
A Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény tervezetéről alkotott véleménye 

A vélemény összefoglalása 

A Kormány – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény, illetve Gst.) alapján, az ott meghatározott 
véleményezési időtartamot biztosítva – 2016. április 13-án megküldte a Költségvetési 
Tanácsnak (a továbbiakban: KT, illetve Tanács) a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény tervezetét.  

A KT 2/2016.04.21. számú határozatában adta ki véleményét a törvény tervezetéről. 
Ebben megállapította, hogy a Tanácsnak a 2017. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat tervezetének hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek 
olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a véleményezésre átadott 
dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését.  

A KT megítélése szerint a 2017. évi törvényjavaslat tervezete megalapozott 
makrogazdasági prognózison alapszik, figyelembe véve, hogy a tervezet maga is 
tartalmaz gazdasági növekedést serkentő intézkedéseket. A bevételi és kiadási 
előirányzatok alapvetően összhangban vannak a makrogazdasági előrejelzéssel, a 
2015. évi előzetes teljesítéssel és a 2016. évi várható folyamatokkal, valamint a 
korábbi és a tervezetben szereplő kormányzati intézkedésekkel. A Tanács az 
adóbevételek tervezését reálisnak, míg az egyéb bevételek előirányzatainak 
prognosztizálását konzervatívnak ítélte. A kiadási előirányzatok esetében kiemelte, 
hogy némileg magasabb infláció mellett is tarthatóak. 

A Tanács a makrogazdasági előrejelzés és a költségvetési előirányzat számai alapján 
megállapította, hogy a 2017. évi – európai uniós módszertan szerint számított – 
2,4 százalékos GDP-arányos hiánycél összhangban van a költségvetési törvényjavaslat 
tervezetében bemutatott gazdasági folyamatokkal és a tervezett bevételi, valamint 
kiadási előirányzatokkal. Az államháztartási hiánycél megfelel az Európai Unió 
fiskális szabályai korrekciós ágának és a Stabilitási törvénynek. A vélemény alapján a 
hiánycél emelkedésével várhatóan a strukturális hiány is emelkedik. 

A Tanács pozitívan értékelte, hogy a költségvetésben elkülönül a működési, a 
felhalmozási és az uniós fejlesztéseket tartalmazó költségvetés, ami segíti a 
folyamatok átláthatóságát, a hosszú távú növekedést megalapozó kiadások 
elkülönítését a folyó kiadásoktól. 

A KT megállapította, hogy a Stabilitási törvény szerinti 2016. évi adósság-mutatónak 
(GDP 73,5%-a) és a 2017. évi adósság-mutatónak (a GDP 71,9%-a) a törvényjavaslat 
tervezetében bemutatott alakulása összhangban van a 2016. évi várható és a 2017. évi 
tervezett gazdasági és költségvetési folyamatokkal, tehát teljesül az Alaptörvényben 
foglalt adósságszabály. Az adósságráta-csökkenés tervezett és várható mértéke 
megfelel az Európai Unió államadósságra vonatkozó követelményének is. 

A vélemény alapján a Tanács indokoltnak tartotta, hogy a költségvetés tervezete az 
előre nem látható feladatokra, kiadásokra, valamint az esetleges bevételi 
elmaradásokra háromféle tartalékképzést is előír, azaz a Rendkívüli kormányzati 



intézkedések 120 milliárd forintos, az Országvédelmi Alap 50 milliárd forintos 
előirányzatán túl a fejezeteknek is képezniük kell stabilitási tartalékot. Emellett az 
államadósság-szabály teljesülése szempontjából implicit tartalékot jelent, hogy az 
államadósság-mutató tervezett csökkenése 1,5 százalékponttal nagyobb a Stabilitási 
törvényben előírt 0,1 százalékpontnál. 

A Tanács véleménye szerint a 2017. évi hiánycél szempontjából nem a Stabilitási 
törvény GDP 3%-os plafonjára vonatkozó kritériuma, hanem a középtávú 
költségvetési cél elérését meghatározó követelmény teljesítése jelenti a szigorúbb 
feltételt. A Tanács szükségesnek tartja, hogy az Országvédelmi Alap mértékét és 
évközi felhasználásának szabályait a törvényjavaslat ez utóbbi követelmény 
biztonságos betartásának figyelembevételével állapítsa meg. 

A felvetett észrevételekre, javaslatokra adott kormányzati válaszok 

1)  

A Tanács véleményében felhívja a figyelmet, hogy az általános forgalmi adó és a 
személyi jövedelemadó előirányzatainak előző évi előirányzatokhoz viszonyított 
emelése feszített, teljesítésükhöz az adóbeszedési tevékenység hatékonyságának 
további javítására van szükség. 

A Kormány nem tartja a bevételi előirányzatok összegét feszítettnek egyrészt a 2015. 
és 2016. évi teljesítési adatokra, másrészt az alábbi intézkedésekre tekintettel. 

A tervezés alapjául szolgáló 2016. évi személyi jövedelemadó bevételek kedvezően 
alakulnak, az éves előirányzat túlteljesülése várható az eddigi folyamatok alapján. A 
bázisidőszaktól való eltérés oka egyrészről a magasabb bérkiáramlás miatti befizetés 
növekedés, másrészről az ezzel ellentétes hatású szja kulcscsökkentés és a két 
gyermekesek családi kedvezményének növelése. Figyelembe véve a bruttó bér- és 
keresettömeg kedvező alakulását, a 2017. évi költségvetési előirányzat további 
intézkedés nélkül teljesíthető. 

A Kormány az elmúlt években a feketegazdaság felszámolása ellen jelentős 
intézkedéseket hozott, melynek eredményeképpen a makrogazdasági mutatók 
növekedését meghaladó mértékben nőttek az adóbevételek, így az általános forgalmi 
adó bevétele is. Az adóbevételekre gyakorolt pozitív hatást illetően a pénztárgépek 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő elektronikus bekötése és az Elektronikus 
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) működtetése kiemelkedő szerepet 
játszottak. 2017-ben tovább folytatódik a feketegazdaság visszaszorítását célzó 
intézkedések bevezetése, melyek célja mind a végső fogyasztók részére történő 
értékesítésekhez kapcsolódó, mind az adóalanyok közötti (B2B típusú) tranzakciókat 
érintő adócsalás csökkentése. Megvalósul az online pénztárgépek alkalmazásának 
kiterjesztése, bevezetésre kerül az online számlázás, az EKÁER-t érintő szabályok 
módosulnak, javul a NAV végrehajtás és a NAV ellenőrzési tevékenység 
hatékonysága a rendelkezésre álló adatforrások jobb kihasználásával, és a Kormány 
programot vezet be az elektronikus fizetések ösztönzésére. A bevezetendő 
intézkedések és a gazdaság növekedése biztosítja a 2017. évi áfa előirányzat 
teljesítését. 



Az elmúlt évek adóbevételeinek alakulásában a pénztárgépek NAV-hoz történő 
elektronikus bekötése és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 
kiemelkedő szerepet játszott, bizonyítva, hogy jelentős költségvetési egyenlegjavulás 
érhető el a fehéredést szolgáló intézkedésekkel. 2014-ben, főként az online 
pénztárgépek bevezetése következtében az áfa bevételek növekedése lényegesen 
meghaladta a makrogazdasági paraméterek (lakossági fogyasztás, lakossági 
beruházások, állami vásárlások) által indokolt növekményt. 2015-ben a bevételek 
alakulását a pénztárgépek 2014-ről áthúzódó pozitív hatása, valamint a próbaüzemet 
követően az EKAER 2015 márciusától kezdődő éles üzemű működése is 
meghatározta. Az eredményszemléletű 2014. évi áfa bevétel 11,8%-os (318 milliárd 
forintos), míg a 2015. évi előzetes áfa bevétel 9,8%-os (269 milliárd forintos) 
növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Az eredményszemléletű 
áfa-bevételek növekményéből 2014-ben a GDP mintegy 0,6%-a, 2015-ben a GDP 
további 0,2-0,3%-a az a rész, melyet nem magyaráz az előzetes makrogazdasági 
paraméterek alakulása, így ezen többlet valószínűleg legnagyobb részt a fehéredésnek 
tudható be. Az áfa bevallási adatok alapján a 2013-tól online pénztárgép bekötésére 
kötelezett szektorok esetén a fehéredés mértéke átlagban elérte a 12%-ot. 

2)  

A Költségvetési Tanács határozatának 4. pontjában annak indoklását kéri, hogy a 
törvényjavaslat szerinti hiánycél hogyan tesz eleget az EU strukturális hiányra 
vonatkozó kritériumának és a Stabilitási törvény ezen nyugvó, 3/A. § (2) bekezdés a) 
pontja szerinti követelményének. Ezzel szoros összefüggésben a határozat 7. pontjában 
a Tanács szükségesnek tartja e követelmény biztonságos teljesítését oly módon, hogy 
az Országvédelmi Alap mértékét és évközi felhasználásának szabályait a 
törvényjavaslat e követelmény teljesítéséhez kösse. 

A Stabilitási törvény 3/A. § (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a kormányzati 
szektor egyenlegét úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a középtávú 
költségvetési cél elérésével. E rendelkezés azon európai uniós szabályhoz kapcsolódik, 
amely szerint az egyes tagországok költségvetése strukturális egyenlegének a 
tagország számára meghatározott középtávú költségvetési célt kell elérnie. 

Jelenleg a Magyarország számára meghatározott középtávú költségvetési cél a GDP 
1,7%-a. 2017-ben a 2,4%-os uniós módszertan szerinti költségvetési hiánynak a 
Kormány számításai szerint 2,1%-os strukturális egyenleg feleltethető meg. Ki kell 
emelni, hogy a strukturális egyenleget befolyásoló tényezők (így pl. az ún. potenciális 
GDP) meghatározása, kalkulációja többféleképpen lehetséges, így a különböző 
számítások különböző eredményekre vezethetnek. Ez alapján a strukturális hiány 
értékelése sem egyértelmű. A magyar költségvetés strukturális egyenlegét a következő 
években fokozatosan és jelentősen csökkenteni kívánja a Kormány az elvárt szintre, 
illetve az alá, 2018-ban elérve az 1,7%-os, 2019-ben az 1,5%-os, míg 2020-ra az 
1,2%-os szintet. 

Megfogadva a Költségvetési Tanács javaslatát, a Kormány 10 milliárd forinttal növelte 
az Országvédelmi Alap összegét az általános jellegű tartalékként szolgáló Rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzat rovására, ezzel is csökkentve a hiánycél 
teljesítésének kockázatát. A Kormány nem tartotta azonban szükségesnek az 



Országvédelmi Alap szabályának módosítását, mert megítélése szerint a biztos 
számítási alapokon nyugvó, időben és térben összevethető, az államadósság 
alakulására hatással lévő uniós módszertan szerinti egyenleg biztonságos tartása 
fontosabb cél és megfelelőbb megoldás, mint ugyanezen szabály alkalmazása a 
bizonytalan számítási alapokon nyugvó, az adósság alakulására közvetlenül hatással 
nem lévő strukturális egyenleg vonatkozásában. 

3)  

A Tanács célszerűnek tartaná, ha a Kormány a törvényjavaslat indokolásában 
bemutatná, hogy a tartalékokat milyen típusú és mértékű kockázatokra tekintettel 
tervezte meg. 

A Kormány a Tanács e véleményét is megfontolva az Országvédelmi Alap 
előirányzatát megemelte, a 60 milliárd forintos mérték így fedezetet nyújt 
60 bázispontnyi hozamemelkedésre, vagy a tervezettnél 0,4-0,5%ponttal kisebb 
mértékű GDP növekedésből fakadó adóbevétel kiesés ellensúlyozására.  

A Költségvetési Tanácsnak átadott tervezet és a benyújtott törvényjavaslat közötti 

eltérések 

Az átadott tervezet és a benyújtott törvényjavaslat között hangsúlyos, a tervezet 
karakterét jelentősen befolyásoló különbség nincsen. 

Változást okozott, hogy az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) friss 
módszertani állásfoglalása alapján a 2015. évi növekedési adóhitel elszámolásában 
változás történt 2015-ben, ami érinti a 2016-os és 2017-es évet is. 2017-ben ez 
egyenlegjavító hatású, ami lehetőséget biztosított arra, hogy az uniós módszertan 
szerinti 2,4%-os hiány változatlansága mellett további beruházások, illetve közérdekű 
feladatok finanszírozására kerülhessen sor, kis mértékben rontva ezzel a pénzforgalmi 
egyenleget, ami azonban nem befolyásolja az adósságcsökkenés tarthatóságát. 

További változás, hogy a költségvetés szerkezetének egyszerűsítése és a dereguláció 
jegyében, összhangban a vonatkozó szaktörvények módosulásával két elkülönített 
állami pénzalap (a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap és a 
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja) időközbeni döntés alapján 2017-től 
megszűnik, feladataik más módon történő ellátása mellett.  


