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• a Tanács kapcsolódó határozatai, az államadósság-
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• a fő jellemzőkre vonatkozó prognózisok és teljesülésük
• várható tendenciák.  
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A KT értékelése a 2013. év költségvetési folyamatairól (1.)

A Tanács megállapította, hogy

•a gazdaság – meglévő külső és belső bizonytalanságok mellett is 
– növekedési pályára állt;
•teljesült az Alaptörvényben megfogalmazott adósságszabály. A 
GDP-arányos államadósság – a Stab. tv. Szerinti, változatlan 
árfolyamon – az előző év végi 79,8  %-ról 78,5 %-ra csökkent, a 
forint árfolyam-változásának a hatását figyelembe véve pedig 
79,3 % lett. A további csökkentés erőfeszítéseket kíván;
•a kormányzati intézkedések, valamint a bevételi és kiadási 
kockázatok kezelését szolgáló Ország-védelmi Alap nagy 
részének fel nem használása eredményeként az államháztartás 
központi alrendszerének pénzforgalmi egyenlege az eredeti 
előirányzathoz képest megemelt hiánycélnál (1125 milliárd 
forint) 200  milliárd forinttal alacsonyabb értékben teljesült.  Az 
államháztartás – az önkormányzati alrendszer többletét és más 
korrekciókat is tartalmazó – uniós módszertan szerinti  hiánya 2,4 
%.
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A KT értékelése a 2013. év költségvetési folyamatairól (2.)

A Tanács megállapította továbbá, hogy

•a központi költségvetés tervezett bevételei összességében 
teljesültek.  A KT által is jelzett - az előirányzatok 
felültervezésből fakadó - kockázatok a fogyasztáshoz kapcsolódó
bevételeknél, elsősorban az ÁFÁ-nál, az előirányzattól elmaradó
bevételt eredményeztek. A KT várakozásának megfelelően a 
bérekhez kapcsolódó adóknál és járulékoknál többlet képződött.  
A gazdasági növekedés és a kiadás oldali megtakarítások 
fedezetet teremtettek néhány területen többletkiadásra, 
például a  pedagógusok és egészségügyi dolgozók béremelésére, 
és az egészségügy részbeni adósságrendezésére;
•A Kormány fontos törekvése volt, hogy Magyarország 
kikerüljön a – 9 éve tartó – túlzott deficit eljárás (EDP) alól. Ezért 
a bizonytalan gazdasági környezetre és előrejelzésekre 
tekintettel olyan évközi egyenlegjavító intézkedéseket tett, 
amelyek nagy biztonsággal garantálták e cél teljesíthetőségét.
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Makro mutatók tervezett előzetes tény (%)

GDP volumen változás (%) 0,9* 1,1

Infláció (%) 3,1* 1,7

Államháztartás hiány (EDP) a GDP %-ában - 2,7* - 2,4

Központi alrendszer bevételei (milliárd forint) 16 313,9 96,3

Ebből:

Gazdálkodó szervezetek befizetései (TAO, különadók, stb.) 1 451,3 79,4

Fogyasztáshoz kapcsolt adók (ÁFA, jöv., regisztr. adó) 4 286,9 94,6

Lakosság befizetései (SZJA, illeték, egyéb) 1 657,8 99,8

TB alapok bevételei 4 651,6 104,5

Elkülönített alapok bevételei 431,4 85,8

Kamatbevételek 93,2 142,2

Központi alrendszer kiadásai (milliárd forint) 16 155,6 107,5

Ebből:

Központi költségvetési szervek kiadásai 5 400,0 121,7

Helyi önkormányzatok támogatása 630,4 105,3

TB alapok kiadásai 4 651,6 104,5

Elkülönített alapok kiadásai 438,7 96,0

Kamatkiadások 1 237,2 103,3

Államadósság ráta (%) 79,8** 79,3***

A költségvetés teljesülésének főbb pénzügyi jellemzői 2013-ban 

Forrás: NGM, * 2013-2016 Konvergencia Program, ** 2012.12.31,
*** árfolyamhatást is figyelembe véve (anélkül 78,3%)
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A KT értékelése a 2014. I. félév költségvetési folyamatairól 
(1.)
Tanács megállapította, hogy 

•a költségvetés makrogazdasági alappályájában szereplő
mutatóihoz képest a növekedés tovább erősödik, részben a 
globális környezet, részben pedig a hazai gazdaság kedvező
folyamatai eredményeként; 
•a költségvetési törvényben kitűzött, GDP-arányosan 2,9 %-os EU 
módszertan szerinti  (EDP) hiány az első félévi gazdasági 
folyamatok, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak 
időarányos teljesítése alapján elérhető. A bevételi oldalon – a 
kedvező gazdasági folyamatok és az adórendszer stabilizálódása 
következtében – összességében nem látszanak jelentős 
kockázatok. A kiadási oldalon érvényesülnek a kormányzat 
korábban meghozott (például a nyugdíjrendszert, a 
gyógyszerkiadásokat érintő) strukturális intézkedései.
•A hiánycél tartásának feltétele, a kiadások feletti erős kontroll, 
azok növekedése összességében ne lépje túl az Országvédelmi 
Alapban lévő tartalékot. Kockázatot jelent, hogy az önkormányzati 
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A KT értékelése a 2014. I. félév költségvetési folyamatairól 
(2.)
Tanács megállapította továbbá, hogy 

•az államadósság GDP-arányos, előírt csökkenésében kockázatok 
vannak. A költségvetés jelentős új kiadási tételei – köztük az 
eredeti előirányzatokban nem szereplő részesedésvásárlások –
bár az EU módszertan szerinti hiányt nem, a pénzforgalmai hiányt 
és ezen keresztül az államadósságot növelik. E kiadásoknak az 
eredeti előirányzatot meghaladó teljesítését az Országvédelmi 
Alap fel nem használásával, vagy – a második félévi folyamatok 
alakulásától függően – más folyó kiadások visszafogásával, a 
kincstári számlaállomány szükséges mértékű csökkentésével, 
esetleg bevételek növelésével ellentételezni szükséges, mivel az 
államadósság csökkentésének egyéb lehetőségei lényegében 
kimerültek; 
•a 2013. évi és a 2014 I. félévi államháztartási, makrogazdasági 
folyamatok alapján változatlanul szükséges annak vizsgálata, hogy 
a Stab. tv. – államadósság csökkentésének ütemére vonatkozó –
2015-ben hatályba lépő módosítása milyen hatású a későbbi évek 
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A 2014. évi költségvetés időarányos teljesülése 
(milliárd forintban)

10

tervezett időarányos teljesítés (%)

Központi alrendszer bevételei 15 983,7 48,5

Ebből:

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 351,7 42,7

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4 316,7 46,2

Lakosság befizetései 1 701,0 50,7

TB alapok bevételei 4 848,8 51,8

Elkülönített alapok bevételei 437,6 52,8

Kamatbevételek 98,6 136,7

Központi alrendszer kiadásai 16 968,3 50,5

Ebből:

Központi költségvetési szervek kiadásai 6 428,2 52,0

Helyi önkormányzatok támogatása 779,2 53,3

TB alapok kiadásai 4 848,8 49,4

Elkülönített alapok kiadásai 460,9 41,8

Kamatkiadások 1 165,0 58,4
Forrás: NGM
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A növekedés 2013 tavaszától gyorsul, a 2014 első negyedéves adatok 
alapján az idei növekedés túlszárnyalhatja az előzetes várakozásokat

Forrás: KSH, KT Titkárság

GDP növekedés (év/év, %) és hozzájárulás a GDP változásához (%-pont)

Kormány 2014-
es növekedési 
várakozása a 
Konvergencia 
Programban

2,3%

12



A költségvetés makro-pályájában figyelembe vetthez képest nagyobb 
mértékében van növekedésben az egyszeri tényezőknek szerepe, ami a 
következő évek növekedési kilátásainak megítélésében óvatosságra int

Forrás: KT Titkárság

Hozzájárulás a 2014 első negyedévi 3,5%-os növekedéshez

Faktor Hozzájárulás a GDP-hez Q1-ben Előretekintve

Az építőipar év/év 25%-ot 
emelkedett, főként a 
kormányzati kereslet hatására

0,5%-pont (teljes építőipar) Az uniós finanszírozású
állami beruházás kevéssé
bővülhet tovább, a hazai 
finanszírozású állami 
építések viszont 
emelkedhetnek; a 
magánszektor beruházási 
aktivitása várhatóan 
továbbra is gyenge lesz

A feldolgozóipar 9,6%-kal nőtt 
év/év alapon, elsősorban az 
autóipari beruházások beinduló
termelésének köszönhetően

1,9%-pont (teljes feldolgozóipar) 2014 végén, 2015 elején 
kikerül a bázisból ez a 
kedvező hatás, a 
feldolgozóipar növekedése 
valószínűleg lelassul

A téli közmunkaprogram 
hatására 3,5%-kal emelkedett a 
közösségi fogyasztás

0,7%-pont (teljes kormányzati 
fogyasztás)

2014 végén, 2015 elején 
kikerül a bázisból ez a 
kedvező hatás, az állami 
fogyasztás növekedése 
valószínűleg lelassul 13



A foglalkoztatottság bővülése bizakodásra ad okot
Munkaügyi adatok (LFS, szezonálisan igazított, ezer fő)

Forrás: KSH, KT Titkárság 14

Az eredmény még 
akkor is     kedvező,   
ha  nem  zárható ki 
bizonyos mintavételi 
torzítás



Az infláció alacsony, értéke alulmúlja a legfrissebb előrejelzéseket is.  Ez 
a kiváló fejlemény a költségvetési bevételekre nézve azonban negatív 
kockázat.

Forrás: KSH, KT Titkárság

Különböző inflációs mutatók (év/év, %)

0,8%

Kormány 2014-
es inflációs 
várakozása a 
Konvergencia 
Programban
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A költségvetési bevételek jól teljesülnek, amiben valószínűleg szerepe 
van az on-line pénztárgépek bekötését követő fehéredésnek és az 
erőteljesebb ellenőrzésnek

Forrás: KSH, Konvergencia Program 2014. április, KT Titkárság

A  fogyasztási adó (pl. ÁFA, jövedéki adó) bevételek (4 né. gördülő, milliárd forintban)
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A költségvetés finanszírozása szempontjából kedvező fejlemény, hogy a 
felárak és a hozamok csökkenése folytatódott

Forrás: ÁKK, Reuters

A 10 éves államkötvény hozama (%)A CDS-felár alakulása (bázispont)



A konszolidált államadósság a GDP százalékában - az 
ENSZ régiós besorolása alapján - az EU országaiban 
2000-2015

18Forrás: EUROSTAT, Konvergencia Programok, Európai Bizottság
* előrejelzés



Az államadósság pályája a következő néhány évben várhatóan stagnál, a 
belátható távlatban azonban az atomerőmű beruházás befejezéséhez 
közeledve erőteljesen csökkenhet

Forrás: KT Titkárság, *Focus Economics elemzői konszenzus, 
az alternatív pályákban a növekedésen kívül minden paraméter változatlan

Államadósság a GDP arányában (%) Feltételezések

GDP*:
2014: 2,6%
2015-17: 2,2%
2018-: 2,3%

EUR/HUF árfolyam: 
308

Forint adósság 
aránya hosszú
távon: 2/3

Forint reálkamat 
hosszú távon: 2,8%

Deviza reálkamat: 
hosszú távon: 2,2%

Elsődleges 
egyenleg: +1,5%
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Forrás: Focus Economics elemzői konszenzus, KKE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária

A növekedési képesség erősítésének kulcsszerepe van, mert a jelenlegi piaci 
várakozások szerint az elkövetkező években a magyarországi növekedés 
elmaradhat a régiós átlagtól.

A GDP növekedése a KKE országokban (év/év, %)

Piaci előrejelzés a 
jelenlegi feltételekkel, a 
növekedési képesség 
erősödése nélkül
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A beruházások* a GDP-arányában (%)

Forrás: KT Titkárság, Eurostat; *szezonálisan igazított negyedéves adatok,
KKE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária

Strukturális probléma I., hogy a beruházási ráta – bár az állami beruhá-
zásoknak köszönhetően javul – nálunk a legalacsonyabb a régióban
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Forrás: EUROSTAT

Strukturális probléma II. Magyarországon nagyon magas az 
államháztartás összes kiadása, különösen régiós összevetésben

A konszolidált államháztartás kiadási főösszege (a GDP %-ában) 
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A Költségvetési Tanács makrogazdasági, államháztartási előrejelző
szerepének lehetőségei
A Tanács mai feladatai hangsúlyozottan az éves költségvetési folyamatokhoz, 
illetve azok megvalósulása értékeléséhez kapcsolódnak.
•a Tanácsnak az adott törvényi keretek között is megvan a lehetősége, hogy a 
középtávú tervezés fejlesztéséhez, a középtávú elképzelések jobb 
megalapozottságához, saját elhatározásból középtávú kitekintést készítsen, ehhez 
nincs szükség a törvény módosítására. Ez azonban most nem kötelező feladata a 
Költségvetési Tanácsnak, jelenleg az ilyen törekvései közvetetten és nem 
rendszeresen közreadott külön kivetítésekben valósulnak meg. Ezzel összhangban
�véleményében mindenkor tükröződnek azok a hatáskörében készített – középtávú
kitekintést is tartalmazó, a KT honlapján is rendszeresen közreadott – tanulmányok, 
amelyek az ÁSZ és az MNB hatáskörében, illetve a KT titkársága megbízása alapján 
makrogazdasági összefüggésekben külső kutatóintézetek készítenek. 2013-ban 
három, 2014-ben hat tanulmány készül, illetve továbbiak vannak – a hosszabb távú
előrejelzések módszertana tárgyában– előkészületben;
�a Tanács az éves költségvetéshez kapcsolódó véleményében és a Stab. tv.-ből 
következő hozzájárulása megalapozásában kockázat-elemzések sorát használja fel 
és ennek alapján, hosszabb távra is előretekintve alakítja ki álláspontját. 
•A Tanács törekvése az EU Bizottság elemzőképesség erősítése iránti elvárásaival is 
összhangban, hogy szükség esetén, külön is közreadjon előretekintő értékeléseket 
az államháztartás makrogazdasági alappályájának várható alakulásáról, illetve a 
középtávú költségvetési pozíciókról.
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