
 

1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYZETE 

Az elkövetkező éveket tekintve a Kormány költségvetés-politikai prioritása továbbra is a 

GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, az államadósság fokozatosan 

csökkentése, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, 

és a versenyképesség javítása. Ezen célkitűzések szem előtt tartásával a kitekintés az uniós 

módszertan szerinti hiány tekintetében 2018. évre 1,8%-os, 2019-re 1,5%-os, 2020-ra pedig 

1,2%-os GDP arányos hiánnyal számol. 

1.1. KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMATOK ALAKULÁSA 

A 2018-2020-as évekre vonatkozó költségvetési kitekintés a törvénytervezetet megalapozó 

makrogazdasági pályára épül.  

A számítások az alábbiak figyelembevételével készültek (feltételezve az ún. „változatlan 

költségvetési politika” forgatókönyvet, magyarán amely esetekben nincs a hatályos 

szabályozástól eltérő országgyűlési vagy kormányzati döntés, ott a kalkuláció a hatályos 

szabályozást, közpolitikai irányt veszi alapul): 

A társasági adónál egységes kulcs bevezetésével nem számol a kitekintés.  

A pénzügyi szervezetek különadójából a 2017. évivel azonos szintű bevétel várható a 

későbbi években is.  

Az áfa kiutalási-határidő rövidítése két lépésben 2017-ben és 2018-ban történik meg. Az 

éttermi étkezés áfakulcsa 2017-ben 27%-ról 18%-ra, majd 2018-ban 5%-ra csökken. 

A személyi jövedelemadó – technikai feltevésként – a teljes időhorizonton 15%. A 

számítások tartalmazzák a friss házasok adókedvezményének felfutását, továbbá a két 
gyermekesek kedvezményének 2018-2019. évi fokozatos emelését.  

A közmunkára fordított kiadások a 2017. évivel azonos szinten maradnak a „segély helyett 

munka” elvének megfelelően. A ma még foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő 

polgár közmunka révén való aktivizálásának lehetősége megjelenik a középtávú tervekben. 

Folytatódik a pedagógus és a rendvédelmi életpálya-modell ütemezett bevezetése és a 

2016. július elsejével kezdődő állami tisztviselői életpálya program felfutása is.  

A kitekintés számol a 2017. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, az egészségügyi, a 

kulturális, és a szociális ágazatnál dolgozók jelentős bérnövekedésével. A kutatók, illetve a 

felsőoktatásban és az állami köznevelési intézményekben a nevelési-oktatási munkát segítő, 

nem pedagógus végzettségű dolgozók számára is megjelenik többletforrás a számokban. 

2018-2020 között tovább folytatódik a Munkahelyvédelmi Akció, amelynek keretében a 

szociális hozzájárulási adó kedvezményeknél további létszámbővülést a kitekintés nem vesz 

figyelembe. 

A lakástámogatások esetében a családi otthonteremtési kedvezmény és az adó-
visszatérítési támogatás felfutása, valamint a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek 

létrehozásával és a lakás-takarékpénztári támogatások bővülése szerepel a prognózisban. 

A családi pótlék esetében a születések számának alakulásában érvényesül a 

Népesedéspolitikai Akció hatása. 

A korhatár előtti ellátásoknál létszámfogyás várható, így megtakarítással lehet számolni, 

mivel az érintettek betöltik a nyugdíjkorhatárt, új belépők viszont már nem lesznek. 



 

A nyugdíj kiadások és a jövedelempótló ellátások megőrzik reálértéküket, az inflációt követő 

mértékben emelkednek.  

Folytatódnak a Kormány által meghirdetett, hazai forrásból finanszírozott beruházások, így 

például a paksi atomerőmű beruházásának kivitelezése, a Liget-projekt, a kiemelt 
közútépítések, valamint a Modern Városok Program beruházásai. A közúthálózat 

fenntartása miatti többletek is beépültek a számításokba. 

A Honvédelmi Minisztérium költségvetése a GDP arányos finanszírozásra vonatkozó 

szabályok miatt nő. A többletben benne foglaltatnak a rendvédelmi életpálya felfutásával 
kapcsolatos kiadások is. 

Az állami vagyonhoz kapcsolódóan a tervek 2017-től nem tartalmaznak egyszeri 

bevételeket, valamint jelentősebb üzleti tranzakciókat. 

Az adósságszolgálati kiadásoknál az évről-évre kisebb deficit mellett a nettó kamatkiadás az 

időszak végére nominálisan is csökken az állampapírhozamok kedvező alakulása 

következtében. A nettó pénzforgalmi kamatkiadás a GDP arányában fokozatosan, a 2017. évi 

2,4%-os szintről 2020-ra 2,0%-ra mérséklődik. 

A 2017. évihez hasonló nagyságrendben állnak majd rendelkezésre a kitekintés időszakában 

is a központi tartalékok, az Országvédelmi Alap és az általános jellegű Rendkívüli 
kormányzati intézkedések tartaléka. A tartalékok rendszerét erősíti továbbra is a 

költségvetési fejezetenként megképzett stabilitási tartalék, amelynek felhasználása a 

Kormány döntése alapján csak az adott év utolsó negyedévében lehetséges. 

A számítások tartalmazzák az Adócsökkentési és fejlesztési alapot, amely az adó- és 

járulékterhek mérséklését célzó kormányzati intézkedések és fejlesztési célok forrásául 

szolgálhat. Amennyiben az alapot részben vagy egészben adócsökkentésre fordítja a 

Kormány, a mérlegben szereplőnél értelemszerűen dinamikusabban csökkenhet az 

újraelosztási ráta és az adócentralizáció. 

Az önkormányzati alrendszer hiánya 2017-ben tovább csökken, majd 2018-tól teljesen 

megszűnik. 

1.2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELŐREJELZÉSÉVEL VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS 

Az Európai Bizottság 2016. május 3-án megjelent tavaszi előrejelzésében 2017-re 2,0%-os 

európai uniós módszertan szerinti hiánnyal számol, míg a költségvetési törvényjavaslat 2,4%-

os hiánycélt tűzött ki. Az eltérés jelentős részben azzal magyarázható, hogy az előrejelzés 

lezárásáig még nem volt ismert a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat, ezért az Európai 

Bizottság nem számolt a konvergencia programban és a benyújtott költségvetésben lévő új 

intézkedésekkel, prognózisát a „változatlan költségvetési politikára” vonatkozó feltevést 

alkalmazva készítette el.  

Az előrejelzési horizonton a bevételek erőteljes dinamikájának, a kedvező bázishatásnak, a 

kamatkiadások csökkenésének, valamint a 2016-ban várható jelentős nagyságú egyszeri 

bevételnek köszönhetően kitágul a költségvetési mozgástér. Az Európai Bizottság a nyugdíj 

és kamatkiadások csökkenését jelzi előre, ezt a megtakarítást ellentételezi az uniós 

forrásokhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás, a 2016. évi vagyonértékesítési bevételek 

kiesése, valamint a már elfogadott hiánynövelő döntések hatása. 

A bizottsági hiányprognózis a maastrichti adósságmutató 1,3 százalékpontos csökkenését 

teszi lehetővé. 

 


