
POLGÁROK KÖLTSÉGVETÉSE  
A következő diagramok és rövid tartalmi magyarázatok a központi kormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kívánják szemléletesen és könnyen áttekinthetően 
bemutatni, célul tűzve az állampolgárok átfogó tájékoztatását arról, hogy az állam adóforintjaikat milyen közfeladatok 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 be.  

A központi alrendszer 2020. évre tervezett összes konszolidált pénzforgalmi kiadása 18 310 milliárd forint, amelynek főbb funkciók szerinti megoszlása a következő: 

 

19,6%

10,7%

10,2%

9,8%

9,7%
8,7%

6,1%

5,0%

4,9%

3,0%

2,9%

2,2%

1,6%
0,9%

3,9%
0,8%

Nyugellátások

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

Egészségügy

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

Általános közösségi szolgáltatások

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

Államadósság-kezelés

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

Rendvédelem és közbiztonság

Védelem

Egyéb tételek (tartalékok)

Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok, Mező-, erdő- , hal- és
vadgazdálkodás, Bányászat és ipar

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

Hitéleti tevékenységek, Párttevékenységek, Egyéb közösségi és kulturális
tevékenységek

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások, Kulturális tevékenységek és
szolgáltatások, Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

Környezetvédelem



A központi alrendszer 2020. évre pénzforgalmilag tervezett adóbevételei együttesen 16 599 milliárd forintot tesznek ki, ezek főbb típusok szerinti megoszlása a következő: 

 

A központi alrendszer -367 milliárd forintos egyenlege természetesen a központi államháztartás további bevételeinek (pl. költségvetési szervek saját bevételei) 
figyelembevételével alakult ki. 
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A családvédelmi akcióterv 2020. évi költségvetési hatása 

A 2020. év kiemelt céljai között szerepel a családvédelmi akcióterv, melynek középpontjában a gyermekvállalással összefüggő akadályok elhárítása, az otthonteremtés 
támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a gyermeknevelés és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a magyar kistelepülések 
megerősítése áll. A kormány a népesedési fordulat elérését és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javítását is célul tűzte ki a családokat középpontba helyező 
stratégia megalkotásával. Ennek végrehajtása 2019-ben kezdődik, és 2020-ban folytatódik olyan intézkedések bevezetésével, melyekkel az állam minden korábbinál nagyobb 
mértékben támogatja a fiatalok családalapítási és gyermekvállalási terveinek a megvalósítását.  

 

  millió forint 

Babaváró támogatás* 26 323 

Otthonteremtési támogatások bővítése 90 900 

Négy- vagy többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége 22 000 

Három- vagy többgyermekes családok személygépkocsi-szerzési támogatása 10 474 

Bölcsődefejlesztés középtávú programja** 11 488 

Nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetése 1 300 

Összesen 162 485 

* A kamattámogatás és tartozások lehetséges elengedésének becsült hatását is figyelembe véve. 
** A költségvetési előirányzatokon felül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési keretének emeléséből a 2020-2022-es 
időszakban összesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre e célra. 

 

  



 

A gazdaságvédelmi akcióterv 2020. évi költségvetési hatása 

A magyar gazdaság európai uniós átlagot jóval meghaladó elmúlt évekbeli teljesítménye a munkahelyek számának bővülését és a bérek emelkedését eredményezte. Az eddigi 
eredmények védelmét, a nemzetközi reálgazdasági, pénzpiaci kockázatok kezelését szolgálja a gazdaságvédelmi akcióterv. Az akcióterv célja az, hogy az eurózóna, illetve 
más partnerországok gazdaságainak lassulása esetén is fenntartható legyen az Európai Unió átlagát 2 százalékponttal meghaladó gazdasági növekedés. Az intézkedések 
egyszerre ösztönzik a vállalkozások versenyképességének és termelékenységének javítását, valamint a növekedési tartalékok feltárását. Az akciótervben szereplő intézkedések 
mintegy 500 milliárd forinttal segítik a magyar gazdaság szereplőit. 

    millió forint 

1. Szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése 310 000 

2. A kisvállalati adó (KIVA) kulcsának csökkentése 13-ról 12 százalékra   5 000 

3. Adóadminisztráció-csökkentés: egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) kivezetése, egyes adók, járulékok összevonása  - 

4. Adóelőleg-feltöltés eltörlése a társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója esetében* 2 200 

5. Reklámadó mértékének csökkentése nulla százalékra 17 200 

6. A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás ÁFA kulcsának csökkentése 18-ról 5 százalékra 23 000 

7. ÁFA-visszatérítés a kistelepüléseken lakóingatlanok esetében 5 millió forintig építésre, bővítésre, felújításra 22 500 

8. Munkásszállások kialakítása támogatási program kiterjesztése a magántulajdonú gazdasági társaságokra 3 500 

9. 
Fejlesztési adókedvezmény kibővítése 2020. január 1-től a kisvállalatok esetében 300, a középvállalkozásoknál 400 
millió forintra 

- 

10. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tőkeemelése 10 000 

11. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) támogatása 5 000 

12. Mezőgazdasági területek öntözésének fejlesztése 17 000 

13. Kutatás-fejlesztés (K+F) és innováció támogatásának növelése 32 000 

 + 1. Új lakossági állampapír (Magyar Állampapír Plusz) bevezetése  31 100 

  Összesen 478 500 

* A vállalkozásoknak a fenti adónemeken 150-170 milliárd forintot 2019 decembere helyett elég a 2020. májusi adóbevallással együtt befizetni, ami számukra  
2 200 millió forint kamatmegtakarítást jelent.



A kormány célja a fiskális biztonság megerősítése és fenntartása, melynek érdekében – a külső kockázatok kivédésére és kezelésére – a GDP 1%-át kitevő mértékben 
biztonsági tartalékokat képez az „Országvédelmi Alap” és a „Rendkívüli kormányzati intézkedések” előirányzatain.  
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