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Az ÁSZ elemzéseinek jogszabályi alapja
• Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) értelmében a 
Költségvetési Tanács (KT) félévente véleményt 
nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvény 
végrehajtásának helyzetéről és az államadósság 
várható alakulásáról. 

• Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az ÁSZ elnökének a 
KT tagjaként ellátandó feladatait – a Gst. rendelkezései 
alapján – a KT által tárgyalt kérdésekhez kapcsolódó
elemzésekkel, és azoknak a KT rendelkezésére 
bocsátásával segíti.
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Kockázatelemzés és nem prognózis

Az ÁSZ
•nem készít prognózist, hanem kockázatelemzést végez;
•nem konkurál az előrejelzést készítő intézményekkel, 
hanem felhasználja a prognózisaikat;
•az ellenőrzés során szerzett tapasztalatait, ismereteit, 
készségeit beépíti az elemző munkájába is;
•egyszerű statisztikai, közgazdasági elemzési 
eszközöket használ.
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A féléves költségvetési elemzések 
módszertana, a 2015. I. félévi elemzés 

példáján bemutatva



Az elemzés célja

• A 2015. első félévi költségvetési és makrogazdasági 
adatok alapján bemutatni, hogy 
– a költségvetés mely jelentősebb előirányzatai 

esetében várható az év végére túlteljesülés vagy 
alulteljesülés,

– a 2015. évi költségvetési hiánycél teljesülésének és 
az államadósság-szabály teljesülésének milyen 
kockázatai vannak.

• Az elemzés a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, a 
Magyar Államkincstártól, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól, az Államadósság Kezelő Központtól 
kapott adatokon alapul.



A kockázatelemzés módszere

• Az elemzés a 2015. évi központi költségvetés 
kockázatos előirányzatainak a teljesülését részletezi, 
ha a kockázat mértéke meghaladja az 5,0 Mrd Ft-ot. 

• Kockázatos előirányzat: a féléves teljesülése az 
időarányostól legalább 3 százalékponttal eltér. 

• Elemezzük az eltérés okait. 
– Ha az eltérést jól beazonosítható okok idézik elő, 

akkor számszerűsítjük a várható kockázat mértékét. 
– Ha ilyen okot nem tudunk megnevezni vagy azok 

hatását a sok bizonytalansági tényező miatt nem 
tudjuk számszerűsíteni, akkor csak a kockázat 
meglétére hívjuk fel a figyelmet. 
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Az elemzés tartalma
• A 2015. évi költségvetés végrehajtását, az államháztartási folyamatokat 

• befolyásoló makrogazdasági tendenciák alakulása

• A központi alrendszer egyenlegének alakulása

• A központi alrendszer adósságának és az adósságszolgálattal

• kapcsolatos bevételek és kiadások alakulása

• A költségvetés közvetlen bevételeinek alakulása

• A költségvetés közvetlen kiadásainak alakulása

• Költségvetési fejezetek bevételeinek és kiadásainak alakulása

• Az állam vagyonával összefüggő bevételek és kiadások alakulása

• A helyi önkormányzatok támogatásainak alakulása

• A központi tartalékok felhasználása

• Az elkülönített állami pénzalapok bevételeinek és kiadásainak alakulása

• A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének alakulása 
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Az általános forgalmi adó (áfa) bevétellel 
kapcsolatos kockázatok 1.

• Időarányos-e a teljesítés? 2015. I. félévben a 
befizetés 1486,5 Mrd Ft, ami az előirányzat 46,9%-a. 

• Feszített-e az előirányzat? A 2015. évi előirányzat a 
2014. évi teljesítést 4,5%-kal haladja meg. 

• A befolyásoló tényezők miként alakultak? A 2015. 
évi előirányzat tervezése során a 1,8%-os fogyasztói 
árindexszel és a fogyasztási kiadások 2,1%-os 
növekedésével számoltak. Az éves árindex várhatóan 
megközelíti a prognosztizált értéket, a fogyasztási 
kiadások pedig várhatóan a prognosztizáltnál nagyobb 
mértékben emelkednek.
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Az áfa féléves és éves teljesítésének 
alakulása 2011-2014 között

Év Teljesítés félévkor %-ban Teljesítés év végén %-ban

2011 44,8 89,2

2012 40,7 97,5

2013 36,9 95,1

2014 38,9 100,7

2015 46,9



Az általános forgalmi adó bevétellel 
kapcsolatos kockázatok 2.

• A korábbi évek adatai alapján a 2015 első félévi 46,9%-os 
teljesülés kiemelkedően jónak tekinthető. 

• Egyéb tényezők : 
– a 2015. évi bevételek tervezésénél a kormányzat a 2014. évi 

tényleges teljesülésnél alacsonyabb bázissal számolt;
– az on-line pénztárgépek alkalmazása 2014-ben év közben vált 

teljes körűvé, azaz 2015-ben még megjelenik egy áthúzódó
hatás;

– az EKÁER bevezetése szintén a gazdaság kifehéredése és 
ezen keresztül az áfa-bevételek növekedése irányába hat;

• a KIVA-t választó adóalanyok tervezettnél alacsonyabb száma 
következtében többen maradtak bent az áfa-köteles körben.

• Következtetés: a 2015. évi előirányzat 50,0-60,0 Mrd Ft-os 
túlteljesülése várható.
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A kisvállalati adó (KIVA) bevétellel 
kapcsolatos kockázatok

• Időarányos-e a teljesítés? I. félévben a befizetés a 
2015. évi előirányzat 34,8 százaléka.

• Feszített-e az előirányzat? A2015. évi előirányzat a 
2014. évi teljesítést 29,1%-kal haladja meg.

• A befolyásoló tényezők miként alakultak: A 
kormányzat 2015-re az adóalanyok számának gyors 
felfutásával számolt. Ezzel szemben 2014. év végéhez 
képest az adózói létszám 2015. év első hat hónapban 
mindössze 0,4%-kal növekedett. 

• Következtetés: Év végére 4-5 Mrd forintos 
elmaradás várható az eredeti előirányzathoz képest.
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A kisadózók tételes adója (KATA) 
bevétellel kapcsolatos kockázatok

• Időarányos-e a teljesítés? 2015. I. félévben a 
befizetés 2015. évi előirányzat 46,4%-os teljesítésének 
felel meg. 

• A befolyásoló tényezők miként alakultak? Az 
adóalanyok számának jelentősen emelkedett.

• Következtetés: Az adóalanyok számának növekedése 
és az időarányos bevételi adatok alátámasztják az 
előirányzat teljesíthetőségét. 





Túlteljesülnek-e a Munkahelyvédelmi 
akcióterv kedvezményei? 

• Időbeni alakulás: A 2013 januárjában bevezetett kedvezmények 
összege 2014 decemberéig folyamatosan emelkedett. 2015. 
januárban a szabályozás változott – a költségvetési szervek nem 
érvényesíthetik a kedvezményt – ez indokolja a januári 
visszaesést. 

• Jogszabályi változás: 2015. július 1-jétől a kedvezményezettek 
köre bővül: a mezőgazdaságban dolgozó 25-55 év közöttiekre is 
igényelhető a járulék-kedvezmény. Számítások szerint a 
támogatott foglalkoztatás havi 30-35 ezer fős növekedésének a 
járulékbevételekre gyakorolt hatása 2015. második félévben 
3,0 Mrd Ft lesz.
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A központi alrendszer pénzforgalmi hiányára 
vonatkozó becslés a bevételi oldalon

A 2015. évi hiány alakulására ható főbb hiánynövelő
(-) és hiánycsökkentő tényezők megnevezése

Eltérés a 2015. évi 
előirányzattól (ÁSZ becslés) 

(Mrd Ft)

Alsó érték Felső érték

Bányajáradék -9,0 -8,0
Kisadózók tételes adója (KIVA) -5,0 -4,0
Társasági adó 15,0 25,0
Pénzügyi tranzakciós illeték 2,0 5,0
Általános forgalmi adó 50,0 60,0
Illeték bevételek 5,0 10,0
Államháztartás alrendszereiből származó befizetések -20 -18
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj -12 -2
Kamatbevételek 100 110
Állami vagyon hasznosítási bevételei 27 30
Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációs Alap 7 8
Nyugdíjbiztosítási Alap többletbevételei 10 15
Egészségbiztosítási Alap többletbevételei 8 10
Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

-11 -2

Összesen: 167 239



A központi alrendszer pénzforgalmi hiányára 
vonatkozó becslés a kiadási oldalon

A 2015. évi hiány alakulására ható főbb 
hiánynövelő (-) és hiánycsökkentő tényezők 

megnevezése

Eltérés a 2015. évi 
előirányzattól (ÁSZ becslés) 

(Mrd Ft)

Alsó érték Felső érték

A lakásépítési támogatás 6 10
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia 

érvényesítése
2 5

helyi önkormányzatok működési támogatásai -5 -3

települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -15 -8

Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai 10 15
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 16 17
Egészségbiztosítási Alap kiadásai -16 -15
Kamatkiadások -110 -100
Összesen -97 -79



Megjegyzések 

– Az európai uniós támogatások bevételeinek 
alakulására nem adtunk becslést az általunk nem 
ismert bizonytalansági tényezőkre tekintettel.

– Az állami vagyonból származó „egyéb értékesítési 
és hasznosítási bevételek” előirányzaton tervezett 
169,0 Mrd Ft alakulására nem adtunk becslést, mivel 
az értékesítésre kerülő vagyon összetételét nem 
ismerjük, illetve a Beruházási Alapban felsorolt 
beruházások indítása az értékesítési bevételek 
teljesülésétől függ, azaz a bevételek beérkezése 
elvileg a költségvetés egyenlegét nem érinti.
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A költségvetési törvénytervezet 
véleményezését megalapozó

elemzések módszertana, a 2016. évi 
költségvetés példáján bemutatva



Az elemzés jogszabályi alapja

• Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) értelmében a 
Költségvetési Tanács (KT) véleményt nyilvánít a 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
tervezetéről
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A makrogazdasági környezet elemzése
• A nemzetközi és a hazai intézmények prognózisait 

tekintjük át, és ezekkel vetjük össze a kormányzati 
prognózisban szereplő előrejelzéseket.

• Kockázatként jelezzük, ha a kormányzati prognózis túl 
optimista vagy túl pesszimista.

• Vizsgáljuk a kormányzati prognózis egyes elemeinek 
koherenciáját. Például a beruházások és az import 
összefüggése.

• A bevételek megalapozottságának elemzésekor a 
kormányzati prognózist tekintjük alapnak, de 
kockázatként jelezzük, ha a prognózis adott 
előrejelzésének (pl. átlagkereset) kockázatossága 
kihat a bevételek (pl. SZJA) teljesülésére is.
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Hasznosított elemzések

• A KT által felkért három elemző intézet (Magyar 
Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont, Századvég Gazdaságkutató
Zrt. és a GKI Gazdaságkutató Zrt.) által készített 
tanulmányok,

• A Magyar Nemzeti Bank Zrt. (MNB) tanulmányai,
• Az Európai Unió Bizottság, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) magyar 
makrogazdaságra és államháztartásra vonatkozó
előrejelzéseit.  







Az elemzés célja

• A jelentős bevételi és kiadási előirányzatok közül a 
kockázatos előirányzatok meghatározása, a kockázat 
számszerűsítése.

• A számszerűsített kockázatok összevetése a 
rendelkezésre álló tartalékokkal.

• Értékelni, hogy az adósságra és a hiányra 
jogszabályban meghatározott követelmények várhatóan 
teljesülnek-e. Elsősorban nem a költségvetési 
törvényjavaslatban meghatározott hiánycél és 
adósságmutató teljesíthetőségét értékeljük.



Az elemzés elemei

• A makrogazdasági prognózis kockázatainak értékelése
• A bázisidőszak kockázatainak feltárása.
• A folyó év kockázatainak feltárása
• A jövő évi költségvetési előirányzatok teljesülése 

kockázatainak feltárása
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Az elemzés módszerei

• Trendek elemzése
• Jogszabály módosítások hatáselemzéseinek értékelése
• Saját egyszerű modellszámítások (pl. komponensekre 

bontás) számítások
• Korábbi ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása,
• Más elemzések kritikai átvétele
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A 2016. évre tervezett adóintézkedés 
költségvetési bevételekre gyakorolt hatása

2016. évi k öltségvetési 
hatás

(M r d Ft )

Pénzügyi szer vezetek  k ülönadója

   - a h i tel in tézeteket érin tő m érték a 2015. évi  0,53%-ról  2016-
ban 0,31%-ra csökken

-60,0

Álta lános for galmi adó

   - a sertés tőkehús adókulcsának 27%-ról  5%-ra történő 
m érséklése

-25,0

Személyi jövedelemadó

   - az adókulcs 16%-ról  15%-ra történő m érséklése -105,0

   - a kétgyerm ekesek adókedvezm ényének jelenlegi  havi  10 ezer 
forin tról  első lépésként 12 500 forinra növelése

-15,0

I lleték  bef izetések

   - egyes közigazgatási  díjak, i l letékek m értékének csökkentése -10,0

Összesen: -215,0







Tartalékok számbavétele

• Valamennyi tartalékot figyelembe veszünk.
• Céltartalékokat célok szerint elemezzük.
• Évek közötti összehasonlítást végzünk.

• Implicit tartalékot számítunk.
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A tartalékok alakulása a 2016. évi 
költségvetési törvényjavaslat-tervezetben és 
a 2015. évi költségvetési törvényben (M Ft)

Megnevezés 2016 2015 Különbség 

Fejezeti (általános) tartalék 21,1 20,0 0,9

Fejezeti stabilitási tartalék 35,0 - 35,0

Rendkívüli Kormányzati 
Intézkedések

100,0
100,0 -

Országvédelmi Alap
70,0

30,0 40,0

Központi céltartalékok összesen 157,1 155,7 1,4

Fejezeti céltartalékok összesen 89,6 88,8 1,0

Összesen 472,8 394,5 78,3



Implicit tartalékok

A költségvetési törvényben kitűzött cél (hiány, 
adósság) és a jogszabályban előírt kötelező mérték 
közötti különbség.

• Következmény: A jogszabályi  előírások abban az 
esetben  is teljesülhetnek, ha a GDP vagy az 
államadósság, illetve a hiány a tervezettnél  kissé
kedvezőtlenebbül alakul. 



Az államadóság-szabály teljesülésének 
határai (Mrd Ft)

2015. év 2016. év 2016. év

Tervezett 
GDP

Tervezett államadósság

Várható Tervezett
Maximális 

államadóss
ág

(minimális 
GDP)

Minimális 
reál GDP 

növekedés 

Nominális 
GDP

33 646,1 35 188,0 35 188,0 34 768,7 1,2%

Államadóss
ág

24 983,8 25 798,4 26 109,5 25 798,4 25 798,4





Az elemzés végeredménye

• Számszerűsített kockázatok:
– Külön a bevételekre és a kiadásokra
– Külön a bázisévre (folyó évre) és a költségvetési 

évre
• Adósságszabály teljesülése kockázatának 

megállapítása
• Esetleges javaslatok(pl. tartalékolás rendszerének 

megváltoztatása, tartalékok emelése, egyes 
előirányzatok növelése vagy csökkentése, jobb 
megalapozás



A 2016. évi költségvetés bázisoldali 
kockázatai

1. 
Kvtv.-ben ter vezet t h iány
előir ányzat :
Központ i a lr endszer vár ható
bevételi elmar adásai:
Ebből:

2.1 Kisvál lalati adó -4,0 -5,0

Központ i a lr endszer vár ható
többlet  bevételei:
Ebből:

3.1 Társasági adó 30,0 35,0

3.2 Általános forgalmi adó 50,0 60,0

3.3 Jövedéki adó 17,0 22,0

3.4 Pénzügyi tranzakciós i l leték 0,0 5,0

3. 97,0 122,0

Sor szám

A 2016. év i hiány  alakulására ható 
főbb h ián ynövelő ( -) és 

h ián ycsökken tő (+) tényezők 
megnevezése

ÁSZ előr ejelzésének  eltér ése a 2015. 
évi előir ányzat tól

(Mrd Ft)

-877,4

2. -4,0 -5,0



A 2016. évi kockázatok

1. 
Kvtv.-ben ter vezet t h iány
előir ányzat :
Központ i alr endszer vár ható
bevét eli elmar adásai:
Ebből:

2.1 Társasági adó -10,0 -15,0

2.2 Kisadózó vállalkozások tételes adója -5,0 -5,0

2.3 Személy i jövedelemadó -30,0 -40,0

Központ i alr endszer vár ható
többlet  bevételei:
Ebből:

3.1 Jövedéki adó 10,0 15,0

3. 10,0 15,0

Sor szám

A 2016. év i  hiány  alakulására ható 
főbb h ián yn övelő ( -) és 

h ián ycsökken tő (+) tényezők 
megnevezése

ÁSZ előr ejelzésének  eltér ése a 2016. 
évi előir ányzat t ól

(Mrd Ft)

-756,1

2. -45,0 -60,0



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!


