POLGÁROK KÖLTSÉGVETÉSE
A következő diagramok és rövid tartalmi magyarázatok a központi kormányzat 2023. 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.

Továbbra is a család az első
Fókuszban a nyugdíjasok védelme
Rezsivédelem
A kormány által
prioritásként kezelt
főbb területek
Honvédelem

Megerősített biztonság, Magyarország
védelme

Magas foglalkoztatás, növekvő jövedelmek
Az életpályaprogramok és bérintézkedések
folytatása
Fejlesztések az egészségügyben
Fejlesztések a felsőoktatásban
Gazdasági és társadalmi szempontból
jelentős beruházások megvalósítása

A 2023. év a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése:
REZSIVÉDELMI ALAP

BEVÉTEL
608,7 Mrd Ft

Légitársaságok
hozzájárulása
30,0 Mrd Ft

HONVÉDELMI ALAP

KIADÁS
670,0 Mrd Ft

Energia árnövekedés
kompenzáció
70,0 Mrd Ft

BEVÉTEL
841,1 Mrd Ft

Biztosítási adó
179,7 Mrd Ft

Pénzügyi
tranzakciós illeték
323,5 Mrd Ft

Energia ágazat
befizetései
242,3 Mrd Ft

842,0 Mrd Ft

Egyéb fejlesztési és
működési kiadások
106,6 Mrd Ft
Katonai infrastruktúra
fejlesztése és működése
120,7 Mrd Ft

Távközlési adó
96,4 Mrd Ft

Bányajáradék
240,0 Mrd Ft

KIADÁS

Légierő képességek
fejlesztése
216,1 Mrd Ft

Rezsivédelmi Alap
központi kiadása
600,0 Mrd Ft

Pénzügyi szervezetek
befizetései
337,9 Mrd Ft

Szárazföldi képességek
fejlesztése
398,6 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 2023. évre tervezett összes konszolidált pénzforgalmi kiadása 25 843 milliárd forint, amelynek főbb funkciók szerinti megoszlása a következő:
Nyugellátások
1,0%

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

1,4%
2,0%

Egészségügy

0,8%

2,6%
2,9%

Általános közösségi szolgáltatások

3,7%

18,9%

Államadósság-kezelés

5,3%

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások
Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

5,4%
12,9%

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

8,0%
Védelem
9,8%

8,1%
8,2%

9,2%

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások, Kulturális tevékenységek és
szolgáltatások, Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások
Rendvédelem és közbiztonság
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok, Mező-, erdő- , hal- és
vadgazdálkodás, Bányászat és ipar
Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások
Környezetvédelem
Egyéb tételek (tartalékok)
Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

A központi alrendszer 2023. évre tervezett pénzforgalmi adóbevételei együttesen 23 069 milliárd forintot tesznek ki, ezek főbb típusok szerinti megoszlása a következő:
Általános forgalmi adó
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bruttó személyi jövedelemadó és járulékok bevétel
28,8%

Jövedéki adó
Társasági adó

30,8%

Egyéb központosított bevételek
Pénzügyi szervezetek befizetései
Pénzügyi tranzakciós illeték
Illeték befizetések
Energia ágazat befizetései
Bányajáradék
Kisadózok tételes adója
16,2%

1,4%

Biztosítási adó

0,7%
Gépjárműadó

0,7%
0,8%
0,8%

3,1%
3,4%

1,0%

1,0%
1,1%

Kiskereskedelmi adó
Kisvállalati adó

1,1%
1,4%

6,3%

1,5%

Egyéb kisebb adónemek bevételei

A központi alrendszer -2352,1 milliárd forintos egyenlege természetesen a központi államháztartás további bevételeinek (pl. költségvetési szervek saját bevételei)
figyelembevételével alakult ki.

A költségvetés 2023-ban mintegy 3225 milliárd forint forrást biztosít a magyar családok támogatására, ez közel 450 milliárd forinttal több, mint 2022-ben. A kormány továbbra
is elkötelezett a gyermekvállalás ösztönzése, a gyermeket nevelő családok támogatása, valamint a családok életminőségének javítása mellett, így 2023-ban 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:

Kisgyermekes családok támogatása
960,5 Mrd Ft

Adókedvezmények és
családi pótlék
954,2 Mrd Ft

Iskolások és fiatalok
támogatása
28,4 Mrd Ft

Egyéb
támogatások;
72,8 Mrd Ft

Gyermekétkeztetés
támogatása
105,3 Mrd Ft
Gyermekgondozásban
segítők támogatása
437,1 Mrd Ft

Otthonteremtés
támogatása
666,5 Mrd Ft

A 2023. évi költségvetés több mint 3000 milliárd forint hazai forrást biztosít a kiemelt beruházásokra és fejlesztésekre. A kormány továbbra is célul tűzi ki a gazdasági és
társadalmi szempontból jelentős beruházások megvalósítását, kiemelt figyelmet fordítva a beruházásokhoz kapcsolódó forrásigény, a költségvetési hiánycél, illetve az
államadósság-csökkentési követelmény összehangolására.
Milliárd forint

Lakástámogatások

491,2

Vidékfejlesztési Program

400,0

Szárazföldi képességek fejlesztése

398,6

Közúti fejlesztések

236,8

Légierő képességek fejlesztése

216,1

Egyedi magasépítési beruházások

215,5

Vasúti fejlesztések

205,0

Beruházási Alap

200,0

Paks II. Zrt. tőkeemelése

150,0

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

130,0

Térségi fejlesztési feladatok

77,9

Térségi közúti beruházások

76,6

