
1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 
1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ  
A társasági adót szabályozó törvény 2009. évtől hatályos módosítása szoros 
összefüggésben áll a társas vállalkozások különadójának megszüntetésével, mivel az 
utóbbi változtatásból származó költségvetési bevételkiesést részben a társasági adó 
alapjának szélesítése, illetőleg az általános adókulcs 2 százalékpontos emelése 
ellensúlyozza. Az adóalap-korrekciós tételek részleges megszüntetése hatására 
egyszerűsödik a társasági adó alapjának meghatározása. A központi költségvetésnek a 
társasági adó címén 2009-ben 730 milliárd forint bevétele keletkezhet. Ez a bevétel 
199,4 milliárd forinttal, 37,6%-kal több a 2008. évi költségvetési törvény által 
előirányzott összegnél. A GDP arányában kifejezett társaságiadó-bevétel 2009-ben 
2,5% lehet. 
A 2009. évtől hatályba lépő adómódosítások a költségvetés társasági adóból származó 
bevételét a következőképpen érintik: 

milliárd forintban 
Adóváltozások hatása összesen +158 
ebből:  
-- az adóalap szélesítése +87 
-- az adókulcs 16%-ról 18%-ra emelése +71 

 
A bevallott adózás előtti nyereség 2009-re tervezett összege 6903,6 milliárd forint, 
amelynek a 2008. évhez viszonyított növekedése az adózást elkerülő jövedelmek 
fehéredésének figyelembevételével meghaladja a folyóáras GDP emelkedését. A 
ténylegesen adózás alá vont jövedelem (pozitív társaságiadó-alap) 2009-ben 
4774,7 milliárd forint, a számított adó tervezett összege 854,4 milliárd forint lehet. 
A fizetendő társasági adó meghatározásakor a vállalkozások több jogcímen 
csökkenthetik a számított adójukat. Az érvényesíthető adókedvezmények 2009. évre 
prognosztizált összege 175,9 milliárd forint. Az adócsökkentésekkel mérsékelt, 
fizetendő társasági adó tervezett összege 675,7 milliárd forint. A bevallott adózás előtti 
nyereség arányában kifejezett fizetendő társasági adó (átlagos adóterhelés) várhatóan 
9,8% lehet. 
1/2. ALCÍM: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK KÜLÖNADÓJA 
A gazdasági versenyképesség javítása céljából a 2009. évtől megszűnik a társas 
vállalkozások különadója. A 2009. adóévre korábban már bevallott különadó-előleg 
ugyanezen időszakra bevallott társaságiadó-előlegnek minősül. A 2008. év 
adóelszámolásával kapcsolatban az adóhatóság az adózóknak 2009-ben várhatóan 
15 milliárd forintot fog visszautalni. 
1/3. ALCÍM: HITELINTÉZETI JÁRADÉK 
A hitelintézeti járadékból tervezett költségvetési bevétel 15 milliárd forint, amely 
megegyezik a 2008. évre előirányzott összeggel. 
 



1/5. ALCÍM: CÉGAUTÓADÓ 
Az eddigi, a magáncélú használatra tekintettel személyi jövedelemadóként fizetett 
cégautó adó a gépjárműadóról szóló törvény részeként átalakul egy új, elvi alapokon 
és szélesebb adóbázison nyugvó közteherré. A cégautóadóból származó bevétel 
2009-re 37,5 milliárd forint összegben tervezhető. 
1/6. ALCÍM: EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 
A költségvetés az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) címén 180,7 milliárd forint 
adóbevétellel számol. A 2008. évi költségvetési törvényben előirányzott összeghez 
képest az adóbevétel 12 milliárd forinttal, 7,1%-kal növekedhet. A GDP arányában 
kifejezett eva-bevétel 2009-ben 0,6% lehet. Az eva-nál lényeges, a költségvetés 
bevételét érdemben befolyásoló szabályváltozás nem történik. A tervezés azzal 
számol, hogy az adóbevallást benyújtó eva-alanyok száma 2009-ben lényegesen nem 
változik, kb. 95 ezer lesz. A bevallott eva alapjának tervezett összege 678,3 milliárd 
forint, míg az arra – 25%-os adókulccsal – számított eva bevallott összege 
169,6 milliárd forint. 
1/7. ALCÍM: BÁNYAJÁRADÉK 
A bányajáradék költségvetési bevétele 33,5 milliárd forintra tehető, amely az előző évi 
előirányzatot mintegy 15%-kal haladja meg. A többletbevétel alapvetően két tényezőre 
vezethető vissza: egyrészt a szénhidrogének világpiaci árrobbanására, másrészt pedig a 
2008. márciusában hatályba lépett jogszabályváltozásra (a fajlagos értékek számítási 
módszere változott). A bányajáradék döntő részét, több mint 90%-át továbbra is a 
kőolaj és a földgáz termékek adják, ezen belül a földgáztermelés 71%-ot jelent. 
2009-ben azzal számolunk, hogy 

− A kőolaj világpiaci ára a 100 USD/hordó szint körül stabilizálódik, a hazai 
termelés 2,5-3%-kal csökken. 

− A földgáz import ára az év első felében még tovább növekszik, az év második 
felében pedig várhatóan stabilizálódik (az éves átlagár 105 Ft/m3 körül alakul). 
A kitermelés kis mértékben tovább csökken.  

− Az árfolyamok nem változnak jelentősen, az USD/HUF árfolyam 155 Ft körül 
alakul. 

− A bányajáradék számítás és fizetés feltételei nem változnak.  
A külfejtéssel termelt szilárd ásványi nyersanyagok területén (elsősorban az 
építőanyag- és az építőipar igényeinek megfelelően), valamint az egyéb szilárd és 
gáznemű nyersanyagok kitermelésénél az előrejelzések szerint lényeges változás nem 
prognosztizálható a bányajáradék-bevételekből. 
1/8. ALCÍM: JÁTÉKADÓ-BEVÉTEL 
A 2009. évre játékadó-bevétel címen a központi költségvetésben 75,9 milliárd forint 
tervezhető, amely összeg az előző évi előirányzatot csupán 3%-kal haladja meg. A 
szerencsejátékok forgalmát és így a játékadó-bevételt kizárólag a piacon történt 
jogszabályi változások, a kínálati oldal döntései, valamint a „szerencse” 
(halmozódások által megnövekedett játékkedv) befolyásolja. A 2009. évre jogszabály 
módosítás és a szerencsejáték piacon nagyobb átrendeződés nem várható. A bevételek 



91%-át jelentő sorsolásos játékok és a pénznyerő automaták bevételei között 
arányeltolódás nem, vagy csak minimális mértékben várható. 
1/9. ALCÍM: ÖKOADÓ  

1/9/1. Energiaadó 
A központi költségvetés energiaadóból 2009. évre tervezett bevétele pénzforgalomban 
15,5 milliárd forint. Az energiaadó szénre való kiterjesztésének becsült hatása 
400-450 millió forintra becsülhető. Az adóemelés a nem lakossági fogyasztói árak – a 
szénfajtáktól, illetve fűtőértéktől függően – átlagosan 3,5 és 8% közötti növekedésével 
járhat. A 2009. évi prognózis egyrészt a szabályozás változását, másrészt a 2008. évi 
előirányzatnál magasabb várható teljesülést alapul véve, változatlan energia 
felhasználás feltételezése mellett készült. 2009-től a prognózis energiaadóból – a 
felhasználás korábbi években tapasztalt tendenciáit figyelembe véve – növekedéssel 
nem számol. 

1/9/2. Környezetterhelési díj 
A környezetterhelési díj tervezete 9,5 milliárd forint. A fizetési kötelezettség az összes 
díj esetében 2009-ben éri el a törvényi mérték 100%-át. A díjkedvezmény 
igénybevételére vonatkozó szabályok továbbra is érvényben vannak.  
1/10. ALCÍM: EGYÉB BEFIZETÉSEK 
Az egyéb befizetések 2009. évi tervszáma 31 milliárd forint, amely megegyezik az 
előző évi előirányzattal. A gazdálkodó szervezetek egyéb befizetéseinek döntő részét 
továbbra is az állami adóhatóság által beszedett bírságok, pótlékok teszik ki, de az 
előirányzat bevételét képezi az adóalanyok által befizetett önellenőrzési pótlék, illetve 
a vámhatóság által beszedett szankciók összegei is. Ez utóbbi szankciók összegét 
tekintve 1 milliárd forintos csökkenéssel, míg az állami adóhatóság által beszedendő 
szankciók esetében összességében 1 milliárd forintos növekedéssel lehet számolni. A 
gazdálkodó szervezetek egyéb befizetései bevételi előirányzatának bázis időszakhoz 
viszonyított változatlanságát egyrészt a jegybanki alapkamat várható csökkenése 
indokolja, másrészt az adózás rendjéről szóló törvény 2009. év elejétől hatályba lépő 
változásai befolyásolják. 
1/11. ALCÍM: ENERGETIKAI VÁLLALKOZÁSOK KÜLÖNADÓJA 
A 2009. évtől az energiaellátó vállalkozásoknak – két évig – külön jövedelemadót kell 
fizetniük. Az energiaellátók jövedelemadójából a 2009. évi költségvetés 
30 milliárd forint bevétellel számol. 
 

2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 
2/1. ALCÍM: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 
Általános forgalmi adóból a költségvetés a 2009. évre 2270 milliárd forint adóbevételt 
irányoz elő, amely 6,5%-kal több az egy évvel korábbinál. Ez az összeg a GDP 
arányában 7,8%-ra tehető.  
2009. évben elsősorban a makrogazdasági folyamatok változása határozza meg az áfa 
bevételek alakulását. A makrogazdasági előrejelzések a gazdaság élénkülését és az 



életszínvonal javulását vetítik előre. A gazdasági növekedés gyorsulása az export 
stabil bővülése és a beruházások gyors növekedése mellett várható. Az áfa bevételek 
legnagyobb forrását jelentő folyóáras vásárolt fogyasztás növekedési üteme 
ugyanakkor lassul és továbbra is elmarad a GDP folyóáras bővülési ütemétől. A 
tervezés azzal számol, hogy ugyanakkor a gazdaság kifehérítését célzó intézkedések 
hatására várhatóan szélesedik az áfa alapja, azaz a vásárolt fogyasztás hozzáadott 
értéke nagyobb arányban adózik. Az infláció mérséklődése következtében növekvő 
reálkeresetek szintén megalapozhatják a fogyasztás növekedését. Az áfa bevételek 
várható alakulását mindezen tényezők egyenlege befolyásolja. A lakossági 
beruházások utáni áfa bevételek a reálkeresetek emelkedésének megfelelően stabil 
ütemben bővülhetnek. Az egyéb vásárlások – ezen belül is kiemelten kezelve az 
államháztartás folyó termelő felhasználása és beruházásai után keletkező áfa 
bevételeket – a takarékosabb és hatékonyabb államháztartási követelményeknek 
megfelelően alakulhat. Mindezek következtében 2009-ben az áfa bevételek jelzett 
bővülésére lehet számítani.  
Az áfa törvény módosítása nem érinti sem az áfa kulcsok szerkezetét, sem az 
adómértékeket, ezért a szabályozás változásából adódóan nem várható számottevő 
költségvetési kihatás. Az ingyenes étkeztetés térítési díjának alapját képező kiadások 
adókötelessé tétele 4 milliárd forint többlet áfa bevételt eredményez. A dohány és 
alkoholtermékek jövedéki adójának átlagosan 10%-os emelése 5 milliárd forint 
többletet jelent.  
2/2. ALCÍM: JÖVEDÉKI ADÓ 
Jövedéki adóból várható költségvetési bevétel 889,5 milliárd forintnak, azaz a GDP 
mintegy 3%-ának felel meg. Ez a bevétel a 2008. évi előirányzatnál 5,4%-kal 
magasabb összeg. A 2009. január 1-i szabályozó változások - az üzemanyagok 
kivételével - a jövedéki adó 10%-os emelését irányozza elő, amely a költségvetésnek 
várhatóan mintegy 20 milliárd forint többletbevételt jelent (7 milliárd forint az 
alkoholokból és 13 milliárd forint pedig a dohánytermékekből ). 
Az összes bevétel 56%-át, mintegy 500 milliárd forintot tesz ki az üzemanyagokat 
terhelő jövedéki adó, amelynek mértéke az előző évekhez hasonlóan a 2009. évre sem 
változik. A tervezés során a számítások arra épültek, hogy a gázolaj volumenének 
növekedési üteme (3,9%) – főként az áruszállítás bővülésének köszönhetően – 2009. 
évben is meghaladhatja a benzinét (0,5%).  
A dohánytermékek után beszedett jövedéki adó 290 milliárd forintot meghaladó 
összege az összes bevétel mintegy harmada. A cigaretta esetében az adóemelés 
magában foglalja az uniós minimum szinthez való közelítés céljából – az EU 
csatlakozáskor – 2009. január 1-i hatállyal tervezett emelést. Ehhez kapcsolódóan 
növekszik a finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány 
esetében alkalmazandó minimumadó összege is. Az adóemelés – amennyiben a 
fogyasztói-árakban teljes mértékben megjelenik – az árak 6-7%-os emelkedését 
okozhatja. A tervezés a cigaretta piacon érzékelhető bizonytalanság okán a forgalom 
mintegy 3%-os csökkenésével, a vágott dohányok esetén pedig a növekedési ütem 
csökkenésével számol.  



Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek közel 
100 milliárd forintot, az összes bevétel 11%-át teszik ki. Ezen belül a sör és a tömény 
szesz (alkoholtermék) után keletkezik a bevételek 95%-a. Amennyiben az adóemelés 
hatása teljes mértékben megjelenik a fogyasztói árakban, úgy a forgalom mintegy 
1,5%-os csökkenésére lehet számítani.  
2/3. ALCÍM: REGISZTRÁCIÓS ADÓ 
A költségvetés tervezett regisztrációs adóbevétele 91,5 milliárd forint, amely a 2008. 
évi előirányzatnál 2,3%-kal kisebb, és összege a GDP 0,3%-ának felel meg. A 
prognózis a bázisév csökkenő tendenciáját figyelembe véve 2009. évben az új 
személygépjárművek tekintetében nem számol volumennövekedéssel. A használt 
személygépkocsik esetében a trendnek megfelelő szerény forgalomnövekedés várható. 
Az alacsony bázist követően a gépjárműpiac stagnálására lehet számítani. Az elmúlt 
időszak trendje szerinti csökkenést megállíthatja a lakossági jövedelmek prognosztizált 
növekedése, illetve a gépjárművek piacának stabilizálódása.  
A környezetvédelmi besorolást tekintve a személygépjárművek utáni adóbevételek 
továbbra is mintegy 95%-a a 8-nál jobb környezetvédelmi kategóriába tartozó 
gépjárművek után folyik be. Ezek döntő részben új személygépkocsik. 
 

3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 
3/1. ALCÍM: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 
A központi költségvetés személyi jövedelemadóból 2009-re előirányzott bevétele 
2104,4 milliárd forint. Ez az összeg 166,1 milliárd forinttal, 8,6%-kal meghaladja az 
előző évben előirányzott bevételt. Az adóbevétel GDP-hez viszonyított aránya 7,2%. 
A 2009. évtől hatályba lépő adómódosítások a költségvetés személyi jövedelemadóból 
származó bevételét a következőképpen érintik: 

milliárd forintban 
Adóváltozások hatása összesen -102 
ebből:  
-- az adótábla módosítása (a sávhatár 1,7 millió forintról 2 millió 

forintra emelése) 
-70 

-- a cégautóadó megszüntetése -32 
 
A háztartási szolgáltatások (például lakásfelújítás, -korszerűsítés, gyermekfelügyelet) 
után 2009. évtől alkalmazható adókedvezmény becsült összege 10 milliárd forint, 
amelyet az adózók a 2010. évben igényelhetnek vissza, így a kedvezmény bevezetése a 
2009. évi költségvetési bevételt nem érinti. 
A tervezés azzal számol, hogy a nemzetgazdasági szintű bér- és keresettömeg 
6,8%-kal emelkedik. Az összevont adóalap 2009. évre tervezett összege 9009 milliárd 
forint, amelynek a bázishoz viszonyított növekedése az adózást elkerülő jövedelmek 
fehéredésének figyelembevételével meghaladja a bér- és keresettömeg emelkedését. 
Az összevont adóalapra az adótábla szerint számított adó tervezett összege 
2210,6 milliárd forint. A számított adót ténylegesen csökkentő adómérséklések, 
adókedvezmények összege 452,8 milliárd forintra becsülhető. A kedvezmények 



levonása utáni, a visszafizetendő adócsökkentéseket is tartalmazó, összevont adóalap 
utáni adó tervezett összege 1758,4 milliárd forint. A nemzetgazdasági szintű, 
összevont adóalapra számított átlagos adóterhelés a 2009. évben 19,4% lehet. Az 
elkülönülten adózó jövedelmek után 176,7 milliárd forint bevallott adóbevétel várható. 
A tervezés azzal számol, hogy az osztalék utáni 35%-os adókulcs 25%-ra 
csökkentéséből fakadó bevételkiesést ellensúlyozza az osztalékfizetések növekedése. 
A kifizetőket – például a természetbeni juttatások után –, a társasházakat érintő 
bevallott személyi jövedelemadó 2009-re tervezett összege 184,8 milliárd forint. A 
valamennyi tételt tartalmazó személyi jövedelemadó bevallott összege 2009-ben 
2105,6 milliárd forint lehet. 
3/2. ALCÍM: EGYÉB LAKOSSÁGI ADÓK 
Az egyéb lakossági bevételek a bérfőzési szeszadóból és egyéb vámbefizetések 
utólagos elszámolásából származó befizetéseket tartalmazzák, amelynek összege az 
előző évihez hasonlóan 5,3 milliárd forint. 2009. évben – az alkoholok jövedéki 
adóemelésével összhangban – a bérfőzési szeszadó 10%-kal emelkedik, ezzel együtt 
viszont a lakossági és a régi vámbevételek fokozatos csökkenésére lehet számítani.  
3/3. ALCÍM: MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLÖNADÓJA 
A magánszemélyek által fizetendő különadóból tervezett költségvetési bevétel 
31 milliárd forint. Ez az összeg 4,1 milliárd forinttal, 15,2%-kal meghaladja a 
2008. évre előirányzott bevételt. 
3/4. ALCÍM: LAKOSSÁGI ILLETÉKEK 
A központi költségvetés tervezett illeték-bevételi előirányzata mérsékelten, mintegy 
4%-kal növekszik az előző évihez képest. Az állami adóhatóság által beszedett 
illetéket, illetve az illetékbevétel alakulását alapvetően az elmúlt évek tendenciáit 
követő gépjármű visszterhes vagyonátruházási illeték bevételi változás, valamint a 
stagnáló ingatlanforgalom mellett az infláció közeli ingatlanár-növekmény határozza 
meg. Mindezek hatására a visszterhes ingatlanszerzést terhelő illetékből 
113,2 milliárd forint várható. Az elmúlt évek tapasztalati adatait figyelembe véve, a 
2008. évi növekedési ütem alapján a visszterhes gépjárműszerzés utáni illetékben 
24,8 milliárd forint prognosztizálható. Az öröklést terhelő illetékből 17 milliárd forint, 
ajándékozás címén pedig 3 milliárd forint bevétel tervezhető. Az államigazgatási és 
bírósági eljárásokat terhelő illetékből származó bevétel a 2006-2008. évivel azonos, 
47 milliárd forintos összegben teljesülhet.  
Államháztartási szinten 2009-re a központi költségvetést és az önkormányzatokat 
együttesen megillető illetékbevétel összege 205 milliárd forintban tervezhető, 
amelyből a központi költségvetést 136,6 milliárd forint, a helyi önkormányzatokat 
pedig 68,4 milliárd forint illeti meg. Az állami adóhatóság által beszedett illetékből a 
központi költségvetést és az önkormányzatokat megillető bevétel megosztása az elmúlt 
évben törvénybe iktatott elvek szerint történik (megosztás 50-50%, azonban 4%-nyi 
rész a fővárosi, 8,5% a megyei és megyei jogú városi önkormányzati bevételből kerül 
az illetékbeszedés költsége jogcímén visszatartásra).  
 



4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
4/1. ALCÍM: VEGYES BEVÉTELEK 
A 2009. évre ezen az alcímen tervezett bevétel összege 5,9 milliárd forint. A korábban 
beváltott állami kezességekből és viszontgaranciákból várható 2,1 milliárd forintos 
megtérülés zömében a Hitelgarancia Zrt. befizetéseiből adódik. Az egyéb vegyes 
bevételek 3,9 milliárd forintos előirányzata többek között az önkormányzatok által 
jogtalanul igénybevett támogatások utáni kamattérítésekből, a felszámolásokból 
származó bevételekből, valamint a kezességvállalási díjakból tevődik össze. A kezesi 
díjbevételek a lakásvásárláshoz vállalt állami készfizető kezességek (ún. „fészekrakó” 
program, közszféra lakáshitelei) utáni befizetésekből származnak.  
Az Áht. 26. § (4) bekezdése értelmében az egyéb bevételek között kerül majd 
elszámolásra az általános tartalék terhére elszámolási, valamint visszatérítési 
kötelezettséggel nyújtott támogatások visszafizetett összege is. 
 

5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK 
5/1. ALCÍM: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 
A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2009. évi tervezett 
összege 22,6 milliárd forint az alábbi jogcímeken: 

− kizárólag saját bevételből gazdálkodó – a költségvetési törvényben meghatározott 
– intézmények tételesen megadott összegű befizetése, 

− a központi költségvetési szervek vállalkozási tevékenységből keletkező nyeresége 
– a társasági adó általános mértékével megegyező – 18%-ának befizetése, 

− objektív felelősségi alapú közigazgatási bírságból származó befizetési 
kötelezettség. 

5/2. ALCÍM: HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 
A helyi önkormányzatok befizetéseiből 2009. évben 6,5 milliárd forint bevétel várható 
a központi költségvetésben. E befizetések a helyi önkormányzatok előző évi 
zárszámadásával, illetve a zárszámadási törvényben az Állami Számvevőszék 
megállapításaival kapcsolatban rögzített – a normatív állami hozzájárulások és 
támogatások tervezésével, valamint a központosított, s a címzett és céltámogatások 
elszámolásával összefüggésben -, jogtalanul igényelt és felhasznált támogatások 
visszafizetéséből származnak. Itt szerepel a helyi önkormányzatok és költségvetési 
szerveik vállalkozási tevékenységéből származó eredmény elszámolása során 
keletkezett befizetési kötelezettségeiből származó bevétel is, figyelemmel az 
alaptevékenység ellátásához felhasznált részre. 
5/3. ALCÍM: ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI 
A Munkaerőpiaci Alap összesen 118,8 milliárd forint befizetést teljesít a központi 
költségvetésbe. Az Alap hozzájárul a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatásának támogatásához, a rendszeres szociális segélyben, a 



közfoglalkoztatást pótló juttatásban részesülők ellátásához, valamint a közcélú 
foglalkoztatáshoz. 
 

7. CÍM: UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK 
7/2. ALCÍM: VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 
Az Európai Unió tagállamaként hazánk egyben a vámunió tagja is, aminek 
következtében a Magyarországon vámkezelt árukból származó vámbevétel tisztán az 
Európai Unió költségvetési bevétele. Mivel a beszedést a tagállamok vámhatóságai 
végzik el, ezért a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat értelmében a felmerült 
költségek megtérítésére az országok a beszedett vámok 25%-ának megtartására 
jogosultak. A vámbeszedési költség meghatározását befolyásolja, hogy 2009-től a több 
tagállamra kiterjedő engedélyezés (ún. egységes engedély) a helyi vámeljárásokra is 
alkalmazandó lesz, ami - a feladatokat végző vámhatóságok költségeinek 
finanszírozása érdekében - a jelenleg 25%-os nemzeti rész fele-fele arányban történő 
megosztásával jár. A vámbeszedési költség címén hazánkat megillető összeg a magyar 
költségvetés bevételeként kerül elszámolásra, ami 2009-ben 8,1 millárd forintot tesz 
ki. 
7/3. ALCÍM: CUKORÁGAZATI HOZZÁJÁRULÁS BESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 
Az Unió költségvetését illetik a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül 
nyújtott hozzájárulások is, melyet a cukor-, az izoglükóz- és az inulin-gyártók 
teljesítenek. A vonatkozó uniós szabályok megváltozása miatt ez utóbbiak tekintetében 
ma már nem cukor, izoglükóz- és inulin-illetékekről, hanem termelési díjakról van szó, 
melyek beszedése a tagállamokra delegált feladat. A beszedéssel járó költségek 
fedezetére a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat a beszedett díjak 25%-ának 
megtartására jogosítja fel hazánkat. 2009-ben az ezen jogcímen befolyó összeg 
158,8 millió forint. 
7/4 ALCÍM: UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE 
A vonatkozó európai uniós jogszabályok alapján egyes európai uniós támogatási 
programok pénzügyi lezárására speciális szabályok vonatkoznak. Ezen szabályoknak 
megfelelően valamely támogatás tekintetében teljesített kifizetések együttes összege 
nem haladhatja meg az Európai Unió pénzügyi alapjaiból a szóban forgó támogatáshoz 
nyújtott hozzájárulás 95%-át. Ennek megfelelően az ún. záró kifizetésre a program 
egészére vonatkozó pénzügyi elszámolás, az annak végrehajtásáról szóló záró 
beszámoló, stb. benyújtását és a Bizottság által történő elfogadását követően kerülhet 
csak sor, ami több hónapot, vagy – a „régi tagállamok” tapasztalatai alapján – akár 
több évet is igénybe vehet. A program lezárásához, a megítélt támogatások utolsó 
részleteinek kedvezményezetteknek történő kifizetéséhez szükséges – a teljes 
közösségi támogatási keret legalább 5%-át kitevő – összeget ezért hazai költségvetési 
forrásból kell megelőlegezni. A 7/4 alcímen szereplő összeg egy része az így 
megelőlegezett közösségi forrás visszatérülése az Európai Uniótól, ami a központi 
költségvetés központosított bevételét képezi. 2008-ban lezárul a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv alapján megvalósuló vidékfejlesztési program, aminek fenti 
módon számított utolsó uniós átutalására várhatóan 2009-ben kerül sor 



7,4 milliárd forint összegben. A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek 
utolsó részleteinek megtérülése szerint prognosztizált bevétel 2009-ben 3,3 milliárd 
forintot jelent. 
Az előirányzat tartalmazza emellett a Humánerőforrás Operatív Program (HEFOP) 
keretében megelőlegezett EU forrás összegét. A HEFOP sajátos lebonyolítási 
szabályai miatt az uniós forráslehívás jelentősen elmaradt a tényleges kifizetésektől. 
Az elmaradt uniós forrás elszámolása - nem a fent említett utolsó 5% - 2009-ben fog 
megtörténni 19,9 milliárd forint értékben. 
A fentieken túl a 7/4 alcím tartalmazza a 2009. év előtt központi költségvetési 
forrásból megelőlegezett, az Unió költségvetéséből utólag megtérített uniós 
támogatások tételeit. Így a 4-es metró és egyes gyorsforgalmi utak építésének egyes, a 
központi költségvetésből finanszírozott kiadásai alapján 2009-ben várhatóan 
25,5 milliárd forint bevétel számolható el. 
 
Budapest, 2008. október 
 
 
 Dr. Veres János 
 pénzügyminiszter 
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