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A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYPÁLYA ALAKULÁSA

2017 2018 2019 2020

MNB szeptemberi 
Inflációs jelentés / 
Tény 

2,2 2,2 – 2,3 1,7 – 1,8 1,4 – 1,8

Törvényi előirányzat / 
Konvergenciaprogram 2,4 2,4 1,8 1,5
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MAGAS LEHET A PÉNZFORGALMI HIÁNY 2018-BAN

• A magas pénzforgalmi 
hiányt az uniós 
támogatások 
megelőlegezése, valamint 
a költségvetési szervek 
magas kiadása okozza.

• Az uniós támogatások 
megelőlegezése az ESA-
egyenleget nem érinti.

Forrás | MÁK

A KÖZPONTI ALRENDSZER KUMULÁLT 
PÉNZFORGALMI EGYENLEGE

2014-2018, milliárd forint
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AZ UNIÓS BEVÉTELEK TOVÁBBRA IS ALACSONYAK

• Az uniós bevételek 
érdemben elmaradnak 
várakozásunktól és az 
előirányzattól.

• A kifizetések többsége 
továbbra is előleg.

• A bevételek elmaradása 
és az előlegek kifizetése 
növeli a pénzforgalmi 
hiányt és a finanszírozási 
igényt. 

Forrás | ITM, MÁK, MNB

AZ UNIÓS KIFIZETÉSEK ÉS BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2018-
BAN

2017-2018-as adatok, milliárd forint



6 |

AZ ESA-HIÁNY ÉRDEMBEN ALACSONYABB A 
PÉNZFORGALMI DEFICITNÉL

• A kormányzati szektor 
ESA-hiánya 2018 első
félévében 14 milliárd 
forint, a GDP 0,1 
százaléka volt. 

• 2016-217-hez képest így 
is egyenletesebb lehet a 
hiány éven belüli 
kialakulása.  

Forrás | KSH

A KORMÁNYZATI SZEKTOR NEGYEDÉVES 
EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ EGYENLEGE

2014 – 2018, a GDP százaléka
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CSÖKKENŐ HIÁNYPÁLYA AZ ELŐREJELZÉSI HORIZONTON

• Az elsődleges egyenleg 
továbbra is pozitív 
maradhat.

• A kamatkiadások az 
előrejelzési horizonton 
folyamatosan 
csökkennek. 

Forrás | KSH, MNB

A KORMÁNYZATI SZEKTOR NEGYEDÉVES 
EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ EGYENLEGE

2012-2020, Az ábrán látható pontbecslés az Országvédelmi Alap törlését vagy felhasználását 
annak függvényében tételezi fel, hogy melyik esik közelebb a kormányzati hiánycélhoz, illetve 

a Konvergenciaprogramhoz.



8 |

OKTÓBERBEN ÉRDEMI ADATREVÍZIÓKAT KÖZÖLT A KSH

• 2017-ben emelkedett az 
ESA-hiány és a GDP, 
valamint csökkent az 
államadósság-ráta.

• 2018 első félévének 
ESA-egyenlege javult, 
míg az év végi 
pénzforgalmi hiánycél 
jelentős mértékben 
emelkedett.

Forrás | KSH

A 2018. OKTÓBER 2-I EDP-JELENTÉS FONTOSABB 
VÁLTOZÁSAI

Áprilisi   
EDP-adat

Októberi 
EDP-adat Változás

2017 ESA-egyenleg                   
(a GDP százaléka) -2,0% -2,2% -0,2%

2017 GDP (mrd Ft) 38183 38355 172

2017 adósságráta                 
(a GDP százaléka) 73,6% 73,3% -0,3%

2018 pénzforgalmi hiány 
terv (mrd Ft) -1458 -1968 -510
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JELENTŐSEN EMELKEDTEK A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK

Forrás | MNB
Éves szinten kumulált adatok

A MUNKÁT TERHELŐ ADÓBEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ VISZONYÍTVA 

5,7% 5,1% 8,1%
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ELFOGADÁSRA KERÜLT AZ ÚJ ADÓCSOMAG

• Az Országgyűlés július 20-án kisebb 
módosításokkal elfogadta a 2019-es 
költségvetési törvényt, valamint az 
adótörvények módosításáról szóló
törvényjavaslatot. 

• Az adócsomag főbb intézkedései:

o Tej áfa csökkentése

o Nyugdíjas munkavállalók adó-
és járulékterheinek részleges 
eltörlése

o A cigaretta-jövedékiadó
háromlépcsős emelése

o Munkahelyvédelmi Akcióterv 
célzott kedvezményeinek 
átalakítása

• Az adócsomag intézkedéseinek 
hatása közel egyenlegsemleges.

Forrás: NGM, MNB-számítás

Adónem Intézkedés Hatás

Gazdálkodó
szervezetek
befizetései

Társasági adó

A fejlesztési tartalék kereteinek 
10 milliárd forintra bővítése a 
jelenlegi 500 millió forintról

-7

Energiahatékonysági 
adókedvezmény bővítése a 
felújításokra

-2

Helyi iparűzési adó
A foglalkoztatás-növelési 
adóalapmentesség 
megszüntetése

3

Kisvállalati adó
Az árbevételi és mérlegfőösszeg 
határok emelése 0,5 milliárd 
forintról 1 milliárd forintra

-2

Fogyasztási,
forgalmi adók

Általános forgalmi adó Tej áfa mértékének csökkentése 
(ESL, UHT) -22

Pénzügyi tranzakciós 
illeték

Illeték-mentesség minden 
lakossági átutalás esetén 
tranzakciónként 20 ezer forintig

-2

Biztosítási adó A baleseti adó és biztosítási adó
összevonása 0

Jövedéki adó Cigaretta-jövedéki adó
háromlépcsős emelése 30

Munkát terhelő
adók és

járulékok

Munkát terhelő adók és 
járulékok

A nyugdíjas munkavállalók 
mentesítése egyes járulékok és a 
szociális hozzájárulási adó alól

-61

A béren kívüli juttatások 
rendszerének átalakítása 8
Egészségügyi hozzájárulás 
beolvasztása a szociális 
hozzájárulási adóba

8

Szociális hozzájárulási 
adó

Munkahelyvédelmi Akcióterv 
célzott kedvezményeinek 
átalakítása

19

Egyéb

Népegészségügyi 
termékadó

Az adómértékek 20 százalékos 
növelése, kedvezmény 
megszüntetése

10

Az alkoholtermékekre vonatkozó
termékkör bővítése 4

Magánszemélyek 75 
százalékos különadója

A különadó teljes kivezetése -1

Innovációs járulék
Az innovációs járulék esetében a 
KKV definíció meghatározásának 
változása

5

Összesen -11
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• A Munkahelyvédelmi Akcióterv nagymértékben átalakul:
• Több kategória megszűnik, helyette lesz egy új
• Változnak a kedvezményösszegek is

• A tartósan álláskeresők, az inaktívak, a pályakezdők, a legfeljebb 2 
gyermekes anyák számára új kategória: munkaerőpiacra lépők
• Megnyílik az út a korábban teljesen inaktívak támogatására
• Feltétel: a legutóbbi 9 hónapból legalább 6-ban nem dolgozott

• Az átlagos kedvezményezetti létszám (kb. 900 ezer fő) várhatóan 
jelentősen csökken

• A kedvezményösszeg két fronton emelkedik:
• A kedvezmények alapjának felső határa az eddigi 100 ezer forint 

helyett a tárgyévi minimálbér lesz
• Az 55 év felettiek és 25 év alattiak a kisebbik, 50 százalékos 

kedvezményt kapták, a munkaerőpiacra lépők két évig a 100 
százalékos kedvezményben részesülnek, a harmadik évben az 50 
százalékosban

• Az összesített költségvetési hatás 20 milliárd forintos egyenlegjavulás.

MAT KEDVEZMÉNYEK ÁTALAKÍTÁSA



12 |

• A juttatások három formája:
• Adómentes – csaknem teljesen megszűnik (bölcsődei, óvodai 

támogatás marad)
• Béren kívüli juttatások – SZÉP kártya marad, készpénz 

megszűnik
• Egyes meghatározott juttatások – csaknem teljesen megszűnik

(munkahelyi étkeztetés, reprezentáció és üzleti ajándék marad)
• A kedvezmények igénybevételének visszaesésével számolunk
• A különbség nagy részét a munkáltatók átadják bérként
• A költségvetési hatása pozitív, mert a munka adóterhelése 

magasabb, mint a cafetéria juttatásoké
• A bevételi többlet nagyban függ attól, mennyiben adják át a 

munkáltatók a felszabaduló bérköltségeiket

A CAFETÉRIA RENDSZER JELENTŐSEN SZŰKÜL
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A LAKOSSÁGI PAPÍROK A JÖVŐBEN IS FEDEZHETIK A 
FINANSZÍROZÁSI IGÉNYT

Forrás | MNB

A LAKOSSÁGI PAPÍROK KIBOCSÁTÁSA ÉS A PÉNZFORGALMI HIÁNY
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UNIÓS FORRÁSOK EFFEKTÍV FELHASZNÁLÁSA

• Lassan haladnak a számlás 
kifizetések és az 
előlegfelhasználás, ami 
korlátozza a Bizottság felé
benyújtható számlák 
mennyiségét. 

• Az effektív felhasználás 
emiatt idén csak 
kismértékben növekszik és 
2019-ben tetőzhet.

Forrás | MNB

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK EFFEKTÍV 
FELHASZNÁLÁSA

2017-re ténybecslés, 2018-2020 MNB prognózis
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ASD

Forrás | MNB

AZ ÚJ INFORMÁCIÓK HATÁSA A 2018. ÉV VÉGI GDP-ARÁNYOS ÁLLAMADÓSSÁGRA

AZ UNIÓS ELŐLEGEK FINANSZÍROZÁSI HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSÉT 
CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK

Új információk és intézkedések
Adósságrátára 
gyakorolt hatás

Uniós bevételek elmaradása Kedvezőtlen

Önkormányzatok és állami vállalatok korábban megkapott uniós 
előlegeinek KESZ-re utalása

Kedvező

Önkormányzatok és állami vállalatok csak a KESZ-re kaphatnak 
50 millió forintot meghaladó uniós előlegeket

Kedvező

Az előlegkifizetések visszafogása a kifizethető előlegek 
mértékének csökkentésén keresztül

Kedvező

Önkormányzati kötvény kibocsátása Kedvező

Korábban vártnál magasabb nominális GDP Kedvező
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AZ ADÓSSÁGRÁTA ÉS AZ ADÓSSÁG DEVIZAARÁNYA A TELJES HORIZONTON 
CSÖKKEN

• A szeptemberi Inflációs 
jelentés szerint változatlan 
árfolyam mellett az 
adósságráta idén 0,9
százalékponttal csökkenhet.

• Az uniós támogatások 
megelőlegezésének hatását 
kormányzati intézkedések 
tompítják.

• A devizaarány idén a GDP 20 
százaléka alá csökkenhet.

Forrás | MNB, KSH

AZ ÁLLAMADÓSSÁG ALAKULÁSA

2005-2020, 2018-tól MNB prognózis
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


