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A Költségvetési Tanács Véleménye
Magyarország2IL2. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetér(i|

I

A Véleménykészítésénekelőzményei, jogszabályi alapja, megalapozása

A Költségvetési Tanács

és nyilvánossága

KT) a Magyarország gazdasági stabilitásátőI
szólő 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény, Stab. tv,) 24. $-a alapján _
(a továbbiakban: Tanács'

ossáangban az Alaptörvény 44. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal

központi költségvetésről szóló törvény tervezetéről.
észrevételeket tehet, valamint

- ha a

A

-

véleménytnyilvánít a

Tanács véleményébena tetvezetre

tervezettel kapcsolatban arrrrak hitelességére vagy

végrehajthatőságfua vonatkozóan alapvető ellenvetései vannak

_

atervezettel való egyet nem

értésétjelezÁeti.

A

Kormány

a

Magyarország 2022.

évi központi

tervezeteként elfogadott dokumentumot

(a

k<iltségvetésről szőIő törvényjavaslat

továbbiakban: tervezet)

Varga Mihály

pénzügyminisáer a PMl7l3l2021. számű véleménykérőlevele mellékleteként küldte meg a
Költségvetési Tanács elnöke részére.

A Tanács a tervezet értékelésétaz alábbi

-

szőIő 2020. évi XC. törvéruryel összefiiggő

A

Tanács

a

Magyarország 202I.

tervezetéről kialakított 312020 .05

.2L

aMagyarország 202I. évi központi költségvetéséről

_ előzményekre is figyelemmel alakította ki.

évi központi költségvetésről szóló

törvényjavaslat

számu Véleményébenmegáll apította., hogy a ,,202I .

költségvetési tervezés szempontjából meghatároző körülmény

a

évi

koronavírus-járvány

elterjedése, amelynek következményei alapjaiban megvéltoztatták a globális és a magyar

gazdaság212I. évi kilátásait." Tovéhbá,,a202I. évi költségvetés alapjául szolgáló prognózis

Wa

épít,hogy átmeneti visszaesés után a magyar gazdaság 202l-ben növekedni fog.''

Megítéléseszerint ,,& magyar gazdaság erős fundamentumai és a már bejelentett
gazdaságpolitikai intézkedésekbiztosíthatJák, hogy Magyarország gazdasági felzárkőzása
folytatódjon.'' Véleményébenhangsúlyoáatovábbá azt is,hogy ,,202l-ben is szükség van a
gazdaság további élénkítését,
a munkahelyek megőrzését és új munkahelyek létrehozását

eredményező programokra. Ehhez

a

Gazdaságvédelmi
1.

Alap (benne a

Nemzeti
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Foglalkoztatási Alapból létrejövő Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap) nyújt fedezetet.

Az

Egészségbiáosítási és Járvány Elleni VédekezésiAlap a jétrvány elleni védekezéshez, illetve
azegészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat (az Egészségbiztosítási

Alap beolvasztásával) biáosítja. A tervezet jelentős összegeket irányoz elő a családvédelmi
és otthonteremtési intézkedésekre, valamint anyugdíjasokjövedelmi

helyzeténekjavítására."

A KT Véleményénekindokolásában jelezte,bogy a,,2020 márciusára világméretűvé váló
típusújárvány érdemben rqzolja éÍ'anemzetközi

új

gazdasági és pénzügyi folyamatokat'' és ,,a

2021. évi államadósság vétrhaÍő alakulására is erőteljesen hat a jnványheIyzet'" Ezért
Véleményébentudomásulvette, hogy a GDP-arányos bruttó á1lamadósság20ÍI-20I9 kozotti
csökkenése 2020-ban várhatőan átmenetileg megfordul: a költségvetési törvényjavaslat
tervezete szerint az áIlamadósság-mutató

értékenő.

A Tanács Véleményébenmegfog almazta

tovéhbá azt is, hogy ,,az államadósság-mutató csökkenő trendje
növekedóst követően

-

a 2020-as átmeneti

- visszatér és e mutató 2021végéremérséklődik.''

A KT az 512020.07.0I. számíhaténozatáhan- megadva előzetes hozzájarulását a2021. évi
központi költségvetési törvényjavaslat zénőszavazásához
december 3l-itervezett államadósság-mutató
,,összhangban

-

megállapította, hogy,,a 202Í.

(...) mértékétmegalapozottnak tartja",mert az

Van a törvényjavaslat alapjat képező mak'rogazdasági és áIlamháztartási

fo1yamatokka1.''

A KT

hatétrozatának indokolásában kifejtette, hogy ,,megítéléseszerint a

hiánycél teljesítésétveszéIyeztető kockázatok (koronavírus-járvány újbóli fellángolása
követkeÍében esetlegesen fellépő kedvezőtlenebb gazdasági helyzet, ezzel kapcsolatosan
számottevően több válságkezelési kiadás bekövetkezése stb.) érinthetik az államadósság

alakulását

is.'' Ezér1 a

biztorrságos állarrrlráztaftási folyarrratok feturtartása érdekéberi

fontosnak tartotaazelőrelátő

A

és felelős költségvetési gyakorlat következetes

érvényesítését.

Tanács a 202I. évi központi költségvetésről szőIő 2020. évi XC. törvény módosítására

irrínyuló törvényjavaslat tervezetére vonatkoző 412021.04.i5. számlu Véleményéta járvány

okozta rendkívüli körülményekre

és a

veszélyhelyzetre tekintettel alakította ki

megállapítva, hogy a ,,költségvetési törvény módosításáÍ. az elfogadása óta megváltozott
gazdasági körülmények, az időközben meghozott egészségvédelmiés gazdaságot támogató

intézkedések'valamint az EU 2021-2027 közötti

költségvetés kereteinek változásai tették

szükségessé'" Megállapítolta, hogy ,,a törvény módosítása az ESA-módszertan szerint
számolt hiánycélt a GDP 2,9 szélzalékáről 7,5 százalél<ra emeli az aprilis l-jén megjelent

EDP-jelentéssel összhangban''. Ehhez kapcsolódva megfogalmazta, hogy a,,hiánycéI
emelésévelegyetért, mivel a koronavírus-járvány harmadik hulláma szükségesséteszi a
2
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korábban tervezettnél nagyobb mértékűköltségvetési támogatást az egészségügy és a
gazdaság számára." Pozitívu"l értékelte,hogy a ,,költségvetés tervezett hiánya mérsékeltebb

a 2020-ban elértnél,azaz a gazdasági növekedés helyreállását követően célba veszi az
egyensúly megteremtését.'' Ugyanakkor a Tanács je|ezte, hogy ,,indokoltnak tartja, hogy a
költségvetési törvényjavaslatban a költségvetési hiány ténylegesen várhatő mértéke(3990

milliárd forint) kerüljön rögzítésre." Ezen tul a Tanács megállapította azt is, hogy

,,a

törvényjavaslattervezete szerint amagyaÍ gazdaságvítrhatő növekedésével összhangban, az
Alaptörvényben előírtaknak megfelelően az áIlamadósság GDP_aranyos mértéke2021-ben
újra mérséklődheta2020. év végi 80,4 százalékról, 79,9 szézaléWa." A KT Véleményében

figyelmeáetett arra is, hogy

a

gazdasági és költségvetési folyamatokat

- a tavalyihoz

hasonlóan _ 202l-ben is a szokásosnál nagyobb mértékukockézatok övezik a koronavírus_
járvány követkeáében. Ebből adódóan a ,,Tanács tudomásul veszi, hogy a törvényjavaslat

nagyobb mozgásteret teremt

a

kormányzat egészségvédelmiés gazdaság-i$raindítási

intézkedései számára, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy ha amil<rogazdasági feltételek

alakulása megengedi' akkor a tervezettnél markánsabb hiánycsökkentés valósuljon meg
kedvezőbb feltételeket teremtve a k<iltségvetési egyensuly 2022. évi lényeges javulásához és

az áilamadósság-mutató fenntartható mérsékléséhez."Az indokolásban a Tanács tudomásul
vette, hogy ,'a tervezet a 2020. évi XC. törvényben feltételezettnél mérsékeltebb, 4,3

sz(nalékosgazdaságínövekedésreszámít"202l-ben.

A Tanács

a 2022. évi központi költségvetési törvényjavaslat_tervezetéte vonatkozó Véleménye

kialakítása során elsősorban

az Állami

Számvevőszéknek és a Magyar Nemzeti Banknak a

ktlltségvctés folyamatairól szóló írásos elemzéseit, megállapításait vette alapul. Ártekintctte a

KT

Titkársága által felkért hazai kutatő-elemző intézetek, egyes nemzetközi szervezetek (Európai

Bizottság, IMF, OECD, Világbank), valamint más mértékadó piaci elemzők gazdasági
előrejelzéseit is. Ezek mellett a Tanács figyelembe vette a Magyarország2020-2024-re vonatkozó

Konvergencia Programjában foglaltakat. Továbbá véleménye kialakításában támaszkodott a

202I. évi kcizponti költségvetésről szőlő 2020. évi XC. ttirvény végrehajtásának ismert
folyamataira, jellemzőite,azokháttetére,mintbázisra.

A

Tanács felhatalmazása keretében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló

törvényjavaslat tervezetét és mal<rogazdaságiháttetét _ folytatva eddigi gyakorlaÍÍt- egységében

vizsgálta, atervezet részleteit, bevételeit, kiadásait az egyensúlyi szemporttok, az államadósságszabály teljesülése szempontjából elemezte. Ennek során figyelembe vette az Európai Bizottság
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javaslatát, amely a rendkívüli helyzetre tekintettel 2022-ben is fenntartaná az áItalános mentesítő
záradékot az uniós szintű költségvetési szabályokkal kapcsolatban.

A KT - mint

az eddigiek során

- az Alaptörvény

és a Stabilitási törvény szerinti feIhataImazásából

adódóan elosztás- és ellátás politikai kérdésekbennem foglalt állást.

A

Tanács Véleményérőltájékoztatja az országgyúlés elnökét és a Kormányt, továbbá azt az

or szággy ulé s honl apj án közzéteszi.

il.
A Tanács Véleménye

A

Tanács 202I. április 2]-én a Stab. tv. 24. $-a alapján megtárgyaIta a 2022. évi központi

költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetét és ennek alapján

-

egyhangú döntéssell

-

az

alabbi Véleménytalakította ki.

1)

A

Tanács a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat

tervezet hitelességének és megvalósíthatóságának megítélésesorán tekintettel yan a

járvány áItaI okozott rendkívüli körülmények és veszélyheIyzet adta kockázatok'ta,
amelyek megszűnése jelenleg rendkívül bizonytalan. Áiláspontj

ái

ezekre figyelemmel

alakította ki.

2) A

Tanács megállapítja, hogy a költségvetési törvényjavaslat tervezete magas, az ismert

hazai és nemzetközi előrejelzések sávjának felső határához közeli _ 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol a keresetek és a foglalkoztatás, ahéztartások fogyasztása,

valamint az állőeszköz-felhalmozás

vfut

érdemi bővülése révén.A Tanács megítéléseszerint a

gazdasági bővülés megvalósulhat, amennyiben

a

járvarry

a

várakozásokkal

összhangban lecseng és a világgazdaságbat nem lépnek felváratlan súrlódások.

3) A

tervezet értelmében2022-ben mind eredményszemléletben (ESA)' mind pénzforgalmi

szempontből 5,9 százalél<ra mérséklődik a költségvetés hianya. A Tanács egyetért azzal,

hogy a 202L évi 7,5 százalékos tervhez képest 2022-re csökkenjen a GDP-arányéhan
kifejezett hiány, a deficit mérséklésénekütemét azonbata Tanács nem tartja elégségesnek.

a) A Tanács a 202I. évi központi költségvetésről szőlő 2020. évi XC.

törvény

módosítására irányuló törvényjavaslattewezetére vonatkoző 41202I.04.15. számű
1Az tjlésen személyesen Kovács Árpád KT elnök és Matolcsy György KT tag vett részt. Domokos László KT tag pedig
online kapcsolódott be. Domokos László a KT Véleményévelvaló egyetértéséta KT elnökének címzett
nyilatkozatával erősíti meg.
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Véleményévelösszhangban javasolja, hogy

-

amennyiben növekedési Vagy

járványügyikockázatoknem realizálődnak, akkor _azáIlamháztartáshiánya

ben a tervezetben szereplőnél legyen közelebb a

3

2022-

százalékos GDP-arányos

referencia értéI<hez. A Tanács véleményeszerint ugyanis

a

vétrhatőan gyors

gazdasági helyreállás a 2022' évi hiány markánsabb csökkenésének is megfelelő

alapot ad, ami az egyensuly visszaállításának és a ferrrrtarthatő felzárkőzásnak a
biztosítéka.

b) A
az

Tanács tudomásulveszi, hogy a 3 százalékot meghaladő áIlamháztartási hiányt

EU-s szabályok előreláthatóan lehetővé teszik, ugyanis az általános mentesítési

rendelkezés alka|mazása várhatőan 2022-ben

is

érvénybenmarad2.

A

hazai

szabályozásban az Európai Unió által alkaLmazott általános mentesítő zátadél<hoz
hasonló mozgásteret a Stabilitási törvény csak a GDP csökkenése esetére ad. Ezéfi.

a 202I. évi központi költségvetésről szőIő 2020. évi XC. törvény módosítására
irányuló törvényjavaslat indokolása szerint a Kormány az uniós szabályokkal
történő összhang megteremtése érdekében - a veszélyhelyzeti kormányrendeletben
történt módosításon

túl- a2022.

évi költségvetést megalapozó törvényjavaslatban

a Stabilitási törvény szükséges módosítását is beterjesái az országgyűlésnek.

4) A

Tanács szerint atervezetben a bevételi és kiadási előirányzatok összhangban vannak a

202I. évre várható, valamint a 2022-re tervezett mabogazdasági és államháztartási
folyamatokkal.

a) A

bevételi előirány zatok telj esüléséhez a terv ezés alapját képező makro gazdasági

pály a megvalósulása szükséges.

b) A

kiadások azttil<rozik, hogy 2022-ben a gazdaságújraindítása a költségvetés első

számu prioritása.

Akcióterv

- az

Az ezt a

céIt megvalósítani hívatott uj, Gazdaság-újraindítási

adőkönnyítések mellett _ al<tivizálja egyfelől ahazai költségvetési

forrásokat, az azokat tömörítő

újraindítási Foglalkoáatási
támogatásokat.

Az

Gazdaság-íjraindítási Alapot

Alapot )

másfelőI

a

-

benne a Gazdaság-

rendelkezésre áIIő uniós

újraindítás intézkedései több területen strukturális váItozást

irényoznak elő olyan fejlesztésekkel, amelyek hosszú távon támogathatják a
gazdaságbővülését. Ugyanakkor ahéztartások fogyasztásánakgyors bővülése és a
magánszféra beruházási aktivitásának dinamikus növekedése esetén az ösztönző
2
A Bizottság közleménye a Tanácsnak: Egy évvel a Covidl9-járván}' kitörése után: a fiskális politikai válasz (2021.
március 3')
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intézkedések a gazdaság túlflítöttségéteredményezhetik, növelve az inflációs
nyomást és veszélyeúetvea kúIgazdasági egyensúlyt. Ezért célszerűnek látszik
egyes kiadási előirényzatok felhasználásat feltételhez kotni' és csak akkor kolteni
el, ha a gazdaság dinamizáIástűtoz azokratényleg szükség van. Ily módon kedvező
gazdasági foltételek esetén a tervbe vett kiadások egy részétmeg lehetne takarítani

vagy el lehetne halasztani, nagyobb lépésttéve a költségvetési egyensúly
helyreállítása irányába' csökkentve az áIlamadósságot, vagy fedezetet teremtve az
előre nem látott kiadásokra a hiány növelése nélkül.

c) A

költségvetésben váItozatIanul fókuszáltan Szerepel a jénvány elleni védekezés,

- az

amelyhez a szükséges forrásokat

egészségügyi ellátórendszer működtetésével

együtt _ azEgészségbiztosítási és Járvény Elleni VédekezésiAlap biztosítja.

d) A kiadásokban kiemelten jelennek meg a családvédelmi és otthonteremtési, felújítási, valamint a nyugdíjasok jövedelmi helyzetének javítását szolgálő célok is.

e) A Tanács kockázatosnak

tartja, hogy a költségvetési gazdáIkodás biztonságát

szolgáIő tartalékok mértékemindössze a
re tervezett alacsony szinttől (a

GDP 0,4 szánaléka, ami elmarad a202I-

GDP 0,5 százalékától) is.

5) A Tanács megállapítja, hogy az Alaptörvény előírásával

összhangban az államadósság-

mutató csökkenő trendje _ a2020-as átmeneti növekedést követően _ tartós marad és annak
mér1éke a költségvetési törvényjavaslat tervezete szerint

a202I. évi79,9 szaza|él<rőI2\22

végére7 9,3 százalékra mérséklődik.

a) A

Tanács az adősság-mutató

2022. évi 0,6 százalékpontos csökkerrését azonbut

a költségvetési hiánynál jelzetteI összhangban _ a lehetőségel*tez képest itt

-

sem

Árt1a elégségesnek'A 202l-ben már megkezdődő gazdasági helyreállás az
adósságmutató ennél nagyobb mértékűcsökkenését

egyúttal szükséges

is, hogy

is

lehetővé teszi, amely

annak mérséklésea kockázatok

esetleges

bekövetkezése esetén is biáosítva legyen.

b) A

2022. évi költségvetési törvényjavaslat tervezete megfelel az Alaptörvényben

előírt államadósság-szabáIynak.

Megfelel

tové.}.bá

a Stab. tv. 4. $ (2a) bekezdése

rendelkezésének, amely aztírjaelő, hogy azéllamadósság-mutató éves csökkenése,

az

áIlanadósság mértékérevonatkozó európai uniós szabályok érvényesítése

mellett legalább 0,I százalékpontot érjen el.
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Tanács ugyanakkor üdvözli, hogy az államadósság-kezelés 2022-ben is meg

kívárya őrizni az elmult években elért kedvező szerkezetet, a devizaadósság
részarányénakalacsony szinten hrtását, a lakosság részvételéneknövelését az

államadósság finanszirozásában, valamint

az

államadósság futamidejének

növelését.

6) A KT felhatalmazzaazelnökét' hogy

atervezettel kapcsolatos Véleményétnyilvánosságra

hozza, valamint arra, hogy azt az országgyulés plenáris ülésén ismertesse, figyelemmel
annak a benyúj tott törvényj avaslattal való kapcso Iő dásár a.

III.

Indokolás

A KT

elemzésébenfigyelembe vette, hogy a Pénzügyminisáérium ígéretettett

ar.":a,

hogy a

tervezetbőlhiányző, de szakértői szinten rendelkezésre bocsátott információkat, berme a2O2I. évi

várhatő teljesítésiszámokat, bemutatja

az

országgyúlésnek a törvényjavaslat általános

indokolásahoz csatolva.

1.
A

A202l. évi makrogazdasági, költségvetési folyamatok

2020 márciusára világméretűvé váIő koronavírus_járvany érdemben rujzolta át a nemzetközi

gazdasági és pénzügyi folyamatokat.

A világgazdaság2l2}.

évi jelentős zsugorodását hasonlóan

ítélikmeg a jelentős nemzetkozi szervezetek (az IMF ez év áprilisi értékeléseszerint

a

világgazdaság teljesítménye 3,3 széza\ékkal,a Világbank számításai szerint 4,3 százalékkal lett
kisebb az előző évinél).Az euróövezet

gazdasási visszaesésének mértékétaz IMF 6,6 szérzalél<ra,

Németországét 4,9 szézalél<ra teszi. 2020-ban a világ legnagyobb gazdaságai közül egyetlen
ország teljesítménye volt pozitív: Kína növekedése 2,3 széna\ékottett ki.

A mértékadónemzetközipénzigyi szewezetek2}2l-2)22-rekészített előrejelzéseikben _ anagy
visszaesés után

_ a globális

gazdaság ,'visszapattanás-szerú'' bővülését prognosáizálják'

A

Nemzetközi Valutaalap 2021-re vonatkozó, ez év áprilisi előrejelzésében a világgazdaság 6,0
százalékos növekedését

jelzi előre, míg a Világbank (ez év januári

előrejelzésében) 4,0

százalékos, az OECD (ez év márciusi előrejelzésében) 5,6 százalékos ntjvekedéssel számol

Európai Bizottság téIi (ez év februríri) értékeléseszerint az eurőpai gazdaság
százalékos növekedést érhet el.
Ili{F 4,4 százaléko s

te lj e

s

Az euróövezet

gazdaságátőI az

ítmény -j avul ást vár.
7
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Kína gazdaságától mindhárom nemzetközi pénzügyi szervezet magas növekedést vár (IMF

8,4,

Világbank 7,9, OECD 7,8 százalék). Biáató, hogy ahazai gazdaság lehetőségei szempontjából
meghatározó német gazdaságvárhatő bővülése a három nemzetkizi pénzügyi szewezetnéI3-3,6
szénaIékk<;zcitti lehet.

A

koronavírus-járvány és következményei súlyosak, kihatnak

a 202I-2022. évre vonatkozó

mal<rogazdasági és költségvetési alapokra is. Ma még beláthatatlan,mikorra lesz teljes visszatérés

a korábbi' megszokott gazdasági és életritmushoz.

A kilábalást

a válságból továbbra is övezik

bizonytalanságok, de a tömeges oltások megteremtik a nyitás alapjait, miközben a helyreállást

támogatják

a

gazdaságosztönző

költségvetési és monetáris intézkedések. Az alapvető

bizonytalanságot az okozza, hogy mikor lesz végleges a nyitás vagy kell-e új korlátozásokkal
számolni.

Ezentu| nem lehet figyelmen kívül hagyni azon gazdasági, geopolitikai és regionális feszültségek

(amerikai-orosz, amerikai-kínai, közel-keleti) felerősödését, amelyek hatással lehetnek a
világgazdaság éledező újraindulásfua,tovélcb erősodésére. Ezek alakulása kilratással leLrcL alwzai
gazdaság 2021 -es telj esítményére.

A

Kormány

-

a 2020-as ,,átmeneti visszaesést" követően

- a 202I. évi költségvetést 4'8

szánalékos gazdasági növekedésre építette,amelynek elérhetőségéta koronavírus-járvány

és sokoldalú következményei behatárolják. A mértékadó
pénzngyi szervezetek _ a meghatároző gazdasági folyamatokat és tendenciákat

elhűződása, gazdasági hatása
nemzetközi

értékelve- amagyar gazdaság 4 százalék körüli bővülését jelzik prognózisaikban '
a

(AzIMF

4,3,

Világbank 3,8, az Európai Bizottság 4,0 százalékkal számol.)

A Kormánynak

a 202I. évi központi költségvetési törvény módosítására vonatkozó javaslata *

értékelvea koronavírus járvány következményeit ahazai gazdaságban és a koltségvetésben - az

éves növekedési várakozását 4,3 százalékra csökkentette. Hazai makrogazdasági elemző
intézményeknek a

202L évi gazdasági teljesítmény bővülésére vonatkozó friss előrejelzései

viszonylag szűk határok (4,0 és 6'0 százalék) koz<itt helyezkednek el.

A

Kormány 2021. évi módosított növekedési várakozásait ar:.a építi,hogy a hétnartások

fogyasztási volumene az eIőző évíhezképest (-2,8 százalék volt) 3,5 százalékkal, a bruttó

állőeszköz-felhalmozás

(az előző évi -J,3

százaléI<kal szemben)

4,2

munkatermelékenység 4,2 szánalékkal nő (az előzó évi 4,I százalékos csökkenéshez

foglalkoáatottak szétma 202l-ben lényegében váItozatlan marad,
vétrakozások szerint enyhén emelkedhet

a

Versenyszférában a

(0,I százalékkal). A bruttó átlagkereset
8

A
képest). A

színaléld<alnő.

7,O szánalékkal
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nőhet (a versenyszektorban 6,9, a költségvetési szférában 6,8 százalékkal). Jelentős növekedés
várhatő a külkereskedelemi forgalom alakulásában is (az export az e|őző évi -6,8 százaléI<hoz

képest 6,4 százalél<kaI, az import -4,4 százalékkal szemben 5,2 százalékkal bővülhet).

A

fogyasztói áremelkedés mér1éke3,6 százalék lehet (2020-ban3,3 szaza\ék).

A koronavírus-járvány továbbra
segítenek a Kormány és az

is

jelen van, de 202I mfu agazdaságújraindításanak éve, amelyet

MNB

gazdaságpolitikai intézkedései. Amennyiben a járvány elleni

általános védettség kialakul s nem töri meg újabb (negyedik) hullám a folyamatot, akormányzati
növekedé si

v ár

akozás telj e sülhet.

Magyarország tőkevonzó képessége változatlanul erős,

a feltételek kedvezőek, amelyek

a

termelőkapacitások megújítását, bővülését segítik. A versenyszféra beruházás-bővítése továbbra

is

lendületes, több nagy külföldi

BMW, JYSK,
várhatő. A kkv-k

ftnanszírozásúipari projekt (Mercedes,

Rheinmetal stb.) folytatódik, számos kapacitás-fejlesáés fokozatos felfutása

beruházási aktivitását a Kormány gazdaságfejlesztést támogató intézkedései,az uniós források

felhasznáIása,azMNB osztönzó programjai támogatjak Mindezekmellettjelentős arányttesznek

ki ahazu

és uniós forrással megvalósuló oktatási, egészségügyi és szociális, valamint a fontos

kozilti és vasúti infrastruktúra fejlesztések is. Folytatódik

a

vidéki nagyvárosok modemizáctőjat,

versenyképességét'kulturális vonzerejét növelő Modern Városok Program
egyenlőtlenségek csökkentését,

a

és a

területi

kistelepüléseken é1ő emberek életminőségének javttásat

szo|gáIő Magyar Falu Program is.

További lenrliiletet aclhat az

otthonteremtési Program

a

háú'artások

lakásvásárlásénaWIakásépítésének.Erurek révénbővül az igénybe vehető kedvezmények köre:

202I. január l-jétől az ilj építésűotthonok értékesítésének
áfa-tartalma 27
százaléI<ra csökken, másrészt azok

a

családosok,

szazaIéI<ről 5

akik igénybe veszik a

CSoK_ot,

visszaigényelhetik az 5 száza\ékos áfát is új otthonuk vásarlása vagy építtetéseesetén. Továbbá a
legalább egy gyermeket nevelő családok otthona felújításiköltségeinek felét _ legfeljebb 3 millió

forintig

-

átváIlalja az áIlarrl', valamint teljes illetékmentesség illeti azokat, akik CSoK-kal

vásárolnak új, vagy használt ingatlant.

A

költségvetés 2021. I. negyedévi adatai szerint az áIlamháztartás pénzforgalmi hiánya 7I44,I

milliárd forint, amely az elmiit évek azonos időszakaihoz méfien számottevóen magasabb (az
éves előirányzat76,7 százaléka), GDP arányosan azonban nem számít kimagaslónak. Ezen belül
a

központi költségvetés 943 milliárd, aténsadalombiztosítási alapok 782,7 milliárd, az elkülönített

államipénzalapok 18,4 milliárd forint hiánnyal zártak.
9
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A bevételek alakulását mérsékeltékegyrészt a járvány gazdaságíhatásai, másrészt a munkaadói
kedvezmények, aszociálishozzét1árulási adó mértékének15,5 százalékra csökkentése2020.július
1-jétől.

AzI.

A

magas bérkiáramlás csökkentette a bevétel kiesésénekmértékét'

negyedévben 150,6 milliárd forint uniós bevétei érkezett a költségvetésbe, ugyanakkor a

kiadás 615,6 milliárdforintottettki. Ajárvany ellenivédekezési céIraaJárványiElleniVédekezés

Központi Tartaléka elóirányzatának terhére az első negyedév végéig339,3 milliárd forint kiadást
engedé|y ezett a

2.

Kormány.

2022. évi költségvetési céloko feltételek

2.l. A tervezés alapját képező makrogazdasdgi mutatók

A2022. évi költségvetési törvényjavaslattervezetének fókuszában a gazdaságújraindítása, a jövő
szempontjából kiemelt ágazataitak fejlesztése, a munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok
védelme, az otthonteremtés támogatásának erősítése,az emberek életminőségénekjavítása áll.

A

cél gyorsan alkalmazkodó és fenntartható gazdasági struktúra létrehozása, amely hosszabb távon
támo gatj a a gazdaság fej lődését.

A

tervezet a 2020. évi visszaesés, majd a 202|-es gazdasági újraindítás után dinamikus, 5,2

százalékos GDP bővülésre alapoz'

A

gazdaság bővülését segíti a háztartások fogyasztási

volumenének 4,8 százalékos és a bruttó á||őeszközfelhalmozás7,2

szánaIékos emelkedése.

Amár

megkezdett és folytatódó, uniós és hazai forrásokból történő fejlesáések nyomán (az elmúlt

években, így 2020-ban, 202l-ben
szízalékra emel

A

is

kiemelkedően magas) beruházási ráta 2022-ben 28,5

ke dhet.

foglalkoáatást segítő, kormányzati és uniós fonásokra

eredményeként 1,1 százalél<kal

is

trímaszkodó intézkedések

nő a foglalkoúatotÍak száma (ez a versenyszférában

I,3

szénalékosbővülésthoz,mígakózszf éralétszámaváltozatlanmarad).

A

a

dinamikus

bérnövekedés, a bruttó és nettó átlagkereset egyaránt 7,7 százalékkal emelkedhet.

A javaslat

tervezet 2022-re felvázolt ma\<rogazdasági pályája szerint folytatódhat

alapján a munkatermelékenység javulása 202I utánis lendiiletben marad ós ennek mértéke2022ben 4,1 százalékos

lesz'

a

erős bővülésére számítanak
prognózisaikban, amely lendületet adhat a magyaÍ kivitelnek. A meglévő kísérőjelenségek
(koronavírus-járvány hatása és a kapcsolódó bizonytalanságok stb.) mellett is a külpiaci
Mértékadó pénzij;gyi szervezetek

világkereskedelem
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folyamatok pozitív jelei igazolhatják, hogy a korábbi időszakban indított export-fejlesztési célú

berúázások beérnek, így a tervezet az export I0,5 százalékos, míg az import 10,0 százalékos
növekedését veszi alapul.

A

Tanács megítéléseszerint

a

tervezetben bemutatott gazdasági bővülés megvalósulhat,

amerrrryibena jfuvány lecseng és avi|ággazdaságban nem lépnek felváratlan súrlódások.

A

járvány miatti gazdasági visszaesés időszakában

egyértelműen fokoáa

a

a

kormányzati kiadások növelése

gazdaság rezilienciáját, azaz rugalmas alkalmazkodását. 2022-ben a

költségvetési politika reziIienciája a makrogazdasági feltételek alakulásához valő rugalmas

alkalmazkodást igényli, ami egyaránt jelentheti

a

költségvetési kiadások növelését vagy

visszafogáséi.. Azzal is számolni kell, hogy a hántartások és a vállalkozások viselkedésébena

fordulat év közben következik be, és a költségvetési politikának még az akár negyedévente is
v

éútozőhelyzethez is célszerű lenne alkalmazkodnia.

A reziliens költségvetési politikára

lehetőséget ad az is, hogy 2022-ben azEurőpai Unió még

várhatőannem követeli meg azt,hogy akorunányzati szektor hiányaa GDP három szÍrzalékaalatt
legyen. EzáItal megszűnik az évenbelüli prociklikus költségvetési politika kényszere, azaz a

GDP

kedvezőtlen alakulása esetén nem kell a kiadásokat csökkenteni, hanem növelni lehet azokat, míg

a

magángazdaság

gyors felfutása esetén a költségvetési kiadások visszafogásával

következésképpen az egyenleg javításával

-

lehet a túlfiitöttséget elkenilni.

tar1alékokat és azok feIhasználási szabályait célszerű ehhez

tartalékokat nem

a

hiany; hanem

a GDP

A

költségvetési

a helyzethez igazítani, azaz

a

kedvezőtlen alakulása esetén mozgósítani.

Megfontolandó olyan előirányzatoknak a nevesítése, amelyeket (vagy amelyek egy részét)csak
akkor hasznáIja fel a költségvetés végrehajtój a, ha a magángazdaság a vártnál kevésbéképes a
gazdaság újraindításríra. Amagyarkorményzatnak a költségvetési egyensúly helyreállítása iránti

elkötelezettségét

jól

demonstrálná, ha a várhatő GDP összege három széaa|ékának megfelelő

összegű kiadási előirányzatot ,,feltételhez kötötten

felhasmálhatő" előirányzatkétt jelölne meg a

költségvetés. Így ugyanis ezen kiadások nélkül számolva a kormány zati szektor GDP arányos
hiénya nem érnéel a három szézalékot' MaÍ a GDP egy-másfél százalékának megfelelő kiadási
előirányzat feltételhez kötése is jólmutatnáamagyar költségvetési politika elkötelezettségét'az
áIlamhántartási egyensúly javításamellett, valamint kifejezné, hogy a széleskörű beoltottsággal a

magyar kormányzat megteremt ette azegyensúlyt megőrző gazdaságinövekedés
feltételét.

1.1

egyik alapvető
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A központÍ alrendszer bevételei

A központi alrendszer összes - nem konszolidált - bevételi e|őirányzata2l.253,5 milliárd forint,
amely a202I. évi előirányzatnálI4,9 százd'ékkal, a202I. évivárható teljesítésnéI4,8százalékkal
nagyobb. Ennél az adő és járulékbevételek nagyobb mértékbenemelkednek, míg az egyéb
bevételek alacsonyabb mértékben.

A gazdálkodó szervezetekbeÍizetésénekelőirányzata(1949,5 milliárd forint)' I3,3 százalékkal
(összegében 229,4 milliárd forinttal) haladja meg az előző évi vérhatő teljesítést.Ezen bevételi
fejezetben továbbra is jelentős nagyságrendet a társasdgi adó képvisel, melynek előirátyzata
(588'7 milliárd forint) a2021. évivénhatő teljesítéshez képest 3I,8 százalékkal (összegébenI42

milliárd forinttal) nőhet. Ez a számitás a gazdaság és a vállalkozások eredményénekgyors
helyreállását feltételezi.

A

kozelmúlt kormányzati (adó- és járulékcsökkentő, adminisárációs

terheket mérséklő) intézkedései nagyban segítettékaz adőalanyok jelentős hányadát képező

kisadózók tevékenységénekgyakorlását. Ennek hatására az adőzői kör jelentősen bővült.

A

kisvtÍllalati adó 2022. évi előirányzata (2I,6 százalél<kal) I2I,2 milliárd forintra no, a kisadózók

tételes adójdnak e|őirányzata (236,8 milliárd forint) az előző évi várhatőhoz mér:ten 6,3
százaIéld<al emelkedik.

A

tervezet azzal számol, hogy

munkahelyvédelmi intézkedéseknek köszönhetően

az

eredményes vállalkozás- és

a járvány aktuális hullámának lecsengése után

fellendül afogyasúás és bővülnek az adóalapok.
Ebben a bevételi körben a fentieken túl még a következő fizetési kötelezettségek biztosítják a

kiadásokhoz sziikséges forrásokat.
szánaléI<kal,

az

A

cégautóadó előirényzata (39,3 milliárd forint) 2,9

errergiaellátók jövedelemadójának

eIőirányzata (62,3 milliárd forint) 9,7

százalél<kal nagyobb az előző évi várható teljesítésnél.A bányaj áradék elóhányzata (38 milliárd

forint) 9,4 százalékkal, míg a jenékadő előirányzata (33,9 milliárd forint) 7,6

százaléL<kal

Az egyéb központosított bevételek (elektronikus

és időalapú

magasabb az előző évi várhatónáI.

útdíj,rehabilitációs hozzájárulás stb.) eIóirányzata(6t7,7 milliárd forint) 5,7 szézalékkaltöbb a
v árhatő tel j esítésnél.

A fogyasztáshoz kapcsolódó adók előirényzata7 I99 ,7 milliard forint

7

,4 szézalékkal múlj a

felül

az eIőző évi várható teljesítést. Ez abevételi csoport fedi le a központi alrendszer bevételeinek
28,5 százalékat. Az általdnos forgalmi adó előirátyzata (5444 milliárd forint), 8,I százaléL<kal
(összegében 409 milliárd forinttal) haladja meg a 202I. évi várható teljesítést. Az előírányzat a

számításhoz alapul vett kedvező (gazdasági bővülés, átlagkereset növekedés) makrogazdasági
adatokra épít.A ji)vedéki adó elóirányzata (Í296,2 milliárd forint) 48 milliárd forinttal (3,8
t2
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lehetaz előző évivétrhatőnál. Apénziigyi tranzakciós illeték előirányzata232,5

milliárd forint, amely 4,7 széaalékkalhaladja meg az előző évi várhatót.Ezenbevétel teljesítését
támogatja a különböző

elektronikus átutalási formák elterjedése nyomán lendületesen emelkedő,

magas tranzakciő szám'

haladja meg

a

A

regisztrácirós adó (előirányzata 24,8 millirárd forint) 24 százaléld<al

vánhatő teljesítést. Ebben meghatározó szerepe van

a forgalomba helyezett

gépjárművek száma emelkedésének. A biztosítási adő 2022' évi előirányzata (I15,4 milliárd
forint) 9 százaléI<kal magasabb az elóző évivárhatő teljesítésnél.

A lakosság befizetéseinek együttes előirányzata (3155,7 milliárd forint) 5,I szézalékkal(153,9
milliard forinttal) magasabb a 202I. évi várható teljesítésnél.Ebben a bevételi csoportban a
személyi jövedelemadó a meghatánozó, amelynek előirányzata (2866,5 milliárd forint), 5,5
sz(nalél<kal (összegében 148,7 milliard forinttal) több

meghatároző szerepe van

az év során a

a várhatő teljesítéshez mérten. Ebben

foglalkoztatási adatok javulásának,

a

magas

bérkiáramlásnak (az éúlagkereset 7,7 százalékos növekedésének), továbbá 2022-tőI a 25 év

alóli részleges mentességnek. Az
illetékbevételek előirányzata 198,7 milliárd forint, amely figyelembe veszi a
alattiak keresetére biztosított személyi jövedelemadó

lakásépítést/értékesítést
segítő kedvező szabélyokat (azok a családok, akik új vagy használt

lakóingatlan vásarlásához CSoK-ot vesznek igénybe, mentesülnek

a4

szézalékosilleték

megfizetése alól) így az előirányzat mindössze 4,6 milliard forinttal haladja meg a várhatő
teljesítést.

Az uniós programok bevételeire vonatkozó eIőirányzat összesen 2.228 milliárd forintot tesz ki,
melyből több mint 1500 milliárd kapcsolódik a 20l4-2020-as programokhoz.

A

202I-2027-es

forráskeretbőlmintegy 505 millirárd forint bevétel érkezhet a javaslat alapján. 202I-tőI a rendes,
hétéveskohéziós költségvetés (MFF) mellett az uniós tagállamok szémútaelérhetőek lesznek a

válság utáni helyreállítást céIző, közös

uniós adósságkibocsátásból ftnanszírozott helyreállítási

források, a NextGenEU legnagyobb programj ának számító Helyreállítási és Ellenállóképességi

Eszköz (RRF) keretében. Magyarország számára az RRF programokból maximálisan elérhető
összeg mintegy 5900 milliard forint, amelyből 2I3 millíard forint bevételt tewez a költségvetés
2022-ben.

Az elsősorban az országspecifikus ajánlásokhoz kapcsolódó strukturális reformok

beruházások finanszírozásána fordítható

és

RRF források lehíváséűtoz az Európai Bizottságnak el

kell fogadnia Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét.

A

TB Alapok szocidlis hozzújúruldsiadóból

és járulékokból származő

5486,7 milliárd forint, amely 7,2 szézalékkalnagyobb

a 202l-es

bevételi e|őirányzata

várhatőnál,

a

újraindulásával, a foglalkoztatás bővülésével és a keresetek növekedésével összhangban.
1.3
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2.3.

A központi alrendszer kiaddsai

Az

áIlamháztartás központi alrendszerének összes _ nem konszolidált _ kiadási e|őirányzata

28'406,2 milliárd forint, a 202I. évi előirányzatnál2I,I szézalékkal, míg a 202L évi várható
telj esítésnélmindö ssz e I,2 szénal ékkal nagyobb.

Az összes kiadásból a központi alrendszeren belül a három nagy csoportot tekintve 2022-ben

folyó (működési) céIokra 78,7 százalékot, hazai fonásból felhalmozási feladatokra

10,6

százalékot, az eurőpai uniós ftnanszírozású fejlesztésekre 10,J százalékot terveznek felhasználni'

Atervezet szerint a2022. évi költségvetés prioritásai között

változatlanul meghataroző

a

járvúny

elleni védekezés,Erre és az egészségügyi ellátórendszer összehangolt működtetésére (immár
második évben) az Egészségbiáosításiés Járvány Elleni Védekezési Alap szolgáI, amelyben a
2021. évi várható teljesítéstÍ0,5 szézalékkalmeghaladó összeg, mintegy 3600 milliard forint áll
rendelkezésre.

A

költségvetés fokuszában vannak a gazdasdg tijraindításdval összefiiggő

szerint

a

forrásból,

célok. A tervezet

Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében _ az adócsökkentések mellett

a

Gazdaság-iljraindítási

Alapból (benne új néven a

-

hazai

Gazdaság-újraindítási

Foglalkoztatási Alapból) mintegy 3720 miIliárd forintot, míg európai uniós fonásból több mint

3050 milliard forintot fordítanak e célokra. A különböző
költségvetési forrdsok lehetővé teszik

a

infrastruktúra-fejlesztési programokat'

Az

hitelprogramok mellett

a hazai

vállalkozások támogatásÍt" beruházási, ezen belül
Egészségipari Támogatási Program segíti ezen

vállalkozások fejlődését. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Irurovációs Alap páIyázatai a
munkahelyteremtést,

a

meglévő munkahelyek megőrzését, és különösen

a kis-

és

kózépvállalkozások (kkv) kutatási, fejlesztési és innovációs kapacitásának erősítésétszoIgáI1ák.
Jelentős fonásokhoz juthatnak amagyar vállalatok az avtomatizáIás, zöld átmenet' a digitalizáciő
és az intelligens megoldások hasznáIatának növelésére.

agrárium hatékonyságéűtoz,jövedelmezőségéhez.

A

A Digitális Agrárstratégiahozzájárul az

gazdaság-újraindítás keretein belül fonást

lehet igénybe venni oktatási, egészségügyi,közlekedési, kulturális-, szabadidő és sport,
turizmusfejlesztési, egyházi, illetve környezetvédelmi célokra, valamint

a zöldenergia és a

körforgásos gazdaság felépítésére.Azujraindítást szolgálja a Magyar Falu Program és a Modern
Varosok Programja is.

Az

uniós forrdsokból

a

tervezet szerint

a

2014-2020-as ciklushoz kapcsolódó kohéziós'

vidékfejlesztésiés egyéb programokkal kapcsolatos kiadások mintegy 1350 milliárd forintot
tehetnek

ki.

A

202Í-2027-es programokhoz kapcsolódó kiadások meghaladhatják
1.4

az
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milliárd forintot is, melyből 500 milliárd forintot tesz ki a helyreállítási eszköz (RRF) keretében
folyósítandó kifizetés.

A2022-es költségvetésben változatlanul prioritást éIvez a csalddok és nyugdíjasok védelme, a7

és (202l-ben indult) -felújítástámogatdsa. A családbarát Magyarország
építésénekközponti eleme a Családvédelmi Akcióterv, amely _ a hitelprogramok mellett _

otthonteremtés

részben adő-, illetve járulékkedvezménnyel, részben támogatásokkal segíti e célok
megvalósításat. Így a tervezet által gararÍált

az

árvaelIéiás összegének megduplázására, a

gyermekek otthongondozási díjánil<, az ápolási díjnak, valamint a csecsemőgondozási díj 202L

júliusától életbe lépő megemelésérefordítandó kiadások forrása. Bővülhet

a

családi

otthonteremtési kedvezményt igénybe vevők köre, a korszerúsítéstszolgálj a az otthonfelújítási
támogatás. Folytatódhat azidős, nyugdíjas emberek megbecsülése.2022-ben megvalósul a 2009-

ben megszüntetett 13. havi nyugdíj visszaépítésénekmásodik üteme. Fennmarad a
nyugdíjprémiumintézménye, hogy az idősek is részesüljenek a gazdasági növekedés
eredményeiből, valamint a nőknek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését mege\oző nyugdíjba
vonulásának lehetősége 40 éves jogosultsági idő után.

Az egészségügyiellátórendszer megerősítése érdekében2022-benis folytatódik

az orvosok több

éves átfogó bérfejlesztésiprogramja, tov(hbá 2022. január l-jétől emelkedik az egészségügyi
szakdolgozók alapilletménye.

A 2022. évi költségvetésben kiemelt a felsőohatás
r

endv é. de

le

korszerűsítése, valamint a honvédelem és a

m meger ősítése is.

A 400 milliárd forint

összegű, beruházások előkészítésétsegítő Beruházási Alap tarlralék jelzi,

hogy továbbra is prioritás anemzetgazdasági beruházások magas GDP-arányos szinten tartása.

A költségvetésígazdálkodds biztonsdgút szolgáló tartalékoktervezettösszege 233 milliárd forint
(a

GDP 0,4 százaléka): a Rendkívüli kormÍnyzati intézkedésekre145 milliárd forint, a Jénvány

Elleni Védekezés Központi Tartalékára 20 milliárd forint, a Gazdaság-újraindítási Akcióterv
Központi TartaIékára 68 milliárd forint. A biztonsági tartalékok mér1ékealatta marad a202I.
évinek (GDP 0,5 százaléka) és különösen
2.4.

Az

a2020. évinek (GDP I,0 százaléka).

Az óllamháztartds hiánya
államIláztartás 2022'

koronavírus-járvány

s az

évi egyenlegét is

erőteljesen befolyásolj

abből fakadó válság.

A

a a 2020 óta

fennálló

járvány és a váIság miatt szükséges

többletkiadások és elmaradó bevételek átmenetileg letérítettéka magyar költségvetést az egyte
15
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csökkenő hiány felé tartó kiegyensúlyozottpáIyáről. Az eredményszemléletű ESA hiány a2020.
évben az eredetileg tervezett I,0 százalék helyett 8,I százalék lett, míg a202l-re előirányzottZ,9
szénaléI<kal szemben

a kormányzat 2021. tavaszán 7,5 szénalékotvár.

A

tervezet 2022-re

csökkenő, 5,9 százalékos mér1ékű ESA hiánnyal számol. Ebben a központi alrendszer -5,8, a helyi
önkormányzati

alrendszeÍ +0,I,mígazide sorolt külső szervezetikor -0,2 szénalékos egyenleggel

ESA hiányból

szerepel. A tervezet alapjánaz

kívül hagyv

a

az elsodleges egyenle g

-3

a

GDP 2,4 százalékát kitevő kamatkiadást figyelmen

,5 százalék lehet, ami önmagában meghaladj a a maastrichti

kritériumot.

A3

szÍnalékot meghaladó költségvetési hiányt az EU-s szabályok előreláthatóan lehetővé teszik,

ugyanis az áltaIinos mentesítési rendelkezés alkalmazása a Bizottság ajánIása alapján várhatóan
2022-benis érvénybenmarad3. Ahazai szabáIyozásban hasonló mozgásteret a Stabilitási törvény
csak a GDP csökkenése esetére adott, ezért azuniós szabályokkal ttirténő összhang megteremtése
érdekében e törvény módosítását 2021. áprilisában kezdeményezte aKormány.

A GDP-arányos strukturális hiány
ezlÍtal nem befolyásolják

-

az

tervezett mértéke - mivel atewezet szerint egyszeri bevételek

ESA hiányhozközel

állrő, 5,5

szézalék.Ez jővaL magasabb, mint a

középtávű költségvetési cél (MTo) strukturális egyenlegre meghatározott I,0 százaléka. Utóbbi
teljesítésétazBurőpaiUnió Tanácsa a CoVID -19 jarvarry miatt felfliggesáette, amely a Bizottság

qánlásaa|apjánvárhatőan2022-benisfennmarad.

Az

államháztartás 2022-re tervezett pénzforgalmi hianya

szánalék. A helyi önkormányzati

_ azonosan az ESA hiánnyal _

5,9

alrendszer 0,3 szénalékoshiányát figyelembe véve a központi

alrendszer hirínya 5,6 százalék. A Tarrács ezúttal is üdvtjzli, lrogy a hárcrm részre bontott központi
alrendszerben a működési rész egyenlege

- immár ötödik

évben _ nulla, és pénzforgalmi deficit

csak a felhalmozási és az uniós költségvetésben keletkezhet.

Mindezekkel együtt

a KT

célszerűnek tartaná

a

bemutatottnál kisebb hiány tervezését a

költségvetési egyensúly gyorsabb helyreállítása érdekében.A Tanács ezt kiemelte a2021. évi
költségvetés módosításához készített - ezen anyag I. részében bemutatott

-

Véleményébenis,

amelyben a Tanács felhívta a Kormányt a markánsabb hianycsökkentésre métr 202l-ben, hogy
kedvezőbb feltételeket teremtsen a költségvetési egyensiily 2022. évi lényeges javulásához és az
államadó

s

ság-mutató fenntartható mérsékléséhez.

A Bizottság ktlzleménve a Tanácsnak: Egy évvel a Covidl9-iárvány kitörése után: a fiskális politikai válasz (202l.
március 3.)
3
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A

Költségvetési Tanács

az

áIlamhéztartás hiánya mértékévelkapcsolatos állásfoglalást

véleményénekalapkérdésekéntkezelte.

A

gazdasági növekedés helyreállása után meg kell találni

az optímáIis egyensúlyt a gazdasági növekedés és a költségvetési egyensúly visszaállítása köZött.

A

Tanács megítéléseszerint a gazdaság vénhatő gyors helyreállása aZ egyensúly tervezettnél

markánsabb j avítását teszi lehetővé és szüksé ges sé.

A

törvényjavaslat tervezete szerint 2022-ben a GDP volumene már több mint 4 széna|éld<al

meghaladja ajfuvány előtti szintet, miközben 202l-2022-ben a GDP nominálisan 8-9 százaléI<kal

emelkedik.

A

már elindított és jtivőben tervezett állami beruházásoknak, a lakásépítési

programoknak és a jegybank által támogatott kedvező ftnanszírozási környezetnek köszönhetően

abenlházási ráta az eddig mért szintjénélis magasabbra,28,5 szénalék'raemelkedik 2022-ben.
Ezen felül 2022-re a gazdaság hasonlóan közel kerülhet

a

teljes foglalkoztatáshoz, mint

a

jarvány

előtt volt, de annál érdemben magasabb reálbér-szinten. Ennek következtében a háztartások
fogyasáása 202l-2022-ben is dinamikusan emelkedik, miközben a megtakarítási ráúavárhatőart
csökken. Összességében tehát a belső kereslet gyors emelkedése várhatő, ami az adóalapok
dinamikus bővülésén keresáül kedvezően hat a költségvetés bevételeire.

A

belső kereslet gyors bővülése nemcsak segíti, de indokolja

javításéÍ..Amennyiben a

kiadások

is az
A

költségvetési egyensúly

fogyasáási és berlfrázási kereslet növekedése mellett a költségvetési

egyensúlyi szint felett maradnak, akkor

kapacitásproblémak alakulhatnak
kereslettel.

is a

ki abból

a

gazdaság egyes területein

fakadóan, hogy a kínálat nem tud lépésttartani a

mérsékeltebb hiány tehát kedvezóbb hatást gyakorol mind a belső egyensúlyra,

mind a külső egyensúly tovabbi javulására, különösen

a lakossági megtakarítások varható

mérséklődésemellett. Ezen felül a kisebb hiány segítenéaz államadósság-mutató

gyorsabb

mérséklődését,és nagyobb arányban való belföldi Íinanszírozását is. Összességébentehát a
költségvetési hiány markánsabb csökkentése a gazdaság más területein is segítené a járvány után

az

egyensúly helyreállását

és a

nemzetgazdaság fenrrtartható felzárkőzási páIyájának

megerősítését'

Kiemelendő, hogy

a

kamatkiadások alacsony szinten maradása

is

segíti a költségvetési

konszolidáciőt. Az adósság átmeneti emelkedése ellenére is sikerült megőrizni a kamatkiadások

alacsony szirtjét, amelyek 2022-ben a tervezet szerint a GDP 2,4 száza\ékát teszik ki, azaz
mintegy 2 széza\ékponttalalacsonyabbak maradnak, mint egy évtizeddelkorábban.
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Tanács, hogy

kockázatok nem realizálódnak, akkor

- az

-

amennyiben növekedési vagy járványügyi

áIlanhfutaftás híánya 2022-ben a tervezetben

szereplőnélközelebb legyen a3 százalékos GDP-arányos referencia értéI<hez.

2.5.

A

Az úllamadósság

GDP-arányos bruttó államadósság a 20II-20I9 között

tartó csökkenést követően 2020-ban

átmenetileg 80,4 százaIékra emelkedett, amelyet az uniós és a magyar költségvetósi szabályok a

rendkívüli helyzetre tekintettel megengedtek.202l-től
maastrichti államadósság-mutatő
7

azonban visszatér a korábbi tendencia és a

a törvénytewezet alapján 79,9 szézalékra,majd 2022 végére

9,3 százalékra mérséklő dik.

A

2022. évi költségvetési törvényjavaslat tervezete megfelel az Alaptörvényben előírt

államadósság-szabálynaka

es a Stab. tv. 4' $ (2a)bekezdésének. Utóbbi szerint az élIarnadósság-

mutató év végi értékétoly módon kell meghatározni, hogy az államadósság-mutató éves
csökkenése, az áIlarrtadósság csökkentésre vonatkoző eurőpai uniós szabályok érvényesítése
mellett legalább 0,I százalékpontot érjen el. Az Európai Bizottság ajánlása alapján az áItalános

mentesítésizaradék aktiválásának folytatólagos fenntartásával az EU-s adósságszabályoks
szankcióinak felfiiggesztése várhatőan2022-ben is érvényben marad, bár a szabály teljesülését
továbbra is vizsgálja a Bizottság.

A GDP gyors emelkedése és a költségvetési hiány nagyobb mértékűmérsékléseaz adósságmutató
gyorsabb csökkenését eredményezné, amelyet a Költségvetési Tanács üdvözölne,

illefte az

adósságszabály biztonságos teljesülése érdekében szükségesnek is tart. Ez biztosítaná, hogy a

Az Alaptörvény 36. cikk (a) és (5) bekezdése - a szabályalapűköltségvetés legfontosabb elemeként - tartalmazza
azállamadősság-szabályt. Eszerint azországgyulés nem fogadhat el olyan központi költségvetésrolszó1ő törvényt'
amelynek eredményeképpeÍaz áIlamadósság meghaladná a GDP felét. Mindaddig, amíg az áIlamadősság a teljes
hazai Össáermék felét meghaladja' az országgyíiléscsak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el,
amely az államadósság a teljes hazai Össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza.
5
Az Európai Unió adósságszab ályát azEurópai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) és a Tanács l997. július
7 -i 1467 l97 lEK rendelete definiálja. Az Európai Unió adósságszabáIya20l6-tó1
vonatkozik először Magy arországra.
A szabáIy értelmében az államadósság bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya nem haladhatja meg a 60
százalékot' Amennyiben azáIlamadősság meghaladjaa60 százalékot akkor azEurópai Unió adósságszabáIyaaztí4a
elő, hogy a referenciaértéktől való eltérésnek az e\őző három évben viszonyítási alapként évente átlagosan
egyhuszaddal kell csökkennie, azoÍlelmúlt három évben bekövetkezett változások a|apján, amelyekre adatok állnak
rendelkezésre (,,visszatekintő szabáIy"). Az adósságkritérium szerinti követelmény abban az esetben is teljesültnek
minősül' ha a Bizottság költségvetési előrejelzései aztmutatják,hogy az eltérésaz e\őlrt mértékbencsökkenni fog
abban a hároméves időszakban, amely felöleli a legutolsó olyan évet követő két évet, amelyre vonatkozóan
rendelkezésre állnak adatok (,,előretekintő szabáIy"). Az adósságarány kiigazitásának referenciaértéke alkalmazása
során figyelembe kell venni a ciklusnak az adósságcsökkentés titemére gyakorolt hatását (,,ciklikusan igazított
a

szabáIy").
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várttól eltérő gazdasági vagy költségvetési helyzet esetén is

teljesülj

on az Alaptörvény

adósságszabálya.

A központi koltségvetésadósságán belül a

devizaarány jelentős mérséklődéseis megtorpant a

járvány idején és 2020. év végéreI9,9 százalékra emelkedett a devizaarány.

2021-ben

a

devízaadósság tészaránya 18,1 százaléI<ra mérséklődik, majd 2022-ben I8,2

szézalél<raemelkedik, tehát lényegében nem változik.
összehasonlításban

2022-ben

A tervezet szerint

A

devizaadósság aránya historikus

így alacsony marad az összes adósságon belül. Az áIlamadósság-kezelés

is meg kívánja órizni az elmult években elért Stabil

ftnanszírozási helyzetet, a

devizaadósság részarényánakalacsony szinten tatiásáÍ., a belftjldi szereplők és ezen belül a
lakosság, arányának növelését az államadósság ftnanszírozásában, Továbbá 2020-tőI új célként

került kitűzésre az áIIamadósság futamidejének növelése, amely az eImult évben a hosszabb
nagybani piaci és lakossági papírok előtérbe kerülésével miír emelkedett.

Budapest, 202I. ápríIis 27
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