
Polgárok költségvetése 

A következő diagramok és rövid tartalmi magyarázatok a központi kormányzat 2022. 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. 

2022 – Az újraindítás költségvetése 
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2022-ben 

7 308 Mrd Ft 

A Gazdaság-Újraindítási Akcióterv három részből áll 2022-ben, összesen több mint 7300 milliárd forint nagyságban, ami a GDP 13%-a. A 2022. évi összeg több mint 

1100 milliárd forinttal magasabb a 2021. évi forrásoknál.  

  

2021-ben 

6 172 Mrd Ft 



A következő két diagram a központi költségvetés kiadásainak funkciók szerinti, valamint adóbevételeinek a főbb adóbevételi típusok szerinti megoszlását mutatja be.  

A központi alrendszer 2022. évre tervezett összes konszolidált pénzforgalmi kiadása 22 426 milliárd forint, amelynek főbb funkciók szerinti megoszlása a következő: 
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A központi alrendszer 2022. évre tervezett pénzforgalmi adóbevételei együttesen 18 188 milliárd forintot tesznek ki, ezek főbb típusok szerinti megoszlása a következő: 

  

A központi alrendszer -3152,7 milliárd forintos egyenlege természetesen a központi államháztartás további bevételeinek (pl. költségvetési szervek saját bevételei) 

figyelembevételével alakult ki.  
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A költségvetés 2022-ben mintegy 2778 milliárd forint forrást biztosít a magyar családok támogatására, ez közel 500 milliárd forinttal több, mint 2021-ben. A kormány 

továbbra is elkötelezett a gyermekvállalás ösztönzése, a gyermeket nevelő családok támogatása, valamint a családok életminőségének javítása mellett, így 2022-ben is segíti a 

gyermekvállalással összefüggő akadályok elhárítását, a saját otthon megteremtését, elismeri a nagycsaládosok többlet-erőfeszítéseit, támogatja a gyermeknevelés és a 

munkavállalás közti egyensúly megteremtését. A családok támogatására fordított forrásokat és nagyságukat az alábbi diagram szemlélteti: 
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