
POLGÁROK KÖLTSÉGVETÉSE 
A következő diagramok és rövid tartalmi magyarázatok a központi kormányzat 2018. évi tervezett kiadásait és bevételeit kívánják szemléletesen és könnyen áttekinthetően 
bemutatni, célul tűzve az állampolgárok átfogó tájékoztatását arról, hogy az állam adóforintjaikat milyen közkiadások ellátására és milyen arányban hasznosítja, illetve a 
polgároktól és a gazdasági szereplőktől érkező adóbevételek milyen szerkezetben teljesülnek. Az első két diagram a központi költségvetés kiadásainak funkciók szerinti, 
valamint adóbevételeinek a főbb adóbevételi típusok szerinti megoszlását mutatja. Tekintettel arra, hogy a 2018-as esztendő kiemelt céljai között szerepel a szociális 
hozzájárulási adó további csökkentése, a harmadik diagram azt mutatja be, hogy a hatéves bérmegállapodás következtében a munkáltatói terhek és ezzel is összefüggésben az 
adócentralizáció miként változik 2010-hez viszonyítva. 2018-ban a gazdaság fehéredése érdekében újabb intézkedések történnek, az eddig meghozott ilyen jellegű 
kormányzati intézkedések hatását a negyedik diagram szemlélteti. A fehéredés révén befolyó többlet adóbevételek is szerepet játszanak abban, hogy az adócsökkentésekre 
lehetőség nyílik.  
A központi alrendszer 2018. évre tervezett összes konszolidált pénzforgalmi kiadása 16,7 ezer milliárd forint, amelynek főbb funkciók szerinti megoszlása a következő: 

 



A központi alrendszer 2018. évre tervezett adóbevételei együttesen 14,0 ezer milliárd forintot tesznek ki, ezek főbb típusok szerinti megoszlása a következő: 

 

A központi alrendszer -1360,7 milliárd forintos egyenlege természetesen a kormányzat további bevételeinek (pl. költségvetési szervek saját bevételei) figyelembevételével 
alakult ki. 



 

Megjegyzés: Az adócentralizáció a magánnyugdíj-pénztári befizetéssel korrigálásra került 2010-ben. 

2017. január 1-vel 5 százalékponttal 
2018. január 1-vel további 2 százalékponttal  

csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke 



A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának résztvevői egy hatéves programról állapodtak meg. Ez tartalmazza a minimálbér, a garantált bérminimum és 
a reálbérek emelését, illetve ezzel párhuzamosan a társasági adókulcs érdemi mérséklését és a munkaadói adóterhek – részben bérnövekedéstől függő – csökkentését. A 
megállapodás célja, hogy a vállalatok hatékonyságjavító törekvéseit ösztönözve hozzájáruljon ahhoz, hogy tovább emelkedhessen a magas hozzáadott értéket előállítani képes 
munkakörökben a foglalkoztatás, erősödjön a magyar gazdaság versenyképessége 

Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megkötött hat éves bérmegállapodás elemei 

 2016 2017 2018 

Minimálbér 111 000 Ft 127 500 Ft (+15%) 138 000 Ft (+8%) 

Garantált bérminimum 129 000 Ft 161 000 Ft (+25%) 180 500 Ft (+12%) 

Szociális hozzájárulási adó 27% 22% 20%* 

Társasági adó 10% 
19% 

9% 
9% 

Szociális hozzájárulási adó 2019-től további 4x2 százalékpontos csökkenés reálbérek alakulásának függvényében 

* Az adókulcs 19,5%, amennyiben 2017-ben a bérnövekedés meghaladja a megállapodásban szereplő küszöbértéket 



 

 



A Kormányzat az elmúlt években számos sikeres intézkedés keretében szorította vissza a feketegazdaságot. Ennek révén nőttek a költségvetés bevételei, csökkenni tudott a 
szabályokat betartó adófizetők adóterhe. 2018-ban folytatódik ez a politika, így jövőre várhatóan mintegy 0,9%-ra nő GDP arányosan a gazdaságfehérítő intézkedések 
eredményeként elért adóbevétel. 

Az egykulcsos rendszer bevezetésével a régió országainak szintjére csökkentek a többletmunkát terhelő marginális adóékek, ami a magasabb aktivitási rátával jellemezhető és 
a munkaerő-piachoz erősebben kötődő munkavállalók esetében növeli a munkaintenzitást és nem ösztönöz a jövedelem eltitkolására. 

A pénztárgépek adóhatósághoz történő online bekötése 2014. év során fokozatosan valósult meg, és járult hozzá nemcsak a kiskereskedelmi értékesítések, hanem a 
beszerzéseken keresztül a termelési-értékesítési lánc kifehéredéséhez. 2014. január 1-jétől az élő és félsertés áfája 27%-ról 5%-ra csökkent. Az egyes mezőgazdasági 
termékekre alkalmazott fordított adózás eredetileg 2014. június 30-án lejáró rendelkezései 2018. december 31-ig meghosszabbításra kerültek. Ezek az intézkedések is 
hozzájárultak egyes ágazatok fehéredéséhez. 

2015. január 1-jével a fordított adózás jogintézménye kiterjesztésre került egyes acélipari termékekre is. Bevezetésre került az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer. Az adócsalások által erőteljesen érintett adózói körnek (az újonnan alakult vállalkozásoknak és az éves bevallók közül az 50 millió forint árbevétel felettieknek) 
gyakrabban kell áfa-bevallást benyújtania. A belföldi áfa-összesítő jogintézményének változása révén az értékhatár 2 millióról 1 millió forintra csökkent, ezáltal jobban 
átláthatóvá vált a vállalatok adózása.  

2016. január 1-jével a sertés tőkehúsok áfakulcsa 27%-ról 5%-ra csökkent, az online pénztárgépek kötelező használata további ágazatokra került kiterjesztésre. 

2017. január 1-jétől a pénzváltóknak is kötelező lett az online pénztárgépek használata, továbbá a személyszállító tevékenységet végzőknek is online adatokat kell 
szolgáltatniuk a NAV felé. Az online adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésének köszönhetően tovább szélesedett a NAV nyomon követési lehetősége.  

Az adóhatóság a korábbinál jobb rálátást szerez egyes ügyletekre a 2017-től bevezetendő online számlázás rendszere révén. Itt a cél az volt, hogy az olyan fajta adócsalások is 
az adóhatóság látóterébe kerüljenek, ahol a vállalatok közti ügyletek esetében a számlakibocsátó a bevételeit nem számolja el. Ezt megelőzően az adózóknak azon általuk 
kibocsátott, illetve általuk befogadott számlákról kellett adatot szolgáltatniuk, amelyekben az áthárított áfa összege elérte vagy meghaladta az 1 millió forintot. 2017. január 1-
jétől az értékhatár 100 ezer forint lett, ezzel párhuzamosan az adózók számára önként választhatóvá válik az online számlázás rendszere. 

2018-tól az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás megszűnik, mely egyszerűsíti az adminisztrációt és elősegíti a lakásbérletből 
származó jövedelmek kifehérítését. Ettől az évtől kezdődően a Kormány döntésének megfelelően elindul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Stratégiai Megújulásának Programja, 
mely alapján a NAV működését, hatékonyságát elősegítő programok valósulnak meg, melyek célja az Adóhatóság versenyképességének és a költségvetés bevételeinek 
növelése. A stratégia főbb pontjai a következők: az adótudatosság elősegítése, az ügyfélközpontúság, behajtási hatékonyság szakmai korszerűsítéssel, közép- és hosszútávon 
fenntartható adóztatás, digitalizáció, hatékony működés. A projekt további célja – illeszkedve a szolgáltató adóhatóság koncepciójához –, hogy a vállalkozások, illetve a 
lakosság az adózást érintő kötelezettségeiknek, illetve a jogkövető magatartásnak könnyebben és gyorsabban tudjanak megfelelni. 

 


