XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Az állam közvetlen bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési fejezet azokat a központi
kezelésű bevételeket és kiadásokat foglalja össze, amelyek nem kötődnek kifejezetten
egyetlen ágazathoz sem, a bevételek az állam általános finanszírozását szolgálják, a kiadások
jogszabályi rendelkezések alapján teljesülnek. E fejezetben jelennek meg a közvetlen állami
bevételek döntő részét képező adóbevételek, amelyek alakulása tekintetében fontos tényezőt
jelentenek a gazdaság fehérítését célzó, alábbiakban kiemelt intézkedések. Ugyancsak itt
számolja el az állam az Európai Uniót megillető bevételekből az azokat beszedő tagállamot
megillető részt, illetve az uniós támogatások megtérüléséből eredő összegeket. A közvetlen
állami kiadások jelentős tételei támogatás jellegű kifizetések, e fejezet tartalmazza többek
között a lakáshoz jutás, a közösségi közlekedés kedvezményes igénybevételéhez kapcsolódó,
illetve a diákhitelek kedvező kamatozását biztosító támogatásokat. A közvetlen állami
kiadások másik meghatározó csoportját az Európai Unió felé teljesítendő befizetési
kötelezettségek alkotják. Itt jelennek meg továbbá az államháztartás központi alrendszerét
alkotó elemek egymás közötti befizetési és támogatási tranzakciói, illetve a köznevelési
rendszerhez érkező önkormányzati hozzájárulások is. A 2018. évi költségvetésben ebben a
fejezetben jelennek meg a 2014-2020-as időszaki programokhoz kapcsolódó uniós programok
bevételei is.

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI
1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ
A központi költségvetés társasági adó címén 2018-ban 362 600,0 millió forint bevételt tervez.
Ez az összeg a 2017. évi előirányzat szerinti 734 700,0 millió forint társaságiadó-bevételnél
372 100,0 millió forinttal, 50,6%-kal alacsonyabb.
A 2018. évre tervezett bevétel 2017. évi előirányzathoz viszonyított jelentős csökkenését
elsősorban az egységes, 9%-os társasági adókulcs bevezetése és a növekedési adóhitel
törlesztéséből fakadó bevételek visszaesése magyarázza, amely hatásokat csak kisebb részben
ellensúlyozza a gazdasági növekedés. A 372 100,0 millió forint összegű bevételcsökkenésből
139 000,0 millió forintra tehető a bázishatás, azaz a 2017. évi előirányzat ekkora összegű
alulteljesülése várható. A bázisévi bevétel előirányzathoz viszonyított alulteljesülésében a
2017. január elsejétől bevezetett 9%-os adókulcs szerepe a meghatározó, amelynek
bevételcsökkentő hatását részben ellensúlyozza a gazdasági növekedés kedvező alakulása,
illetve az adókedvezmények és az adóról való rendelkezések tervezettnél alacsonyabb
igénybevétele. A növekedési adóhitelhez kapcsolódóan várható bevételkiesés összege 2018ban 267 100,0 millió forintra tehető.
A kettős könyvvitelt vezető, naptári évvel egyező üzleti évet alkalmazó adózók esetében a
bevallott adózás előtti nyereség 2018-ra tervezett összege 7 623 000,0 millió forint. A
ténylegesen adózás alá vont jövedelem (pozitív társaságiadó-alap) 2018-ban a tervek szerint
5 018 500,0 millió forint lehet, a számított adó tervezett összege pedig 451 700,0 millió forint,
melyet a fizetendő adóból igénybe vehető adókedvezmények összege csökkent.
1/4. ALCÍM: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA
A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2018. évi költségvetési bevétel
50 400,0 millió forint, amely összeg 16 100,0 millió forinttal elmarad a 2017. évi
költségvetési előirányzattól.
A 2018. évi bevétel tervezésénél figyelembe vételre került az államháztartás egyensúlyát
javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény tervezett módosítása, amelynek
értelmében az adózó a megállapított fizetendő különadó összegét – adóvisszatartás
formájában – csökkentheti az általa kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegével, ha
az alapján jogosult lenne a társasági adó törvény szerinti adókedvezményre, és a társasági adó
terhére az adókedvezményt nem veszi (vette) igénybe. Kedvezményezett célnak minősül a
látvány-csapatsport – társasági adó törvény meghatározott pontjai szerinti – támogatása.
1/5. ALCÍM: CÉGAUTÓADÓ
A központi költségvetés cégautóadóból tervezett 2018. évi bevétele 33 300,0 millió forint. A
tervezett bevétel 2017. évi előirányzathoz (27 600,0 millió forint) viszonyított növekedésének
hátterében a növekvő cégautóállomány áll.
1/6. ALCÍM: EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ
Az egyszerűsített vállalkozói adó címén tervezett 2018. évi költségvetési bevétel
69 600,0 millió forint. Ez a bevétel 11 000,0 millió forinttal, 13,6%-kal alacsonyabb a 2017.
évi költségvetésben szereplő, 80 600,0 millió forintos előirányzatnál.
A 2018-as előirányzat bázisévhez viszonyított csökkenését egyrészt a bázisévi bevételek
létszámcsökkenés miatti várható alulteljesülése, másrészt az adónem hatálya alá tartozó
adózók számának – a korábbi években megfigyelhető csökkenő trendjének megfelelő –
várható további csökkenése magyarázza.

1/7. ALCÍM: BÁNYAJÁRADÉK
A bányászatról szóló törvény alapján a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia
után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg. A bányajáradék összegét a kitermelt
ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia mennyisége, az egyes nyersanyagokhoz és
energiához tartozó fajlagos érték, valamint a járadék százalékos mértéke határozza meg. A
2017. évre várható bevételhez képest némi többlet prognosztizálható 2018. évre, mert a
bányajáradék bevétel mértékét befolyásoló Brent kőolaj tőzsdei jegyzésára, valamint az USA
dollár árfolyama várhatóan magasabb lesz a 2017. évi szintnél. Erre tekintettel a 2018. évi
előirányzat összege 36 800,0 millió forint.
1/8. ALCÍM: JÁTÉKADÓ
A játékadó 2018. évi központi költségvetési előirányzata 25 900,0 millió forint, amely összeg
4 900 millió forinttal, 15,9%-kal marad el a 2017. költségvetési évre előirányzott
30 800,0 millió forintos összegtől. A 2017. évi előirányzathoz viszonyított bevételcsökkenést
a sportról szóló törvény szerinti vagyoni értékű jog szerződéses ellenértéke alapján igénybe
vehető adókedvezmény nagyobb összege magyarázza, amelyet kisebb mértékben ellensúlyoz
az adóalap – egyes játéknemekhez köthető – trendszerű bővülése.
1/9. ALCÍM: ÖKOADÓ
1/9/1. ENERGIAADÓ
A központi költségvetés energiaadóból 2018. évre tervezett bevétele 19 000,0 millió forintra,
vagyis a GDP mintegy 0,05%-ára tehető, mely a bázisévi előirányzatot
(18 600,0 millió forint) 400,0 millió forinttal (2,2%-kal) haladja meg. A 2017. évi
előirányzathoz mért emelkedés hátterében a bázisévi bevételek várható túlteljesülése és a
gazdasági növekedés miatt tovább növekvő energiafelhasználás áll.
1/9/2. KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó,
aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot
bocsát ki, környezetterhelési díjat (talajterhelési díj, vízterhelési díj, levegőterhelési díj)
köteles fizetni. A környezethasználókat a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére
ösztönzik a szigorodó uniós határértékek, valamint a környezetvédelmi beruházások, melyek
után díjkedvezmény vehető igénybe. A környezetterhelési díj 2018. évi tervezett összege
5 000,0 millió forint.
1/10. ALCÍM: EGYÉB BEFIZETÉSEK
Az egyéb befizetések előirányzatának 2018. évre tervezett bevétele 19 500,0 millió forint. Az
előirányzat tervezése a 2016. és a 2017. évi teljesülési adatok és a jogszabályváltozások
figyelembevételével került megállapításra. Ezen a mérlegsoron jelennek meg a Nemzeti Adóés Vámhivatal által kivetett bírság- és pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó
és kivezetésre került adónemek bevételei.
1/11. ALCÍM: ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA
Az energiaellátó vállalkozások által a központi költségvetésbe fizetendő jövedelemadóból
tervezett 2018. évi bevétel 51 900,0 millió forint, amely összeg 3 600,0 millió forinttal,
6,5%-kal elmarad a 2017. költségvetési évre előirányzott 55 500,0 millió forintos összegtől.
A 2017. évi előirányzathoz viszonyított csökkenés hátterében a bázisévi magas
előlegkötelezettségek állnak, melyek miatt a 2018. évben az adóbevallásokhoz kapcsolódó
elszámolás során visszaigényelhető adó keletkezik és ezáltal a kiutalások összege növekszik.

1/12. ALCÍM: REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS
A rehabilitációs hozzájárulás 2018. évre tervezett bevételének 88 200,0 millió forintos
összege 21 700,0 millió forinttal haladja meg a 2017. évi előirányzatot. A növekedés
hátterében a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának 2016. novemberi
megállapodása áll, melynek keretében a minimálbér összege jelentősen emelkedett. A
rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese.
1/14. ALCÍM: KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA
A központi költségvetés kisadózók tételes adójából tervezett 2018. évi bevétele
113 000,0 millió forint. Ez az összeg 37 500,0 millió forinttal, 49,7%-kal haladja meg a 2017.
költségvetési évre előirányzott 75 500,0 millió forintos összeget. A bevételnövekedés
hátterében az adónem bevételi értékhatárát megemelő jogszabályváltozás áll, amelyre a 2017.
évi költségvetési előirányzat kialakítása után került sor. Ennek köszönhetően a kisadózók
tételes adóját választók számának jelentős bővülésével számolunk.
1/15. ALCÍM: KISVÁLLALATI ADÓ
A központi költségvetés kisvállalati adóból tervezett 2018. évi bevétele 27 200,0 millió forint,
amely összeg 13 700,0 millió forinttal, 101,5%-kal haladja meg a 2017. évi,
13 500,0 millió forint összegű módosított előirányzatot.
A 2018. évre tervezett bevétel bázisévi előirányzathoz viszonyított növekményét legnagyobb
részben a 2017. évi folyamatok magyarázzák. A bázisévi bevétel előirányzathoz viszonyított
jelentős, várhatóan mintegy 10 000,0 millió forint összegű növekedését a makrogazdasági
hatások (elsősorban a bérek emelkedése) mellett a 2017-től hatályos szabályozásváltozások és
az ehhez kapcsolódóan megnövekedett adózói létszám indokolják. 2017. január elsejétől az
adó alapja számottevően egyszerűsödött, az adókulcs 16%-ról 14%-ra csökkent, az adónemet
választók száma pedig az előnyös módosítások hatására több mint kétszeresére nőtt.
A 2018. évre tervezett bevétel bázishatást meghaladó növekményét elsősorban a várható
gazdasági növekedés és az magyarázza, hogy az adózói létszám 2017. évi jelentős
növekedésének hatása a bázisévi pénzforgalmi bevételt csak részben, míg a 2018. évi bevételt
már teljes egészében érinti. Ezen hatásokat részben ellensúlyozza, hogy 2018 januárjától az
adókulcs további egy százalékponttal, 14%-ról 13%-ra csökken.
1/16. ALCÍM: KÖZMŰADÓ
A központi költségvetés közművezetékek adójából tervezett 2018. évi bevétele
55 000,0 millió forint, amely a 2017. évi előirányzatot 2800,0 millió forinttal meghaladja. A
2018-ban tervezett bevétel 2017. évi előirányzathoz viszonyított növekményét a bázisévi
folyamatok magyarázzák.
1/18. ALCÍM: REKLÁMADÓ
A központi költségvetés reklámadóból tervezett 2018. évi bevétele 16 900,0 millió forint,
amely a 2017. évi előirányzatot 5 200 millió forinttal, 44,4%-kal haladja meg. Az előirányzat
az Országgyűlés elé benyújtásra került T/14684. számú törvényjavaslat alapulvételével került
meghatározásra, mely törvényjavaslat az Országgyűlés döntésének függvényében változhat.
2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
2/1. ALCÍM: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
A központi költségvetés 2018. évre tervezett általános forgalmi adó (áfa) bevétele
3 838 645,6 millió forint, amely a GDP mintegy 9,5%-ára tehető. A tervszám a bázisévi
előirányzatot (3 542 006,1 millió forint) 296 639,5 millió forinttal (8,4%-kal) haladja meg.

A növekmény a tárgyévre tervezett makrogazdasági növekedés (főként lakossági fogyasztás
és beruházás, az államháztartási szféra kiadásainak növekménye), valamint jogszabályozás
változásához köthető hatások egyenlegeként adódik.
A makrogazdasági prognózis 2018-ra a gazdaság dinamikus bővülését vetíti előre. A
gazdasági növekedés összetevői közül mind a fogyasztás, mind a beruházások gyors
növekedésére lehet számítani. Az áfabevételek növekedésére elsősorban a lakossági folyóáras
vásárolt fogyasztás emelkedése hat, melyben mind a volumen, mind az inflációs komponens
szerepet játszik. Az államháztartási szféra kiadásai után keletkező áfa bevételek a tervek
szerint növekednek. A tervszám mindezeken felül tartalmazza a gazdaságfehérítő
intézkedések bevételnövelő hatását. Az előirányzat emellett számol a rövidebb kiutalási
határidő hatásával a „megbízható” adózói minősítés esetén, valamint az internet szolgáltatás,
az éttermi étkezés és a halhús áfakulcsának 5%-ra történő csökkentésének hatásával.
2/2. ALCÍM: JÖVEDÉKI ADÓ
Jövedéki adóból a 2018. évre tervezett költségvetési bevétel 1 099 300,0 millió forintnak,
azaz a GDP mintegy 2,7%-ának felel meg. A tervszám a bázisévi előirányzathoz
(1 034 500,0 millió forint) képest 64 800,0 millió forinttal (6,3%-kal) magasabb. A növekedés
a 2017. évi várható bevételek túlteljesülése (pozitív bázishatás), a tárgyévre prognosztizált
fogyasztás- és GDP növekedés miatti pozitív hatások, valamint a jövedéki adó mértékek
változásának eredményeként adódik.
A pozitív bázishatás hátterében mindhárom termékcsoport forgalmának növekedése áll. A
2018. évi előirányzat a GDP-, illetve háztartási fogyasztási volumenek növekedésével, illetve
az egyes specifikus termékköröket jellemző trendekkel számol.
Az összbevétel mintegy 61,5%-át teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó. Ezen belül a
gázolaj utáni bevételek részesedése 64,1%, mely a bázisévi előirányzathoz képest
0,5 százalékpontos átrendeződést jelent a benzin rovására. A bázisévben a benzin és a gázolaj
forgalomnövekedése tapasztalható, melynek folytatódása a tárgyévben is prognosztizálható.
A dohánytermékek után a jövedékiadó-bevételek mintegy 29%-a keletkezik. A dohánypiacon
az elmúlt években folyamatos átterelődés volt megfigyelhető az alacsonyabb adómértékkel
adózó fogyasztási dohányok javára, azonban a folyamat a bázisévben megállni látszik, és
2018-ban is ezzel számolunk.
Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek az összes bevétel
mintegy 10%-át teszik ki. Az alkoholokon belül a bevételek közel 97%-át a sör és a tömény
szeszek utáni befizetések teszik ki.
2/3. ALCÍM: REGISZTRÁCIÓS ADÓ
A költségvetés 2018. évre tervezett regisztrációs adóbevétele 24 400,0 millió forint. Ez az
összeg a 2017. évi előirányzatot (23 200,0 millió forint) 5,2%-kal (1 200,0 millió forinttal)
haladja meg. A növekedésben szerepet játszik a pozitív bázishatás, valamint a gépjárműpiac
további növekedése.
2/4. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI ADÓ
A központi költségvetés távközlési adóból 2018. évre tervezett bevétele 52 100,0
millió forint,
mely
a
bázisévi
előirányzathoz
(54 400,0 millió forint)
képest
2 300,0 millió forinttal (4,2%-kal) alacsonyabb. A csökkenést negatív bázishatás, illetve a
távközlési szolgáltatások forgalmának várható alakulása magyarázza.
2/5. ALCÍM: PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK
A központi költségvetés pénzügyi tranzakciós illetékből 2018. évre tervezett bevétele
204 700,0 millió forint, mely a bázisévi előirányzatnál (205 700,0 millió forint)

1 000,0 millió forinttal (0,5%-kal) alacsonyabb. A csökkenés hátterében az egyedi tételek
által megnövelt magasabb bázisévi bevételek állnak.
2/6. ALCÍM: BIZTOSÍTÁSI ADÓ
A költségvetés 2018. évre tervezett biztosítási adóbevétele 35 200,0 millió forint, amely a
bázisévi előirányzathoz (31 500,0 millió forint) képest 3 700,0 millió forintos (11,7%-os)
növekedést jelent. Az emelkedés hátterében a bázisévi bevételek várható felülteljesülése
(pozitív bázishatás) és a 2018. évre prognosztizált infláció áll.
3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI
3/1. ALCÍM: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
A központi költségvetés 2018. évben várható személyi jövedelemadó bevétele
2 090 200,0 millió forint, amely a GDP 5,2%-ának felel meg. A bevétel
297 700,0 millió forinttal, 16,6%-kal több a 2017. évi költségvetési törvény által előirányzott
bevételnél. A bevétel növekedésében meghatározóak a 2017. évi várható bevételek
túlteljesülése (pozitív bázishatás), a kedvező gazdasági folyamatok és ezen belül a bértömeg
növekedése, köszönhetően a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán
kötött megállapodásnak. A prognózis figyelembe veszi a 2018-ra már elfogadott intézkedést a
kétgyermekesek családi kedvezményének növeléséről, amely tovább javítja a kétgyermekesek
jövedelmi helyzetét.
Az összevont adóalap 2018. évre tervezett összege 13 680 000,0 millió forint. A családi és
első házasok kedvezményeivel csökkentett összevont adóalap 2018. évre tervezett összege
11 880 000,0 millió forint. A nemzetgazdasági szintű átlagos adóterhelés az összevontan
adózó jövedelmek arányában 12,8%.
Az elkülönülten adózó jövedelmek után 2018-ban 197 000,0 millió forint bevallott
adóbevételt tervez a költségvetés. A kifizetők – például a természetbeni juttatások után – és a
társasházak által bevallott személyi jövedelemadó tervezett összege 140 000,0 millió forint.
3/2. ALCÍM: EGYÉB LAKOSSÁGI ADÓK
Az egyéb lakossági adóbefizetések soron a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat főzetés
után befolyó szeszadóból és az egyéb vámbefizetések utólagos elszámolásából származó
bevételek jelennek meg. 2018. évben a költségvetésnek e címen 8 000,0 millió forint bevétele
keletkezhet, mely megegyezik a bázisévi előirányzattal.
3/4. ALCÍM: LAKOSSÁGI ILLETÉKEK
A költségvetés 2018. évre tervezett illetékbevétele 188 600,0 millió forint, mely a bázisévi
előirányzathoz (155 200,0 millió forint) képest 33 400,0 millió forinttal, 21,5%-kal magasabb.
A bevételnövekedés hátterében az ingatlanpiac felfutása játszik döntő szerepet.
2018-ban a visszterhes ingatlanátruházási illetékből 114 200,0 millió forint, a visszterhes
gépjárműszerzési illetékből 31 400,0 millió forint, az öröklést terhelő illetékből
7 700,0 millió forint, az ajándékozást terhelő illetékből 1400,0 millió forint, míg az eljárási
illetékből 33 900,0 millió forint körüli bevétel várható.
3/5. ALCÍM: GÉPJÁRMŰADÓ
Gépjárműadóból a központi költségvetés 2018. évre tervezett bevétele 44 000,0 millió forint,
amely a bázisévi előirányzathoz (43 500,0 millió forint) képest 500,0 millió forintos
növekedést jelent.

3/6.

ALCÍM: MAGÁNSZEMÉLYEK JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES
JÖVEDELMEINEK KÜLÖNADÓJA

A 2010. évben hatályba lépett jogszabály szerint a közszférában foglalkoztatott munkavállaló
részére a munkaviszony megszűnésével összefüggésben kifizetett, meghatározott korlátok
feletti juttatásból 75%-os adót kell fizetni. Az említett adóköteles juttatások után 2018-ban
900,0 millió forint különadó-bevételt tervez a költségvetés, amely megegyezik a 2017-es
előirányzattal.
4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
4/1. ALCÍM: VEGYES BEVÉTELEK
Vegyes bevételek címen a központi költségvetés a 2018. évre 7129,6 millió forint bevételt
tervez.
A kezességbeváltásból eredő állami követelések behajtásából származó bevételek a beváltott
állomány mértékétől és a megtérülés arányától függnek. A 2018. évi bevételi terv
3324,0 millió forint, amelynek legnagyobb hányada továbbra is a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
tevékenységéhez kapcsolódó viszontgarancia beváltásokból (1664,0 millió forint), valamint a
Mehib Zrt. ügyleteihez kötődő kármegtérülésekből (700,0 millió forint) és a beváltott
lakáskezességek érvényesítéséből eredő követelések megtérüléséből (610,0 millió forint)
származnak. A Mehib Zrt. ügyleteihez kötődő kármegtérülések főként a kazah BTA Bankkal
szembeni követelések várható megtérüléseit tartalmazzák.
Az egyéb vegyes bevételek 3 802,0 millió forintos előirányzata többek között költségvetés
terhére korábban nyújtott támogatások visszafizetéséből, a felszámolásokból származó
bevételekből, valamint a kezességvállalási díjakból tevődik össze. A kezesi díjbevételek
alapvetően az MFB Zrt. által meghirdetett hitelprogramok, valamint a lakáshitelekhez vállalt
állami készfizető kezességek (úgynevezett „fészekrakó” program, közszféra lakáshitelei) utáni
befizetésekből származnak.
Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés címén – az idei évvel egyezően – 3,6 millió forintos
bevétellel számol a büdzsé.
4/2. ALCÍM: KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK
Központosított bevételek címen a költségvetés a 2018. évre összesen 375 959,8 millió forint
bevétellel számol.
A környezetvédelmi termékdíjak 2017. évi 69 000,0 millió forintos előirányzatához képest
növekedés várható a 2018. évre, ami a 2016. évi teljesítésből, a forgalomnövekedésből, illetve
a GDP növekedéséből vezethető le. Erre tekintettel a 2018. évi előirányzat összege
75 300,0 millió forint.
A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek után az
autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjból származó
bevételeket a 2018. évi költségvetés 177 700,0 millió forint összeggel tartalmazza.
A hulladékról szóló törvény alapján a hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a törvényben
meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője a hulladéklerakás csökkentése, valamint a
törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási
járulékot fizet. A járulék mértéke 6000 forint/tonna, melyet negyedévenként kell megfizetni.
A hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség nem módosul, így a 2018. évi előirányzat
összege – hasonlóan a 2017. évihez – 13 400,0 millió forint.
A 3,5 tonnát el nem érő gépjárművek, illetve az autóbuszok az országos közúthálózat
meghatározott hálózati elemeinek igénybevételéért időalapú használati díjat kötelesek fizetni.
2018-ban ezen a jogcímen 62 500,0 millió forint bevételt remél a költségvetés. Ez az összeg
tartalmazza a díj meg nem fizetése esetén fizetendő pótdíjból származó bevételeket is.

A központosított bevételek részét képezik továbbá az egyéb központosított bevételek
(vízkészletjárulék, földvédelmi járulék stb.) összesen 16 747,0 millió forint, illetve – az
államháztartásról szóló törvény 42. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján az ezen
fejezetben elszámolandó – különféle bírságokból származó bevételek, együttesen
30 312,8 millió forint összegben.
5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK
5/1. ALCÍM: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2018. évi tervezett összege
29 999,4 millió forint, mely a kizárólag saját bevételből gazdálkodó – a költségvetési
törvényben meghatározott – intézmények tételesen megadott összegű befizetéseit tartalmazza.
5/4. ALCÍM: NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP BEFIZETÉSE
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018-ban 13 250,0 millió forint befizetést
teljesít a tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést
ösztönző kutatásfejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében.
5/5. ALCÍM: ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS
A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási
rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas (32 000 forintnál
magasabb) egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések egy része teljesít a
központi költségvetés felé. A 2018. évi törvényjavaslat alapján a szolidaritási hozzájárulást
meghatározó kategóriákban változások történtek, továbbá a mértékek emelkedtek. Új elem,
hogy e változások miatti többletbefizetések várható összegével a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet kiadási előirányzata megemelkedett, így a jobb jövedelmi pozícióval
rendelkező önkormányzatok ezzel is támogatják az önkormányzati feladatok megfelelő
finanszírozását.
6. CÍM: UNIÓS PROGRAMOK BEVÉTELEI
A Kormány kiemelten kezeli az uniós támogatások felhasználását. Ezzel összefüggésben
2017-ben a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló uniós támogatási keret 100%-a
meghirdetésre került és elsődleges cél, hogy a támogatások legnagyobb része a 2018. év
végére kifizetésre kerülhessen. Ezen célok megvalósítása során a támogatások pénzforgalmi
kiadásai és bevételei időben jelentősen elválnak egymástól, azaz az uniótól származó térítések
több hónapos, időnként egy évet is meghaladó késéssel követik a kiadásokat. Ebből
következően a kifizetések költségvetés általi megelőlegezésére még nagyobb hangsúly
helyeződik, így az uniós előirányzatok likviditásának biztosítása – a programok túlnyomó
része tekintetében – alapvetően nem függ a bizottsági utalásoktól.
A kiadások és a bevételek időbeli elvállása indokolttá teszi, hogy a költségvetésben külön
kerüljenek megtervezésre, így a 2018-as évtől kezdődően az Európai Bizottságtól érkező
bevételek – az eddigi gyakorlattól eltérően – nem az illetékes tárcákhoz tervezetten, hanem
központosítva ezen fejezetben kerülnek kimutatásra.
Az ezen a címen tervezett bevételek a XIV. és XIX. fejezetben szereplő uniós kiadási
előirányzatok alapján kerültek megtervezésre. A bevételek tervezésénél alapvetően 3 fő
tényező került figyelembevételre: az uniós támogatások elszámolható részére eső és az
Európai Bizottság által a tárgyévben megtérítésre kerülő bevételek, valamint az Európai
Bizottságtól az N+2, illetve N+3 szabályból adódó forrásvesztés elkerülése miatti lehívni
szükséges bevételek. A 2-9. és 11. alcímek esetében további tervezési szempontok is
felmerültek az alábbiak szerint:
Uniós társfinanszírozási arányok segítségével az elszámolható kiadásokra vetített elméleti
bevételek kerültek megállapításra.

Az Európai Bizottságtól az elszámolható kifizetésekre járó bevételek 2/3-a éven belül, 1/3-a
pedig a következő évben érkezik meg. Ennek alapjául az a tapasztalat szolgált, hogy a
kifizetések éven belüli eloszlása egyenetlen, az év utolsó hónapjaira jelentős tételek
összpontosulnak, ugyanakkor az Európai Bizottság a tárgyévi kifizetésekhez kapcsolódó
uniós finanszírozási részt csak részben tudja megtéríteni olyan okok miatt, mint
adminisztratív időigény vagy likviditási problémák.
Míg a számla alapú kifizetések 100%-ban elszámolhatóak az Európai Bizottsággal, addig az
előleg-kifizetéseket nincs lehetőség teljes egészében elszámolni. Az uniós szabályozás
értelmében a szállítói előlegek, valamint az államháztartáson kívüli kedvezményezetteknek
fizetett támogatási előlegek 30%-a elszámolható, ugyanakkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet értelmében ennél magasabb előlegaránnyal kerülhetnek kifizetésre az előlegek.
A bevételek tervezésénél továbbá figyelembe kell venni a kedvezményezettek által
benyújtásra kerülő előleg-elszámolások azon részét, ami az előlegek kifizetésekor még nem
volt elszámolható az Európai Bizottság felé. Az előleg elszámolások ütemére vonatkozó
várakozásokat az irányító hatóságok által rendelkezésre bocsátott információk alapozzák meg.
Figyelembe vételre kerültek az Operatív Programok Európai Bizottságtól érkező éves
előlegei, illetve az új elszámolási rendszer értelmében az Európai Bizottsággal a tárgyidőszak
előtt elszámolt és jogosnak ítélt térítésekből visszatartott összegek (az elszámolási időszakban
benyújtott számlák alapján járó uniós támogatás 10%-a, melyek utalása a tárgyévet követően
történik meg).
2018. évi költségvetés ezen fejezete bevételi keretszámának tervezése során a felhalmozási és
működési kiadásokhoz kapcsolódó bevételekre történő megosztásakor az Irányító Hatóságok
által adott arányok az irányadóak.
6/2. ALCÍM: GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP)
A 2018. évben Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) bevételeként a központi
költségvetést összesen 665 860,3 millió forint illeti meg. Ez kis mértékben meghaladja a
GINOP 2018. évre tervezett kiadásaihoz tartozó – prioritásonként eltérő társfinanszírozási
aránnyal számított – elméleti bevétel összegét, aminek oka, hogy a korábbi évek kiadásaihoz
tartozó bevételek egy része is 2018-ban kerül elszámolásra.
A GINOP keretében nyújtott támogatások közül a pénzügyi eszköz formájában kihelyezett
források esetében egyrészről eltérő, 10%-kal magasabb uniós támogatási arányt kell
alkalmazni a bevételek tervezése során, másrészt pedig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., mint
Alapok Alapját végrehajtó szerv részére utalt összegek annak ellenére számolhatóak el teljes
mértékben az Európai Bizottság felé, hogy azok végső kedvezményezettekhez még nem
került kihelyezésre.
6/3. ALCÍM: VERSENYKÉPESSÉG KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OP (VEKOP)
A 2018. évben Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP) bevételeként a központi
költségvetést összesen 28 254,0 millió forint illeti meg. Ez jelentősen elmarad a VEKOP
2018. évre tervezett kiadásaihoz tartozó elméleti bevétel összegétől, aminek oka, hogy a
kedvezményezetti kört túlnyomó részt önkormányzatok alkotják, akik a projekt végrehajtása
érdekében nyitott kincstári számlára előlegként akár a támogatás teljes összegét
megkaphatják, viszont az előleggel történő elszámolás – ami bizottsági térítést és ebből
eredően költségvetési bevételt eredményez – 2018-ban még alacsony mértékű lesz.
6/4. ALCÍM: TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OP (TOP)
A 2018. évben Terület és Településfejlesztési OP (TOP) bevételeként a központi költségvetést
összesen 211 643,2 millió forint illeti meg. Ez jelentősen meghaladja a TOP 2018. évre
tervezett kiadásaihoz tartozó – a prioritásonként eltérő társfinanszírozási aránnyal számított –
elméleti bevétel összegét, aminek oka, hogy az operatív program korábbi évek kiadásaihoz

tartozó bevételek egy része 2018-ban érkezik meg, tekintettel arra, hogy a korábbi években
kifizetett előleg meghatározó része ebben az évben lesz az Európai Bizottság felé
elszámolható számlával alátámasztva, amiből eredő térítések többlet pénzforgalmi bevételt
eredményeznek.
6/5. ALCÍM: INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OP (IKOP)
A 2018. évben Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) bevételeként a központi
költségvetést összesen 281 288,0 millió forint illeti meg. Ez elmarad az IKOP 2018. évre
tervezett kiadásaihoz tartozó – 70%-os átlagos társfinanszírozási aránnyal számolt – elméleti
bevétel összegétől, aminek oka többek között, hogy a nagyprojektek esetében uniós forrás
csak a nagyprojekt bizottsági jóváhagyására irányuló kérelmet követően hívható le az Európai
Bizottságtól. A kérelmek többsége várhatóan csak 2018-ban kerül benyújtásra, így jelentős
összegű uniós forráslehívás csúszhat át későbbi évekre.
6/6. ALCÍM: KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OP (KEHOP)
A 2018. évben Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) bevételeként a központi
költségvetést összesen 305 694,6 millió forint illeti meg. A tervezett bevétel meghaladja a
2018. évre beállított kiadásokhoz tartozó – a 85%-tól eltérő társfinanszírozási arányú
prioritások figyelembevételével számított – elméleti bevétel összeget. Ennek oka, hogy a
korábbi években kifizetett előlegek jelentős részének felhasználásával számolunk, tekintve az
operatív program keretében megvalósuló infrastrukturális projektek várható előrehaladását.
6/7. ALCÍM: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP (EFOP)
A 2018. évben Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) bevételeként a központi költségvetést
összesen 103 282,9 millió forint illeti meg. Ez jelentősen elmarad az EFOP 2018. évre
tervezett kiadásaihoz tartozó – a 85%-tól eltérő társfinanszírozási arányú prioritások
figyelembevételével számított – elméleti bevétel összegétől. Az eltérés oka, hogy jelentős a
100%-os előlegre jogosult kedvezményezettek aránya, míg a projektek jellegéből adódóan, a
kifizetések és az előleg-elszámolások időben jelentősen elválnak egymástól, ami a 2018-as év
bevételi számait nagy mértékben befolyásolja.
6/8. ALCÍM: KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI OP (KÖFOP)
A 2018. évben Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) bevételeként a
központi költségvetést összesen 86 754,1 millió forint illeti meg. Ez jelentősen elmarad az
KÖFOP 2018. évre tervezett kiadásaihoz tartozó elméleti bevétel összegétől, aminek oka,
hogy az operatív program sajátosságából fakadóan jelentős összegű el nem számolható
költség merül fel.
6/9. ALCÍM: RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP (RSZTOP)
A 2018. évben Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) bevételeként a központi
költségvetést összesen 4 373,4 millió forint illeti meg. Az RSZTOP keretében az Irányító
Hatóság a 2018. évre nem tervezett kiadást, csak előleg elszámolás történik, vagyis az
operatív program korábbi évek kiadásaihoz tartozó bevételeinek egy része érkezik meg 2018ban.
6/10. ALCÍM: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)
A 2018. évben tervezett bevétel 208 542,5 millió forint. A Vidékfejlesztési Program (VP)
2014-2020 programozási kerete, Magyarország számára az 1305/2013/EU rendelet alapján,
3 455,3 millió euró. Az új 2014-2020-as VP középpontjában az olyan munkaigényes ágazatok
állnak, mint a kertészetek, állattenyésztők, valamint az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó
vállalkozások. A vidékfejlesztési program 6 vidékfejlesztési prioritás keretében biztosít
támogatást, különös hangsúlyt fektetve a mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó
ökoszisztémák helyreállítására, megóvására és fejlesztésére, illetve a társadalmi befogadás

előmozdítására, a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlődésre a vidéki területeken,
valamint az élelmiszerláncok szervezésének előmozdítására és a kockázatkezelésre a
mezőgazdasági ágazatban.
A bevételek meghatározása alapvetően a tárgyévi támogatások kifizetési összegéből indul ki,
mely szerint a bevétel a kiadás 85%-a, de ettől a főszabálytól bizonyos támogatási jogcímek
esetében el lehet térni. Ezen előirányzat esetében éves uniós előlegről nem beszélhetünk. A
Bizottsággal negyedévente történő elszámolások alapján a bevételek ütemezetten érkeznek és
kerülnek a költségvetésben kimutatásra.
6/11. ALCÍM: MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP)
A 2018. évben tervezett bevétel 3463,0 millió forint.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 2014-2020 programozási kerete
Magyarország számára az 508/2014/EU rendelet alapján 39,1 millió euró, amelyhez átlagosan
25% nemzeti társfinanszírozás társul. A MAHOP elsősorban halászati tevékenységgel
foglalkozó társaságok, halgazdaságok környezetvédelmi, technológiai, humánerőforrás
fejlesztési céljaik megvalósítását hivatott megvalósítani. A MAHOP főbb céljai:
− környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése;
− kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének
fejlesztése, akvakultúrák támogatása;
− a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása;
A bevételek meghatározása alapvetően a tárgyévi támogatások kifizetési összegéből indul ki.
6/13. ALCÍM: EGYÉB PROGRAMOK
Az előirányzat tervezett bevétele 12 083,2 millió forint. Ezen alcím alá több, az európai
strukturális és beruházási alapokba (ESB) nem tartozó támogatás tartozik. Bevételeik
tervezése támogatási alaponként eltérő. A jogcím alá tartoznak a Belügyi Alapok, valamint az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok.
1.) Belügyi Alapok:
A tervezett 2018. évi bevétel 5 212,4 millió forint. A Belügyi Alapokat az Európai Parlament
és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi
együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés
pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú horizontális rendelete szabályozza. A Belügyi
Alapok elnevezés magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot (BBA), a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alapot (MMIA), valamint a Belügyi Alapok technikai
költségkeretét.
A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, valamint az
515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletei szabályozzák. A BBA keretében
Magyarországnak 7 év alatt összesen kb. 61,5 millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti
programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti
társfinanszírozással kell kiegészíteni.
Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs
Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza. Az
MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,9 millió euró
értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75%, amelyet 25%-os
nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

Az unióval évente egyszer, a tárgyévet követő év februárjában történik meg az elszámolás.
Így a bevételek tervezésekor az előző év kifizetéseire jutó bevétel és a tárgyidőszakra járó
éves előleg összege került figyelembe vételre.
2.) EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014:
A tervezett 2018. évi bevétel 1 332,8 millió forint. Az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára szóló Együttműködési Megállapodások
Magyarország és a donor államok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) között 2011 őszén
kerültek aláírásra. A támogatások átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok
erősítése. Ezek értelmében az EGT Finanszírozási Mechanizmusok keretében Magyarország
70,1 millió euró, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 83,2 millió euró
támogatásra jogosult, mely összegek 7,5%-a azonban a donor országok menedzsment
költségeit fedezi, így a teljes nettó hozzájárulás 141,8 millió euró. A program keretében új
kötelezettségek már nem vállalhatók. A donor országok által nyújtott támogatás a program
elszámolható költségeinek 85%-át jelenti, vagyis 15% nemzeti társfinanszírozás nyújtása
szükséges. A donorokkal való elszámolás négyhavi periódusokban történik.
3.) EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021:
A tervezett 2018. évi bevétel 5538,0 millió forint. Tekintettel arra, hogy egyelőre még
folyamatban vannak Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások, csak az
Európai Bizottság és a donorok közötti megállapodásban foglalt, a Magyarország részére
rendelkezésre álló teljes keret összegére vonatkozó adat áll rendelkezésre. A támogatások
hétéves ciklusában hazánk összesen 214,6 millió euró felhasználására számíthat. Minthogy a
2014-2021-es időszakra a tartalom még nem véglegesített, ami megnehezíti mind a szakmai,
mind a költségvetési tervezési feladatok ellátását.
7. CÍM: EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK
7/2. ALCÍM: VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE
Az Európai Unió (EU) közösségi bevételekből a magyar költségvetésben vámbeszedési
költségtérítésként megjelenő, visszatartható összeg alakulását 2018. évben is az EU által
alkalmazott közösségi vámtarifa, az EU vámkódex, az ezen alapuló közösségi és nemzeti
végrehajtási szabályok és az EU saját forrásai elszámolására és utalására vonatkozó szabályok
határozzák meg. Az így kialakuló bruttó vám 80%-a az EU közösségi saját forrásaként kerül
kifizetésre, a fennmaradó 20% pedig a nemzeti költségvetésben, beszedési költségként,
visszatartható.
A 2018. évre tervezett vámbevétel 12 600,0 millió forint, amely a 2017-es költségvetési
előirányzathoz képest 800,0 millió forinttal (6,8%-kal) magasabb. A bevétel tervezésekor a
makro prognózisok alapján a bázis évhez képest az összes import emelkedése, valamint a
harmadik országos forgalom összes importhoz viszonyított arányának csökkenése került
figyelembe vételre. A magyar behozatali szerkezetben nem várható olyan lényeges
elmozdulás, amely miatt a kialakult átlagvám szintjében szignifikáns változás következhet be.
A tervezés számol továbbá az úgynevezett egységes engedélyezés additív bevétel-módosító
hatásával, vagyis azzal a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 20%-os nemzeti rész
két tagállam között 50-50%-os megosztásra kerülhet.
7/4. ALCÍM: UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE
A 2007-2013. évi programozási időszak közösségi szabályozása értelmében az Európai Unió
pénzügyi alapjaiból az Európai Bizottság által teljesített időközi kifizetések nem haladhatták
meg az uniós hozzájárulás – strukturális alapok esetében – 95%-át. A megítélt támogatás
utolsó 5%-át a hazai költségvetés előlegezte meg. A bevételek között egyre jelentősebb súlyt
képviselnek a Svájci Alap térülései is. A 2018. évben az úgynevezett záró egyenleg kifizetés

keretében 63 200 millió forint bevétel várható az uniós támogatások utólag megtérüléseként
az Európai Bizottsághoz, illetve a Svájci Alaphoz benyújtott záró beszámolók alapján, mely a
központi költségvetést illeti meg.
8. CÍM: TŐKE KÖVETELÉSEK VISSZATÉRÜLÉSE
A tőkebevételek a magyar állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forint-hiteleinek
visszafizetését foglalják magukban.
8/1. ALCÍM: KORMÁNYHITELEK VISSZATÉRÜLÉSE
E bevételek a volt rubel-, illetve dollár-elszámolású országoknak még jóval a rendszerváltás
előtt nyújtott kormányhitelek, illetve akkor keletkezett kereskedelmi szaldókövetelések
törlesztéseit tartalmazzák.
A külföldi államokkal szemben fennálló kormányhitel követelések állománya folyamatosan
csökken. A még fennálló követelések közül továbbra is csak olyan viszonylatokban
számolunk megtérüléssel, ahol ezt a hatályos szerződések, megállapodások, illetve az adós
országok eddigi tényleges törlesztési gyakorlata megfelelő módon alátámasztják.
Nicaragua a hatályos megállapodás szerint évek óta ütemterv szerint, folyamatosan törleszt,
2018-ban 37,9 millió forint bevétel várható.
28. CÍM: DIÁKHITEL 2 KONSTRUKCIÓ KAMATTÁMOGATÁSA
Ezen tétel a felsőoktatás finanszírozásának átalakítása keretében 2012 szeptemberétől
bevezetésre került új diákhitel típushoz kapcsolódik, amit az önköltséges, valamint a
részösztöndíjjal támogatott hallgatók vehetnek igénybe a ténylegesen fizetendő képzési
költségük erejéig. A hitelt a Diákhitel Központ Zrt. közvetlenül a felsőoktatási intézmények
számlájára utalja át. A hallgatók fizetési kötelezettségének mérséklése érdekében az
úgynevezett kötött felhasználású diákhitelhez általános állami kamattámogatás kapcsolódik, a
hitelfelvevőnek csak 2%-os kamatláb kerül felszámolásra, a fennmaradó részt az állam
megtéríti a Diákhitel Központ Zrt. részére. Ezen a címen 340,0 millió forint kiadással számol
jövőre a költségvetés.
29. CÍM: LAKÁSTÁMOGATÁSOK
29/1. ALCÍM: EGYÉB LAKÁSTÁMOGATÁSOK
Az egyéb lakástámogatások előirányzat az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek
megvalósítását segíti. Az otthonteremtés kiemelt kormányzati program, társadalom- és
gazdaságpolitikai célokat egyaránt szolgál. Az előirányzatból finanszírozza a költségvetés a
lakáscélú állami támogatásokat, többek között a Családi Otthonteremtési Kedvezményt
(CSOK), az adó-visszatérítési támogatást, az otthonteremtési kamattámogatást, az előirányzat
biztosít fedezetet továbbá a lakás-előtakarékossági formák állami támogatására is. Az
előirányzatból nyújtott támogatások a lakáscélok széles köréhez, így például lakásépítéshez,
lakásvásárláshoz, lakásbővítéshez, lakóépület-felújításhoz is igénybe vehetők.
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételével a három- vagy több gyermeket
nevelő családok vissza nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás vásárlására, vagy
építésére legfeljebb 10 millió forint összegig. A 10 milliós támogatás a korábbi
kedvezményrendszerhez képest átlagosan hatszoros emelést jelent. Az új lakást építő vagy
vásárló kétgyermekes családok esetében szintén jelentősen emelkedett a támogatás mértéke.
A használt lakást vásárlók, vagy családi házukat bővítők is kaphatnak kedvezményt. E tételek
tervezett kiadása 100 900,0 millió forint.
A CSOK mellé a legalább három gyermeket nevelő vagy vállaló házaspárok új lakás
vásárlására, építésére az otthonteremtéshez igényelhetnek kamattámogatású kölcsönt,
melynek kamata a törlesztés 25 éve alatt rögzített évi 3%, a tervezett kiadás 3000,0 millió
forint.

A lakásértékesítések áfakulcsának csökkentésével párhuzamosan, azok számára, akik saját
célra építenek lakóépületet, a Kormány adó-visszatérítési támogatást vezetett be. Az adóvisszatérítési támogatás 2018-ra várható kiadása 25 500,0 millió forint.
Fontos eleme az otthonteremtést ösztönző rendszernek a lakástakarékpénztári
megtakarításokhoz nyújtott állami támogatás, ennek várható kiadása 71 100,0 millió forint.
Az előirányzatból kerül finanszírozásra a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek tagjainak
megtakarításaihoz adott állami támogatás is, amelynek tervezett kiadása 2000,0 millió forint.
A lakásépítési támogatások 2018. évi kiadási előirányzatának összege együttesen
226 300,0 millió forintot tesz ki.
31. CÍM: SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS
Az állam a szociálpolitikai menetdíj támogatással ellentételezi a közúti és a vasúti
személyszállító társaságok számára az állam által a személyszállítási közszolgáltatások keretei
között biztosított egyes utazási kedvezmények igénybevételével megvalósuló utazások miatti
árbevétel-elmaradást. A támogatási előirányzat 2018. évi tervezett kiadási összege
97 500,0 millió forint, mely az elmúlt évek tényleges igénybevételi tapasztalatai alapján került
megállapításra. A kedvezményes és díjmentes utazások után igénybe vehető támogatások
mértékét és az igénylés rendjét a Kormány rendeletben állapítja meg, míg a kifizetés a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján történik.
32. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
32/1. ALCÍM: VEGYES KIADÁSOK
A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2018-ra 34 959,0 millió forintot tervez a
következőkre:
− A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadásokra együttesen 3001,0 millió
forintot tartalmaz a költségvetés, ami összegét tekintve kismértékben marad el a 2017. évi
előirányzattól.
− Magán- és jogi személyek kártérítésére – a 2017. évhez hasonlóan – 200,0 millió forintot
tervez a központi költségvetés. Ebből kerülnek kifizetésre a peres ügyekben a
nemzetgazdasági miniszter által képviselt Magyar Állam terhére megítélt fizetési
kötelezettségek is.
− A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi
bizottságok működésére, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a
védelmi igazgatás informatikai rendszerének fenntartására, valamint a speciális
objektumok üzemeltetésére nyújtanak fedezetet. Az ezt szolgáló két előirányzatra – a 2017.
évhez hasonlóan – összesen mintegy 1697,0 millió forintot tervez a központi költségvetés.
− A Magyar Államkincstár által lebonyolítandó pénzforgalommal kapcsolatosan jövőre
11 800,0 millió forint kiadással számol a költségvetés. Itt kerülnek elszámolásra a kincstári
átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok, bankközvetítői díjak,
MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási díjak, KELER értékpapír
számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is.
− A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból a civil
kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 9500,0 millió forint.
− Az Eximbank Zrt. és a Mehib Zrt. esetében a kezességbeváltásból származó követelések
behajtását az érintett társaság látja el. A behajtásból származó bevételek után az állam
jutalékot fizet, mely a behajtott összeg 5%-a. Ilyen címen 2018-ban is 35,0 millió forint
kiadásra lehet számítani (700,0 millió forint költségvetésbe befizetett visszatérülés után).

− A 2004. évi EU csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám és importbefizetések
bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték és egyéb
vámvisszatérítések fedezetére – a 2017. évhez hasonlóan - 1,0 millió forintos keret áll
rendelkezésre.
− A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjak visszaigénylésének teljesítésére – a
2017. évi kerethez hasonlóan – 1700,0 millió forintot különített el a költségvetés.
− Az egyes közszolgáltatások ellátásáról szóló törvény alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás átmeneti kimaradása esetén a katasztrófavédelmi szerv a közszolgáltatás
ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatót jelöl ki. Az előirányzat többek között e feladat
finanszírozását segíti. A 2016. április 1-jétől bevezetett holding rendszer működésével
fokozatosan csökkeni fog az ideiglenes kijelölések száma, változik a hulladékközszolgáltatás teljes rendszere. A 2018. évi előirányzat összege 4000,0 millió forint.
− Az egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás keretében kerül sor a korábbi évek
során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes
támogatások 2018. évet érintő, előre nem látható kötelezettségeinek és visszatérüléseinek
elszámolására. Az előirányzat 2018. évi tervezett kiadási összege – az előző évi értékkel
megegyezően – 5,0 millió forint.
− A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért
fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami
kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján
az állam az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönökhöz
kamattámogatást nyújt, amelynek mértéke a lehívott hitel tőkeösszegére vetített évi 4%. A
hitelprogram keretében szerződést kötni, illetve hosszabbítani 2017. július 1-ig lehet.
2018-ban pedig a teljes hitelportfólió visszafizetésre kerül. Az előirányzat 2018. évi
tervezett kiadási összege 20,0 millió forint.
− A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (13) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a költségvetés megteremti a fedezetet a filmszakmai közvetett támogatások
– a Nemzeti Adó és Vámhivatal által negyedévente teljesítendő – kiegészítő
finanszírozásához. Az előirányzat 2018. évi tervezett kiadási összege – a 2017. évivel
megegyezően – 3000,0 millió forint.
33. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS VISZONTGARANCIA
ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés 2018. évre tervezett összege
28 748,9 millió forint.
Az állami tulajdonú pénzintézetek (Diákhitel Központ Zrt., Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,
Eximbank Zrt.) forrásbevonásainál, a Kormány felhatalmazása alapján vállalt egyedi állami
kezességeknél és a kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra feltételezhetően
2018-ban sem kerül sor.
33/3.

ALCÍM: EXIMBANK
KÖTELEZETTSÉG

ZRT.

ÁLTAL VÁLLALT

GARANCIAÜGYLETEKBŐL

EREDŐ FIZETÉSI

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezesség beváltási
előirányzata 2018-ban 500,0 millió forint, amely tartalmazza mind az export-hitel, mind az
egyéb exportcélú garanciaügyletekhez kötődő kifizetéseket. A garanciaállománnyal érintett
ügyletek esedékes törlesztései alapján a beváltási ráta alacsony, legfeljebb 2%-ban
prognosztizálható

33/4.

ALCÍM: MEHIB ZRT. ÁLTALI BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A MEHIB Zrt. 5000,0 millió forint összegű kárfizetési előirányzatának nagyságrendjét
alapvetően a biztosító egyedi ügyletei határozzák meg. Ezek közül orosz és boszniai
szerződések kapcsán állhat fenn az állami kezesség érvényesítésének kockázata. Az elmúlt
időszakban az orosz gazdaságban jelentkező hatások, a rubel jelentős gyengülése, valamint az
elhúzódó ukrajnai válság miatt bekövetkezhetnek az orosz partnerek részéről fizetési
késedelmek olyan biztosított ügyletek kapcsán is, ahol eddig kevésbé mutatkozott a
kárveszély valószínűsége. A biztosító forgalmi típusú ügyleteihez kötődő
kezességérvényesítés kockázata főként a gyógyszeripari cégek biztosításainál jelentkezik.
33/5. ALCÍM: GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa) a garanciaszervezetek piacának meghatározó
szereplője, alapfeladatként a bankok finanszírozási ügyleteihez vállalt készfizető kezesség
vállalásával segíti elő a kis- és középvállalati szektor (kkv) hitelhez jutását. E tevékenységét
döntően állami viszontgarancia mellett végzi. A Garantiqa stratégiai céljai között szerepel,
hogy a kezességvállalási tevékenység a kkv-hitelezés növekedési ütemét meghaladóan
bővüljön.
A gazdaságpolitikai célokkal összhangban a Garantiqa az elmúlt években az üzleti aktivitás
növelése érdekében a prudens, konzervatív kockázatkezelési elvek fenntartása mellett számos
tudatos, a kockázatvállalási hajlandóságot kiterjesztő üzletfejlesztési intézkedést tett
(egyszerűsített
eljárással
vállalt
kezességek
bővítése,
limitemelések,
banki
megállapodásokban a befogadható ügyfél- és ügyletkör bővítése, az elfogadható
ügyfélminősítési- és fedezettségi szint kiterjesztése). Az állami viszontgarancia mellett vállalt
ügyletek teljes állománya – a tervek szerint – négy év alatt megduplázódna (a 2018. év végére
600 milliárd forint fölé emelkedne). Az állomány növekedése már 2016-ban felgyorsult, az
idei és jövő évi tervszámok pedig még dinamikusabb emelkedést jeleznek.
A 2018. évre tervezett 18 392,2 millió forint beváltási kiadás meghatározó része (közel
80%-a) a folyószámlahitelek (köztük a Széchenyi Kártya hitelek) és az egyedi bírálatú
termékekhez kapcsolódik. Ezek az ügyletek a teljes kezességvállalási portfolió 80%-át adják.
A beváltások ágazati megoszlása követi az állomány megoszlását, a 2016. évi tendenciák
alapján a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet folytató adósok hiteleihez kapcsolódott
a legnagyobb kezesség- és viszontgarancia érvényesítés nagyobb hányada.
33/7.

ALCÍM: AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA
ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

ALAPÍTVÁNY

GARANCIA-

A kezességvállalásnak a hitelezési aktivitás bővülésében felértékelődő szerepe az Alapítvány
portfóliójának emelkedésében is jelentkezik, a költségvetési viszontgaranciával biztosított
kezességállomány 2016. év végén 145,6 milliárd forint volt, ami egy év alatt 21,4%-os
növekedést jelentett.
Az Alapítvány kezesi állományának jelentős hányada kapcsolódik a Növekedési
Hitelprogram hiteleihez, amelyek jellemzően hosszabb lejáratú, beruházási hitelek. Emellett a
Vidékfejlesztési Program támogatásai várhatóan élénkülést hoznak a hitelezésben is, hiszen a
támogatások révén ösztönzött fejlesztések megvalósításához a vissza nem térítendő
támogatásokon felül további kiegészítő finanszírozás is szükséges. Tavaly a pénzügyi
partnerekkel kötött egyedi termék-megállapodások súlya is tovább növekedett, e termékek
szerepe a tervek szerint tovább növekszik, ebből adódóan a kezességállomány további
bővülése várható.

A kezességi állomány jelentős növekedése, valamint az átlagosnál nagyobb kockázattal
rendelkező kormányzati programokban való részvétel (például fagykár hitelekhez
kezességvállalás) miatt várhatóan a beváltások is növekedni fognak azzal együtt, hogy a
beváltási arány érdemi növekedése nem várható. A 2018. évre tervezett beváltás összege
2 400,0 millió forint.
33/10.

ALCÍM: A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK LAKÁSHITELEIHEZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A közszférában dolgozók lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség állománya
fokozatosan csökken. A beváltási arányt a közszférában dolgozók foglalkoztatási helyzete és
fizetőképessége befolyásolja. 2018-ban is alacsony mértékű (85,0 millió forint) beváltással
lehet számolni, amely – alapul véve a 2016-2017. évek tendenciáit – a tervezett állomány
0,4%-ának felel meg. A beváltási ráta mértékét a javuló életminőség, a különböző életpálya
programok és a mérséklődő kötelezettségállomány alapozza meg.
33/13.

ALCÍM: AGRÁRHITELEKHEZ
KÖTELEZETTSÉG

VÁLLALT

KEZESSÉGEKBŐL

EREDŐ

FIZETÉSI

Az agrárhitelek kezességérvényesítésének összege fokozatosan csökken, tekintettel a
támogatott agrárhitelek és a kapcsolódó kezességek állományának fokozatos csökkenésére. A
kifutó hitelek miatt 2018-ban 10,0 millió forint beváltása prognosztizálható.
33/14.

ALCÍM: A "FÉSZEKRAKÓ" PROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A „fészekrakó” program keretében a fiatalok lakásvásárlási kölcsöneihez a 2004. évi
CXXXV. törvény alapján vállalt kezesség beváltását korábban a devizakölcsönök határozták
meg. A Kormány devizahitelesekkel kapcsolatos intézkedéseinek, illetve a forintosításnak
köszönthetően e kölcsöntípusnál is megindult az állomány fokozatos csökkenése, a 2016. év
végi állományhoz képest a hitelek összegének közel 40%-os mérséklődése tervezhető.
A beváltásoknál jelentkező 2016. évi emelkedés tendenciájának figyelembe vételével 2018.
évben a kezességbeváltás 1800,0 millió forintra tehető.
33/15.

ALCÍM:
MFB ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEKBŐL
GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

ÉS

VÁLLALT

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz, a bankról szóló
2001. évi XX. törvény alapján kapcsolódó állami kezesség beváltásaként 2018-ban
558,0 millió forint kiadás tervezhető, amely a tervezett állomány 2,5%-ának megfelelő
beváltási rátát feltételez.
33/16.

ALCÍM: ÁTHIDALÓ HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

Az úgynevezett áthidaló lakáshitelekhez kapcsolódó állami kezesség feltételeit a 2009. évi IV.
törvény szabályozza. Az egyébként sem jelentős nagyságrendű kezesi állomány folyamatosan
csökken, a jelenlegi feltételezések szerint nagymértékű beváltási ráta sem feltétezhető, így
2018-ban ez a kiadás 1,0 millió forintra prognosztizálható.
33/19.

ALCÍM: GYŰJTŐSZÁMLA HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény határozta meg az ún.
árfolyamgát rendszerében – jelzálogkölcsön törlesztése kapcsán a rögzített és a tényleges
árfolyam különbözetéből keletkező – a gyűjtőszámlahitel feltételeit. 2015-ben a devizahitelek
forintosítása kapcsán e hitelek jelentős része megszűnt, ezért 2018-ban már csak minimális
mértékű (1,0 millió forint összegű) kifizetéssel lehet számolni.

33/20.

ALCÍM: E-ÚTDÍJ FIZETÉSI CÉLÚ HITELPROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az E-útdíj fizetésére kötelezettek számára e fizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújtható
hitel mögött 80%-os mértékű állami kezességvállalás áll. A csökkenő szerződésszám és az
alacsony hitelkeret mellett is alacsony az állami kötelezettségállomány is. Figyelemmel a
hiteligénylés tervezett 2017. évi lezárására is a 2018. évre tervezett beváltás összege
mindössze 1,0 millió forint a kifutó ügyletekkel számolva.
34. CÍM: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK
34/2. ALCÍM: PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS
Pénzbeli kárpótlási célra a központi költségvetés 2018-ban 860,2 millió forintot különít el. Ez
az előirányzat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak
kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék kifizetésére
nyújt fedezetet. E törvény szerint kárpótlás illeti meg azokat a személyeket, illetve
hozzátartozóikat, akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között az életüktől vagy
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak, például deportáltakat, szovjet
kényszermunkára hurcoltakat, meghatározott törvényekben felsorolt bűncselekmények miatt
szabadságvesztéssel
büntetetteket,
előzetes
letartóztatásba
helyezetteket,
kényszergyógykezelteket, magyar bíróság ítélete alapján internáltakat, a II. világháború alatt
faji, vallási vagy politikai okból munkaszolgálatot teljesítőket.
A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak
végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján fizetett kárpótlási életjáradék 2018. évi
előirányzata 2016,9 millió forint. „A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény
27. Cikke 2. pontjának értelmében a faji, vallási vonatkozású diszkriminatív törvények, vagy
más, fasiszta rendszabályok által érintettek magyarországi szervezetei számára kell
visszajuttatni a személyektől elvett azt a vagyont, amelyért örökös nem jelentkezett, és a
szervezetek, érintett közösségek, illetőleg életben maradt tagjai támogatására kell, hogy e
vagyont fordítsák.” Ennek egyik eleme a túlélő, rászorult idősek részére életjáradék juttatása.
A pénzbeli kárpótlások folyósításával kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására
2018-ban 48,5 millió forint áll rendelkezésre.
35. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
ELLÁTÁSOKHOZ
35/1. ALCÍM: NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 82. § (3) bekezdése szerint „ha a
Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett éves költségvetési bevétele kisebb a teljesítendő kifizetések
összegénél, a különbség a központi költségvetésről szóló törvényben a Nyugdíjbiztosítási
Alap költségvetésén kívül tervezett központi kezelésű előirányzatból átadásra kerül a
Nyugdíjbiztosítási Alap számára”. E célt szolgálja a „Kiadások támogatására pénzeszköz
átadás” jogcímcsoporton rendelkezésre álló 100 921,5 millió forintos előirányzat.
35/2. ALCÍM: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA
A biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében a központi költségvetés 2018-ban
is kiegészíti az Egészségbiztosítási Alap bevételeit.
Az Egészségbiztosítási Alap egyik támogatása a „Járulék címen átadott pénzeszköz”
jogcímcsoporton jelenik meg, melynek előirányzata 465 532,4 millió forint. Ezen támogatás a
biztosítási jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban
részesülők, kiskorúak, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett
egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét tartalmazza. Az előirányzat összegének
kialakítása a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) és 26. § (5) bekezdése
alapján történt, és figyelembe vételre került, hogy a központi költségvetés által fizetett járulék
havi összege 2018. januártól 7320 forintra módosul.
A másik előirányzat a „Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás”, amely az
Egészségbiztosítási Alap kiegyensúlyozása céljából, az alap kiadásainak támogatására
szolgál, 2018-ban 92 153,0 millió forintos összeggel.
36. CÍM: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELÉ VÁLLALT
KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAI
A nemzetközi tagdíjakkal és a multilaterális segélyezési tevékenységgel kapcsolatos kiadások
2018-ban várhatóan összesen 2839,1 millió forintot tesznek ki, melynek közel 60%-a
számolható el multilaterális segélyezi tevékenységként. Valamennyi kiadás a nemzetközi
pénzügyi
szervezetekben
vállalt
tagságunkból,
illetve
az
ebből
adódó
kötelezettségvállalásainkból ered. Tekintettel arra, hogy a legtöbb kiadási tétel devizában
merül fel, ezek forintban számított mértéke jelentősen függ a teljesítés tényleges árfolyamától,
így a tényleges kifizetések a költségvetési törvény felhatalmazása alapján módosítás nélkül
meghaladhatják az előirányzatot.
36/1. ALCÍM: NEMZETKÖZI TAGDÍJAK
Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőkehozzájárulások és tagdíjak 1142,4 millió forint kiadást jelentenek 2018-ban Az Ázsiai
Infrastrukturális Beruházási Bankhoz (AIIB) történő csatlakozásunk előkészítése folyamatban
van, mely előreláthatólag 2017-2021 között évi 4 millió dollár kiadást jelent, a nemzetközi
tagdíjakon belül ez a legjelentősebb tétel. Ezen túlmenően kisebb összegű tagdíjat kell fizetni
2018-ban az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának (CEB) mintegy 3,1 millió forint, valamint
a Brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontnak (Bruegel) 31,3 millió forint
összegben.
36/2. ALCÍM: NEMZETKÖZI MULTILATERÁLIS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ezen alcímen összesen 1656,7 millió forint kiadás várható 2018-ban. Ennek túlnyomó részét,
1631,7 millió forintot az IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társulás, a Világbank-csoport
intézménye) alapfeltöltései kapcsán vállalt hozzájárulások befizetése jelenti.
Ezen felül a legszegényebb, súlyosan eladósodott országok (HIPC) megsegítését célzó
kedvezményes IMF hitelnyújtási programban való részvétel kiadási tétele 25,0 millió forint
jelent, melyet utoljára 2018-ban kell teljesíteni.
36/3. ALCÍM: EGYÉB KIADÁSOK
Az egyéb kiadások 40,0 millió forint összege alapvetően a letétőrzési díjakat, az utalások
költségeit, valamint az EBRD-nél országcsoportunk képviseletét segítő horvát és szlovák
tanácsadó költségeiből hazánkat érintő hányad befizetését fedezik. Emellett az EIB saját
forrásaiból az afrikai, Karib-térségi és csendes-óceáni országokban megvalósuló projektek
finanszírozására biztosított tagállami kötelezettségvállalásból felmerülő kiadások fedezetére
szolgálhat (a kedvezményezett esetleges fizetésképtelensége esetén).
37. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
37/1. ALCÍM: ÁFA ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS
Az Európai Unió (EU) költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget az Európai Unió
saját forrásainak rendszeréről szóló 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat írja elő 2014.
január elsejétől alkalmazandóan.
Az EU költségvetésébe fizetett hozzájárulás egyik eleme az áfa alapú befizetés, ami egy
kalkulált, minden tagállamra egységes módszertan alapján kiszámított harmonizált áfa alapra

vetített egységkulcs eredményeként kerül meghatározásra. 2018-ban a hozzájárulás összege
az EU többéves pénzügyi keretében 2018. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez
igazodik, és figyelembe veszi a releváns makrogazdasági előrejelzéseket. Magyarország
esetében az áfa alapú befizetési kötelezettség 2018-ban várhatóan 44 319,2 millió forintot tesz
ki, amely 2521,0 millió forinttal, 6%-kal haladja meg a 2017. évi költségvetési előirányzatot.
37/2. ALCÍM: GNI ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS
Az áfa alapú hozzájáruláshoz hasonlóan a GNI alapú hozzájárulást is a 2014/335/EU,
Euratom tanácsi határozat írja elő. Ez a hozzájárulás finanszírozza az EU költségvetési
kiadásainak azon részét, amit a tradicionális saját források (vámok) és az áfa alapú
hozzájárulások nem tudnak fedezni. Ezt a forrást az összes tagállam GNI-összegére
vonatkoztatott egységkulcs alkalmazásával számolják ki, a tagállami GNI-t pedig a közösségi
szabályok alapján határozzák meg. 2018-ban a hozzájárulás összege az EU többéves pénzügyi
keretében 2018. évre meghatározott várható kiadási főösszeghez igazodik, és figyelembe
veszi a releváns makrogazdasági előrejelzéseket. Magyarország esetében a GNI alapú
hozzájárulási kötelezettség várhatóan 241 570,3 millió forintot tesz ki, amely 8924,9 millió
forinttal, 3,6%-kal alacsonyabb a 2017. évi költségvetési előirányzathoz képest.
37/3. ALCÍM: BRIT KORREKCIÓ
A brit korrekció az Európai Unió költségvetését finanszírozó saját forrás rendszer egyik
eleme, amely az Egyesült Királyság költségvetési egyensúlyhiányának kiigazítását szolgálja,
és amelyet szintén a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat szabályoz. Finanszírozása
főszabályként GNI-arányosan terheli a tagállamokat. 2018-ban Magyarországra e jogcímen
várhatóan 21 468,4 millió forint befizetési kötelezettség hárul, amely 577,5 millió forinttal,
2,6%-kal alacsonyabb a 2017. évi költségvetési előirányzathoz képest.
37/4.

ALCÍM: DÁNIA,
CSÖKKENTÉS

HOLLANDIA

ÉS

SVÉDORSZÁG

SZÁMÁRA TELJESÍTENDŐ BRUTTÓ

GNI

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat szerint Dánia, Hollandia és Svédország éves GNI
alapú hozzájárulásukból bruttó összegben meghatározott csökkentéseket élveznek. A
kedvezményt a többi tagállam GNI-arányosan finanszírozza. Magyarországra e jogcímen
2018-ban várhatóan 2568,4 millió forint befizetési kötelezettség hárul, amely 137,1 millió
forinttal, 5,1%-kal alacsonyabb a 2017. évi költségvetési előirányzathoz képest.
41. CÍM: KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI
A követeléskezelés költségei cím 2018. évi 1,7 millió forint előirányzatából 1,2 millió forint
kapcsolódik a külföldi követelések lebontási, illetve 0,5 millió forint a belföldi követelések
kezelési költségeihez, amelyek alapvetően technikai jellegű feladatok fedezetéül szolgálnak.
42. CÍM: ALAPOK TÁMOGATÁSA
2018-ban az elkülönített állami pénzalapok közül négy alap részesül költségvetési
támogatásban, összesen 61 913,2 millió forint összegben.
42/1. ALCÍM: NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI, ALAP TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 2018-ban nem részesül a szociális hozzájárulási
adóból, így az adójellegű bevételei (szakképzési hozzájárulás, egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada) mellett 25 000,0 millió forint a
költségvetési támogatása.
42/2. ALCÍM: BETHLEN GÁBOR ALAP TÁMOGATÁSA
A Bethlen Gábor Alap támogatása 26 134,1 millió forintot tesz ki, amely – a kibővült
feladatellátásra tekintettel – 5195,6 millió forinttal meghaladja az előző évi előirányzatot.

A többletfeladatok közül kiemelhető a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
4078,0 millió forint forintot kitevő támogatása.
42/3. ALCÍM: KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP TÁMOGATÁSA
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2493,1 millió forintos támogatása az alap értékállóságát
biztosítja.
42/5. ALCÍM: NEMZETI KULTURÁLIS, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 8286,0 millió forint, mely az
előző évhez képest 600,0 millió forintos többlettámogatást tartalmaz az Élvonal- Kutatási
Kiválósági Program megvalósítása céljából.
A KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KERETÉBEN MEGHATÁROZOTT 2018. ÉVI
TERVSZÁMOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS OKAI
A Kormány döntött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Stratégiai Megújulásának Programjáról,
mely többéves (2017-2021) projekt keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal működését,
hatékonyságát érintő programok valósulnak meg az adóhatóság versenyképességének és a
költségvetés bevételeinek növelése érdekében. A stratégia főbb pontjai a következők: az
adótudatosság elősegítése, az ügyfélközpontúság, a behajtási hatékonyság növelése szakmai
korszerűsítéssel, közép- és hosszútávon fenntartható adóztatás, digitalizáció, hatékony
intézményi működés. A projekt további célja – illeszkedve a szolgáltató adóhatóság
koncepciójához –, hogy a vállalkozások, illetve a lakosság az adózást érintő
kötelezettségeinek, illetve a jogkövető magatartásnak könnyebben és gyorsabban tudjon
megfelelni. A bevételek növekedése és a gazdaság fehéredése a fenti múltbeli tapasztalatok
alapján a programnak köszönhetően a következő években is folytatódnak. Így a
megvalósítandó intézkedéseknek köszönhetően nemcsak egy-egy adónemnél, hanem a
nyereség-, a forgalom- és a béreltitkolás, mint különböző csalási formák esetén is közvetlenül
és közvetett módon várható eredmény. A költségvetésnek a fentiek alapján 2018-ban
várhatóan egyes adónemek, illetve járulékok esetén összességében mintegy 21 milliárd forint
a többletbevétele.
A 2018. évi költségvetés adóbevételei jelentős mértékben (közel 225 milliárd forint)
meghaladják a 2017. évi középtávú költségvetési tervezés keretében meghatározott 2018. évi
tervszámokat. Ez a többlet a személyi jövedelemadóból, a kisadózók tételes adójából, a
lakossági illetékekből, az általános forgalmi adóból és a jövedéki adóból várható, melyhez
hozzájárul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Stratégiai Megújulásának Programjától várt
fehéredési hatás is.
A személyi jövedelemadóban várható 202 900,0 millió forint összegű, 10,8%-os többlet a
bérek korábban tervezettnél dinamikusabb növekedésének köszönhető, mely hátterében a
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának 2016. novemberi
megállapodása áll.
A kisadózók tételes adója esetén a költségvetés 33 600,0 millió forinttal, 42,3%-kal magasabb
bevétellel számol a középtávú tervszámhoz képest. A kiemelkedő többlet a 6 millió forintos
bevételi értékhatár 12 millió forintra történő emelésének köszönhető, amelynek következtében
a KATA alanyok száma jelentősen növekszik.
Az illetékbevételek 35 400,0 millió forint összegű, 23,1%-os növekményét az ingatlanpiac
felfutása magyarázza.
Az általános forgalmi adó esetében a 77 645,6 millió forinttal, 2,1%-kal magasabb bevételt
elsősorban – a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán kötött

Mellékletek

Áfa bevételek

2017. évi
előirányzat
Vásárolt fogyasztás
Lakossági beruházások
Egyéb vásárlás (áht szektor)
ESA bevétel
Áthúzódás előző évről
Áthúzódás következő évre
Pénzforgalmi bevétel

millió forint
2018. évi
irányszám

3 139 306,1

3 340 145,6

41 400,0

45 800,0

476 400,0

579 700,0

3 657 106,1

3 965 645,6

-357 148,0

-174 052,0

242 048,0

47 052,0

3 542 006,1

3 838 645,6

Jövedéki adóbevételek

millió forint

Motorbenzin
Gázolaj
Egyéb üzemanyag
Üzemanyagok összesen:
Alkoholtermékek
Egyéb kőolajtermék
Egyéb termékek összesen:
Cigaretta
Egyéb dohányáru
Dohányáruk összesen:
Jövedéki adó ESA összesen:
Áthúzódás előző évről
Áthúzódás következő évre
Pénzforgalmi befizetés

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat

228 900,0
406 700,0
3 800,0
639 400,0

237 600,0
430 600,0
4 000,0
672 200,0

96 540,0
60,0
96 600,0

110 330,0
70,0
110 400,0

195 000,0
104 500,0
299 500,0

210 800,0
106 900,0
317 700,0

1 035 500,0
73 552,4
-74 552,4
1 034 500,0

1 100 300,0
76 776,2
-77 776,2
1 099 300,0

Társasági adóbevételek

millió forint
2017. évi
2018. évi
előirányzat irányszám
Naptári évvel azonos üzleti évet
alkalmazó, nem speciális célú
vállalkozások

A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása
1. Adózás előtti nyereség
2. Társasági adó alapja (pozitív)
3. Számított adó
4. Átlagos adókulcs (3./2.)
5. Érvényesített adókedvezmények
6. Adómentesség
7. Visszatartott adó
8. Fizetendő társasági adó (3.-5.-6.-7.)
9. Átlagos társasági adóterhelés (8./1.)
10. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült
társasági adója
11. Előtársaságok társasági adója
12. Speciális célú vállalkozások társasági adója
13. Növekedési adóhitel nettó hatása
14. A Tao tv. 29/ZS §-a alapján a hitelintézetek által
igénybe vehető adócsökkentés
15. Rendelkezés az adóról és a rendelkező
nyilatkozatok után járó adójóváírás
16. Társasági adóbevétel
17. GDP (milliárd forint)
18. Társasági adóbevétel/GDP (15./16.)

6 396 700,0 7 623 000,0
4 211 800,0 5 018 500,0
559 900,0 451 700,0
13,3%
9,0%
83 800,0
78 800,0
300,0
700,0
1 800,0
1 800,0
474 000,0 370 400,0
7,4%
4,9%
26 400,0

21 600,0

0,0
1 500,0
239 800,0

0,0
900,0
-100,0
11 900,0

61 200,0

78 600,0

734 700,0
37 279,2
2,0%

362 600,0
40 352,7
0,9%

A központi költségvetés illetékbevételei

millió forint
Megnevezés
Öröklési illeték
Ajándékozási illeték
Visszterhes ingatlanátruházási illeték
Visszterhes gépjárműátruházási illeték
Vagyonszerzési illeték összesen
Eljárási illeték
Illeték mindösszesen

2017. évi
előirányzat
5 400,0
1 300,0
95 000,0
25 000,0
126 700,0
28 500,0
155 200,0

2018. évi
előirányzat
7 700,0
1 400,0
114 200,0
31 400,0
154 700,0
33 900,0
188 600,0

Személyi jövedelemadó bevétel

millió forint
2017. évi
előirányzat

2018. évi
előirányzat

A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó
alakulása
1. Bruttó hazai termék (GDP)
37 279 200,0 40 352 700,0
2. Összevontan adózó jövedelmek
11 434 000,0 13 680 000,0
3. Összevont adóalap
11 434 000,0 13 680 000,0
3.a Érvényesített családi és első házasok adóalap kedvezménye
1 600 000,0 1 800 000,0
Családi és első házasok adóalap kedvezményével
9 834 000,0 11 880 000,0
3.b
csökkentett összevont adóalap (3. - 3. a)
4. Számított adó
1 475 100,0 1 782 000,0
5. Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések
9 500,0
16 500,0
6. Összevont adóalap utáni adó (4.-5.)
1 465 600,0 1 765 500,0
7. Visszafizetendő adócsökkentések
20,0
20,0
8. Elkülönülten adózó jövedelmek adója
164 000,0
197 000,0
9. Egyéb adófizetések
0,0
0,0
10. Bevallott összes személyi jövedelemadó (6.+7.+8.+9.)
1 629 620,0 1 962 520,0
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjbiztosítási
11.
15 000,0
20 400,0
szerződésre, nyugdíjelőtakarékossági számlára utalt összeg
12. Kifizetői, társasházi személyi jövedelemadó
130 000,0
140 000,0
Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja
200,0
13.
300,0
szerint)
14. Összes személyi jövedelemadó (10.-11.+12.+13.)
1 744 820,0 2 082 420,0
Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése
15. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel
1 792 500,0 2 090 200,0
16. Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről
164 736,4
187 907,8
17. Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre
176 936,4
205 907,8
18. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (15.-16.+17.)
A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók
19. Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.)
Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése
20.
((6.+7.-11.)/2.)
21. Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (14./1.)
Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP
22.
arányában (15./1.)
ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP
23.
arányában (18./1.)

1 804 700,0

2 108 200,0

30,7%
12,7%

12,8%

4,7%

5,2%

4,8%

5,2%

4,8%

5,2%

Pénzügyi tranzakciós illeték bevétel

Megnevezés
Pénzforgalmi szolgáltatók és valutaváltók befizetése

2017. évi
előirányzat

millió forint
2018. évi
előirányzat

190 800,0

190 100,0

14 900,0

14 600,0

Pénzügyi tranzakciós illeték mindösszesen
(pénzforgalom)

205 700,0

204 700,0

Áthúzódás előző évről

-24 503,8

-24 702,3

24 703,8

24 902,3

205 900,0

204 900,0

Magyar Államkincstár befizetése

Áthúzódás következő évre
ESA összesen

Kisadózók tételes adójából származó bevételek

millió forint
2017. évi
előirányzat
Kisadózók adókötelezettsége

2018. évi
előirányzat

76 100,0

114 187,0

74 100,0

112 687,0

- százalékos

2 000,0

1 500,0

Áthúzódás előző évről

5 980,2

8 605,3

Áthúzódás következő évre

6 580,2

9 792,2

Kisadózók tételes adója bevételek összesen

76 100,0

114 187,0

Pénzforgalmi adóbevétel

75 500,0

113 000,0

ebből:
- tételes

