes ingatlanátruházási-illeték esetén a bevételek 
növekedése várható. A növekedés hátterében az alacsony infláció, a jegybanki alapkamat 
alacsony szintje, valamint az ingatlanpiac és a gépjárműpiac bővülése áll.  

3/5. ALCÍM: GÉPJÁRMŰADÓ 

A költségvetés 2016. évre tervezett gépjárműadó bevétele 45 500,0 millió forint, amely 
megegyezik a bázisévi előirányzat értékével.  

3/6. ALCÍM: MAGÁNSZEMÉLYEK JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

JÖVEDELMEINEK KÜLÖNADÓJA 

A 2010. évben hatályba lépett jogszabály szerint a közszférában foglalkoztatott munkavállaló 
részére a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben kifizetett, meghatározott korlátok 
feletti juttatásból 75%-os adót kell fizetni. Az említett adóköteles juttatások után 2016-ban 
900,0 millió forint különadó-bevételt tervez a költségvetés, amely megegyezik a 2015-ös 
előirányzattal.  

4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

4/1. ALCÍM: VEGYES BEVÉTELEK 

A vegyes bevételek címen a központi költségvetés a 2016. évre 7 840,0 millió forint bevételt 
tervez. 

4/1/8 EGYÉB VEGYES BEVÉTELEK 

Az egyéb vegyes bevételek 4 366,0 millió forintos előirányzatát – mely megegyezik a 2015. 
évi tervvel - többek között a költségvetés terhére korábban nyújtott támogatások 
visszafizetése, a felszámolásokból származó bevételek, valamint a kezességvállalási díjak 
alkotják. A kezesi díjbevételek alapvetően az MFB Zrt. által meghirdetett hitelprogramok, 
valamint a lakáshitelekhez vállalt állami készfizető kezességek (ún. „fészekrakó” program, 
közszféra lakáshitelei) utáni befizetésekből származnak. 

4/1/9 KEZESSÉG-VISSZATÉRÜLÉS 

A kezességbeváltásból származó állami követelések behajtásából származó bevételek a 
beváltott állomány mértékétől és a megtérülés arányától függnek. A 2016. évi bevételi terv 
3 474,0 millió forint, amely 22,8%-kal kevesebb a 2015. évi előirányzatnál. Ennek 
legnagyobb hányada továbbra is a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó 
viszontgarancia beváltásokból, illetve a beváltott lakáskezességek NAV általi behajtásából 
eredő követelések megtérüléséből származik. A Mehib Zrt. kármegtérülési terve főként a 
kazah BTA Bankkal szembeni követelések kamatfizetéseit, továbbá korábbi kárfizetésekkel 
kapcsolatban várható megtérüléseket tartalmaz 700,0 millió forint összegben. 

4/2. ALCÍM: KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK 

A központosított bevételek címen a központi költségvetés a 2016. évre összesen 
303 923,3 millió forint bevétellel számol.  

A központi költségvetés környezetvédelmi termékdíjakból 2016. évre tervezett bevétele 
63 389,0 millió forint, amely megegyezik a 2015. évi előirányzattal.  

Az országos közúthálózat üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése, a környezetbarát 
közlekedési módok előnyben részesítése, valamint a társadalmi és környezeti költségek 



 

szükségessé teszik, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek a közútkezelés 
és - fenntartás költségeihez az úthasználatuk arányában járuljanak hozzá. Az autópályák, 
autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján megállapított útdíjból (UD) 2016-ban 
140 500,0 millió forint bevételt tervez a költségvetés.  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény felhatalmazása alapján kivetett, a 3,5 tonnát 
el nem érő gépjárművek, illetve az autóbuszok által az országos közúthálózat meghatározott 
hálózati elemeinek használatáért fizetendő időalapú használati díj (HD) címén 2016-ban 
47 000,0 millió forint bevételt tervez a költségvetés.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hulladéklerakóban elhelyezett 
hulladék mennyisége után hulladéklerakási járulékot kell fizetnie a hulladéklerakó 
üzemeltetőjének, illetve bizonyos, a törvény által meghatározott ártalmatlanítási művelet 
végzőjének. Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a 
közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi 
XXXIX. törvény 78. §-a a 2014. évi szinten, 6 000 forint/tonnán állandósította a járulék 
mértékét. 2015. január 1-jétől kötelező a hulladék szelektíven történő gyűjtése. Emiatt 
várhatóan jelentősen csökken majd a lerakóban elhelyezett hulladék mennyisége. 1 330 ezer 
tonna lerakott hulladékkal és 6 000 forint/tonna járulékkal számolva 2016-ban 
8 000,0 millió forint hulladéklerakási járulék bevétel prognosztizálható, mely alacsonyabb a 
bázisévi előirányzatnál (9 000,0 millió forint).  

A központosított bevételek részét képezik továbbá az egyéb központosított bevételek 
(vízkészletjárulék, földvédelmi járulék stb.) összesen 17 491,8 millió forint, illetve – az Áht. 
42. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a XLII. fejezetben elszámolandó – a különféle 
bírságokból származó bevételek, együttesen 27 542,5 millió forint összegben.  

5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK 

5/1. ALCÍM: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2016. évi tervezett összege 
25 559,9 millió forint, mely a kizárólag saját bevételből gazdálkodó – a költségvetési 
törvényben meghatározott – intézmények tételesen megadott összegű befizetéseit tartalmazza. 

5/3. ALCÍM: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ÖNKORMÁNYZATI BEFIZETÉSEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint befizetési 
kötelezettség terheli azon 3000 fő feletti helyi önkormányzatokat, amelyek a tulajdonukban 
lévő köznevelési intézmény működtetési kötelezettségét átadták az állami fenntartó részére. A 
befizetési kötelezettség megállapításáról szóló miniszteri döntés alapján 2015. évben 120 
önkormányzat éves szinten 8 004,0 millió forint összeg befizetésére kötelezett, mely központi 
költségvetési bevétel a 2016. évre is azonos szinten prognosztizálható. 

5/4. ALCÍM: NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BEFIZETÉSE 

Az alap 2016-ban 17 000 millió forint befizetést teljesít a tudásintenzív, nagy hozzáadott 
értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatásfejlesztési tevékenységek 
finanszírozásának elősegítése érdekében. 

7. CÍM: EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 

7/2 ALCÍM: VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 

Az EU közösségi bevételekből a magyar költségvetésben vámbeszedési költségtérítésként 
megjelenő, visszatartható összeg alakulását a 2016. évben is az EU által alkalmazott 
közösségi vámtarifa, az EU vámkódex, az ezen alapuló közösségi és nemzeti végrehajtási 
szabályok és az EU saját forrásai elszámolására és utalására vonatkozó szabályok határozzák 



 

meg. Az így kialakuló bruttó vám 80%-a az EU közösségi saját forrásaként kerül kifizetésre, a 
20% pedig a nemzeti költségvetésben beszedési költségként visszatartható. A bázisévi 
75%-25% arányhoz képest ez elmozdulást jelent, melynek hátterében az EU új saját forrás 
határozatának (2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat) hatályba lépése áll.  

A 2016. évre tervezett vámbevétel 10 600,0 millió forint, amely a 2015-ös költségvetési 
előirányzathoz képest 400,0 millió forinttal (3,6%-kal) alacsonyabb. A bevétel tervezésekor a 
makroprognózisok alapján a bázisévhez képest az összes import emelkedése, valamint a 
harmadik országokkal bonyolított áruforgalom összes importhoz viszonyított arányának 
csökkenése került figyelembe vételre. A magyar behozatali szerkezetben nem várható olyan 
lényeges elmozdulás, amely miatt a kialakult átlagvám szintjében szignifikáns változás 
következhet be. A tervezés számol továbbá az ún. egységes engedélyezés additív 
bevételmódosító hatásával, vagyis azzal a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 
20%-os nemzeti rész két tagállam között 50-50%-os megosztásra kerülhet. 

7/3 ALCÍM: CUKORÁGAZATI HOZZÁJÁRULÁS BESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 

Az Európai Unió költségvetését illetik a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül 
nyújtott hozzájárulások is, amelyet a cukor-, az izoglükóz- és az inulingyártók teljesítenek. A 
vonatkozó uniós szabályok szerint a gyártók a cukor- és izoglükózkvótákhoz igazodó 
termelési díjat fizetnek. A termelési díj összegét a közösségi jogszabályokban meghatározott 
tagállami termelési kvóták és a hozzájuk kapcsolódó termelési díjak mértéke határozza meg. 
A termelési díj beszedése a tagállamokra delegált feladat, akik a beszedéssel járó költségek 
fedezeteként – a várhatóan 2016 folyamán hatályba lépő új saját forrás határozat 
(2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat) értelmében – a beszedett díjak 20%-ának 
megtartására jogosultak.  

Ezen a jogcímen a magyar költségvetésbe 2016-ban összesen várhatóan 168,3 millió forint 
folyik be, ami 19,2 millió forinttal, 10,2%-kal kevesebb, mint a 2015. évi költségvetési 
előirányzat. A különbséget elsősorban a beszedett díjakból a hazai költségvetésbe befolyó 
25%-os rész 20%-ra csökkenése okozza az új saját forrás határozat hatálybalépése miatt, 
másrészt befolyásolja az összeget a forint euróhoz viszonyított árfolyama is.  

7/4. ALCÍM: UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE 

2016-ban az uniós támogatások utólagos megtérüléseként a központi költségvetést összesen 
5 057,5 millió forint illeti meg. A bevételek az alábbi két jogcímcsoporton kerülnek 
elszámolásra. 

Uniós szabályozás értelmében az Európai Unió Kohéziós Alapjából az Európai Bizottság által 
teljesített kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a projekthez nyújtott Kohéziós 
Alap hozzájárulás 80%-át. A megítélt támogatás utolsó 20%-át a hazai költségvetés előlegezi 
meg, az Európai Bizottság által a záróegyenleg kifizetésére a projekt végrehajtásáról szóló 
zárójelentés benyújtását és elfogadását követően kerül csak sor. 2016-ban a Kohéziós Alap 
jogcímcsoporton a Kohéziós Alapból finanszírozott és befejezett környezetvédelmi és 
közlekedési projektek hazai forrásból megelőlegezett utolsó 20%-ának fennmaradó része 
kerül elszámolásra.  

A tagállamoknak lehetőségük van ún. retrospektív projektek uniós finanszírozásba történő 
utólagos bevonására. Azon strukturális és kohéziós politikai fejlesztési célokkal összhangban 
lévő hazai projektek, amelyek megfelelnek az alkalmazandó uniós és nemzeti szabályoknak, 
valamint az adott operatív programra vonatkozó kritériumoknak, utólag, egyedi döntés 
alapján uniós támogatásban részesülhetnek. 2016-ban a Strukturális Alapok jogcímcsoporton 
a korábban hazai támogatásból finanszírozott projektek uniós finanszírozásba történő 
bevonásából származó bevételek kerülnek elszámolásra. 



 

8. CÍM: TŐKE KÖVETELÉSEK VISSZATÉRÜLÉSE 

A tőkebevételek a magyar állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forinthiteleinek 
visszafizetését foglalják magukban. 

8/1. ALCÍM: KORMÁNYHITELEK VISSZATÉRÜLÉSE 

E bevételek a volt rubel-, illetve dollárelszámolású országoknak még jóval a rendszerváltás 
előtt nyújtott hitelek törlesztéseit tartalmazzák.  

A külföldi államokkal szemben fennálló kormányhitel-követelések állománya folyamatosan 
csökken, jelenleg már azok teljes körű megtérülése sem lenne jelentős hatással a 
költségvetésre. A még érintett öt adós ország közül 2016-ban csak Nicaraguától lehet 
megtérüléssel számolni, melynek összege 35,9 millió forint bevételt jelent. 

8/2. ALCÍM: ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE KÖTVÉNY VISSZATÉRÜLÉSE 

Az alárendelt kölcsöntőke kötvényekhez kapcsolódó követelés a magyar állam által – az 
1993-1995. években lezajlott bankkonszolidáció keretében egyes hitelintézetek részére – 
alárendelt kölcsöntőke formájában nyújtott forrásokból ered. A tervezett visszafizetés nem 
történt meg teljes mértékben, melynek oka, hogy a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete – az OTIVA jogutódjaként – csak részben teljesítette fizetési kötelezettségét, így a 
jövőben még innen várható megtérülés. A szövetkezetekből csak ütemezetten, az adott 
szövetkezetek prudenciális helyzetétől függően van még lehetőség – a megtérülést 
megalapozó – részjegyek kivonására, ami 2016-ban 207,0 millió forint költségvetés felé 
történő teljesítést jelenthet. 

28. CÍM: DIÁKHITEL 2 KONSTRUKCIÓ KAMATTÁMOGATÁSA 

Ezen tétel a felsőoktatás finanszírozásának átalakítása keretében 2012 szeptemberétől 
bevezetésre került új diákhitel típushoz kapcsolódik, amit az önköltséges, valamint a 
részösztöndíjjal támogatott hallgatók vehetnek igénybe a ténylegesen fizetendő képzési 
költségük erejéig. A hitelt a Diákhitel Központ Zrt. közvetlenül a felsőoktatási intézmények 
számlájára utalja át. A hallgatók fizetési kötelezettségének mérséklése érdekében az ún. kötött 
felhasználású diákhitelhez általános állami kamattámogatás kapcsolódik, a hitelfelvevőnek 
csak 2%-os kamatláb kerül felszámolásra, a fennmaradó részt az állam megtéríti a Diákhitel 
Központ Zrt. részére. Ezen a címen 1 272,0 millió forint kiadással számol a költségvetés. 

29. CÍM: LAKÁSTÁMOGATÁSOK 

29/1. ALCÍM: EGYÉB LAKÁSTÁMOGATÁSOK 

A lakástámogatások az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek megvalósítását segítik. Az 
otthonteremtés a nemzetgazdaság fontos részterülete, társadalom- és gazdaságpolitikai célokat 
egyaránt szolgál. 

Az Otthonteremtési Program keretében az állam elősegíti a családok lakáshoz jutását, 
ösztönzi a korszerű, jó minőségű, energiatakarékos lakások építését, a lakásmobilitás erősítése 
céljából dinamizálja a lakáspiacot. A lakosság lakáscéljainak megvalósításához a költségvetés 
többek között a Családok Otthonteremtési Kedvezményét és az Otthonteremtési 
kamattámogatást nyújtja. A vissza nem térítendő kedvezmény a Kormány népesedéspolitikai 
szándékain alapuló lakástámogatási formaként a gyermeket nevelő vagy vállaló családok 
otthonteremését segíti elő.  

A használt és új lakások vásárlásához, lakás építéséhez, bővítéséhez igényelhető kedvezményt 
a gyermekes, vagy a gyermeket vállaló családok vehetik igénybe. A használt lakás vásárlási 
és a bővítési célú kedvezmény összege az új lakásokra vonatkozó támogatási összeggel 
egyezik meg a gyermekszám, a lakás alapterületének, valamint energetikai besorolásának 
függvényében.  



 

Fontos eleme az ösztönzőrendszernek a lakáscélú lakossági előtakarékosság támogatása, a 
várható kiadás 48 600 millió forint.  

A lakásépítési támogatások 2016. évi kiadási előirányzatának összege 
104 000,0 millió forintot tesz ki. 

31. CÍM: SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 

A szociálpolitikai menetdíj támogatással ellentételezi az állam az általa a személyszállítási 
közszolgáltatások keretei között biztosított egyes utazási kedvezmények igénybevételével 
megvalósuló utazások miatti bevételelmaradást. Az előirányzat 2016. évi tervezett kiadási 
összege a 2015. évi értékkel megegyezően 104 000,0 millió forint. A folyósítás célja a 
kedvezményes utazásokhoz tartozó szolgáltatói árbevétel fenntartása és a megfelelő 
színvonalú szolgáltatás-ellátás biztosítása a közúti és a vasúti személyszállító társaságok 
pénzügyi egyensúlyának megtartásán keresztül. Az egyes támogatások mértékét és az 
igénylés rendjét a Kormány rendeletben állapítja meg, míg a kifizetés a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal útján történik. 

32. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

32/1. ALCÍM: VEGYES KIADÁSOK 

A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2016-ra 24 079,0 millió forintot tervez a 
következőkre: 

− A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadásokra együttesen 
3 201,0 millió forintot tartalmaz a költségvetés, ami - az óvatosság elvét 
érvényesítve - 200,0 millió forinttal haladja meg a 2015. évi előirányzatot.  

− 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, valamint a speciális 
objektumok üzemeltetésére nyújtanak fedezetet. Az ezt szolgáló két előirányzatra - a 
2015. évhez közel hasonló összeget - összesen mintegy 1 697,0 millió forintot tervez a 
központi költségvetés. 

− A Magyar Államkincstár által lebonyolítandó pénzforgalommal kapcsolatosan a 2016. 
évre 7 300,0 millió forint kiadással számol a költségvetés. Itt kerülnek elszámolásra a 
kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok, 
bankközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási 
díjak, KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is. Az 
előirányzat megtervezésére a 2015. évinél nagyobb összegben, 7 300,0 millió forinttal 
került sor. 

− A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból a civil 
kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 8 100,0 millió forint.  

− Az Eximbank Zrt. és a Mehib Zrt. esetében a kezességbeváltásból származó követelések 
behajtását a biztosítótársaság látja el. A behajtásból származó bevételek után az állam 
jutalékot fizet, mely a behajtott összeg 5%-a. Ilyen címen 2016-ban 35,0 millió forint 
kiadásra lehet számítani (700,0 millió forint költségvetésbe befizetett visszatérülés 
után). 

− A 2004. évi EU-csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám-és 
importbefizetések bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték és 
egyéb vámvisszatérítések fedezetére – a 2015. évhez hasonlóan - 1,0 millió forintos 
keret áll rendelkezésre. 

− A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjak visszaigénylésének teljesítésére – 
a 2015. évi kerethez közel azonos összeget – 1 700,0 millió forintot különített el a 
költségvetés. 



 

− Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
átmeneti kimaradása esetén a katasztrófavédelmi szerv a közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására közérdekű szolgáltatót jelöl ki. A kijelölés időtartama legfeljebb 9 hónap 
lehetett, ami meghosszabbítható volt legfeljebb 3 hónappal. Az egyes törvényeknek a 
költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások 
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 
80. §-a módosította a 2013. évi CXXXIV. törvény 1. §-ának (7) bekezdését, amely egy 
évvel meghosszabbítja az ideiglenes hulladék-közszolgáltatás ellátására irányuló 
kijelölés határidejét. A feladat 2016. évi finanszírozását biztosítja az átmeneti hulladék-
közszolgáltatással kapcsolatos kiadások címen betervezett 2 000,0 millió forint, mely a 
2015. évi előirányzat felének felel meg. 

− Az egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás keretében kerül sor a korábbi évek 
során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes 
támogatások 2016. évet érintő, előre nem látható kötelezettségeinek és 
visszatérüléseinek elszámolására. Az előirányzat 2016. évi tervezett kiadási összege – 
az előző évi értékkel megegyezően – 5,0 millió forint. 

− A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért 
fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami 
kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
alapján az állam az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló 
kölcsönökhöz kamattámogatást nyújt, amelynek mértéke a hitelszerződések 
tőkeösszegére vetített évi 4%. Az árufuvarozó kis- és középvállalkozások a támogatást a 
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-n keresztül igényelhetik. Az előirányzat 2016. évi 
tervezett kiadási összege 40,0 millió forint, feltételezve, hogy az év végi 
szerződésállomány mintegy 800 millió forintot tesz ki, míg a támogatott 
kölcsönszerződések száma várhatóan eléri a 170-et. 

33. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS VISZONTGARANCIA 
ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés 2016. évre tervezett összege 
31 783,3 millió forint.  

Az állami tulajdonú pénzintézetek (Diákhitel Központ Zrt., Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 
Eximbank Zrt.) forrásbevonásainál, a Kormány felhatalmazása alapján vállalt egyedi állami 
kezességeknél és a kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra 2016-ban 
feltételezhetően nem kerül sor. 

33/3. ALCÍM: EXIMBANK ZRT. ÁLTAL VÁLLALT GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezesség beváltási 
előirányzata 2016-ban 500,0 millió forint, amely tartalmazza mind az exporthitel, mind az 
egyéb exportcélú garanciaügyletekhez kötődő kifizetéseket. A bank eddigi garanciaállománya 
viszonylag alacsony, így a beváltási terv a 2015. évben meginduló állománynövekedéshez 
kötődik. A bank garanciaprogramján belül az új projektfinanszírozási hitelkihelyezések az 
Oroszországi Föderációba irányuló ügyleteken túl Ukrajnába, Szerbiába, Romániába, 
Törökországba irányulnak, illetve érintenek ázsiai és egyiptomi relációt is. Az új 
hitelkihelyezések kapcsán a beváltási ráta alacsony, legfeljebb 2%-ban prognosztizálható.  

33/4. ALCÍM: MEHIB ZRT. ÁLTALI BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

A MEHIB Zrt. kárfizetési előirányzatának (7 500,0 millió forint) nagyságrendjét alapvetően a 
kazah BTA Bank fizetésképtelenségével összefüggő, euróban felmerülő fizetési kötelezettség 



 

határozza meg (közel 3 000,0 millió forint). A biztosító egyedi ügyletei közül emellett orosz, 
tadzsik és boszniai szerződések kapcsán állhat fenn az állami kezesség érvényesítésének 
kockázata. Az elmúlt időszakban az Oroszországgal szemben hozott szankciók negatív 
hatásai, a rubel jelentős gyengülése, valamint az elhúzódó ukrajnai válság miatt 
bekövetkezhetnek az orosz partnerek részéről fizetési késedelmek olyan biztosított ügyletek 
kapcsán is, ahol eddig kevésbé mutatkozott a kárveszély valószínűsége. A biztosító forgalmi 
típusú ügyleteihez kötődő kezességérvényesítés kockázata is növekvő tendenciát mutat, 
amelyet a biztosított forgalom növekedése is erősít.  

33/5. ALCÍM: GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa) a garanciaszervezetek piacának meghatározó 
szereplője, alapfeladatként a bankok finanszírozási ügyleteihez vállalt készfizető kezesség 
vállalásával segíti elő a kkv-szektor hitelhez jutását. E tevékenységét döntően állami 
viszontgarancia mellett végzi. A Garantiqa stratégiai céljai között szerepel, hogy a 
kezességvállalási tevékenység a kkv-hitelezés növekedési ütemét meghaladóan bővüljön. A 
termékkínálat bővítésében kiemelt szerep jut a beruházási hitelekhez kapcsolódó 
kezességvállalási termékek fejlesztésének, annak érdekében, hogy a társaság tevékenysége 
minél jobban hozzájáruljon a gazdasági növekedés támogatásához. A beruházási hitelekhez 
vállalt kezességek volumene 2015-től folyamatosan nő, a tervek szerint a költségvetési 
viszontgaranciával vállalt ügyletek állománya a 2014. év végi 300 milliárd forintos 
nagyságrendről 2016 végére 360 milliárd forint körülire növekedhet. A forgóeszköz-és 
beruházási hitelkonstrukciókhoz vállalt kezességek növekedése a Garantiqa kezességvállalási 
portfóliója szerkezetének átalakulását eredményezi, ugyanakkor a 2016-ban várható 
beváltások döntő része még továbbra is a rövid lejáratú, folyószámla-típusú ügyletekhez 
vállalt kezességekhez kapcsolódhatnak. A viszontgarancia mértéke változatlanul 85%. A 
Garantiqa által lehívott viszontgarancia előirányzata a 2016. évre 18 600,0 millió forintra 
prognosztizálható. 

33/7. ALCÍM: AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 

GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az alapítvány kezességvállalásaiból eredő beváltások összegét az agrárgazdaság helyzetének 
alakulása, valamint az állami viszontgarancia mértéke (85%) határozza meg. A mezőgazdaság 
területén a viszontgaranciával érintett agrárhitel-állomány — köszönhetően az MNB NHP 
hitelprogramjának is — közel kétharmada lecserélődött a jegybank alacsony kamatozású 
hiteleire. A hamarosan induló Vidékfejlesztési Program támogatásai is élénkülést hozhatnak a 
hitelezésben. 2016-ban 1 700,0 millió forint beváltás várható, mivel az alapítvány egyre 
nagyobb ügyletekhez vállal kezességet, így egy-egy nagyobb összegű beváltással is számol a 
jövőben.  

33/10. ALCÍM: A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK LAKÁSHITELEIHEZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL 

EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A közszférában dolgozók lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség állománya 
fokozatosan csökken. A beváltási arányt a közszférában dolgozók foglalkoztatási helyzete és 
fizetőképessége befolyásolja. 2016-ban csökkenő mértékű (150,0 millió forint) beváltással 
lehet számolni, a beváltási ráta csökkenését a javuló életminőség, a folyamatban lévő és 
induló életpálya programok és a mérséklődő kötelezettségállomány alapozza meg.  

33/13. ALCÍM: AGRÁRHITELEKHEZ VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

Az agrárhitelek kezességérvényesítésének összege fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, 
kockázatot a szélsőséges időjárás miatti esetleges mezőgazdasági bevételkiesés jelenthet. E 



 

két ellentétes tendencia és a mérséklődő állomány miatt 2016-ban 10,0 millió forint beváltása 
prognosztizálható.  

33/14. ALCÍM: A "FÉSZEKRAKÓ" PROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

A „fészekrakó” program keretében a fiatalok lakásvásárlási kölcsöneihez vállalt kezesség 
beváltását meghatározó tényező a devizakölcsönök (ezen belül is a CHF alapú kölcsönök) 
jelentős aránya. E kezességbeváltások emelkedő trendje a Kormány devizahitelesekkel 
kapcsolatos intézkedéseinek, illetve a folyamatosan csökkenő állománynak köszönhetően 
2014-ben megfordult, és 2015-től már mérsékeltebb kifizetésekkel lehet számolni. A 
2016. évben a kezességbeváltás 2 500,0 millió forintra tehető figyelemmel a devizahitelek 
forintosításának hatására is.  

33/15. ALCÍM: MFB ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEKBŐL ÉS VÁLLALT 

GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az MFB Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz kapcsolódó állami kezesség beváltása 
2016-ban egy, a pártok székházvásárlásához jogszabályi állami kezesség mellett nyújtott 
hitelügylethez kapcsolható, és 383,3 millió forintra tervezhető.  

33/16. ALCÍM: ÁTHIDALÓ HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG 

A 2009. évi IV. törvény alapján vállalt ún. áthidaló lakáshitelek türelmi idejének lejártával 
megkezdődött a fizetési nehézségekkel küzdő adósok esetében az állami kezességbeváltás is. 
A relatíve alacsony összegű adósságállományhoz kötődő kezességbeváltás várhatóan tovább 
csökken 2016-ban, és 30,0 millió forintra prognosztizálható. 

33/17. ALCÍM: TAKARÉKBETÉTEK VISSZAFIZETÉSÉÉRT VÁLLALT ÁLLAMI KEZESSÉGBŐL 

EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) létrejötte előtt elhelyezett betétek visszafizetéséért 
az államot helytállási kötelezettség terheli. A betétesek kártalanítása során az állami helytállás 
esetén is az OBA jár el lebonyolítóként. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján indokolt e 
kártalanítások tervezése, a 2016. évre 300,0 millió forint prognosztizálható. 

33/19. ALCÍM: GYŰJTŐSZÁMLA HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény határozza meg az ún. 
árfolyamgát rendszerében – a jelzálogkölcsön törlesztése kapcsán a rögzített és a tényleges 
árfolyam különbözetéből keletkező – gyűjtőszámlahitel feltételeit. Ezek között szerepel a 
gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódó – a rögzített árfolyam alkalmazásának időszakában – 
100%-os mértékű állami kezességvállalás. 2015-ben a devizahitelek forintosítása kapcsán e 
hitelek jelentős része megszűnik, ezért 2016-ban már csak minimális mértékű 
(10,0 millió forint összegű) kifizetéssel lehet számolni. 

33/20. ALCÍM: E-ÚTDÍJ FIZETÉSI CÉLÚ HITELPROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL 

EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az e-útdíj fizetésére kötelezettek számára e fizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújtható hitel 
mögött 80%-os mértékű állami kezességvállalás áll. Az alacsony szerződésszám miatt az 
átlagosan 6,2 millió forintos hitelkeret közel teljes kihasználtsága mellett is alacsony 
költségvetési kötelezettségállomány áll. A 2016. évre tervezett beváltás összege 
100,0 millió forint 20 ügyféllel számolva. 



 

34. CÍM: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 

34/2. ALCÍM: PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS 

Pénzbeli kárpótlási célra a központi költségvetés 2016-ban 1297,3 millió forintot különít el. 
Ez az előirányzat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék kifizetésére 
nyújt fedezetet. E törvény szerint kárpótlás illeti meg azokat a személyeket, illetve 
hozzátartozóikat, akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között az életüktől vagy 
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak, például deportáltakat, szovjet 
kényszermunkára hurcoltakat, szabadságvesztéssel büntetetteket, előzetes letartóztatásba 
helyezetteket, kényszergyógykezelteket, internáltakat, faji, vallási vagy politikai okból 
munkaszolgálatosokat. 

A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 1997. évi X. 
törvény alapján fizetett kárpótlási életjáradék 2016. évi előirányzata 2364,6 millió forint. „A 
Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjának értelmében a 
faji, vallási vonatkozású diszkriminatív törvények, vagy más, fasiszta rendszabályok által 
érintettek magyarországi szervezetei számára kell visszajuttatni a személyektől elvett azt a 
vagyont, amelyért örökös nem jelentkezett, és a szervezetek, érintett közösségek, illetőleg 
életben maradt tagjai támogatására kell, hogy e vagyont fordítsák.” Ennek egyik eleme a 
túlélő, rászorult idősek részére életjáradék juttatása. 

A pénzbeli kárpótlások folyósításával kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására 
59,6  millió forint áll rendelkezésre. 

35. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
ELLÁTÁSOKHOZ 

35/2. ALCÍM: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA 

A biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében a központi költségvetés 2016-ban 
is kiegészíti az Egészségbiztosítási Alap bevételeit. 

Az Egészségbiztosítási Alap 2016-ban is támogatásban részesül járulék címen átadott 
pénzeszköz címén, melynek előirányzata 374 464,0 millió forint. Ez 240,0 millió forinttal 
több, mint a 2015. évi törvényi előirányzat. Ezen támogatás a biztosítási jogviszonyból 
származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban részesülők, kiskorúak, 
felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett egészségügyi szolgáltatási 
járulék fedezetéül szolgál. Az előirányzat összegének kialakítása a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) és 26. § (5) bekezdése alapján történt. 

A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak 
támogatására 35 103,6 millió forintos előirányzatot tartalmaz, amely az előző évben e célra 
előirányzott összeget 5 103,6 millió forinttal haladja meg. Az Egészségbiztosítási Alap 
2016-ban a 2015. évi 14,54% helyett 20,57%-ban részesül a megfizetett szociális 
hozzájárulási adó összegéből, a fenti előirányzat ezért elégséges az alap költségvetési 
egyensúlyának biztosításához. 

36. CÍM: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELÉ VÁLLALT 
KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAI 

A nemzetközi tagdíjakkal és a multilaterális segélyezési tevékenységgel kapcsolatos kiadások 
2016-ban várhatóan összesen 12 644,1 millió forintot tesznek ki, melynek mintegy 24%-a 
számolható el multilaterális segélyezi tevékenységnek. Néhány kötelezettségvállalás idei 
teljesítésének eredményeként mintegy 10%-kal csökken 2016-ban ez a kiadás. Tekintettel 
arra, hogy a legtöbb kiadási tétel devizában merül fel, ezek forintban számított mértéke 



 

jelentősen függ a teljesítés tényleges árfolyamától. Valamennyi kiadás a nemzetközi pénzügyi 
szervezetekben vállalt tagságunkból, illetve az ebből adódó kötelezettségvállalásainkból ered.  

36/1. ALCÍM: NEMZETKÖZI TAGDÍJAK 

Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke-
hozzájárulások és tagdíjak 10 893,8 millió forint kiadást jelentenek 2016-ban. Ezen belül a 
legjelentősebb tételek a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) számára fizetendő mintegy 
3 042,0 millió forint összegű alaptőke-hozzájárulás, valamint a Világbanknak tőkeemelés és 
tőkeemelés értékállósága címén fizetendő összesen 2 291,8 millió forint. Új kiadásként 
jelentkezik 2016-2018 között az Ázsiai Befektetési Bankban (AIIB) részesedésszerzésre 
fordítandó évi 20,0 millió dollárnak megfelelő forintösszeg (5 526,0 millió forint 2016-ban).  

Kisebb összegű tagdíjat kell továbbá fizetni 2016-ban az Európa Tanács Fejlesztési 
Bankjának (CEB) mintegy 3,7 millió forint, valamint a Brüsszeli Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóközpontnak (Bruegel) 30,3 millió forint összegben.  

36/2. ALCÍM: NEMZETKÖZI MULTILATERÁLIS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

Ezen alcímen összesen 1 710,3 millió forint kiadás várható 2016-ban. A fizetési 
kötelezettségek a következő jogcímeken állnak fenn:  

− IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társulás, a Világbank leányvállalata) alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás; 

− a legszegényebb, súlyosan eladósodott országok (HIPC) megsegítését célzó 
kedvezményes IMF hitelnyújtási programban való részvétel kiadásai;  

− az EBRD-EIB-CEB által közösen kezelt Nyugat-balkáni Beruházási Keret számára 
esetleges hozzájárulás; 

− az EU Szomszédsági Beruházási Eszközhöz történő csatlakozás. 

36/3. ALCÍM: EGYÉB KIADÁSOK 

Az egyéb kiadások 40,0 millió forint összege letétőrzési díjat és az EBRD-nél hazánk 
képviseletét segítő horvát és szlovák tanácsadó költségeiből hazánkat érintő hányad 
befizetését fedezi. Lehetővé tesz továbbá az EIB által az afrikai, karibi-térségi és csendes-
óceáni országokban megvalósuló projektek finanszírozására biztosított tagállami 
kötelezettségvállalásból felmerülő esetleges kisebb kiadásokat (a kedvezményezett 
fizetésképtelensége esetén). 

37. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 

37/1. ALCÍM: ÁFA ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS 

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget az Európai Közösségek 
saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 
írja elő mindaddig, amíg a 2014-2020. közötti többéves pénzügyi keret időszakára érvényes új 
tanácsi határozat nem lép hatályba. Az új jogszabály, az Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről szóló 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat minden tagállam által történő 
ratifikációját követően várhatóan 2016 folyamán lép hatályba.  

Az EU költségvetésébe fizetett hozzájárulás egyik eleme - mindkét tanácsi határozat 
alapján - az áfaalapú befizetés, ami egy kalkulált, minden tagállamra egységes módszertan 
alapján kiszámított harmonizált áfaalapra vetített egységkulcs eredményeként kerül 
meghatározásra. 2016-ban a hozzájárulás összege az EU többéves pénzügyi keretében 2016. 
évre meghatározott várható kiadási főösszeghez igazodik. Magyarország esetében az áfaalapú 
befizetési kötelezettség 2016-ban várhatóan 37 730,2 millió forintot tesz ki, amely 
205,3 millió forinttal, 0,5%-kal haladja meg a 2015. évi költségvetési előirányzatot. 



 

37/2. ALCÍM: GNI ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS 

Az áfaalapú hozzájáruláshoz hasonlóan a GNI-alapú hozzájárulást is a 2007/436/EK, Euratom 
tanácsi határozat, illetve az azt 2016-ban felváltó 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat írja 
elő. Ez a hozzájárulás finanszírozza az EU költségvetési kiadásainak azon részét, amit a 
tradicionális saját források (vámok és cukorágazati hozzájárulások) és az áfaalapú 
hozzájárulások nem tudnak fedezni. Ezt a forrást az összes tagállam GNI-összegére 
vonatkoztatott egységkulcs alkalmazásával számolják ki, a tagállami GNI-t pedig a közösségi 
szabályok alapján határozzák meg. 2016-ban a hozzájárulás összege az EU többéves pénzügyi 
keretében 2016. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez igazodik. Magyarország 
esetében a GNI-alapú hozzájárulási kötelezettség várhatóan 238 615,9 millió forintot tesz ki, 
amely 1 094,5 millió forinttal, 0,5%-kal haladja meg a 2015. évi költségvetési előirányzatot. 

37/3. ALCÍM: BRIT KORREKCIÓ 

A brit korrekció az Európai Unió költségvetését finanszírozó saját forrás rendszer egyik 
eleme, amely az Egyesült Királyság költségvetési egyensúlyhiányának kiigazítását szolgálja, 
és amelyet szintén a 2007/436/EK, Euratom, illetve 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 
szabályoz. Finanszírozása főszabályként GNI-arányosan terheli a tagállamokat. 2016-ban a 
hozzájárulás összege az EU többéves pénzügyi keretében 2016. évre meghatározott várható 
kiadási főösszeghez igazodik. Magyarországra e jogcímen várhatóan 21 153,0 millió forint 
befizetési kötelezettség hárul, amely 639,8 millió forinttal, 3,1%-kal haladja meg a 2015. évi 
költségvetési előirányzatot. 

37/4. ALCÍM: AUSZTRIA, DÁNIA, HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG SZÁMÁRA TELJESÍTENDŐ 

BRUTTÓ GNI CSÖKKENTÉS 

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat szerint Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország 
éves GNI alapú hozzájárulásukból bruttó összegben meghatározott csökkentéseket élveznek. 
A kedvezményt a többi tagállam GNI-arányosan finanszírozza. Magyarországra 2016-ban e 
jogcímen várhatóan 2 402,0 millió forint befizetési kötelezettség hárul. A 2015. évi 
költségvetésben ilyen jogcímen nem szerepelt összeg, mert az új saját forrás határozat 
(2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat) 2016-ban várható hatályba lépéséig tartó átmeneti 
időszakban ilyen címen az Európai Bizottság – felhatalmazás hiányában – nem hívott be 
hozzájárulást a tagállamoktól. A 2014. január elsejétől a határozat hatálybalépéséig tartó 
időszak tekintetében ezen a jogcímen befizetendő hozzájárulást egy összegben kell majd 
teljesíteni, amit a 37/5. alcím foglal magában. 

37/5. ALCÍM: EGYÉB 

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget a saját források 
rendszeréről szóló tanácsi határozat szabályozza. A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan 
új saját forrás határozat (2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat) került elfogadásra, de a 
jogszabály hatályba lépése várhatóan csak 2016-ban, a tagállami ratifikációk után történik 
meg. Az átmeneti időszakban az EU költségvetésébe a befizetéseket a jelenleg hatályos 
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szerint kell teljesíteni. Az új határozat 
hatálybalépését követően azonban a 2014. január elsejétől a határozat hatálybalépéséig tartó 
időszakban teljesített befizetések az új szabályok figyelembevételével, közösségi szinten, 
utólagosan kiigazításra kerülnek, hiszen az új határozat - hatálybalépését követően - 2014. 
január elsejétől visszamenőleg alkalmazandó. Ebben az alcímben jelenik meg ennek a 
kiigazításnak a várható összege, ami a 2014-ben és 2015-ben teljesített hozzájárulásokat 
alapul véve 14 947,9 millió forintot tesz ki. A 2015. évi költségvetésben – tekintettel a 
kiigazítás egyszeri jellegére – ezen a jogcímen nem szerepelt összeg. 





millió forint

2015. évi 2016. évi 

előirányzat előirányzat

Vásárolt fogyasztás 2 648 885,0 2 860 750,0

Lakossági beruházások 36 500,0 36 900,0

Egyéb vásárlás (áht szektor) 471 800,0 452 100,0

ESA bevétel 3 157 185,0 3 349 750,0

Áthúzódás előző évről -389 500,0 -373 727,5

Áthúzódás következő évre 404 700,0 375 827,5

Pénzforgalmi bevétel 3 172 385,0 3 351 850,0

Áfa bevételek



millió forint

2015. évi 2016. évi

előirányzat előirányzat

Motorbenzin 198 600,0 213 500,0

Gázolaj 338 400,0 375 100,0

Egyéb üzemanyag 3 900,0 4 000,0

Üzemanyagok  össz: 540 900,0 592 600,0

Alkoholtermékek 87 400,0 89 400,0

Egyéb kőolajtermék 4 900,0 100,0

Egyéb termékek össz: 92 300,0 89 500,0

Cigaretta 183 100,0 175 000,0

Egyéb dohányáru 102 200,0 96 100,0

Dohányáruk össz: 285 300,0 271 100,0

Jövedéki adó ESA össz. 918 500,0 953 200,0

Áthúzódás előző évről 69 800,0 73 552,4
Áthúzódás következő évre -74 800,0 -74 552,4

Pénzforgalmi befizetés 913 500,0 952 200,0

Jövedéki adóbevételek



millió forint

2015. évi 
előirányzat

2016. évi 
előirányzat

1. Adózás előtti nyereség 5 314 445,0 5 719 500,0
2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 485 491,0 3 752 000,0
3. Számított adó 470 881,0 506 900,0
4. Átlagos adókulcs (3./2.) 13,5% 13,5%
5. Érvényesített adókedvezmények 138 600,0 150 000,0
6. Adómentesség 933,1 1 000,0
7. Visszatartott adó 4 339,0 4 700,0
8. Fizetendő társasági adó (3.-5.-6.-7.) 327 008,9 351 200,0
9. Átlagos társasági adóterhelés (8./1.) 6,2% 6,1%

22 096,0 23 900,0
4,0 0,0

2 635,0 2 800,0

341 400,0 400 500,0

33 227 700,0 35 188 000,0

1,03% 1,14%

14. GDP

15. Pénzforgalmi adóbevétel/GDP (13./14.)

A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása
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Társasági adóbevételek

10. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója
11. Előtársaságok társasági adója

12. Speciális célú vállalkozások társasági adója

13. Pénzforgalmi adóbevétel



millió forint

Megnevezés
2015. évi 

előirányzat
2016. évi 

előirányzat
Hitelintézetek 131 500,0 75 600,0
Pénzügyi vállalkozások 8 500,0 9 600,0
Befektetési vállalkozások 1 400,0 1 100,0
A forgalmazó és a befektetési alap 2 600,0 2 700,0
Tőzsde, árutőzsdei szolgáltatók, 
kockázati tőkealap-kezelők

200,0 200,0

Pénzforgalmi adóbevétel 144 200,0 89 200,0

Pénzügyi szervezetek különadójának bevétele



millió forint

Megnevezés
2015. évi 

előirányzat
2016. évi 

előirányzat

Öröklési illeték 4 200,0 5 000,0
Ajándékozási illeték 1 300,0 1 300,0
Visszterhes 
ingatlanátruházási illeték

57 700,0 63 100,0

Visszterhes 
gépjárműátruházási illeték

19 800,0 29 000,0

Vagyonszerzési illeték 
összesen 83 000,0 98 400,0

Eljárási illeték 37 000,0 23 300,0
Illeték mindösszesen 120 000,0 121 700,0

A központi költségvetés illetékbevételei



millió forint

2015. évi 2016. évi
előirányzat előirányzat

1. Bruttó hazai termék (GDP) 33 227 700,0 35 188 000,0
2. Összevontan adózó jövedelmek 9 885 000,0 10 554 847,6
3. Összevont adóalap 9 885 000,0 10 554 847,6
3.a Érvényesített családi és első házasok adóalap kedvezménye 1 284 700,0 1 475 997,6
3.b Családi és első házasok adóalap kedvezményével csökkentett összevont adóalap (3. - 3. a) 8 600 300,0 9 078 850,0
4. Számított adó 1 376 048,0 1 361 827,5
5. Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések 9 400,0 7 400,0
6. Összevont adóalap utáni adó (4.-5.) 1 366 648,0 1 354 427,5
7. Visszafizetendő adócsökkentések 0,0 0,0
8. Elkülönülten adózó jövedelmek adója 122 100,0 125 200,0
9. Egyéb adófizetések 0,0 0,0
10. Bevallott összes személyi jövedelemadó (6.+7.+8.+9.) 1 488 748,0 1 479 627,5

11.
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjbiztosítási szerződésre, nyugdíjelőtakarékossági 
számlára utalt összeg

11 000,0 11 900,0

12. Kifizetői, társasházi személyi jövedelemadó 136 000,0 129 800,0
13. Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja szerint) 300,0 400,0
14. Összes személyi jövedelemadó (10.-11.+12.+13.) 1 614 048,0 1 597 927,5

15. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel 1 639 700,0 1 658 400,0
16. Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről 164 260,0 167 878,4
17. Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre 169 500,0 158 078,4
18. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (15.-16.+17.) 1 644 940,0 1 648 600,0

19. Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.) 29,7% 30,0%
20. Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((6.+7.-11.)/2.) 13,7% 12,7%
21. Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (14./1.) 4,9% 4,5%
22. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (15./1.) 4,9% 4,7%
23. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (18./1.) 5,0% 4,7%

Személyi jövedelemadó bevétel

A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása

Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése

A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók



millió forint

2015. évi 2016. évi 
előirányzat előirányzat

Pénzforgalmi szolgáltatók és valutaváltók befizetése 184 600,0 186 000,0
Magyar Államkicstár befizetése 21 600,0 14 900,0
Pénzügyi tranzakciós illeték mindösszesen (pénzforgalom) 206 200,0 200 900,0
Áthúzódás előző évről -30 700,0 -20 418,8
Áthúzódás következő évre 31 700,0 20 718,8
ESA összesen 207 200,0 201 200,0

Pénzügyi tranzakciós illeték bevétel

Megnevezés


