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ERTELMEZO SZOTAR 

<illamad6ss<ig mutat6 

<illamad6ss<ig-szab<ily 

eur6pai uni6s forr<is 

feliilr6l nyitott el6irany
zatok 

megalapozott el6irany
zat 
meghat<iroz6 el6ir<iny
zat 

reszben megalapozott 
el6ir<inyzat 
nem megalapozott el6i
r<inyzat 
al<it<imasztott el6ir<iny
zat 

teljesithet6 el6iranyzat 

kock<izatos el6ir<inyzat 

Az <illamad6ss<ig mutat6 olyan sz<izalekban kifejezett, egy 
tizedesig kerekitett hcmyados, amely sz<iml<il6j<iban az 
<illamh<iztart<is kiizponti alrendszerenek, az <illamh<iztar
t<is iinkorm<inyzati alrendszerenek, es a korm<inyzati szek
torba sorolt egyeb szervezetek egym<issal szembeni kiitele
zettsegek kiszuresevel sz<imitott (konszolid<ilt) ad6ss<ig<i
nak, nevez6jeben a nemzeti es region<ilis sz<iml<ik eur6pai 
rendszerer6l sz616 tan<icsi rendeletben meghat<irozottak 
szerint sz<imitott brutt6 hazai termeknek a Gst. szerinti 
erteke szerepel. 
Az Alaptiirveny 36. cikk (4) es (5) bekezdeseben foglaltak 
szerint az Orsz<iggyUles nem fogadhat el olyan kiizponti 
kiiltsegvetesr6l sz616 tiirvenyt, amelynek eredmenyekep
pen az <illamad6ss<ig meghaladn<i a teljes hazai iisszter
mek felet. Mindaddig, amig az <illamad6ss<ig a teljes ha
zai iissztermek felet meghaladja, az Orsz<iggyules csak 
olyan kiizponti kiiltsegvetesr6l sz616 tiirvenyt fogadhat el, 
amely az <illamad6ss<ig teljes hazai iissztermekhez viszo
nyitott ar<iny<inak csokkenteset tartalmazza. 
az Eur6pai Uni6 kiiltsegveteseb6l, az Eur6pai Gazdas<igi 
Terseg Eur6pai Union kivuli tag<illam<inak kiiltsegvetese
b6l, valamint a Sv<ijci Hozz<ij<irul<is programb6l sz<irmaz6 
forr<is [Aht. 2. § (1) bekezdes g) pontja] 
a kiizponti alrendszer azon - a kiiltsegvetesi tiirveny mel
lekleteben felsorolt - el6ir<inyzatai, amelyek teljesU!ese 
m6dosit<is nelkUI elterhet (felfele) az el6ir<inyzatt6l 
teljesithet6 es al<it<imasztott el6ir<inyzat 

A kiiltsegvetesi egyenlegcel betart<is<ira meghat<iroz6 ha
t<ist gyakorl6, a kiizponti alrendszer beveteli, illetve kiad<i
si f6iisszegenek 0,5%-<it eler6, vagy meghalad6 iisszegu 
el6ir<inyzatok, amelyek kiirenek kialakit<is<it tov<ibbi szu
r6k t<imogatj<ik. 
teljesithet6 es reszben al<it<imasztott el6ir<inyzat 

nem teljesithet6 es nem al<it<imasztott el6ir<inyzat 

az el6iranyzat kialakit<is<it dokument<il6 sz<imit<isok, ha
t<istanulm<inyok, strategia rendelkezesre <illnak; a szab<i
lyoz<isi h<ittere van, illetve biztositott 
az el6z6 evi tendenci<ikkal es v<irhat6 ertekkel a kialakf
tott el6ir<inyzat iisszhangban van 
nines szab<ilyoz<isi h<ittere, sz<imft<isi h<ittere, strategia, 
hat<istanulm<iny; nem teljesithet6 



Szolg6.latfiigg6 ell6.t6.sok A 40 ev jogosults6.gi id6vel rendelkez6 n6k reszere korha
t6.rt megel6z6en j 6.r6 nyugdfj. 

Tervezesi T6.jekoztat6 az 6.llamh6.ztart6.sert felel6s miniszter T6.jekoztat6ja a 
2013. evi kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat iissze6.llftas6.hoz 
sziikseges feltetelekr61 es az ervenyesftend6 kiivetelme
nyekr61 

N+2, N+3 szab6.ly Az N+2, N+3 szab6.ly a kiitelezettsegv6.llal6.s automatikus 
visszavon6.s6.nak szab6.lya. Az Eur6pai Bizotts6.g automa
tikusan visszavonja a kiitelezettsegv6.llal6.soknak azt a 
reszet, amelyre a tag6.llam nem nyujtott be elfogadhat6 
kifizetesi kerelmet a kiitelezettsegv6.llal6.s evet kiivet6 m6.
sodik, illetve harmadik ev vegeig. 

NSRK Nemzeti Strategiai Referenciakeret. A 2007-2013. kiiziitti 
uni6s kiiltsegvetesi peri6dusban a Struktur6.lis Alapok es a 
Kohezi6s Alap uni6s forr6.sait, valamint a hazai kiiltseg
vetesi t6.mogat6.sokat mag6.ban foglal6 keretprogram. 

PM Partnersegi Meg6.llapod6.s. A 2014-2020. kiiziitti uni6s 
kiiltsegvetesi peri6dusban haz6.nk rendelkezesere 6.116 uni-
6s es hazai t6.mogat6.sokat mag6.ban foglal6 t6.mogat6.si 
keret-meg6.llapod6.s. 
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VELEMENY 

Magyarorszcig 2014. evi kozponti 
koltsegveteserol szolo torvenyjavaslatrol 

' BEVEZETES 

Az Allami Sz6mvev6szekr6l sz616 2011. evi LXVI. tiirveny 5. § (1) bekezdese 
alapjan ellen6rzi a kiizponti kiiltsegvetesi javaslat megalapozottsagat, a beve
teli el6iranyzatok teljesithet6seget. A tiirvenyjavaslatnak meg kell felelnie az 
Alaptiirvenyben es a Magyarorszag gazdasagi stabilitasar61 sz616 2011. evi 
CXCIV. tiirvenyben (Gst.) meghatarozott kiivetelmenyeknek. 

Az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. torveny (Aht.) 22. § (6) bekezdese
ben foglaltak szerint az OrszaggyU!es a kozponti kiiltsegvetesr61 sz616 torveny
javaslatot az Allami Szamvev6szek (ASZ) es a Kiiltsegvetesi Tanacs (KT) vele
menyevel egyiitt targyalja meg. Az Asz ennek erdekeben a kozponti alrendszer 
el6iranyzatainak tervezeset vegz6 szerveknel ellen6rzest vegzett, amely alapjan 
kialakitotta velemenyet a kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslatr6l. 

A velemenyadcishoz kapcsolodo ellenorzes celja: 

• annak ertekelese volt, hogy Magyarorszag 2014. evi kiiltsegveteser61 sz616 
tiirvenyjavaslat beveteli es kiadasi el6iranyzatai megalapozottak-e; 

• a 2015-2017. evekre kialakitott iranyszamok kidolgozottak-e; a tiirvenyja
vaslat megalapozottsag<it a tervezesnel alkalmazott m6dszerek, hatterszami
tasok, hatastanulmanyok, valamint az allami feladatrendszer es a szaba
lyoz6k javasolt m6dositasai biztositjak-e; 

• teljesiiltek-e a Tervezesi Tajekozat6ban megfogalmazott kiivetelmenyek, to
vabba a Szell Kalman tervekben szerepl6 megtakaritasi el6frasok; a tervezett 
kiadasok a kiizfeladatok ellatasahoz sziikseges forrasokat teljes kiiriien tar
talmazzak-e; 

• a beveteli es kiadasi el6iranyzatok a kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslathoz melle
kelt makrogazdasagi el6rejelzeseket is figyelembe veve megalapozottak es 
teljesfthet6ek-e; a kiiltsegvetesi javaslat iisszeallitasa megfelel-e a jogszabalyi 
el6irasoknak; 

• szamitasba vettek-e az EU tagsag penzti.gyi, gazdasagi hatasait, a helyi on
kormanyzatok tamogatasai megalapozottak-e, az Alaptiirvenyben es a Gst.
ben foglaltak alapjan ervenyesiil-e az allamad6ssag-szabaly. 

A velemenyadcis jogi alapjcit az Allami Sz6mvev6szekr6l sz616 2011. evi 
LXVI. tiirveny 5. §-anak (1) bekezdeseben, valamint az Aht. 22. §-anak (6) be
kezdeseben foglaltak kepezik. 
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A torvenyjavaslatot a velemenyezeshez keszftett M6dszertan1 alapjan ertekel
ttik, amely tartalmazza a beveteli es kiadasi el6iranyzatok min6sfteseinek 
meghatarozasat. 

A min6sftesi kateg6riak a k6vetkez6k: 

1. megalapozott (teljesfthet6 es alatamasztott), 

2. reszben megalapozott (teljesfthet6 es reszben alatamasztott), 

3. nem megalapozott (nem teljesfthet6 es nem alatamasztott). 

Az el6iranyzatok eseteben felmertilhetnek ktilonfele koekazatok. Koekazatos az 
el6iranyzat, ha nines szabalyozasi hattere, nines szamftasi hattere, nines stra
tegia, hatastanulmany, illetve az el6iranyzat nem teljesfthet6. 

A bevetelek eseteben a megalapozottsag mindket feltetele ertelmezhet6, viszont 
a kiadasoknal azok alatamasztottsagar6l mondunk velemenyt. Alatamasztott
nak min6stil az el6iranyzat, ha a kialakftasat dokumental6 szamftasok, hatas
tanulmanyok, strategia rendelkezesre allnak, valamint a szabalyozasi hattere 
megvan, illetve biztosftott. Teljesfthet6 az el6iranyzat, ha az el6z6 evi tendenci
akkal es a varhat6 ertekkel a kialakftott el6iranyzat osszhangban van. Alap
esetben koekazatosnak tekintend6 az el6iranyzat, ha nem megalapozott. 
Ugyanakkor a torvenyjavaslatban bemutatott makrogazdasagi palya, illetve 
az egyes gazdasagi mutat6szamok varakozasokt6l elter6, kedvez6tlen alakula
sa koekazatot jelenthet az altalunk egyebkent megalapozottnak, illetve reszben 
megalapozottnak min6sftett el6iranyzatok teljestilese eseteben is. 

Magyarorszag 2014. evi k6ltsegvetesi torvenyjavaslata 16 883,1 Mrd Ft kiadasi, 
tovabbCi 15 958,4 Mrd Ft beveteli f66sszeggel szamol. Ellen6rzestink - a M6d
szertanban foglaltakkal 6sszhangban es az U.j el6iranyzatokat is figyelembe ve
ve - a beveteli f66sszeg 93,6%-ara es a kiadasi f66sszeg 88,6%-ara terjedt ki. A 
min6sftes az ellen6rzesbe bevont meghataroz62 el6iranyzatokra, azokra ktil6n
ktil6n (aldmenkent, illetve dmenkent) t6rtent meg. A beveteli es kiadasi 
el6iranyzatok megalapozottsaganak, a beveteli el6iranyzatok 
teljesfthet6segenek megftelese a rendelkezesre all6 dokumentumok, 
informaci6k alapjan, elemzesi m6dszerekkel tortent. 

Ertekelestink soran a torvenyjavaslatban szerepl6 gazdasagi mutat6szamokat, 
az NGM alta! rendelkezestinkre boesatott 2013. evi varhat6 ertekeket, illetve a 

1 M6dszertan Magyarorszag koltsegveteser61 sz616 torvenyjavaslat velemenyezeset 
megalapoz6 ellen6rzeshez. (2012.) 
2 A M6dszertan szerint meghataroz6 a beveteli, illetve kiadasi eloiranyzat, ha annak 
osszege a kozponti alrendszer beveteli, illetve kiadasi f66sszegenek 0,5%-at eleri, azon
ban a meghataroz6 el6iranyzatok korenek kialakitasanal tovabbi parametereket is al
kalmazunk, melyek a k6vetkez6k: 1. a targyevr61 sz616 koltsegvetesi torvenyben meg
hatarozott, feliilr61 nyitott el6iranyzatok, 2. gazdasagi mutat6k alakulasat6l val6 fiig
ges (gazdasagi novekectes, belfoldi felhasznalas, fogyasztas, arfolyam, inflaci6), 3. Asz 
kockazatossagra vonatkoz6 velemenye 3 evre visszamenoleg es a jelzett kockazat a tel
jesites soran igazol6dott. 



BEVEZETES 

2013. ev els6 het, illetve nyolc h6napjanak teljesitesi adatait es az az alapjan 
megitelesunk szerint varhat6 i:isszegeket vettuk figyelembe. A ti:irvenyjavaslat
ban megjelen6 el6iranyzatok kialakftasa, az azokat alatamaszt6 szamitasok az 
altalanos indokolas melleklete szerinti gazdasagi mutat6szamok alapjan ti:ir
tentek. E mutat6k alapjan ertekeltiik az egyes el6iranyzatok megalapozottsa
gat. 

Az Asz 2012. elejet6l monitoring tevekenyseget folytat, melynek celja, hogy 
nyomon ki:ivesse a ki:iltsegvetesi folyamatokat. Az Asz e tevekenysege kereteben 
a Magyar Allamkincstart6l (Kincstar) es a Nemzeti Ado- es Vamhivatalt6l 
(NA V) bekert adatok es munkaanyagok alapjan folyamatosan ertekeli a fo
lyamatokat, az els6 felevet ki:ivet6en azok alakulasar6l elemzest keszft a KT re
szere. Az elemzesben foglaltakat a velemenyunk kialakitasa saran is hasznosi
tottuk. 

Az ellen6rzes saran sulyponti kerdeskent kezeltiik, hogy az Asz ti:irvenyi ki:itele
zettsegenek teljesitesevel tamogassa a megalapozott di:inteshozatalt, azaz az 
Orszaggyules az Alapti:irvenyben es a Gst.-ben meghatarozott ki:ivetelmenyek
nek megfelel6 ki:iltsegvetesi ti:irvenyt fogadhasson el. Az ellen6rzes megallapita
sai segftik a ki:iltsegvetes tervezesert felel6s intezmenyeket es szervezeteket a 
megalapozott ki:iltsegvetesi tervek elkeszfteseben, annak erdekeben, hogy Ma
gyarorszag ki:izponti ki:iltsegvetese kiegyensulyozottabb legyen es megfeleljen a 
Gst. es az uni6s m6dszertan szerinti allamad6ssagra es hianyra vonatkoz6 mu
tat6knak. 

11 
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Az Aht. 13. § (1) bekezdese ertelmeben a Korm6.nynak m6.rcius 31-ig kellett 
meghat6.roznia a gazdas6.gpolitika- es penzugypolitika f6 ir6.nyait (ad6politika, 
kiiltsegvetesi politika, hi6.nycel), amely megtiirtent. Emellett az 6.prilisi 
konvergencia program (KP) reszletesen tartalmazta a korm6.nyzat kiizept6.vu 
(2013-2016. evek) gazdas6.gpolitikai elkepzeleseit, a kiiltsegvetes-politika celjait 
es a fenntarthat6 fejl6dest biztosft6 ad6ss6.gp6.ly6.t. 2013 junius6.ban az 
Orsz6.ggyules egyenlegjavft6 intezkedesekr61 (ad6emelesek), a Korm6.ny pedig 
fejezeti z6.rol6.sokr61 diintiitt a hi6.nycel tart6.sa erdekeben. Az intezkedesek 
ad6beveteleket erint6 resze augusztusban lepett hat6.lyba. A 2014. evi 
kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat a gazdas6.gi niivekectes merteket illet6en lenyeges 
v6.ltoz6.st nem, de az iisszetev6k tekinteteben sz6.mottev6bb elmozdul6.st jelez a 
KP-hoz kepest, a hi6.nycel 3% alatt tart6.sa es csiikken6 ad6ss6.gp6.lya mellett. 

Az NGM a Tervezesi T6.jekoztat6t es Utemtervet hat6.rid6re elkeszftette es 
megkiildte az erintetteknek az Aht. 13. § (2) bekezdeseben foglalt feladat6.nak 
teljesftese erdekeben. A fejezetek es az Alapok a Tervezesi T 6.jekoztat6ban 
meghat6.rozott reszletezettseggel, augusztus 30-6.ig megkiildtek a kiiltsegvetesi 
adataikat az NGM-nek. Ezt kiivet6en, szeptember 13-6.n az NGM uj 
makrogazdas6.gi p6.ly6.t (amelyben a Tervezesi T6.jekoztat6ban riigzftett 
gazdas6.gi niivekedes, infl6.ci6, 6.rfolyam mutat6kat is megv6.ltoztatta) bocs6.tott 
rendelkezesre. Az uj makrogazdas6.gi p6.lya alapj6.n az erintettek ujra terveztek 
az el6ir6.nyzatokat. 

A tiirvenyjavaslat iissze6.llft6.sa, szerkezete az Alaptiirvenyben es a Gst.-ben 
meghat6.rozottaknak, valamint az 6.11amad6ss6.g-szab6.lynak es az 
6.11amh6.ztart6.sr61 sz616 jogszab6.lyok el6fr6.sainak megfelel. Rendelkezik 
tov6.bb6. a tartalekokr61, azon be!Ul az Orsz6.gvectelmi Alapr61. 

Az Asz 13080 sz6.mu Magyarorsz6.g 2012. evi kiizponti kiiltsegvetese vegrehaj
t6.s6.nak ellen6rzeser61 cfmu jelentes alapj6.n meg6.11apfthat6, hogy a Szell K6.1-
m6.n Tervek megval6sul6.sa sor6.n tiibb struktur6.1is v6.ltoz6.s tiirtent. Az NGM 
t6.jekoztat6.sa alapj6.n a 2014. evre vonatkoz6an U.j intezkedesre, 6.talakft6.sra a 
SzeJI K6.lm6.n Tervvel kapcsolatban nem keriil sor, csak azok 6.thuz6d6 hat6.sa 
ervenyesul. Magyarorsz6.g 2014. evi kiizponti kiiltsegveteser61 kesziilt tiirveny
javaslat 6.ltal6.nos indokol6.sa alapj6.n a 2014. evi kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat 
tervezesekor figyelembe vettek a Szell K6.lm6.n Terv el6z6 evekben elert eredme
nyeit is. 

Az Aht. 22. § (3) bekezdes b) pontja ertelmeben a Korm6.nynak a kiizponti 
kiiltsegvetesr61 sz616 tiirvenyjavaslat indokol6.s6.ban kell bemutatnia a 
kiiltsegvetesi evet kiivet6 h6.rom ev v6.rhat6 el6ir6.nyzatainak keretsz6.mait f6bb 
csoportokban. A 2014. evi kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat indokol6.s6.nak 
mellekletei felv6.zolj6.k a makrogazdas6.gi p6.ly6.t es bemutatj6.k a kiiltsegvetesi 
el6ir6.nyzatokat f6bb csoportok szerinti bont6.sban a 2015-2017. evekre 
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Az ASZ-nak nem feladata a torvenyjavaslat reszet kepez6 makrogazdasagi 
progn6zis (Progn6zis) ertekelese. Ezert az egyes makrogazdasagi feltetelek 
teljesiileset61 fiigg6 beveteli el6iranyzatok (pl. altalanos forgalmi ad6) es 
kiadasi el6iranyzatok (pl. nyugdijkiadasok) kapcsan az Asz csak azt 
ellen6rizte, hogy ezeknek az el6iranyzatoknak a torvenyjavaslatban 
meghatarozott ertekei osszhangban allnak-e a Progn6zisban szerepl6 
becslesekkel (pl. a nyugdijakat a tervezett inflaci6val azonos mertekben 
terveztek-e meg). Termeszetesen az Asz sem hagyhatja figyelmen kiviil, hogy a 
makrogazdasagi folyamatoknak a Progn6zist61 elter6 alakulasa kockazatot 
jelent egyes koltsegvetesi bevetelek es kiadasok teljesithet6segere. Ezen 
kockazatok kezeleset a tartalekok kapcsan ertekeljiik. 

A 2014. evr61 sz616 torvenyjavaslat az allamhaztartas kozponti alrendszerenek 
hianyat 924,8 Mrd Ft-ban allapitja meg, ezen bel iii a ket TB Alap egyenlege 
0 Mrd Ft. Az ELKA hianya 23,4 Mrd Ft. A kozponti alrendszer 2014. evi tervezett 
hianya 12%-kal alacsonyabb a 2013. evi m6dositott hiany osszegenel 
(1050,8 Mrd Ft). 

A kozponti koltsegvetes tervezett hianyaval osszefiiggesben a Kincstari Egyseges 
Szamla folyamatos likviditasanak biztositasara a 2014. evi finanszirozasi 
elkepzelesek szamszakilag kimunkaltak, alatamasztottak. 

2013. I-VIII h6napjaban az allamhaztartas kozponti alrendszerenek 
penzforgalmi hianya 961,1 Mrd Ft, ami 14,2%-kal haladja meg az eves eredeti 
el6iranyzatot, a szeptemberben m6dositott el6iranyzatnak (1050,8 Mrd Ft) a 
91,5%-a. Az els6 nyolc havi deficit a kozponti koltsegvetes 1230,7 Mrd Ft-os 
hianyanak, valamint az elkiilonitett penzalapok 63,2 Mrd Ft-os es a 
tarsadalombiztositasi alapok 206,4 Mrd Ft-os szufficitjenek egyenlegeb61 
ad6dik. A kiadasi oldal teljesiilese lenyegeben megfelel az id6aranyosnak, a 
bevetelek tobb mint 6 szazalekponttal maradtak el az id6aranyos teljesitest61. 
A kiadasok es bevetelek osszehasonlitasakor azonban figyelembe kell venni, 
hogy azok egymashoz kepest id6beli elcsuszassal teljesiilnek. A Kormany 
varakozasai szerint december h6napban jelent6s tobbletbevetellel szamolhat a 
koltsegvetes, amely hozzajarul az eves hiany elvart szinten tartasahoz. 

A beveteli oldalnal a 2014. evi tervezes alapjat szolgal6 b<izisev tekinteteben 
sziikseges kiemelni, hogy a 2009-t61 megfigyelhet6 ad6struktura aranyeltol6das 
tovabb folytat6dott. Az ad6terheles a jovedelemtipusu ad6k fel6l attol6dott a 
fogyasztasi tipusu ad6k fele. Az ad6beszedes hatekonysaganak novelese 
erdekeben tett intezkedesek nem hoztak a vart tobbleteredmenyt a 
penztargepek on-line bekotesenek bevezeteseb6l ad6d6 hatarid6 m6dositasa 
miatt, ezek beepitese a koltsegvetesbe jelent6sen novelte egyes ad6nemek 2013. 
evi bevetelei teljesiilesenek kockazatat. 

2013. I-VIII. h6napjaban a kozponti koltsegvetes beveteleinek f66sszege a 
tavalyi ev hasonl6 id6szakahoz kepest alacsonyabban teljesiilt. A bevetelek 
id6aranyos elmaradasat els6sorban a gazdalkod6 szervezetek befizetesei, 
valamint a fogyasztashoz kapcsolt ad6k alacsony teljesiilese okozta. 

A Munkahelyvedelmi Akci6terv kereteben 2013-t61 bevezetett kisvallalkozaso
kat segit6 U.j ad6nemeket (kisad6z6k teteles ad6ja (KATA) es kisvallalati ad6 
(KIVA)) az el6zetes varakozasokkal szemben lenyegesen kevesebb ad6z6 valasz-
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totta. Ennek ki:ivetkezteben ezen a jogcfmen jelent6s elmarad6.s tapasztalhato. 
Azonban a teljes ki:iltsegvetes szintjen ez nem jelent kock6.zatot, mivel a keve
sebb 6.tlepes miatt ti:ibben fizetnek t6.rsas6.gi adot (TAO), egyszerfisftett v6.llal
kozoi adot (EVA), illetve szoci6.1is hozz6.j6.rul6.si adot es szemelyi ji:ivedelemadot 
(SZJA). A gazd6.lkodo szervezetek befizetesei ki:iziil a kisv6.1lalati adokon tul- a 
b6.zisev penziigyi teljesiileset figyelembe veve - a hitelintezeti j6.radek, a j6.tek
ado, a b6.nyaj6.radek es az energiae116.tok ji:ivedelemadoja el6ir6.nyzat 2013. evi 
teljesiilese hordoz kock6.zatot. A hitelintezeti j6.radek eseteben az alacsonyabb 
teljesiilest az U.n. 6.rfolyamg6.t rendszer kihaszn6.lts6.g6.nak v6.rtn6.1 alacsonyabb 
szintje okozza.3 A b6.nyaj6.radek merteke 2013. augusztus elsejet61 megv6.ltozott 
(kulcsemeles), ami az els6 felevben megmutatkozo id6ar6.nyos bevetel elmara
d6.st kis mertekben kompenz6.lja. Az energiae116.tok ji:ivedelemadoj6.n6.1 a b6.zis
evi alacsonyabb v6.rhato teljesiileshez hozz6.j6.rul, hogy az energiaszektort erin
t6 egyeb intezkedesek (pl. rezsicsi:ikkentes, b6.nyaj6.radek emeles) hat6.sa mer
sekli az adoalapot. 

A forgalmi tfpusu adokn6.1 az AFA, a ji:ivedeki ado es a penziigyi tranzakcios il
letek (PTI) bevetelek egyar6.nt jelent6sen elmaradtak 2013-ban az el6ir6.nyzot
tol. Az AFA 2013. evi v6.rhato bevetele- a tervezettnel alacsonyabb fogyaszt6.s
bol, illetve az adobeszedes hatekonys6.gjavul6.s6.t szolg6.lo intezkedesek elmara
d6.s6.bol adodoan - elmaradhat az el6ir6.nyzattol. Az eves teljesiiles javft6.sa er
dekeben a penziigyi tranzakcios illeteknel a penzforgalmi szolg6.ltatokat (kive
ve Kincst6.r) egyszeri befizetesre kiiteleztek (75,0 Mrd Ft) es az adokulcsokat 
emeltek. A t6.vki:izlesi adotetelek emelesere keriilt sor 2013. augusztus 1-jetol. Az 
intezkedesek ki:ivetkezteben a b6.zis oldali kock6.zatok mersekl6dtek. 

A kor6.bbi evekhez kepest az adobevetelek megalapozotts6.ga tekinteteben 
kedvez6 v6.ltoz6.s, hogy nem megalapozott adobevetelt a ti:irvenyjavaslat nem 
tartalmaz. A 2014. evr61 szolo ki:iltsegvetesi ti:irvenyjavaslat adobefizeteseit 
megalapozo jogszab6.lyi hatter azonban hi6.nyos, az adoti:irvenyek ji:iv6 evet 
erint6 modosft6.sai nem kesziiltek el, azokat az Orsz6.ggyuleshez (OGY) meg 
nem nyujtott6.k be. Minderre es a fennmarado kock6.zatokra tekintettel - a 
ki:iltsegvetes adobeveteleinek 52,6%-a megalapozott, 47,4%-a reszben 
megalapozott (KATA, KIVA, PTI, AFA, t6.vki:izlesi ado). A reszben megalapozott 
adobevetelek eseteben az adobevetelek egy meghat6.rozott resze tartalmaz 
kock6.zatot, ami azt jelenti, hogy az adobevetelek el6ir6.nyzatai kiili:inbi:iz6 
mertekben alulteljesiilhetnek. Az alulteljesiiles merteket ti:ibb tenyez6 (pl. a 
v6.rtn6.1 alacsonyabb b6.zis) befoly6.solhatja. Az egyes adobevetelek eseteben 
jelentkez6 i:isszegszeru kock6.zatok 6.ltalunk becsiilt i:isszeget az 1. sz. melleklet 
tartalmazza. 

A KATA es KIVA eseteben az NGM 2014-re jelent6s letsz6.mfelfut6.ssal sz6.mol, 
ami a b6.zisevi folyamatok tiikreben kock6.zatot hordoz. Sziikseges megjegyezni, 
hogy a KATA es a KIVA kapcs6.n 6.ltalunk jelzett bevetelkieses- a 2013. evhez 
hasonloan - a teljes kiiltsegvetes szintjen pozitiv kock6.zatot jelent. A PTI 2014. 
evi 269,4 Mrd Ft-os el6ir6.nyzata a 2013. evre v6.rhato erteknel (288,2 Mrd Ft) 
alacsonyabb, de az el6ir6.nyzat az adotetelek kor6.bbi teljesiilesenek ismerete-

3 A teljes kiiltsegvetes szintjen nem jelent kockazatot, mivel a bevetelkiesest a lakasepi
tesi tamogatasi jogcimen megjelen6 alacsonyabb kifizetes kompenzalja. 
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ben kockazatos. A tavkozlesi ado teljesU!ese a kulcsemelessel osszefl'igg6 tapasz
talatok hianyab61 ad6d6an kockazatos. A 2014. evi 3000,1 Mrd Ft-os penzfor
galmi AFA beveteli eloiranyzat szamftasanal a vasarolt fogyasztas novekedese
b61 ad6d6an 8,6%-os beveteli novekedest varnak, mig a makrogazdasagi palya 
szerint a vasarolt fogyasztas foly6 aron csak 4,5%-kal no. Emellett a ti:irvenyja
vaslat nem veszi teljes koruen figyelembe a 2013. evi beveteli elmaradas 2014. 
evi bevetelre gyakorolt hat6.s6.t. Emiatt az AFA beveteli elmarad6.s kockazata a 
2014. evre 150,0 Mrd Ft-ra tehet6. Ugyanakkor a kockazatokat mersekelheti, 
hogy a penztargepek on-line bekotese most mar egesz evben hozza azt a ti:ibb
letet, amelynek a feleves hat6.sat 95,0 Mrd Ft-ra becsiiltek. 

A kozponti kOltsegvetes meghataroz6 kozvetlen kiadasi eloiranyzatainak 
98,3%-a megalapozott es 1,7%-a reszben megalapozott (az el6iranyzatok 
osszege alapj6.n szamolva). (2. sz. melleklet) 

Megalapozottak a vallalkozasok foly6 t6.mogatasai, a lakastamogatasok, az 
6.llam altai vallalt kezesseg es viszontgarancia, a kormanyzati rendkfviili 
kiadasok, a garancia es hozz6.jarulas a tarsadalombiztosftasi ellcitasokhoz es a 
nemzetkozi elszamolasok kiadasainak eloiranyzatai. 

Reszben megalapozott a szocialpolitikai menetdfj tamogatas, az egyeb 
koltsegvetesi kiadasoknak, valamint a Nemzeti Csaladi es Szocialpolitikai 
Alapnak (NCSSZA) egy-egy eloiranyzata, tovabba a peres iigyek. A reszben 
megalapozott minosftes indoka az, hogy a kifizetesek jogszab6.lyi alapjcit 
jelent6 torvenym6dosftasok meg nem kesziiltek el, valamint- az NCSSZA adott 
el6ir6.nyzatat kiveve -a h6.tterszamftasok hianyosak. 

A 2014. evi kozponti kOltsegvetes tervezett kiad6.si foosszegenek 56,4%-a 
(9528,2 Mrd Ft) feliilr61 nyitott kiad6.si el6ir6.nyzat, amely a tervezett hianycel 
betart6.sa szempontjab61 kockazatot jelent. A kock6.zatot csokkenti, hogy az 
el6z6 evi tapasztalatok alapjan ezeknek az eloiranyzatoknak a teljesftese 
jelentosen nem haladta meg az eloiranyzatot, egyes esetekben az alatt maradt. 

Az allami vagyonnal kapcsolatos bevetelek 34,5%-a megalapozott, 65,5%-a 
reszben megalapozott. A kiad6.sok 75,4%-a megalapozott, 24,6%-a reszben 
megalapozott. 

Az allami vagyonnal kapcsolatos bevetelek kapcs6.n kiemelend6, hogy a 
ti:irvenyjavaslat szerint a Frekvencia haszn6.lati jog erteke eloiranyzat osszege 
120,0 Mrd Ft. Az eloiranyzat osszeget alatamaszt6 hivatalos dokumentum nem 
alit rendelkezesre. A frekvenciahasznosftasb61 ered6 bevetelek reszben 
megalapozottak, azonban az elmult idoszak tapasztalatai alapjan 
teljesfthetoek. 

Csak reszben megalapozott a NET Zrt. altai vegrehajtott ingatlanvasarl6.sok 
(37,0 Mrd Ft) el6ir6.nyzata is. Az NFM frasbeli tajekoztatasa szerint ,a NET Zrt. 
iigyfelkorenek jelentos kibovftese erdekeben sziikseges intezkedesek kidolgozasa 
a Nemzeti Fejlesztesi Miniszteriumban jelenleg folyamatban van", azonban 
j6vahagy6.sa meg nem tortent meg. 

Az allami vagyon reszet kepez6 Nemzeti FOldalappal (NFA) kapcsolatos bevete
lek es kiadasok foosszegei megalapozottak, szamftasokkal alatamasztottak. 
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A kozponti koltsegvetes 2014. ev vegere tervezett adossaga 
(23 024,3 Mrd Ft4) a 2013. ev vegere tervezett ad6ss6.got (22 110,7 Mrd Ft) 4,1%
kal haladja meg. A devizaad6ss6.g erteke5 2014-ben a kibocs6.t6.sok es lejaratok 
figyelembevetelevel 1,9%-kal csi:ikken a 2013-as v6.rhat6 8962,5 Mrd Ft-r6l 
8788,9 Mrd Ft-ra. Ez a 2014. ev vegere tervezett ki:iltsegvetesi ad6ss6.g 38,2%-a, 
amely arany megfelel az 6.llamad6ss6.g-kezelesi strategia deviza-reszaranyra 
vonatkoz6, a 2013. utani evekre tervezett max. 45%-os r6.t6.j6.nak. A 2014. ev 
vegi tervezett forintad6ss6.g 6.llom6.ny a 2013. ev vegi v6.rhat6 6.llom6.ny6.hoz 
(13 080,5 Mrd Ft) kepest 14 083,3 Mrd Ft-ra no, amely 7,6%-os ni:ivekedesnek 
felel meg. 

A ti:irvenyjavaslatban szereplo makrogazdasagi palya alapjan a 2014. ev vege
re tervezett GDP-aranyos, az 6.rfolyamhat6.s kiszuresevel szamolt allamados
sag merteke a Gst.-ben foglaltaknak megfeleloen csi:ikkeno trendet ki:ivet, igy 
az 6.llamad6ss6.g-szab6.ly ervenyesul. (Az 6.llamad6ss6.g-mutat6 v6.rhat6 erteke 
a 2013. ev vegen 77,4%, a 2014. ev vegen 76,9%.) 

A kozponti koltsegvetes finanszirozasanak tervezesenel a legnagyobb bi
zonytalansagi tenyezonek az egyeb finanszirozand6 tetelek ki:izt megjeleno EU 
transzferek egyenlege szamit, amely evek 6ta problemat jelent. A progn6zisok 
ri:ivid idon belUI beki:ivetkez6, akar 100,0 Mrd Ft-os v6.ltoz6.sa jelentos kockaza
tot jelent az 6.llamad6ss6.g-kezeles sz6.m6.ra, mivel kikenyszeritheti a finansziro
zas v6.ltoztat6.s6.t akar kedvezotlen piaci ki:irU!menyek ki:izi:itt is. A finansziroz6.
si terv az EU transzferek eseteben 2014-re 0 Ft egyenleggel szamol. 

Az ad6ss6.g- es ki:iveteskezeles kamatkiadasi el6ir6.nyzatai a 2014. evre i:issze
sen 1165,0 Mrd Ft-ot tartalmaznak, ebbol a devizaban fenn6.ll6 ad6ss6.g es ki:i
vetelesek kamatkiadasi eloiranyzata 332,1 Mrd Ft (az el6z6 ev el6ir6.nyzat6.nak 
101,2%-a), a forintban fenn6.ll6 ad6ss6.g es ki:ivetelesek kamatkiadasi eloirany
zata 833,0 Mrd Ft (az el6z6 ev el6ir6.nyzat6.nak 90,9%-a). A kamatkiadasok 
2014. evi v6.rhat6 i:isszege eleri a tervezett nominalis GDP 3,8%-at. A 
kamatkiadasok az el6z6 evhez kepest csi:ikkennek, a 2013. ev vegere tervezett 
i:isszegnek (1244,4 Mrd Ft)6 v6.rhat6an 93,6%-0.t erik el. A fejezet kiadasai es be
vetelei sz6.mit6.sokkal al6.t6.masztottak es teljesithetoek. 

Az ellenorzi:itt fejezetek beveteli es kiadasi el6ir6.nyzatai teljes ki:iruen 
megalapozottak. 

Szemelyi juttatasokra a fejezetek a 2014. evre 1708,3 Mrd Ft el6ir6.nyzatot ter
veztek, mely az el6z6 evi el6ir6.nyzathoz viszonyitva 178,1 Mrd Ft-tal (11,6%
kal) ni:ivekedett els6sorban ti:irvenyi el6ir6.sok (feladatb6vU!es, pedag6gus elet
palya model! bevezetese stb.) miatt. 

A fejezetek kockazataik csi:ikkentese erdekeben i:isszesen 4,7 Mrd Ft i:isszegu tar
talekot kepeztek. Nem tervezett fejezeti tartalekot 8 fejezet (HM, BM, NGM, 
NAV, NFM, KOM, KSH, MTA). 

4 Az NGM 2013. szeptember 26-6n rendelkezesre bocs6tott sz6mit6sai alapj6n 
5 Az AKK Zrt. altai rendelkezesre bocs6tott finanszfroz6si tervek alapj6n 
6 Az AKK Zrt. adata 
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Fejezeti kezelesu el6ir6.nyzatokra 9 fejezet (OGY, KIM, ME, VM, BM, NGM, NFM, 
EMMI, UF) az el6z6 evihez kepest jelent6sebb iisszegu tiibbletkiad6.st tervezett 
tiirvenyi el6fr6.sok alapj6.n es a szakmapolitikai feladatok figyelembevetelevel. 
Az el6ir6.nyzott tiibbletkiad6.s 71,0%-a az Uni6s fejlesztesek fejezetnel 
jelentkezett. Ennek mintegy 80 sz6.zalek6.t az EU-t6l sz6.rmaz6 bevetelek 
finanszfrozz6.k. 

A 2007-2013. kozotti unios koltsegvetesi periodus Nemzeti Strategiai Re
ferenciakeretehez (NSRK) kapcsol6d6 uni6s t6.mogat6.saib6l 97%-ot kiitelezett
seg v6.llal6.ssal' lekiitiittek. Az NSRK programjaira a tiirvenyjavaslat a 2014. ev
re 1787,9 Mrd Ft kiad6.st tartalmaz, amely az el6z6 evi 1354,5 Mrd Ft-ot 32,0%
kal haladja meg. (A kiad6.sokb6l 327,9 Mrd Ft kiiltsegvetesi t6.mogat6.s, amely 
18,3%-nak felel meg.) A 2014. evi el6ir6.nyzatok tervsz6.mai megalapozottak. A 
vegrehajt6.s szempontj6.b6l ugyanakkor kock6.zatot hordoz az NSRK kereteben 
szerz6dessellekiitiitt uni6s forr6.soknak a 2013. evinel sz6.mottev6en magasabb 
iisszegu 2014. evi tervezett felhaszn6.16.sa, mivel a kor6.bbi evekben a felhaszn6.
l6.s akadozott. Az alacsonyabb felhaszn6.16.s kock6.zat6.nak minimaliz6.16.sa er
dekeben az NGM sz6.mos intezkedest (egyeztetesek, szab6.lyoz6.s m6dosft6.sai, 
intezkedesi tervek) tett. A giirdiilekenyebb felhaszn6.16.st segfti a kiiltsegvetesi 
tiirvenyjavaslatban az UF fejezetben megjelen6 EU Oner6 Alap 30,0 Mrd Ft-os 
forr6.sa. Megjegyzend6, hogy a tervezettnel kisebb merteku felhaszn6.16.s a 2014. 
evi kiiltsegvetes szempontj6.b6l megtakarft6.st jelentene. A VM fejezetben megje
len6, Uj Magyarorsz6.g Videkfejlesztesi Program (UMVP) kereteben a kiitelezett
segv6.llal6.sok ar6.nya a rendelkezesre 6.ll6 keret 94,1 o/o-6.ra niivekedett 2013 ju
lius6.ig. Az fgy lekiitiitt uni6s keretek 2014. evi felhaszn6.16.s6.ra a tiirvenyjavas
lat 224,5 Mrd Ft kiad6.si el6ir6.nyzatot tartalmaz, amelyb6l 60,6 Mrd Ft-os a 
t6.mogat6.s. A Hal6.szati Operatfv Program (HOP) 2014-ben h6.rom tengelyhez 
kapcsol6d6an teljesft kifizeteseket, iisszesen 2512,8 M Ft ertekben. 

A 2014-2020 kozotti programozcisi periodusban a Partnersegi Meg6.lla
pod6.s (PM) kereteben reszesiil haz6.nk tiibb uni6s alap forr6.saib6l. A tervezhet6 
teljes heteves keret 6477,6 Mrd Ft, amely nem tartalmazza az EMVA es az ETHA 
forr6.sait8

• A PM al6.fr6.s6.ra - a programok tervdokumentumaival egyiitt- el6-
rel6.that6lag 2014. elejen keriil sor. A PM-hez kapcsol6d6, a 2014-2020 kiiziitti 
kohezi6s politikai operatfv programok kereteben felhaszn6.lhat6, az UF fejezet
ben megjelen6 2014. evi kiad6.sok iisszege 47,6 Mrd Ft. Az uj programok kiad6.si 
el6ir6.nyzat6.nak tervezese a kor6.bbi peri6dus els6 evenek mint6.j6.ra tiirtent 
(f6kent technikai jellegu kiad6.sok megtervezesevel), tekintve, hogy az uni6s 
szab6.lyoz6.si norm6.k hi6.ny6.ban a kapcsol6d6 hazai jogszab6.lyok megalkot6.
sa meg nem tiirtent meg. A PM videkfejlesztesre fordfthat6 forr6.sai a VM feje
zetben keriiltek megtervezesre az Uj Videkfejlesztesi Program (Uj VP) el6ir6.nyza
tain6.l. A 2014-2020-as programoz6.si id6szakban a Magyarorsz6.g rendelkeze
sere 6.ll6, 7 eves keretiisszeg 3071,0 M eur6 (910,8 Mrd Ft). 2014-re 25,0 Mrd Ft
ot (a keretiisszeg 2,7o/o-6.t) terveztek kiad6.skent (ebb6l 30%-os a hazai t6.rsfi
nanszfroz6.s, iisszegszeruen 7,5 Mrd Ft 2014-ben). 

'Tamogatasi dontessel illetve szerz6deskotessel. 
8 Az Eur6pai Uni6 meg nem kozolte az ezekre vonatkoz6 adatokat. 
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Az elkiilonitett cillami penzalapok (ELKA) jiiv6 evi kiiltsegveteset 
461,4 Mrd kiadas es 438,0 Mrd Ft bevetel mellett 23,4 Mrd Ft hiannyal tervez
tek. A 2014. evi kiadasok 5,2%-kal magasabbak a 2013. evi eredeti tiirvenyi 
el6iranyzathoz kepest, mig a 2014. evi tervezett bevetelek 1,5%-kal emelked
nek. A tervezett hiany a Nemzeti Foglalkoztatasi Alap (NEFA) 50,0 Mrd Ft-os 
hianyanak es a Kiizponti Nuklearis Penziigyi Alap (KNPA), Nemzeti Kulturalis 
Alap (NKA) es a Kutatasi es Technol6giai Innovaci6s Alap (KTIA) tiibbleteinek 
ered6je. Az ELKA kiiltsegvetesi terve teljesfthet6, bevetelei es kiadasai megala
pozottak. 

A Tcirsadalombiztositcisi Alapok 2013. evi varhat6 egyenlege az eredetileg 
tervezett ,nullszald6ssal" szemben, iisszesen 29,9 Mrd Ft tiibblet. A szufficit az 
Egeszsegbiztositas Alapnal varhat6, oka az egeszsegiigyi hozzajarulas es 
biztositotti egeszsegbiztositasi jarulek magasabb szinten tiirten6 teljesiilese, ami 
reszben az egyenlegcel betartasara iranyul6 2013. evkiizi intezkedesek eredme
nye, reszben a gazdasagi szerepl6k tervezett61 elter6 magatartasanak kiivet
kezmenye. A Nyugdijbiztositasi Alap evkiizben keletkez6 tiibbletenek rendezeset 
a 2013. evi Kvtv. m6dositasaval elfogadta az Orszaggyi'.iles! A tiirvenyjavaslat 
a Tarsadalombiztositasi Alapok kiiltsegveteset erint6en a 2014. evben is ,null
szald6s" egyenleget tartalmaz. Az Alapok 2014. evi tervezett 4848,8 Mrd Ft ki
adasi es beveteli f6iisszege 4,2%-kal magasabb, mint a 2013. evi tiirvenyi el6i
ranyzat. A beveteli oldalon folytat6dik az ad6k es hozzajarulasok aranyanak 
niivelese es a kiiltsegvetesi tamogatasok merseklese. A kiadasok a tervezett inf
laci6nak es az allomanyvaltozas altai indokolt merteknek megfelel6en emel
kednek. 

A Nyugdijbiztositcisi Alap kiadasi es beveteli f6iisszege 2964,6 Mrd Ft, a 
2013. evi eredeti el6iranyzatoknal4,1o/o-kal magasabb. A tiirvenyjavaslat 2,4% 
inflaci6kiivet6 nyugdijemelessel, valamint a szolgalatfiigg6 ellatasok szamotte
v6 niivekedesevel szamol. A beveteleknel a szocialis hozzajarulasi ado es a 
biztositotti nyugdijjarulek teszi ki az iisszes bevetel 98,6%-at, es ezeket tiibb be
vetelcsiikkent6 (KATA-, KIVA kiir b6viilese, csaladi ad6kedvezmeny jarulek ter
here val6 kiterjesztese) es bevetelniivel6 (brutt6 keresettiimeg 4,8%-os emelese, 
jarulekfizetes fels6 hatar megszunesenek egyhavi 6.thuz6d6 hatasa) intezkedes 
erinti. Ezek varhat6 hatasara szamitasokat keszitettek. Az Ny. Alap bevetelei es 
kiadasai megalapozottak. 

Az 'Egeszsegbiztositcisi Alap kiadasi es beveteli f6iisszege 1884,2 Mrd Ft, a 
2013. evi eredeti el6iranyzatoknal 4,4%-kal magasabb. Az Alap bevetelei kii
ziitt az ad6- es jarulekbevetelek emelkednek, mig a kiiltsegvetesi tamogatasok 
mersekl6dnek. A kiadasi f6iisszeg 4,4%-os emelese miigiitt a penzbeli ellatasok 
0,8%-os, a termeszetbeni e116.tasok el6iranyzatainak pedig 6,3%-os b6vitese all. 
A GYED igenybevetelenek b6viilesevel es TES csiikkenesevel szamoltak, azon
ban a kapcsol6d6 jogszabalyvaltozasok meg nem alltak rendelkezesre. A 
gy6gyszertamogatasokra 5,0%-kal, mig a gy6gyit6-megel6z6 ellatasokra 5,8%
kal terveznek tiibbet, mint a 2013. evre. Megterveztek az egeszsegiigyi dolgoz6k 
beremelesenek fedezetet, a nyugdij mellett tovabb dolgoz6k penzellatast helyet-

'A Kvtv. 25. §-a (20) bekezdessel egeszD.lt ki a T/12100 szamu torvenym6dosftassal 
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tesit6 jiivedelem-kiegeszitest es 30,0 Mrd Ft jut fejlesztesre. Az E. Alap bevetelei 
es kiad6.sai megalapozottak. 

A helyi onkormcinyzatok 2014. evi finansziroz6.sa a megv6.ltozott iinkor
m6.nyzati feladatell6.t6.shoz igazod6an tiirtenik. Az 6.talakult finansziroz6.si 
struktura tov6.bbi ,finomhangol6.s6.ra" keriil sor. A tervezes vonatkoz6.s6.ban a 
feladatfinansziroz6.sra val6 6.t6.116.s a jiiv6 evt61 v6.rhat6. Az iinkorm6.nyzatok 
t6.mogat6.s6.ra a kiizponti kiiltsegvetes a 2014. evre 703,6 Mrd Ft-ot, a 2013. evi 
643,3 Mrd Ft-n6.1 9,4%-kal nagyobb iisszeget biztosit. A tervezett el6ir6.nyzatok 
v6.ltoztat6.sa jogszab6.lyokkal megalapozott. Nem 6.11 rendelkezesre azonban ar
ra vonatkoz6 inform6.ci6, az egy eves tapasztalat hi6.nya miatt, hogy az el6i
r6.nyzatok elegseges t6.mogat6.st biztositanak-e a b6.zisevben es a 2014. evben 
az iinkorm6.nyzatok kiitelez6 feladatainak e116.t6.s6.ra. Az ellen6rziitt 
578,7 Mrd Ft iisszegu el6ir6.nyzat 93,1 o/o-a (538,5 Mrd Ft) megalapozott, 6,9%-a 
(40,2 Mrd Ft) reszben megalapozott. 

A tiirvenyjavaslat kozponti tartal«)kaib61 a rendkiviili korm6.nyzati intezke
desekre szolg6.16 tartalek (RKI) 2014. evi 120,0 Mrd Ft iisszegu el6ir6.nyzata 
megalapozott. A tartalek a 2013. evi el6ir6.nyzatn6.1 20,0%-kal, a tiirvenyi m6-
dositott el6ir6.nyzatn6.!,'0 illetve a 2013. evi v6.rhat6 felhaszn6.16.s iisszegenel 
13,2%-kal magasabb. 

Az Orsz6.gvedelmi Alap 100,0 Mrd Ft iisszegu el6ir6.nyzata reszben megalapo
zott. Ezt az indokolja, hogy bar az egyes el6ir6.nyzatok megalapozotts6.ga le
nyegesen javult, de a tiirvenyjavaslat indokol6.s6.ban nem mutatt6.k be, hogy 
az Orsz6.gvectelmi Alap mertekenek meghat6.roz6.s6.n6.1 milyen jellegu es mer
teku kock6.zatokkal sz6.moltak. 

Az Alap el6ir6.nyzat6.t a tiirvenyjavaslatban foglaltak alapj6.n szeptember 30-ig 
nem lehet felhaszn6.lni. Azt kiivet6en akkor haszn6.lhat6 fel, ha a 2014. evre 
tervezett hi6.ny - a felhaszn6.lni kiv6.nt tartalekiisszeg figyelembe vetelevel -
nem haladja meg a GOP 2,9%-0.t. 

Kock6.zatot jelent, hogy a tervezett EOP szerinti hi6.ny 2013. evben 3% kiiriili, 
2014. evben pedig mindiissze 0,1 sz6.zalekponttal marad el a 3,0%-os eur6pai 
uni6s- es a Gst-ben is megfogalmazott- kiivetelmenyt61. A Gst. szerinti 2014. 
evi GOP ar6.nyos 6.11amad6ss6.g tervezett csiikkenese a 2013. evihez kepest 
mindiissze 0,5 sz6.zalekpont. Ez azt jelenti, hogy a v6.rtn6.1 meg alacsonyabb 
infl6.ci6, vagy az iinkorm6.nyzati hi6.ny es ad6ss6.g, illetve az egyeb korm6.nyza
ti szervek ad6ss6.g6.nak a becsiiltnel kismertekben nagyobb erteke is megakad6.
lyozhatja az 6.11amad6ss6.g-szab6.ly ervenyesiileset. 

10 Magyarorsz6.g 2013. evi kiizponti kiiltsegveteser6l sz6!6 2012. evi CCIV. tv. m6dosit6.
s6.r6l sz6!6 T/12100. sz6.mu tiirvenyjavaslat, amely az RKI 2013. evi 100,0 Mrd Ft iissze
gfi el6ir6.nyzat<it 6,0 Mrd Ft-tal niiveli 
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1. A KOLTSEGVETESI TORVENYJAVASLAT FO IIUNYAI 

1.1. A 2014. evi koltsegvetesi tervezes osszhangja a jogszabalyi 
eloirasokkal 

Az Aht. 13. §-a ertelmeben a Kormanynak marcius 31-ig kell meghataroznia a 
gazdasagpolitika- es penziigypolitika f6 iranyait (ad6politika, kiiltsegvetesi 
politika, hianycel), amely megtiirtent. Emellett az aprilisi KP reszletesen 
tartaimazta a Kormany kiizeptavu (2013-2016. evek) gazdasagpolitikai 
elkepzeleseit, a kiiltsegvetes-politika celjait es a fenntarthat6 ad6ssagpalyat. az 
Orszaggyu.les 2013 juniusaban egyenlegjavit6 intezkedesekr61 (ad6emelesek), a 
Kormany pedig fejezeti zarolasokr61 diintiitt a hianycel tartasa erdekeben. Az 
intezkedesek ad6beveteleket erint6 resze augusztusban lepett hatalyba. A 2014. 
evi kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat a gazdasagi niivekedes merteket illet6en 
lenyeges valtozast nem, de az iisszetev6k tekinteteben szamottev6bb 
elmozdulast jelez a KP-hoz kepest a hianycel 3% alatt tartasa es csiikken6 
ad6ssagpalya mellett. Ezen rulmen6en a tiirvenyjavaslat a f6bb 
makrogazdasagi parameterek (inflaci6, arfolyam) tekinteteben lenyeges 
elterest mutat az NGM altai juliusban a fejezetek reszere kiadott kiiltsegvetesi 
Tervezesi Tajekoztat6hoz kepest. 

Az Aht. 22. § (3) bekezdesenek b) pontja ertelmeben a Kormanynak a kiizponti 
kiiltsegvetesr61 sz616 tiirvenyjavaslat indokolasaban kell bemutatnia a 
kiiltsegvetesi evet kiivet6 harom ev varhat6 el6iranyzatainak keretszamait f6bb 
csoportokban. A 2014. evi kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat indokolasa a 
makrogazdasagi palyat a 2015-2017. evekre felvazolja, es bemutatja a 
kiiltsegvetesi el6iranyzatokat f6bb csoportonkent. 

1.2. A kozponti alrendszer hianya 
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2013. I-VIII h6napjaban az allamhaztartas kiizponti alrendszerenek 
penzforgalmi hianya 961,1 Mrd Ft, ami 14,2%-kal haladja meg az eves eredeti 
el6iranyzatot, a szeptemberben m6dositott el6iranyzatnak (1050,8 Mrd Ft) a 
91,5%-a. Az els6 nyolc havi deficit a kiizponti kiiltsegvetes 1230,7 Mrd Ft-os 
hianyanak, valamint az elkiiliinitett penzalapok 63,2 Mrd Ft-os es a 
tarsadalombiztositasi alapok 206,4 Mrd Ft-os szufficitjenek egyenlegeb61 
ad6dik. A kiadasi oldal teljesiilese lenyegeben megfelel az id6aranyosnak, a 
bevetelek tiibb mint 6 szazalekponttal maradtak el az id6aranyos teljesitest61. 
A kiadasok es bevetelek iisszehasonlitasakor azonban figyelembe kell venni, 
hogy azok egymashoz kepest id6beli elcsuszassal teljesiilnek. A Kormany 
varakozasai szerint december h6napban jelent6s tiibbletbevetellel (pl. 
frekvenciahasznalati jogosultsag ertekesiteseb61 szarmaz6 mintegy 
100,0 Mrd Ft iisszegu bevetel, a penziigyi tranzakci6s illetek juniusban el6irt -
negy iitemben tiirten6 - befizetes haromnegyed resze, az energiaellat6k 
jiivedelemad6ja es a tarsasagi ad6 jelent6s resze) szamolhat a kiiltsegvetes, 
amely hozzajarul az eves hiany elvart szinten tartasahoz. 
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Az elkiili:inftett allami penzalapok (ELKA) szufficitjehez a kiadasokat (228,8 
Mrd Ft) jelent6sen meghalad6 befizetesek (292 Mrd Ft) jarultak hozza. Mindket 
TB Alap pozitfv egyenleggel zarta az ev els6 nyolc h6napjat. A Nyugdfjbiztosf
tasi Alapnal (Ny. Alap) 142,4 Mrd Ft szufficit keletkezett, amely a szociU!is hoz
zajarulasi ad6, valamint az egyeb jarulekok tU.Iteljesiilesere vezethet6 vissza. Az 
Egeszsegbiztosftasi Alap (E. Alap) 64 Mrd Ft-os ti:ibbletet egyreszt az egeszseg
iigyi hozzajarulas es az egyeb bevetelek cfmen az id6aranyost meghalad6 mer
teku befizetesek, masreszt a kiadasok (pl. termeszetbeni ellatasok) id6aranyos 
e16iranyzatt61 va16 elmaradasai okoztak. 

A tulzott hiany eljaras megsziintetese erdekeben sziikseges intezkedesekr61 sz616 
·1259/2013. (V. 13.) Korm. hatarozata alapjan a Kormany az iranyftasa ala tar
toz6 fejezetek e16iranyzatainak zarolasat, jogszabaly alapjan nem zarolhat6 
el6iranyzat eseteben pedig csi:ikkenteset rendelte el. Emellett a 2013. ev soran 
az Orszaggyules ti:ibb olyan jogszabalyt fogadott el, amelyek vegrehajtasa a 
tervezett hiany- es ad6ssag alakulasara hatassal van. Az egyes ki:izteherviselesi 
ki:itelezettseget el6fr6 ti:irvenyek m6dosftasar61 sz616 2013. evi CXXIII. ti:irveny a 
ki:iltsegvetesi hianycel biztos megtartasat celozta ti:ibb ad6emeles (banyajara
dek, maganszemelyek kamatji:ivedelme, penziigyi tranzakci6s illetek, tavki:izlesi 
ad6) bevezetesevel. A ti:irveny rendelkezeseinek egy resze 2013 augusztusat61, 
egy resze pedig 2014. januar 1-t611ep eletbe. 

2013 szeptembereben megti:irtent a 2013. evi ki:iltsegvetesi ti:irveny ujabb m6do
sftasa, amely a 2013. evi hi<iny m6dosftott el6iranyzatanak (879,8 Mrd Ft) 171 
Mrd Ft-os (es ez altai az ad6ssag ugyanilyen merteku) ni:ivekedeset jelenti. A to
vabbi 84,0 Mrd Ft kiadasi e16iranyzatot erint6, hianyt n6ve16 m6dosftas forrasa 
az Orszagvedelmi Alap. Az intezkedesek nyoman a 2013. evi penzforgalmi hi
any el6iranyzata 1050,8 Mrd Ft-ra m6dosult. 

A 2014. evi ki:iltsegvetesr61 sz616 ti:irvenyjavaslat az allamhaztartas ki:izponti al
rendszerenek hianyat 924,8 Mrd Ft-ban allapftja meg, a ket TB Alap egyenlege 
0 M Ft. Az ELKA hianya 23,4 Mrd Ft. A 2013. evi ki:iltsegvetesi ti:irveny m6dosf
tasa alapjan a ki:izponti alrendszer 2014. evi hianya 12,0%-kal alacsonyabb a 
2013. evi m6dosftott hiany i:isszegenel. 

1.3. A kozponti alrendszer adosscigcinak es az cillamadosscig
mutatonak az alakulcisa 

A ki:izponti ki:iltsegvetes (egyben a ki:izponti alrendszer) brutt6 ad6ssaga 2013. 
jUlius vegeig a 2012. ev vegi 20 720,1 Mrd Ft-r61 8,4%-kal, 22 474,2 Mrd Ft-ra 
n6tt. A ni:ivekedesen bel iii a devizaad6ssag allomanya 863,3 Mrd Ft-ot tesz ki, a 
forintad6ssag allomanya 1071,5 Mrd Ft-ot. Az i:inkormanyzati ad6ssagatvalla
las i:isszege 2013-ban elerte az 584,4 Mrd Ft-ot. 

A 2014. ev vegere a kozponti alrendszer adossciga eleri a 
23 024,3 Mrd Ft-ot11

, amely a 2013. ev vegere prognosztizalt ad6ssagot 
(22 110,7 Mrd Ft) 4,1 o/o-kal haladja meg. 

11 Az NGM alta! 2013. 09. 26-an rendelkezesre bocsatott szamftasok alapjan 
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Az AKK Zrt. altai tervezett ad6ssag erteke elter torvenyjavaslatban megadott er
tekt6l. Az elteres oka az NGM tajekoztatasa alapjan, hogy a Gst. szerinti kozponti 
alrendszer ad6ssaga az AKK Zrt. ad6ssagan kiviil magaban foglalja az allam ne
veben keletkeztetett egyeb ad6ssagot is, illetve az korrigaland6 az el6finansziro
zasnak min6siil6 tetelekkel, tovabba a kozponti koltsegvetesi szervek ad6ssaga
val. 

A kiiltsegvetes es az allamad6ssag finanszirozasa szempontjab61 2014-ben le
nyeges megoldand6 feladat a lejar6 5,4 Mrd eur6 (1603,3 Mrd Ft) devizaad6s
sag refinanszirozasa. A devizaad6ssag a 2014-es kibocs<itasok es lejaratok fi
gyelembevetelevel a 2013-as varhat6 8962,5 Mrd Ft-r61 2014-ben 
8788,9 Mrd Ft-ra csi:ikken (1,9%-kal). Ez a 2014. ev vegere tervezett ki:iltsegvetesi 
ad6ssag (23 024,3 Mrd Ft) 38,2%-a, amely arany megfelel az Allamad6ssag
kezelesi strategia12 deviza-reszaranyra vonatkoz6, a 2013. utani evekre tervezett 
max. 45%-os r<itajanak. 

2014-ben jelent6sen emelkedik a lejar6 es ezert refinanszfrozand6 forintad6ssag 
nagysaga. A forintad6ssag a 2013. ev vegi varhat6 allomanyahoz 
(13 080,5 Mrd Ft) kepest a 2014. ev vegi tervezett allomany 14 083,3 Mrd Ft-ra 
n613

, amely 7,6%-os ni:ivekedesnek felel meg. 

A ki:izponti kiiltsegvetes finanszfrozasanak tervezesenel a legnagyobb bizonyta
lansagi tenyez6nek az egyeb finanszfrozand6 tetelek ki:izt megjelen6 nett6 EU 
transzferek egyenlege szamft. Az uni6s finanszfrozas beerkezesi id6pontjanak 
bizonytalansaga evek 6ta problem<it jelent. A progn6zisok ri:ivid id6n be!Ul be
k6vetkez6, akar 100,0 Mrd Ft-os valtozasa jelent6s kockazatot jelent az allam
ad6ssag-kezeles szamara, mivel kikenyszerftheti a finanszfrozas valtoztatas<it 
akar kedvez6tlen piaci ki:irU!menyek ki:izi:itt is. Az AKK Zrt. 2013. evi finanszfro
zasi terveben (az NGM progn6zis alapjan) a nett6 EU transzferek pozitfv egyen
lege 223,0 Mrd Ft-tal csi:ikkentette volna az eves nett6 finanszfrozasi igenyt. Az 
EU transzfer progn6zis ev ki:izbeni romlasa ki:ivetkezteben azonban a 2013. 
szeptemberi finanszfrozasi tervben az ev vegi varhat6 egyenleg mar negatfv (-
198,2 Mrd Ft), amelynek ki:ivetkezteben a targyevben 421 Mrd Ft-tal no meg az 
eredetileg tervezett finanszfrozasi igeny. A finanszfrozasi terv az EU transzferek 
eseteben 2014-re 0 Ft egyenleggel szamol. 

A ki:iltsegvetesi ti:irvenyjavaslat alapjan a 2014. ev vegere tervezett cillam
adosscig mutato mertt~ke csokkeno trendet kovet, fgy megfelel a Gst.
ben foglaltaknak. 

Az allamad6ssag GOP aranyos csi:ikkenese - a kedvez6 GOP ni:ivekedesi prog
n6zis es mas, ad6ssagkezelest erint6 tenyez6knek ki:iszi:inhet6en - 0,3%-kal le
het kedvez6bb a KP-ben 2014-re el6re jelzett 77,2%-nal. 

12 2012. december 18-an elfogadott strategia. 
13 Az AKK Zrt. finanszirozasi terve alapjan. (Az NGM 2013. szeptember 26-an 23 024,3 
Mrd Ft-ban jelolte meg az AKK Zrt. 2014. ev vegere tervezett ad6ssagat, a novekedes 
okakent a deficitszam korrigalasat je!Olte meg) 
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Az allamad6ssag-szab6ly teljesiilesenek jelent6segere val6 tekintettel az al6b
biakban bemutatjuk a mutat6 szamftasahoz hasznalt f6bb adatokat es a mu
tat6 ertekenek alakulasat. 

Az allamadossag-szabaly ervenyesuleset alatamaszto adatok 

2013. ev vegen 2014. ev vegen v6.r-
v6.rhat6 hat6 

GOP foly6 6.ron (Mrd Ft) 29 203,0 30 629,1 

Real GOP niivekedes %-ban 0,9 2,0 

Allamh6.ztart6.s kiizponti a!- 22 063,0 22 976,7 
rendszerenek ad6ss6.ga, Gst. 
szerinti korrekci6kkal 

6nkorm6.nyzati alrendszer 456,0 456,0 
konszolid6.lt ad6ss6.ga Mrd Ft 

Korm6.nyzati szektorba sorolt 113,7 163,4 
egyeb szervezetek konszolid6.lt 
ad6ss6.ga 

Konszolid6.lt 6.llamad6ss6.g er- 22 595,7 23 559,1 
teke Mrd Ft-ban 

Allamad6ss6.g/GOP 77,4% 76,9% 

Forras: Ki.iltsegvetesi ti.irvenyjavaslat es az NGM altai szeptember 26-an rendel
kezesre bocs<itott megalapoz6 szamftasok. 

A Gst. 5. §-a szerinti, a kormany altai az allamad6ssag feliilvizsgalatar61 az el
s6 felev utan keszftend6 dokumentum nem alit rendelkezesre. 

A ji.iv6 evi ad6ssagcel (az arfolyamhatas kiszuresevel szamolt GOP aranyos al
lamad6ssag csi.ikkenese) teljesiilesere a targyevben beindult kedvez6 gazdasagi 
folyamatok, a real GOP ni.ivekedes kedvez6en hathatnak, azonban a 
ki.iltsegvetes penzforgalmi hianyanak aiakulasa, a devizaad6ssag 
<iterteke16dese, az egyeb finanszfrozand6 tetelek, a vartnal alcsonyabb inflaci6 
es a nemzetki.izi folyamatok hatasai az ad6ssagcel teljesiileset befolyasolhatjak. 

2. A KOZPONTI KOLTSEGVETES KOZVETLEN BEVETELI ELOIIUNYZA

TAI 

A beveteli oldalnal a 2014. evi tervezes alapj<it szolga16 bazisev tekinteteben 
sziikseges kiemelni, hogy a 2009-t61 megfigyelhet6 ad6struktura aranyelto16das 
tovabb folytat6dott. Az ad6terheles a ji.ivedelemtfpusu ad6k fel61 atto16dott a 
fogyasztasi tipusu ad6k fele. A fogyasztasi ad6k sulya 2014-ben az i.isszes beve
telen beliil 58,5%, ami a 2013. evi e16iranyzatnal 0,5 szazalekponttal maga
sabb. A gazdalkod6 szervezetek befizetesenek aranya 18,4%-ra csi.ikken a ba
zisevi el6iranyzathoz kepest (19,6%), mig a lakossag befizeteseinek aranya a 
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bazisevi 22,4%-r6123,1%-ra n6. A gazdalkod6 szervezetek es a lakossagi befize
tesek, valamint a fogyasztashoz kapcsolt ad6k alakulasat a 2009-2014. evek
ben a k6vetkez6 diagram mutatja be. 

M 

5 000 

4 500 

3 500 

2 500 

1 

T 1000 

i 

500 

0 

I __ 

Ado es ad6jellegu bevetelek alakulasa 2009- 2014 

4286,9 4302,7 

2009. telj. 2010. telj. 2011. telj. 2012. telj. 2013. evi 2013. €vi 2014. evi 
e16ir. v3rhat0 el6ir.terv. 

Forras: Magyar Allamkincstar, NGM 

~· Gazdc'i!kod6 
szervezetek 
befizet€sei 

II Fogyasztc'ishoz . 
kapcsoltad6k 

""lakossitg 
befi zet€sel 

A fenti diagram alapjan j6l megfigyelhet6 az AFA Ciltalanos kulcsanak tobb 
lepcs6ben- 20%-r6l 27%-ra- t6rten6 emelese (2009. julius 1-jet6l 25%, 2012. 
januar 1-jet6l 27%). A fogyasztasi ad6k koltsegvetesen beliili aranyanak 
jelent6s emelkedesehez a 2012-tol bevezetett tavkozlesi ad6b6l, valamint a 
2013-tol bevezetett penziigyi tranzakci6s illetekb6l, biztosftasi ad6b6l szarmaz6 
bevetelek jarultak hozza. Az SZJA tisztan egykulcsos rendszere a szuperbrutt6 
kivezetesevel 2013-t6l val6sult meg, azonban a klasszikus progresszfv ad6zast 
mar 2011-tol felvaltotta a 16%-os ad6kulcs, tovabb<'i lenyeges valtozast 
jelentett a csaladi kedvezmenyek jelent6s novelese. Ezek hatasara 2011-ben a 
szemelyi j6vedelemad6 bevetel jelent6sen csokkent. Az SZJA bevetelek 
trendvonalaban 2012-tol megfigyelhet6 emelkedest a minimalber novelese, 
valamint az ad6j6vafras es az egyes kedvezmenyek kivezetese okozza, melyek 
eredmenyekent az ad6alap szelesedett. A gazdalkod6 szervezetek befizetesenek 
aranya az elmiilt evekben kis mertekben valtozott. A 2013. evre tervezett 
jelent6s bevetel novekedes elmaradasat a kisad6k bevezetesevel kapcsolatos 
varakozasok kesedelme okozza. 

A kiil6nad6k 2010-tol torten6 sorozatos bevezetese ad6szerkezet valtozasahoz 
vezetett, ami egyiitt jart a jovedelemtfpusii ad6bevetelek csokkenesevel. 
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Ajovedelemtfpusu ad6k es a kiilonad6k alakuhisa 2009-2014 
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* Agazati kiilonad6k: hitelintezeti jaradek, energiaad6, energiaell6t6k jovedelemad6ja, 
penzugyi szervezetek kii!Onad6ja, egyes agazatokat terhel6 kiilonad6, kozmuad6, 
tavkozlesi ad6, penzugyi tranzakci6s illetek, biztosftasi ad6 

Forras: Magyar Allamkincstar, NGM 

A TAO bevetel ki:iltsegvetesen beluli reszaranya 2010-tol az 500 M Ft ad6alapig 
alkalmazhat6 10%-os ad6kulcs altalanos bevezetesevel csi:ikkent. A szemelyi 
ji:ivedelemad6 trendvonalaban a fentiekben kifejtett hatasok mutatkoznak 
meg. Ugyanakkor a csi:ikken6 ji:ivedelemad6 bevetelekkel parhuzamosan az 
egyes szektorokat terhel6 kiili:inad6 bevetelek nagyaranyu ni:ivekedese 
tapasztalhat6 a ki:iltsegvetesi beveteleken belli!. 

bsszessegeben megallapithat6, hogy a kU!i:inad6k a hagyomanyos 
ad6nemekhez kepest kisebb sullyal jelennek meg a ki:iltsegvetes bevetelei 
ki:izi:itt, de szerepuk egyre n6. Mig 2009-ben az egyes iparagakat terhel6 
ad6nemek a hitelintezeti jaradek, az energiaad6, az energiaellat6k 
ji:ivedelemad6ja voltak, addig 2013-ra ezek szama jelent6sen kib6vult. A 
legnagyobb valtozas 2009-r61 2010-re figyelhet6 meg az ekkor bevezetesre 
kerii16 penzugyi szervezetek kiili:inad6jab61, valamint az egyes agazatokat 
terhel6 kuli:inad6b61 szarmaz6 befizetesek eredmenyekent. 2012-tol a biztosit6k 
kikeriiltek a penzugyi szervezetek kiili:inad6ja al61, illet6leg az egyes agazatokat 
terhel6 kU!i:inad6 bevetel is csi:ikkent, majd ez az ad6nem 2013-t61 kivezetesre 
keriilt. Az agazati kiili:inad6kb61 szarmaz6 beveteleknel a ki:ivetkez6 nagy 
valtozast a 2013-ban bevezetett penzugyi tranzakci6s illetek okozta. 

A 2014. evi ki:iltsegvetesr61 sz616 ti:irvenyjavaslatban a ki:iltsegvetes ad6bevetele
inek 52,6%-a megalapozott, 47,4%-a reszben megalapozott, (AFA, KATA, 
KIVA, PTI, tavki:izlesi ad6, penzugyi szervezetek kiili:inad6ja). Ki:ivetkezeskeppen 
az Asz velemenye az, hogy a Kormany makrogazdasagi el6rejelzeseinek telje
siilese eseten az ad6beveteleknel az el6iranyzott i:isszegek befolyhatnak a ki:ilt
segvetesbe. A reszben megalapozott ad6bevetelek eseteben is csak az ad6beve
telek egy meghatarozott resze tartalmaz kockazatot. Ez azt jelenti, hogy az 
ad6bevetelek el6iranyzatai kiili:inbi:iz6 mertekben alulteljesiilhetnek. Az alultel
jesiiles merteket ti:ibb tenyez6 (pl. a vartnal alacsonyabb bazis) befolyasolhatja. 
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Az ad6beveteleken beliil a gazdalkod6 szervezetek befizeteseinek 87,9%-a meg
alapozott, 12,1%-a reszben megalapozott. 

Tarsasagi adob61 (TAO) 2013. ev augusztusaig az eredeti el6iranyzat 
(320,8 Mrd Ft) 39,1 %-a folyt be a koltsegvetesbe, ami az el6z6 ev azonos 
id6szakanak bevetelet 0,2%-ponttal haladja meg. A korabbi evek teljesftesi 
adatait- kiilonoskeppen a sajatos ad6el6leg befizetesi szabalyokat es az ev vegi 
feltoltesi kotelezettseget -, valamint a bazisev els6 nyolc h6napjanak penziigyi 
folyamatait figyelembe veve a 2013. evi bevetel az el6iranyzathoz kepest 
varhat6an tulteljesiil. Ennek f6 oka, hogy a tarsasagi ad6zasr61 a kisvallalati 
ad6zasra a vartnal lenyegesen kevesebb vallalkozas tert at, fgy az ad6kieses a 
tarsasagi ad6befizeteseknel a tervezettnel kisebb lesz. A bazisevi tObbletbevetelt 
mersekli reszben a rezsicsokkentes miatti alacsonyabb ardinamika negatfv 
hatasa a cegek tarsasagi ad6kotelezettsegere, illetve a legelmaradottabb 
kistersegek felzark6ztatasat celz6 szabad vallalkozasi z6nak letesftesehez 
kapcsol6d6, 2013-ban bevezetett ad6kedvezmeny. Mindezek alapjan az NGM 
szamitasai szerint 2013-ra az eredeti el6iranyzatnal 19,4 Mrd Ft-tal tobb 
tarsasagi ad6bevetel varhat6. 

A 358,8 Mrd Ft-os 2014. evi el6iranyzat 38,0 Mrd Ft-tal magasabb a 2013. evi 
el6iranyzatnal. Az el6iranyzat kialakftasakor a b<izisevi tulteljesiilessel 
(19,4 Mrd Ft) es a GOP b6viilesevel szamoltak. A fejlesztesi ad6kedvezmeny 
novekedeset - kii!Onos tekintettel a szabad vallalkozasi z6nak szamanak 
novelesere - figyelembe vettek es kalkulaltak a sportcelu tamogatasok 
kedvezmenyenek igenybevetelevel kapcsolatos 2013. evi jogszabalyi valtozas14 

hatasaval is, ami mar a bazisevben, a tarsasagi ado feltoltesekor 
megmutatkozhat. A TAO el6iranyzat kialakitasakor az NGM azt feltetelezi, 
hogy a KIVA ad6alanyok szama n6. Meg kell jegyezni azonban, hogy 
amennyiben a vart ad6z6 letszamnovekedes nem val6sul meg, akkor - a 
bazisevhez hasonl6an - a 2014. evi TAO beveteleknel az ebb61 fakad6 
ad6bevetel kieses is aranyosan kisebb lesz. A torvenyjavaslat altalanos 
indoklasa 2014-re tervezett szabalym6dosftasra tartalmaz utalast. Eszerint a 
K+F tevekenyseg kozvetlen koltsege utan igenybe vehet6 ad6alap-kedvezmeny 
csoportos igenybevetelere nyilik mod, illetve valtozik a kkv-szektor beruhazasi 
ad6kedvezmenye is. Ezek hatasaival az NGM szamolt, ugyanakkor a pontos 
szabalyvaltozasr61 dokumentum nem alit rendelkezesere. Osszessegeben a 
tarsasagi ad6 2014. evi el6iranyzata szamitasokkal alatamasztott, teljesfthet6, 
ezaltal megalapozott. 

A 2013. evi egyszeriisitett vallalkozoi adobevetel (EVA) varhat6an a 
108,1 Mrd Ft-os el6iranyzatnak megfelel6en alakul. 2013. ev augusztusaig az 
el6iranyzat 50,8%-a folyt be a koltsegvetesbe. A bazisevi el6iranyzat 
tervezesekor a kisad6kra torten6 atteres miatt az ad6nemnel lenyegesen 
nagyobb bevetelkiesest val6szfnusitettek (55,0 Mrd Ft), mint amekkora 2013-
ban varhat6an megval6sul (39,2 Mrd Ft). Az EVA ad6alanyok szama 2013-ra 
kozel 18 ezerrel csokkent es ebb61 mintegy 12 ezer ad6z6 valasztotta a 

14 A m6dositas eredmenyekent a sportcelu tamogatasok kedvezmenyenek igenybevete
lenel szigorodtak a tamogatas feltetelei. 
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kisad6kat (a ti.ibbi vagy megszunt, vagy mas ad6nemre tert 6.t)15
• A b6.zisevre 

kalkul6.ltn6.1 alacsonyabb sz6.mu 6.til~p6b61 ered6 pozitfv hat6.st az eves v6.rhat6 
bevetel tekinteteben az ad6z6i letsz6.m (6 ezer ad6z6val val6) csi.ikkenese 
ellensulyozza. 

Az EVA 2014. evi el6ir6.nyzat6.t a 2013. evi el6ir6.nyzathoz kepest 41,1 Mrd Ft
tal alacsonyabb i.isszegben hatarozt6.k meg, ami a vart kisad6z6i ki.ir 
b6viilesevel indokol az el6terjeszt6. A TAO-hoz hasonl6an a kisad6kkal 
i.isszefiiggesben vart ad6z6 letszamfelfutas elmaradasa - ugyanugy, mint a 
bazisevben - a 2014. evre tervezett ad6bevetel teljesiileset segfti. A 2014. evi 
67,0 Mrd Ft EVA el6iranyzat szamftasokkal alatamasztott, teljesfthet6, ezaltal 

· megalapozott. 

A kisad6z6k teteles adojanak (KATA) hatalya ala tartoz6 ad6alanyok 
sz6.ma a 2013. ev juliusaig ki.izel 70 ezer f6 (2013. januar 1-jen 57 ezer f6 volt)· 
ugyanakkor a bazisev el6iranyzatanak tervezesekor mintegy 155 ezer f6vel 
szamoltak. Annak ellenere, hogy az ad6nem ev ki.izben is valaszthat6, a 
tapasztalatok az mutatjak, hogy a 2013. evi 74,3 Mrd Ft-os el6iranyzat a 
varakozasokon alul teljesiil. Augusztusig 16,8 Mrd Ft befizetes erkezett ezen a 
jogdmen es az NGM t6.jekoztatasa alapjan ev vegeig a bevetel varhat6an 
31,2 Mrd Ft ki.iriil alakul. 

2014-ben a tervezesnel az NGM azzal szamol, hogy a 2013. evre eredetileg 
kalkulalt letsz6.m meg tovabb ni.ivekszik, A 2014. ev1 el6iranyzat 
szamszerusftesekor a bazisevi el6iranyzatot tov6.bbi 3, 7 Mrd Ft-tal em eli meg. A 
viirt letszamni.ivekedesnek (v6.ltozatlan jogszabalyi hatteret feltetelezve) 
ellentmond az, hogy a NAV adatai szerint ev ki.izben mar 3555 kisad6z6 
jelentette be, hogy ji.iv6re nem ezen ad6nem szabalyai szerint teljesfti az 
ad6ki.itelezettseget, vagyis onszantab61 kilep a KATA hatalya al61. A 
ti.irvenyben rogzftett kizar6 okok miatt a NA V hat6sagi eljaras kereteben mar 
686 ad6z6 ad6alanyisag6.t sziintette meg a targyevben. Az NGM a vart ad6z6i 
letszamni.ivekedest az EVA bevezetesenel tapasztalt letszam felfutassal 
magyarazza. Azonban fel kell hfvni a figyelmet arra, hogy az EVA eseteben a 
kezdeti letszamb6viilest jogszabalyi valtozas el6zte meg: a valaszthat6sag 
beveteli ertekhatara n6tt es b6viilt azon ad6alanyok ki.ire, akik valaszthattak 
az EVA-t Valtozatlan jogszabalyi kornyezetet feltetelezve a KATA 2014, evi 
78,0 Mrd Ft-os el6iranyzata a tervezett letszamb6viilesb61 fakad6 kockazatot 
hordoz, becslesiink szerint ennek i.isszege elerheti a 20,0-25,0 Mrd Ft-ot Az 
el6iranyzat reszben megalapozott. 

A kisvallalati ad6b61 (KIVA) a 2013, ev I-VIII havi id6szakaban 6,4 Mrd Ft 
bevetel folyt be, ami az eredeti el6iranyzat 4, 9%-a. A KIVA ad6alanyainak 
szama 2013. januar 1-jen 7526 f6 volt Az iden aprilisban elfogadott 
ti.irvenym6dosftas ertelmeben az ad6nem mar ev ki.izben v6.laszthat6, 
mindazonaltal a KIVA ad6z6k szama alig valtozott, 2013. julius 31-en 7601 f6 
volt, A 2013, evben a 130,2 Mrd Ft-os el6iranyzathoz kepest 10,4 Mrd Ft bevetel 
varhat6 ezen a jogdmen. 

15 Forrris NA V 
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A KIVA kapcsan a tervezes 2014-re vonatkoz6an azzal szamol, hogy az 
ad6nem hat<ilya ala tartoz6 ad6alanyok sz<ima a bazisevi v<irhat6 ad6z6i 
letszamhoz kepest emelkedik. Az ad6z6i letsz<imfelfut<ist a fentiekben is 
emlftett EVA bevezeteset k6vet6en tapasztalt letsz<imnovekedessel indokolj<ik. 
Az EVA eseteben megfigyelhet6 kezdeti letsz<imb6vl1lest azonban jogszab<ilyi 
v<iltoz<is el6zte meg. V<iltozatlan jogszab<ilyi kornyezetet feltetelezve a 2014. evi 
45,4 Mrd Ft KIVA el6ir6nyzat teljesfthet6sege a fentiek alapj<in kockazatot 
hordoz, ami ak<ir 10,0 Mrd Ft-os nagysagrendu is lehet. Az el6ir6nyzat 
reszben megalapozott. 

A hitelintezeti jciradek 2014. evi el6ir6nyzata 22,6 Mrd Ft, ami a 2013. evi 
el6ir6nyzatn<il 39,6%-kal alacsonyabb. Az elteres abb61 ad6dik, hogy 2013-ban 
a tervezettnel lenyegesen kevesebb ad6s tigyfel elt a rogzftett arfolyamon 
t6rten6 torlesztes lehet6segevel. A 2014. evi el6ir6nyzat tervezeskor ennek 
hat<is<it figyelembe vettek, a v<irakozasok szerint az tigyfelek sz<ima a b<izissal 
azonos szinten marad, nemi novekedes v<irhat6. Mindezek alapj<in a 
hitelintezeti j<iradek 2014. evi el6ir<inyzata szamftasokkal al<itamasztott, 
teljesfthet6, ez<iltal megalapozott. 

A cegaut6 ad6b61 2013. els6 nyolc h6napj<iban az eredeti 39,0 Mrd Ft-os 
el6ir<inyzat 63,1 %-a tel jesUit, ami az el6z6 ev azonos id6szak6hoz kepest 
8,4 sz<izalekponttal kevesebb. Ennek oka, hogy a cegaut6 mertekere vonatkoz6 
jogszab<ilyvaltoz<isokat k6vet6en a cegek <italakitottak a flott6.ikat, tovabb<i a 
kedvez6tlen gazdasagi kornyezet kovetkezteben a cegaut6 allom<iny csokkent. 
A 2014. evi tervezes a cegaut6k <illomany<inak b6vl1lesevel nem sz<imol, fgy a 
2014. evi el6ir6nyzat a 2013. evi v<irhat6 bevetel 6sszegevel megegyezik. Az 
el6ir6nyzat sz<imft<isokkal al<itamasztott, teljesfthet6, ez<iltal megalapozott. 

Az energiaellcitok jovedelemad6jcib61 2013. I-Vlll. h6napj6ban -34,0 M Ft 
tel jesUit, ami az el6z6 ev azonos id6szak6hoz viszonyftott lenyegesen mersekel
tebb osszegu ad6 visszaigenylesek eredmenye (2012. ev augusztus vegi teljesftes 
-7,8 Mrd Ft). A b<izisev 80,0 Mrd Ft-os el6ir<inyzata az id6ar<inyos teljesftest61 
j6val elmarad, ami az ad6fizetes rendjevel (evi egyszeri, decemberi ad6befize
tes) fiigg 6ssze. Erre tekintettel a 2013. evi erdemi ad6mertek valtoz<is, ad6ala
nyi kor szelesedese a 2013. evi befizeteseknel meg nem mutatkozott meg. A 
2013. ev vegere az NGM ezen a jogcfmen 61,1 Mrd Ft bevetelt v<ir. A bazisevi 
alulteljesUleseben a rezsicsokkentes miatti ad6alap szuktiles, illetve a 2013. ev
t61 bevezetett banyaj<iradek levonhat6s6g<ira vonatkoz6 ad6kedvezmeny beve
zetese jatszik szerepet. 

A 2014. evi el6ir6nyzatot a 2013. evi v6rhat6 bevetel szintjen hataroztak meg, 
ami a bazisev el6ir6nyzat6hoz kepest 18,9 Mrd Ft-tal alacsonyabb. A tervezese
kor az energiaszektort erint6, ad6alapot mersekl6 intezkedeseket (pl. rezsicsok
kentes, b<inyajaradek emeles) figyelembe vettek. Az energiaell<it6k j6vedelem
ad6j<inak 2014. evi 61,1 Mrd Ft-os el6ir<inyzata a sz<imftasokkal al<it<imasztott, 
teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 

Az energiaadora vonatkoz6an a b<izisevben jogszab<ilyv<iltoz<is nem tortent 
es a 2014. evet illet6en sem sz<imolnak t6rvenym6dosft<issal, a GOP n6vekedesi 
titemet, a b<izisev alacsonyabb teljesUleset a kalkul<ici6ban figyelembe vettek. 
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A 2014. evi 17,3 Mrd Ft osszegu energiaad6 bevetel szamftasokkal alatamasz
tott, teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 

A kornyezetterhelesi dij 2014. evi el6iranyzatanak kialakftasakor a korabbi 
evek teljesftesi adatait, valamint a bazisevben varhat6 ad6bevetelt figyelembe 
vettek. A jogszabalyi kornyezetben 2014-ben nem varhat6 m6dosftas. A kor
nyezetterhelesi dfjbevetel alakulasa nagymertekben fiigg a soron k6vetkez6 ev
ben megval6sftand6 kornyezetvedelmi beruhazasokt61, melyek nagysagrendje 
el6zetesen nem ismert, a beruhazasok kornyezetvedelmi hatasai nem becsiilhe
t6k. A kornyezetterhelesi dfj 2014. evi 7,5 Mrd Ft-os el6iranyzata a korabbi evek 
teljesftesi adatain alapszik, teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 

A bcinyajciradek 2014. evi el6iranyzatanak alapjaul szolgal6 brizisevi bevetel 
alakulasanal a jogszabalyvaltozasokb61 ered6 ellentetes hatasokat kell kiemel
ni. A 10%-os rezsicsokkentes erdekeben bevezetett hat6sagi arplafon egyfel6l a 
bevetelek csokkeneset okozta, a 2013. ev augusztusrit61 bevezetett ad6mertek 
valtozas masfel61 a bevetelek novekedeset eredmenyezte. 6sszhataskent 2013. 
I-VIII. h6napjaban ezen a jogcfmen a 95,0 Mrd Ft-os eredeti el6iranyzat 44,3%
a folyt be a koltsegvetesbe. A 2014. evi el6iranyzat meghatarozasakor a bazis
oldali alacsonyabb teljesiilest, a makrogazdasagi palya alakulasrit figyelembe 
vettek, a 2013. evi el6iranyzatot 31,5%-kal lecsokkentettek. A banyajaradek 
2014. evi 65,0 Mrd Ft el6iranyzata szamftasokkal alritamasztott, teljesfthet6, 
ezaltal megalapozott. 

A jcitekadonal a bazisev 47,0 Mrd Ft-os el6irrinyzatanak kialakftasakor ket je
lent6s intezkedessel, az online szerencsejritek megad6ztatasanak (+), illetve a 
penznyer6 automatak (kaszin6n kfviili) iizemeltetese betiltasanak (-) ellenkez6 
el6je!U hatasaval szamoltak. 2013. I-VIII. h6napjaban az eves el6iranyzat 
42,6%-a teljesiilt, a 2013. evi varhat6 bevetel 30,0 Mrd Ft. Az el6iranyzatt6l el
marad6 teljesiilest az online szerencsejatekok legalis mukodtetesehez sziikseges 
koncesszi6s palyazatok kifrasanak kesese okozza. 

A 2014. evben a jogszabalyi kornyezetben erdemi valtozas nem varhat6. A ter
vezes 2014-re 3,0 Mrd Ft bevetelnovekmenyt var az online szerencsejritekot 
iizemeltet6 cegek piacra lepeseb61 fakad6an. A 2014. evi 33,0 Mrd Ft-os el6i
ranyzat szamftasokkal alritamasztott, teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 

Az egyeb befizetesek 2014. evi el6iranyzatanak szamszerusftesekor az elmult 
evek tendenciait, valamint az alacsonyabb bazisevi teljesiilest figyelembe vet
tek. A 2014. evi 21,3 Mrd Ft el6iranyzat szamftasokkal alritamasztott, teljesfthe
t6, ezaltal megalapozott. 

A rehabilitcicios hozzcijcirulcisnal a 2014. evre a jogszabrilyi kornyezetben 
valtozas nem varhat6, az el6z6 evek id6soros adatait figyelembe vettek a terve
zeskor. Ennek kovetkezteben a rehabilitaci6s hozzajarulas 2014. evi el6iranyza
ta megegyezik a bazisevi 65,0 Mrd Ft el6iranyzattal, szamitasokkal alatamasz
tott, teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 
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A penzugyi szervezetek k'iilonadojcincil a 2013. evi id6aranyos teljesiiles 
az el6iranyzatnak megfelel6en alakul, azonban a bazisevet illet6en kockazatot 
hordoz a 2006. evi LIX. ti:irveny 4/A. § (21)-(33)16 bekezdesei alapjan varhat6 
ad6 visszaigenylesek i:isszege. A 2013. evet illet6en mar jelentkeznek ad6 vissza
fizetesi igenyek, azonban pontos adatok meg nincsenek arr61, hogy a bankok a 
kiili:inad6 alap csi:ikkentesere vonatkoz6 kedvezmenyt milyen mertekben veszik 
igenybe. A 2013. evben a visszaigenylesek kapcsan 3,0 Mrd Ft-tal szamoltak, 
ugyanakkor a juliusig ttirtent visszaigenylesek i:isszege mar meghaladja az 
5,0 Mrd Ft-ot. Tekintettel arra, hogy a penziigyi szervezetek kiili:inad6janak 
megallapitasa korabbi ev (2009. ev) ad6bevallasan alapszik, az ado vissza
igenylesek 2013. evi magasabb szintje a 2014. evi el6iranyzat meghatarozasa
nal nem jelent kockazatot. Tovabba a vegti:irlesztessel kapcsolatos visszaigeny
lesek a 2011-es ad6ki:itelezettseg i:inrevizi6javal 2012-ben teljesiiltek, tovabba a 
hitel forintositassal kapcsolatos visszaigenylesek a 2012-es ad6ki:itelezettseg i:in
revizi6javal 2012-ben es varhat6an 2013-ban teljesiilnek, 2014-ben nem var
hat6 ezeken a jogcimeken ad6 visszaigenyles. A 2014. ev tekinteteben ennek 
alapjan a tervezes 0,1 Mrd Ft visszateritesi igennyel szamol. 6sszessegeben a 
2013. ev el6iranyzataval megegyez6 144,0 Mrd Ft-os 2014. evi el6iranyzat 
megalapozott. 

A fogyasztasi ad6k 22,7%-a megalapozott, 77,3%-a reszben megalapozott. 

Az altalanos forgalmi ad6bevetelek (AFA) tervezese a makrogazdasagi palya 
oldalar61 a foly6aras lakossagi vasarolt fogyasztas el6rejelzesen alapul, 
figyelembe veve az atlagkulcsot. A beveteleket befolyasolja meg a lakossagi 
beruhazasok es az allamhaztartasi szektor vasarlasainak alakulasa. A 2013. 
evi szamitottnal alacsonyabb vasarolt fogyasztasb61 ad6d6an az AFA 
beveteleknel 85,0 Mrd Ft bevetelkieses ad6dik. Ezen tulmen6en a 2013. evi 
bevetelek tervezese saran azzal szamoltak, hogy az EVA ad6alanyai atlepnek a 
kisad6k hatalya ala, igy egy resziik ki:iteles lesz AFA-t fizetni. Az atlepes 
azonban a 2013. elsa nyolc h6napjaban es az ev hatralev6 id6szakaban sem a 
tervezettnek megfelel6en val6sult meg. fgy a 2013. evi ad6bevetelben nem 
jelenik meg a tervezett ti:ibbletbevetel (10,0 Mrd Ft), tovabba az ad6beszedes 
hatekonysagjavulasab61 szarmaz6 tervezett intezkedesek hatasa (60,0 Mrd Ft) 
es a penztargepek online beki:iteseb61 szarmaz6 bevetel (95,0 Mrd Ft) is 
hianyzik a bazisb61. A 2013. evi varhat6 erteket az NGM 150,0 Mrd Ft-tal 
csi:ikkentette az el6iranyzathoz kepest (55,0 Mrd Ft a makrogazdasagi palya 
rezsicsi:ikkentesb61 ad6d6 elterese es 95,0 Mrd Ft a penztargepek online beki:itese 
bevezetesi hataridejenek halasztasa miatt). A 2013. evi i:isszes varhat6 
bevetelkieses azonban mintegy 250,0 Mrd Ft, ebb61 ad6d6an a bazis oldalr61 
100,0 Mrd Ft ki:iriili kockazat jelentkezik. 

A 2014. ev1 3000,1 Mrd Ft-os penzforgalmi AFA beveteli el6iranyzat 
szamitasanal a vasarolt fogyasztas ni:ivekedeseb61 ad6d6an 8,6%-os, a 
lakossagi beruhazasokt61 8,4%-os, mig az egyeb vasarlasokt61 6, 7%-os, 

16 A jelzett bekezdesek alapjan a kiiliinad6 bevetelt csokkenti a hitelforintosftasokkal 
kapcsolatos ad6-visszaterites osszege, amelyet az ad6z6k onrevfzi6 formajaban erve
nyesfthetnek. 2012 juniusat6l tovabbi kiiliinad6 alapcsokkentesre van m6d a kkv
hitelezessel, jelzaloghitelezessel osszefiiggesben es az EU-s palyazatokhoz kapcsol6d6an. 
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osszessegeben 8,3%-os ESA szerinti es 7%-os penzforgalmi novekedest varnak. 
A makrogazdasagi palya szerint ugyanakkor a vasarolt fogyasztas foly6 aron 
csak 4,5%-kal n6. Az el6bbiek alapjan a tervevi kockazat 45,0-50,0 Mrd Ft. lgy 
osszessegeben (bazisoldali + tervevi) AFA beveteli elmaradas kockazata 
150,0 Mrd Ft-ra tehet6. Ugyanakkor a kockazatokat mersekelheti, hogy a 
penztargepek on-line bekotese 2014-ben mar egesz evben hozhatja azt a 
tobbletet, amelynek a fel eves hatasat 95,0 Mrd Ft-ra becsiiltek. Az el6iranyzat 
reszben megalapozott. 

A 2013. ev elejen 10-15%-kal novekedett az alkoholok ad6merteke, tovabba a 
2012. evben harom lepcs6ben emelkedett a dohanytermekek ad6ja, melynek a 
2013. evre jelent6s jovedeki adobevetel novel6 athuz6d6 hatasa volt. A 
jovedeki ad6bevetelek 2013. I-VIII. havi 60,7%-os teljesiilese, az id6aranyost61 
(66,6%) es az elmult evek atlagat61 (62,0%) egyarant elmarad. A 2013. ev 
vegere az el6iranyzat 24 Mrd Ft-os alulteljesiilese varhat6. 

A 2014. evi 931,9 Mrd Ft-os jovedeki ad6beveteli el6iranyzat tervezese soran a 
bazis oldali csokkenest figyelembe vettek. Az ad6bevetel alig 1 %-os 
novekedesevel szamoltak a 2014. evben, az ad6tetelek emelese nelkiil. A 2014. 
evi jovedeki ad6beveteli el6iranyzat a tervezes m6dszertana szempontjab61 
megfelel6, szamftassal alatamasztott, teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 

A regisztracios ad6bevetelek 2013. I-VIII. havi penzforgalmi teljesftese 
71,2%, ami meghaladja az id6aranyos teljesftest es az elmult evek atlagat, ev 
vegere az el6iranyzat (14,0 Mrd Ft) tulteljesiilese varhat6 (0,6 Mrd Ft). A 2014. 
evet illet6en az ad6bevetelt, valamint az ad6alapot meghataroz6 osszetev6k 
valtozasainak hatasait szamszerusftettek. A 2013. evben - a kedvez6 
id6aranyos adatok alapjan - a regisztraci6s ad6bevetelek mintegy 7%-os 
emelkedese varhat6 az el6z6 evhez kepest. 2014-ben a gazdasagi novekedes 
elenkiileseb61 ad6d6an a gepjarmupiac bazisevinel magasabb novekedesevel 
szamolnak, 2014. evi szabalyozasbeli valtozasok nem varhat6k. A 2014. evi 
16,3 Mrd Ft-os regisztraci6s ad6beveteli el6iranyzat a bazis oldali 
tulteljesiilesb61 ad6d6an es a szamftasok alapjan teljesfthet6, ezaltal 
megalapozott. 

A tavkozlesi adobevetel vonatkozasaban 2013. ev januarjat61 az 
ad6mertekek valtoztak, a telefonszolgaltat6k (vezetekes, mobil) osszesftett 
ad6terhei ugyanakkor 2013-t61 megsem n6ttek szamottev6en. A tervadatok 
meghatarozasa soran a targyevi id6szak varhat6 adataira alapoznak. A 
tavkozlesi ad6 2013. evi varhat6 bevetele (47,0 Mrd Ft) meghaladja az 
el6iranyzatot. A novekmeny hattereben a 2013. augusztus 1-t61 a nem 
maganszemely el6fizet6i hfv6szamok ad6mertekenek, illetve az ad6mertek 
hfv6szamonkenti fels6 hataranak emelkedese all. A 2014. evi 57 Mrd Ft-os 
tavkozlesi ad6beveteli el6iranyzat tervezesekor figyelembe vettek a fenti 
jogszabalyvaltozas egesz eves hatasat, valamint a 2013. evi I-VII. h6nap 
teljesiilesi adatait, de a forgalmi valtozassal nem szamoltak. Tekintettel arra, 
hogy a 2013. evi el6iranyzat ad6emeles nelkiil nem teljesiilt volna, valamint a 
tapasztalatok hianyab61 ad6d6an az el6iranyzat reszben megalapozott, 
3,0-5,0 Mrd Ft kockazat val6szfnusfthet6. 
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A penziigyi tranzakcios illetek (PTI) 2013. evi varhat6 bevetele - az 
egyszeri befizetes nelkiil - elmaradna az el6iranyzatt61. A teljesiilest 
befolyasolja a bevallasok forgalmi adatainak az id6aranyost6l val6 
elmaradasa, a penzforgalmi szolgaltat6k (kiveve Kincstar) egyszeri befizetese 
(75,0 Mrd Ft), valamint a 2013. augusztus 1-tol eletbe lep6 kulcsemeles hatasa. 
A 2013. evi I-VIII. havi penzforgalmi teljesftes az el6iranyzat szazalekaban 
32,1%, elmarad az id6aranyost6l. A 2014. evi PTI bazisalapu tervezesekor 
figyelembe vetelre keriil a fenti jogszabalyvaltozas hatasa, valamint a 2013. I
VII. h6nap teljesiilesi adatai. A tovabbi evekben jogszabalyi valtozassal nem 
szamolnak, ami az eltelt id6szak adatai alapjan a kockazatokat noveli, 
vgyanis a 2013. evi egyszeri befizetes atmeneti tenyez6nek tekinthet6. Bar a 
2014. evi 269,4 Mrd Ft-os el6iranyzat a 2013. evi varhat6 erteket alig haladja 
meg (264,6 Mrd Ft), de az egyszeri tete! (75,0 Mrd Ft) nelkiil 42%-os emelkedest 
mutat. A 2014. evi el6iranyzatnal 15-20 Mrd Ft-os kockazat all fent. Az 
el6iranyzat reszben megalapozott. 

A biztositcisi adobevetelek 2013. ev I-VIII. havi penzforgalmi adatai 64,8%
ban teljesiiltek az el6iranyzathoz viszonyftva, ami kisebb merteku elmaradast 
jelent (0,5 Mrd Ft). A 2013-as el6iranyzatt6l val6 elmaradast a biztosft6k 
dfjbeveteleinek tovabbi szukiilese indokolta (a 2013-as koltsegvetes tervezesekor 
csak a 2011-es adatok voltak elerhet6ek). A 2013. evi id6aranyos teljesftes 
alakulasat figyelembe vettek a 2014. evi el6iranyzat kialakftasanal, illetve a 
bevetel teljesfthet6segere hat6 kockazatok koret felmertek. A biztositasi piacon 
jelent6s fellendiiles nem varhat6 2014-ben sem, igy a bevetel 28,0 Mrd Ft koriil 
alakulhat. A tovabbi evekben jogszabalyvaltozasokkal nem szamolnak. A 
2014. evi biztositasi ad6beveteli el6iranyzat szamitasokkal alatamasztott, 
teljesithet6, ezaltal megalapozott. 

A lakossagi befizetesek teljes kore megalapozott. 

A szemelyi jovedelemado-bevetelek (SZJA) 2013. I-VIII. havi teljesiilese az 
el6iranyzathoz kepest 66,9%, ami lenyegeben megegyezik az id6aranyossal 
(66,7%). A 2013. evre a Kormany 17,4 Mrd Ft SZJA bevetel kiesessel szamolt a 
KATA bevezetese cimen. Mivel a szamitottnal lenyegesen kevesebb SZJA 
ad6alany tert at a KATA-ra, ezert teljesiilhet, illetve az NGM szamitasai szerint 
1 Mrd Ft-tal tulteljesiilhet a 2013. evi el6iranyzat. (A KATA tervek szerinti 
alakulasa eseten az SZJA bevetel16 Mrd Ft-tal maradna el az el6iranyzatt6l.) 

A 2014. evi koltsegvetesi tervezes saran a makrogazdasagi palya alapjan az 
osszevontan ad6z6 jovedelmeket a foly6aras brutt6 ber- es keresettomeg 
novekedesevel indexaltak (4,8%). A tervezes a csaladi ad6alap kedvezmeny 
mersekelt b6viilesevel szamol. Figyelembe veszi a lakascelu hiteltiirlesztesek 
kedvezmenyenek kifutasat, valamint a tenylegesen igenybe vett 
ad6kedvezmenyek csokkenesevel kalkulal. Az alacsonyabb jegybanki 
alapkamat es a beteti kamatok miatti kamatjovedelem csokkenese szinten 
megjelenik a szamitasokban. Az el6iranyzat kialakitasa soran szamoltak 
tovabba a KATA-s ad6z6k letszamnovekedesevel. Mindezekre tekintettel a 
2013. evr6l a 2014. evre 3,1 %-os penzforgalmi SZJA bevetel novekedes ad6dik. 
A 2014. evi 1550,0 Mrd Ft-os el6iranyzat megalapozott. 
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A lakosscigi illetekkel kapcsolatos 2013. evkozi jogszabalyvaltozas mind az 
oroklesi, mind az ajandekozasi illetekfizetesi kotelezettseg al6l mentesfti a lakas 
el6-takan~kossagi szerz6desek alapjan torten6 vagyonszerzeseket, amelynek 
hatasa j6reszt a 2014. evben varhat6. A 2013. evi 111 Mrd Ft-os illetek-beveteli 
el6iranyzat id6szaki teljesiilese 62,9%. Az ev vegere az el6iranyzatt6l 6 Mrd Ft
tal elmarad6 teljesiiles varhat6. 

A 2014. evben az ad6nem vonatkozasaban a 2013. evi beveteli elmaradas 
kompenzalasa az 6tfog6 nepesedesi torvenycsomag reszekent a Kormany ele 
terjesztett torvenyjavaslat alapjan (lakasepftesi kamattamogatas, szocpol.) 
varhat6. A torvenycsomaghoz hatastanulmanyok es hatterszamftasok 
kesziiltek. Az illetekbevetelek 2014. ev1 110 Mrd Ft-os el6iranyzatanak 
kialakftasanal az ingatlanpiaci forgalom felfutasaval kizar6lag a tervezett 
jogszabaly m6dosftas hatasaival osszefiiggesben kalkulaltak (+ 5,0 Mrd Ft), 
amit az FHB Zrt. es a GKI ingatlanpiaci jelentesei, felmeresei alatamasztanak. 
Az illetekbevetel szamftasokkal alatamasztott, a jogszabalyi valtozasok alapjan 
teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 

A 2013. evt6l az onkormanyzatok alta! beszedett gepjcirmiiado 60%-a a 
kozponti koltsegvetes bevetele. 2013. julius 1-jevel bizonyos ad6tetelek 
tekinteteben jogszabalyi m6dosftas t6rtent. A 2013. evi I-VIII. havi 51,3%-os 
teljesftesi adatot figyelembe veve a targyevben az ad6nem mintegy 2,0 Mrd Ft
tal alulteljesiil. A 2013. evi el6iranyzat (74 Mrd Ft) teljesiileset befolyasolja az E
utdfj bevezetesehez kapcsol6d6 fuvaroz6i kompenzaci6. A gepjarmuallomany 
szerkezetenek atalakulasaval es b6viilesevel a 2014. evben es azt kovet6en sem 
szamolnak. A 2014. evi k6ltsegvetesr6l sz616 torvenyjavaslat normaszovege az 
onkormanyzat es a kozponti koltsegvetes kozotti felosztasi aranyon nem 
valtoztat. A fuvaroz6i kompenzaci6 hatasa fennmarad 2014-ben es a tovabbi 
evekben is. A tervezesnel a 2013. evi alulteljesiilest figyelembe vettek, ezaltal a 
2014. evi el6iranyzatot 11,6%-kal alacsonyabb osszegben (39,0 Mrd Ft) 
allapftottak meg. Az el6iranyzat szamftasokkal alatamasztott, teljesfthet6, 
ezaltal megalapozott. 

Az egyeb lakosscigi adok 200,0 M Ft-os el6iranyzata a 2013. evi el6iranyza
tot 20,0 M Ft-tal haladja meg. Az el6iranyzat teljesfthet6, ezaltal megalapo
zott. 

A maganszemelyek jogviszony megszunesehez kapcsol6d6 egyes jovedelmeinek 
kUlonadoja el6iranyzata 900,0 M Ft, amely megegyezik a 2013. evi el6irany
zattal. Az el6iranyzat teljesfthet6, ezaltal megalapozott. 

Az egyeb k6ltsegvetesi beveteleken beliil a kozpontositott bevetelek cfmen 
a 2013. evre 111,0 Mrd Ft-ot terveztek. Az ellen6rz6tt 2014. evi meghataroz6 
el6iranyzatok (E-utdfj, hulladeklerakasi jarulek, bfrsag, termekdfjak, egyeb 
kozpontosftott bevetelek) osszege 259,1 Mrd Ft. 

A SzeJJ Kalman Tervekben el6frtak szerint 2013. julius 1-jevel bevezetesre keriilt 
az E-utdij. Az aut6palyak, aut6utak es f6utak hasznalataert fizetend6, megtett 
uttal aranyos dfjr61 sz616 2013. evi LXVII. torveny ('Utdfjtorveny) 13. § (1) 
bekezdes rendelkezesere tekintettel a 133,9 Mrd Ft osszegu 2014. evi el6iranyzat 
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a koltsegvetes kozvetlen bevetelei es kiadasai fejezetben szerepeL A beveteli 
el6iranyzat jogszabalyi hattere adott, valamint az el6iranyzat kialakitasat 
alatamaszt6 dokumentumok rendelkezesre allnak, amelyek alapjan 
megallapithat6, hogy a tervezett beveteli el6iranyzat teljesithet6, 
megalapozott. 

A hulladeklerakasi jarulekkal osszefiigg6 szabalyozas 2013. januar 1-jet61 
hatalyos. A 2014. evi tervezeshez a bazisevi bevetelek alakulasat a negyedeves 
fizetesi kbtelem miatt csak reszben lehetett felhasznalnL Az el6iranyzat megha
tarozasanal figyelembe vettek, hogy 2014-t61 n6 az egysegnyi hulladek utan fi
zetend6 jarulek merteke. bsszessegeben a hulladeklerakasi dijb6l szarmaz6 
13,0 Mrd Ft-os el6iranyzat teljesithet6, megalapozott. 

A birsagbevetelek (44,3 Mrd Ft), a termekdijak (51,6 Mrd Ft) es az egyeb 
kozpontositott bevetelek (16,3 Mrd Ft) jellegiikb61 ad6d6an pontosan nem 
tervezhet6ek, azokat becslessel, illetve a korabbi evek tendenciai alapjan hata
rozzak meg. A bazisoldali folyamatokat minden el6iranyzat tervezeskor figye
lembe vettek. Az el6iranyzatok szamitasokkal alatamasztottak, teljesithet6k, 
ezaltal megalapozottak. 

3. A KOZPONTI KOLTSEGVETES KOZVETLEN KIADASI ELOIIUNYZATAI 
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A kiadasok egy resze m6dositasi kotelezettseg nelkiil rulteljesithet6. Az 
el6iranyzatok felsorolasat a tbrvenyjavaslat 5. sz. melleklete tartalmazza. A 
feliilr61 nyitott kiadasi el6iranyzatok osszege a 2014. evi koltsegvetesi 
torvenyjavaslatban 9528,2 Mrd Ft, ami a kiadasi f6osszeg 56,4%-a. Ezen beliil 
a kiilon szabalyozas nelkiil rullephet6 el6iranyzatok osszege 6681,9 Mrd Ft (a 
kiadasi f6osszeg 39,6%-a). A feliilr61 nyitott kiadasi el6iranyzatok, kiilonosen a 
kiilon szabCilyozas nelkiil rullephet6 el6iranyzatok kockazatot jelentenek a 
kdltsegvetesi egyenlegcel betartasa szempontjab6L Ugyanakkor az el6z6 evek 
tendenciai alapjan az el6iranyzatok teljesiilesei a koltsegvetesi tbrvenyben 
foglaltaknak megfelel6en alakultak. 

A kozponti kdltsegvetes meghataroz6 kozvetlen kiadasi el6iranyzatainak 
98,3%-a megalapozott es 1, 7%-a reszben megalapozott (az el6iranyzatok 
osszege alapjan szamolva). 

A vallalkozasok foly6 tamogatasai, a lakastamogatasok, az allam altai vallalt 
kezesseg es viszontgarancia, a kormanyzati rendkiviili kiadasok, a garancia es 
hozzajarulas a tarsadalombiztositasi ellatasokhoz es a nemzetkozi 
elszamolasok kiadasainak el6iranyzatai szamitasokkal alatamasztottak, 
ezaltal megalapozottak. 

Reszben megalapozottak a szocialpolitikai menetdij tamogatas, a Nemzeti 
Csaladi es Szocialpolitikai Alapb6l a GYES el6iranyzata, az egyeb koltsegvetesi 
kiadasokb6l a hulladek-kozszolgaltatassal kapcsolatos kiadasok, valamint a 
peres iigyek. 
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A vcillalkozcisok folyo tcimogatciscit ket fejezet - XLII. 17 es XVII. 18 
- tartal

mazza. Az NFM fejezetben az egyedi normativ tamogatasok, ellentetelezesek 
aidmen 2014. evre 267,7 Mrd Ft, a XLII. fejezetben az egyeb vallalati, illetve 
normativ tamogatasok aidmen 2014. evre 14,8 Mrd Ft, osszesen 282,5 Mrd Ft 
feliilr61 nyitott kiadasi el6iranyzatot terveztek, amely a 2013. evi el6iranyzat 
105,2%-a. A kiadasok novekedese - a varhat6 inflaci6 hatasanak figyelembe
vetele mellett - dont6en az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlitese es a Fuvaroz6k 
kamattamogatasa el6iranyzata emelked6 merteku tamogatasara vezethet6 
vissza. A ket fejezetben megjelen6 el6iranyzatok szcimitcisokkal alcitcimasz
tottak, megalapozottak. 

A szocicilpolitikai menetdij tcimogatcis feliilr61 nyitott kiadasi el6iranyza
ta a szeme!yszallitasi kozszolgaltatasok kereteiben az allam altai jogszabaly
ban biztositott utazasi kedvezmenyek igenybevetelehez nyujtott allami tamo
gatas forrasa. A 2014. evre tervezett el6iranyzata 104,0 Mrd Ft, mely 11,8%-kal 
(11,0 Mrd Ft) haladja meg az el6z6 evi el6iranyzatot. Az el6iranyzat megemele
sevellehet6seg nyilik a kedvezmenyes utazasokhoz tartoz6 szolgaltat6i bevetel
kieses magasabb szintu kompenzalasara es a megfelel6 szinvonalu szolgalta
tas-ellatas biztositasara a kozuti es a vasuti szemelyszallit6 tarsasagok penztigy 
egyensulyanak er6sitesen kereszttil. 19Ugyanakkor az ezzel osszeftigg6 torveny
m6dositas meg nem kesztilt el, kidolgozasa folyamatban van, ezert a szocialpo
litikai menetdij tamogatas kiadasi el6iranyzata reszben megalapozott. 

A Nemzeti Csalcidi es Szocicilpolitikai Alap kiadasi el6iranyzata osszesen 
714,5 Mrd Ft, amelynek 99,2%-a kertilt ellen6rzesre. Az ellen6rzott 
el6iranyzatok szamitasokkal alatamasztottak, megalapozottak kiveve a 
Csaladtamogatasok aidmen beltil a Gyermekgondozcisi segely 
jogdmcsoport 68,7 Mrd Ft-os eloircinyzatcibol4,0 Mrd Ft-ot, ahol a 2014. 
evi valtozashoz sziikseges, a Nepesedespolitikai programma!, akci6tervvel 
osszeftigg6 varhat6 intezkedestervezet, torvenym6dositas meg nem kesziilt el, 
kidolgozasa folyamatban van. 

Az egyeb koltsegvetesi kiadcisok el6iranyzata osszesen 23,5 Mrd Ft. Az 
el6iranyzat szamitasokkal alatamasztott, megalapozott kiveve a 2014. 
evben uj el6iranyzatkent megjelen6 Hulladek-kozszolgciltatcissal 
kapcsolatos kiadcisokat. Ezen el6iranyzatra a kO!tsegvetes 2014. evre 
5,0 Mrd Ft-ot biztosit. A kiadasok az ideiglenes es sziikseges hulladek
kozszolgaltatas vegrehajtasat, a hulladek-kozszolgaltatas mukOdesenek 
biztositasat, valamint a hulladekiranyelv vegrehajtasaval kapcsolatos szakmai 
feladatok teljesiteset szolgaljak. A jogdmcsoport jogszab6lyi hattere teljes 
koru, 20 azonban nem allnak rendelkezesre az uj el6iranyzat kialakitasat 
dokument616 szamitasok, ezaltal a jogdmcsoport el6iranyzata reszben 
megalapozott. 

17 A koltsegvetes kozvetlen bevetelei es kiadasai fejezet 
18 Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium fejezet 
19 Forras: A Koltsegvetesi torvenyjavaslat altalanos indokolasa 2.3. pont 
20 A hulladekokr6l sz616 2012. evi CLXXXV. tv. 
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A peres ugyek cfmen a VM, es az NFM fejezetek tartalmaznak iisszesen 
0,9 Mrd Ft iisszegu el6ininyzatot, mely szamitasokkal nem alatamasztott, 
reszben megalapozott. Az NFM peres iigyek el6iranyzat m6dositasi 
kiitelezettseg nelkiil tulteljesithet6, a VM peres iigyek el6iranyzat pedig a 
Kormany j6vahagyasaval rullephet6. 

3.1. Adossagszolgalattal kapcsolatos bevetelek es kiadasok 
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Az XLI. Ad6ssagszolgalattal kapcsolatos bevetelek es kiad6.sok fejezet 2014. evi 
tervezett el6iranyzatai teljes kiiruen tartalmazz6.k a kiad6.sokat es beveteleket, 
azok reszletes sz6.mit6.sokkal alat6.masztottak es a kamatbevetelek teljesithet6-
ek figyelembe veve a makrogazdas6.gi el6rejelzeseket. 

A XLI. fejezetben az ad6ssag- es kiiveteskezeles kamatkiadasi el6iranyzatai 
2014-re iisszesen 1165,0 Mrd Ft-ot tartalmaznak, ebb61 a deviz6.ban fenn6.116 
ad6ss6.g es kiivetelesek kamatkiadasi el6iranyzata 332,1 Mrd Ft (az el6z6 ev 
el6ir6.nyzatanak 101,2%-a), a forintban fenn6.116 ad6ssag es kiivetelesek ka
matkiadasi el6iranyzata 833,0 Mrd Ft (az el6z6 ev el6iranyzat6.nak 90,9%-a). A 
kamatkiadasok 2014. evi v6.rhat6 iisszege eleri a tervezett nominalis GDP 3,8%-
6.t. A kamatkiad6.sok az el6z6 evhez kepest csiikkennek: a 2013. ev vegere ter
vezett iisszegnek (1244,4 Mrd Ft)21 varhat6an 93,6%-k6.t erik el. 2014-ben aka
matkiadasok csiikkenese a piaci hozam csiikkenesenek kiisziinhet6. 

Az adossag- es koveteskezeles tervezett bevetelei (a devizaad6ssaggal 
kapcsolatban 480,1 M Ft, a forintad6ssaggal kapcsolatban 91,2 Mrd Ft) a 2013. 
evi varhat6 teljesitesnek (111,6 Mrd Ft) a 82,1%-at teszik ki. A bevetelek legna
gyobb resze a forint ad6ss6.ghoz kapcsol6dik. Niivelheti a beveteleket az erteke
sitett devizaeszkiiziik felhalmozott kamata. 

A Jutalekok es egyeb koltsegek (deviza-elsz6.molasok, forintelsz6.mol6.sok 
es tranzakci6s illetek kiiltsegei) 2014. ev vegi el6iranyzata 80 659,6 M Ft, amely 
a 2013. ev vegere varhat6 teljesites22 (60 665,5 M Ft) 133%-a. 

Mind a deviza, mind a forint elszamolasok jutaleka tulteljesiil 2013-ban. A 
2014. evi tervezes sor6.n a targyevhez kepest a deviza elszamol6.sok jutalek6.t 
mintegy felere csiikkentettek a 2014. evi finanszirozasi terv alapj6.n, mig a fo
rint elszamolasok jutalekat kiizel azonos szinten terveztek meg. A tranzakci6s 
illetek iisszeget 70, 7%-kal niiveltek meg. 

Az Anampapirok ertekesiteset tamogato kommunikacios kiadasok 
2013. evre tervezett el6iranyzata (1500,0 M Ft) 100%-ban teljesiil az ev saran. 
2014-ben ennek az iisszegnek a 113%-6.t, 1700,0 M Ft-ot tervezik. Ennek oka, 
hogy tiibb jogdij lejar, igy a meglev6 es ti.j termekekre uj reklamokat kell kidol
gozni. Az ev sor6.n a regebbi es az uj termekek reklamozasat is intenzivebben 
kiv6.nja t6.mogatni az AKK Zrt. 

21 Az AKK Zrt. adata 
22 AKK Zrt.: Ad6ss6gkezeleshez kapcsol6d6 juta!ekok tervezett nagysaga (2012-2014) 
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Az eloirclnyzatok szcimitcisi hcittere kidolgozott, jogszab6.lyi h6.ttere 
rendelkezesre 6.ll es az a hat6.lyos strategi6.nak megfelel, azonban a kiad6.sok 
teljesU!esere tobb - el6re nem tervezhet6, nehezen sz6.mszerusfthet6 - tov6.bbi 
tenyez6 is hat6.ssallehet az ev sor6.n. Ezek: a forint/eur6 arfolyama, a kotveny
aukci6kon jelentkez6 kereslet az allampapirok irant, a nemzetkozi folyamatok 
hat6.sai. A tervezes saran az AKK Zrt. a finanszirozasra hatassal biro 
legval6szinubb esemenyek bekovetkeztevel szamolt. Mindezek kockazatot 
jelentenek es akar a kamatkiadasok jelent6s tulteljesU!eset is okozhatjak, 
azonban 2014-re kamatkockazati tartalekot nem kepeztek a k6ltsegvetesben. 

Az Ad6ss6.gszolg6.lattal kapcsolatos bevetelek es kiadasok fejezetnel a kiadasok 
f66sszege 1248,4 Mrd Ft, a beveteleke 91,6 Mrd Ft. Az ellen6rz6tt kiad6.si es be
veteli el6iranyzatok a beveteleket 100%-ban, a kiadasokat 99,9%-ban lefedtek. 

3.2. Anami vagyonnal kapcsolatos bevetelek es kiadcisok 

Az cillami vagyonnal kapcsolatos bevetelek (183,2 Mrd Ft) 34,5%-a 
megalapozott, 65,5%-a reszben megalapozott, de teljesitheto. Az 
6.llami vagyonnal kapcsolatos kiadcisok (150,3 Mrd Ft) 75,4%-a 
megalapozott, 24,6%-a reszben megalapozott. 

Az allami vagyonnal kapcsolatos befizetesek tekinteteben a 2013. evi 
el6ir6.nyzat 116,0 Mrd Ft. 

A 2014. evi el6iranyzat az eddig hasznalt frekvenciak mellett tovabbi 
frekvenciakeszlet hasznositasaval is szamol. A torvenyjavaslat szerint a 
Frekvencia hasznalati jog erteke el6ir6.nyzat osszege 120,0 Mrd Ft. Az ilyen 
jellegu el6iranyzatok, els6sorban a stabil szerz6deses hatter miatt az elmult 
id6szak tapasztalatai alapjan megbizhat6an teljesU!nek. Az el6iranyzat 
osszeget al6.tamaszt6 dokumentum, hatterszamftas nem alit rendelkezesre, 
ezek hianya miatt az el6ir6.nyzat reszben megalapozott, de teljesitheto. 

A dohanytermekek kiskereskedelmenek koncesszi6s dijab61 szarmaz6 
0,8 Mrd Ft-os - a fejezetben megjelen6 - bevetellel kapcsolatos torveny 
m6dositas23 benyujt6.sra keriilt az Orszaggyules ele. Az el6ir6.nyzat kialakit6.sa 
a koncesszi6s szerz6desek es az eddigi fizetesi tapasztalatok alapjan tortent. 
Tekintettel a kesziil6 m6dositasra es az el6iranyzat vagyon fejezetben uj 
el6iranyzatkent val6 megjelenesere, az el6ir6.nyzat reszben megalapozott. 

Reszben megalapozott tov6.bba a Nemzeti Eszk6zkezel6 Zrt. (NET Zrt.) alta! 
vegrehajtott ingatlanv6.s6.rlasok 37,0 Mrd Ft-os el6iranyzata. Az egyeztetesek 
saran ez az osszeg kor6.bban 45,0 Mrd Ft volt. 2013-ban a NET Zrt. v6.sarl6.sai 
elmaradnak a tervezett iitemt61, a koltsegvetesi torvenyben 2013-ra 
meghatarozott 33,0 Mrd Ft-os el6iranyzatb61 julius vegeig 8,0 Mrd Ft keriilt 
felhasznalasra. Az NFM frasbeli tajekoztatasa szerint ,a NET Zrt. iigyfelkorenek 
jelent6s kib6vitese erdekeben sziikseges intezkedesek kidolgoz6.sa a Nemzeti 
Fejlesztesi Miniszteriumban jelenleg folyamatban van", ennek alapj6.n az NFM 

23 2012. evi CXXXIV. torveny a fiatalkoruak dohanyzasanak visszaszorftasar6l es a do
h6nytermekek kiskereskedelmer6l 
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az el6ircinyzatot teljesfthet6nek tartja. Tekintettel arra, hogy ennek 
j6vahagyasa meg nem ti.irtent meg, az el6iranyzat osszege reszben 
megalapozott. 

Az allami vagyon reszet kepez6 Nemzeti Foldalappal kapcsolatos bevete
lek (16,7 Mrd Ft) es kiadcisok (20,6 Mrd Ft) f66sszegei megalapozottak, 
szamftasokkal alatamasztottak. A term6f6ld ertekesftesb61 szarmaz6 
8,5 Mrd Ft-os bevetel teljesfthet6, figyelembe veve, hogy a feladatellatashoz 
igenybe vehet6 letszamkeret biztosftasa folyamatban van. 

3.3. A kozponti koltsegvett~s tartalekai 
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A 2014. evi kozponti koltsegvetesi torvenyjavaslat ket fejezetnel (KIM, ME) 
tartaimaz kozponti tartalek el6iranyzatot Celtartalekok - ezen beliil a 
Kozszferaban foglalkoztatottak berkompenzaci6ja, es a Killonfele kifizetesek - , 
valamint rendkfvilli kormanyzati intezkedesek (RKI) es Orszagvedelmi Alap, 
dmen, osszesen 296,2 Mrd Ft ertekben, mely a 2013. evi el6iranyzat 49,4%-a. 

A koltsegvetesi torvenyjavaslat 5. §-aban foglalt el6frasnak megfele16en az 
1. szamu mellekletben a X. KIM fejezet 24. Celtartaiekok dm 2. kozszferaban 
foglalkoztatottak berkompenzaci6ja aidmen 71,2 Mrd Ft e16iranyzatot, 3. kil
lonfele kifizetesek aidmen 5,0 Mrd Ft e16iranyzatot terveztek. 

A celtartalekokra tervezett osszesen 76,2 Mrd Ft kiadasi e16iranyzatanak celjat 
es rendelteteset az Aht. 21. § (4) bekezdese alapjan a koltsegvetesi torvenyjavas
lat 5. §-aban24 hataroztak meg. 

Celtartal<?kok cimen 2013. evben osszesen 99,5 Mrd Ft-ot terveztek, melyet a 
2013. evi XXXI. tv. 25 89,5 Mrd Ft-ra m6dositott. 2013. julius 31-ig a m6dositott 
el6ininyzat 63,9%-<it hasznaltak fel, a 2013. december 31-ig varhat6 felhaszna
las pedig a m6dositott el6iranyzat 82,1 o/o-a (73,5 Mrd Ft). 

Tekintettel arra, hogy a berkompenzaci6 rendszereben erdemi atalakftast a 
2014. evben nem terveznek, az erintettek kore varhat6an az el6z6 evihez ha
son16 lesz, fgy a tervezett osszeg - amely a 2013. evi eredeti el6iranyzat 76,5%
a, a m6dosftott el6iranyzat 85,1%-a, illetve a 2013. evi varhat6 felhasznalas 
osszegenek 103,6%-a- fedezetet nyujt a 2014. evi varhat6 kifizetesekhez. 

A XI. Miniszterelnokseg fejezetben a 17. dmen RKI-re 120,0 Mrd Ft kozponti 
tartalek el6iranyzatot terveztek az ev kozben meghozott kormanyzati 
d6ntesekb61 k6vetkez6 feladatok finanszfrozasara es az e16iranyzott, de 
elharfthatatlan ok miatt elmarad6 koltsegvetesi bevetelek p6tlasara. Ez a 
kozponti koltsegvetesr61 sz616 torvenyjavaslat kiadasi f66sszegenek 0,7%-a, 
amely megfelel az Aht. 21. § (2) bekezdeseben el6frt tartalekkepzesi el6frasnak, 
amely szerint RKI dmen kepzett tartalek osszege nem lehet tobb a kozponti 

24 KIM fejezet 24. Celtartalekok cim 2. a!cimen a Kozszferaban foglalkoztatottak ber
kompenzaci6jara el6iranyzatot, a 3. a!cimen a Kiilonfele kifizetesekre 
25 A Magyarorszag 2013. evi kozponti koltsegveteser6l sz6!6 2012. evi CCIV. torveny 
m6dositasar6l (kihirdetve: 2013. IV. 3.) 
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kiiltsegvetesr6l sz616 tiirveny kiadasi f6iisszegenek 2,0%-anal, es nem lehet 
kevesebb annak 0,5%-anal. 

Az RKI el6iranyzata a 2013. evi el6iranyzatnal 20,0%-kal, a tiirvenyi 
m6dosftott eloiranyzatnal/6 illetve a 2013. evi varhat6 felhasznalas iisszegenel 
13,2%-kal magasabb. 

A kiizponti kiiltsegvetes tartalekakent az Aht. 21. § (5) bekezdese alapjan a 
celtartalekon es a rendkfviili kormanyzati intezkedesekre szolgal6 tartalekon 
tul a XI. Miniszterelniikseg fejezet 18. cfmen Orszcigvedelmi Alap kepzesere 
is sor keriilt a 2014. evi kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslatban 100,0 Mrd Ft ertekben, 
mely az el6z6 evi el6iranyzat 25,0%-a. Az alap celja, hogy megteremtse 
mindazon felteteleket es eszkiiziiket, amelyek vedelmet nyujtanak 
Magyarorszag es a magyar gazdasag szamara a vilaggazdasagban zajl6 
folyamatok miatt eloall6 kockazatokkal szemben.Z7 

Az Orszagvectelmi Alap el6iranyzat6t a kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat 
23. § (5) bekezdese alapjan 2014. szeptember 30-at megel6z6en nem lehet 
felhasznalni, utana is csak a 23. § (6) bekezdesben riigzftett feltetelek mellett 
hasznalhat6 fel, azaz a 2014. evre varhat6 hiany - a felhasznalni kfvant 
tartalekiisszeg figyelembe vetelevel- nem haladhatja meg a GOP 2,9%-at. 

Magyarorszag 2013. evi kozponti koltsegveteser6l sz616 2012. evi CCIV. tv. m6do
sitasar6l kesziilt T/12100. szamu torvenyjavaslat az Orszagvedelmi Alap 
2013. evi 400 Mrd Ft-os el6iranyzatat 84,0 Mrd Ft-tal csokkenti. A KT KVT-104-
2/2013. szamu (2013. szeptember 7.-i) velemenye alapjan az ad6ssagszabaly, va
lamint a hianycel tartasa erdekeben az Orszagvectelmi Alap tovabbi fel nem 
hasznalasa indokolt. 

A kiizponti tartalekokra vonatkoz6an a tervezett el6iranyzatok az 
Orszagvedelmi Alap kivetelevel megalapozottak. Kockazatot jelent, hogy a ter
vezett EOP szerinti hiany 2013. evben 3% kiiriili, 2014. evben pedig mindiissze 
0,1 szazalekponttal marad el a 3,0%-os eur6pai uni6s - es a Gst-ben is megfo
galmazott- kiivetelmenyt6l. A Gst. szerinti 2014. evi GOP aranyos 6llamad6s
sag tervezett csiikkenese a 2013. evihez kepest mindiissze 0,5 szazalekpont. Ez 
azt jelenti, hogy a vartnal meg alacsonyabb inflaci6, vagy az iinkormanyzati 
hiany es ad6ssag, illetve az egyeb kormanyzati szervek ad6ssaganak a becsiilt
nel kismertekben nagyobb erteke is megakadalyozhatja az ad6ssagszab6ly er
venyesiileset. 

26 Magyarorszag 2013. evi kozponti koltsegveteser6l sz616 2012. evi CCIV. tv. m6dosita
sar6l sz616 T/12100. szamu torvenyjavaslat, amely az RKI 2013. evi 100,0 Mrd Ft ossze
gu el6iranyzatat 6,0 Mrd Ft-tal noveli 
27 Forras: Az altalanos indokolas 2.8.3. pontja 
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4. A FEJEZETI ELOIRANYZATOK TERVEZESE 
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A 2014. evi kozponti koltsegvetesi torvenyjavaslat ellenorzese - az el6z6 evi 
11-hez kepest- osszesen 20 fejezer• erintett. Az ellen6rz6tt fejezetek beveteli 
es kiadasi f66sszege osszessegeben szcimitcisokkal alcitcimasztott. 

A Tervezesi T6jekoztat6 X. sz. melleklete szerinti 2014. evi javasolt el6ir6nyza
tok levezeteset a fejezetek a megadott hatciridore, az eloirt tartalommal 
es szerkezetben megkiildtek az NGM reszere. A tervezett el6ir6nyzatok szam
szaki levezetesei osszhangban vannak a jogszabcilyi (Avr. 15. §) eloirci
sokkal. A 2014. evre kimunkalt koltsegvetesi el6ir6nyzatok kialakftasa a 
2013. evi el6ir6nyzatb61 kiindulva, az ev kozbeni v6ltoz6sok figyelembevetele
vel tortent. 

Az 6llamh6ztart6sert felel6s miniszter, a 2014. evi kozponti koltsegvetes terve
zes 2013. augusztus 30-ig tart6 szakaszaval osszefiiggesben, a fejezetek vonat
koz6s6ban - Aht. 13. § (3) bekezdeseben foglaltakt61 elter6en - nem 6llapftott 
meg tervezett beveteli es kiadasi f66sszeget. A fejezetet ir6nyft6 szervek altai 
megtervezett beveteli es kiadasi eloircinyzatok egyeztetese az 611amh6ztar
t6sert felel6s miniszterrel megtortent, az egyeztetesekr61 emlekeztet6ket, jegyz6-
konyveket nem mutattak be az ellen6rzes reszere. A Tervezesi T6jekoztat6 sze
rint az eddigi gyakorlattol elteroen a keretszcimok az egyezteto tcir
gyalcisokon alakultak ki. A 2014. evi tiirvenyjavaslat. elkeszftesenek iitemter
ve szerinti hat6rid6re (szeptember 6.) a fejezeti adatokat a Kozponti Adatfeldol
gozasi Rendszerben rogzftettek, kiveve az EMMI fejezetet, az el6ir6nyzatok 
egyezetesenek elhuz6d6sa miatt az adatok rogzftese szeptember 10-en tortent 
meg. 

A tervezes eljcircisi szabcilyai ervenyesultek, a kivalasztott 2014. evi fejezeti 
el6ir6nyzatok, ezen beliil a koltsegvetesi intezmenyek el6ir6nyzatai es fejezeti 
kezelesu el6ir6nyzatai szcimszaki levezetesei osszhangban vannak a jog
szabcilyi eloircisokkal. A 2014. evre kimunkalt koltsegvetesi el6ir6nyzatok 
kialakftasa a 2013. evi el6ir6nyzatb61 kiindulva, az ev kozbeni v6ltoz6sok, a 
2013. evi k6ltsegvetesr61 sz616 torveny m6dosft6sainak figyelembevetelevel tor
tent. A tervezessel 6sszefiigg6 szervezeti es szerkezeti 6talakft6sok hatasait a fe
jezetek figyelembe vettek a 2014. evi el6ir6nyzatok kialakft6s6n61. 

A 2014. evi tervadatok megalapozashoz nem kesziilt teljes koru felmeres 3 feje
zetnel (VM, EMMI, HM) a 2013. evi v6rhat6 kiadasok es sajat bevetelek teljesii
leser61. 

A fejezeteknel a 2013. evi es a 2014. evi koltsegvetesi hicinycel biztosftasa 
erdekeben hozott Korm. hat6rozat(ok)29

, 
30 ervenyesiiltek a tervezes soran. A fe-

28 OGY, KE, AB. AJBH, BIR. MKU, KIM, ME, VM, HM, BM, NGM, NAV, NFM, KUM, 
EMMI, GVH, KSH, MTA, MMA 
29 A tulzott deficit eljaras megszuntetese erdekeben szukseges intezkedesekr61 sz616 
1259/2013. (V. 13.) Korm. hatarozat 
30 A ki:izszferaban alkalmazand6 nyugdfjpolitikai elvekr61 sz616 1700/2012. (XII. 29.) 
Korm. hatarozat 
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jezeti kezelesu el6iranyzatok kiirenek kialakftasanal figyelemmel voltak a hi
anycel betartasa erdekeben sziikseges megtakarftasra. A kiizszferaban alkal
mazand6 nyugdfjpolitikai elvekr61 sz616 kormany hatarozat vegrehajtasa mi
att eloircinyzat csokkentt!ssel az NGM, az NFM, a NAV es a KSH fejezetek 
szamoltak. 

A 2014. evi kozponti k6ltsegvetesi torvenyjavaslat 10. § (9) bekezdese ertelmeben 
a Kormany iranyftasa vagy feliigyelete ala tartoz6 koltsegvetesi szervek az irony
ado oregsegi nyugdfjkorhatart betoltott es az oregsegi teljes nyugdfjhoz szilkseges 
szolgalati id6t megszerzett kozalkalmazotti vagy kormanyzati szolgalati jogvi
szonyban 6116k jogviszonyanak megszilnteteseb61 ered6 kiadasi megtakarftasai
kat- a 2014. evi kiiltsegvetesbe mar beepillt megtakarftasok kivetelevel- kiitele
sek befizetni a koltsegvetes javara. 

Szemelyi juttatcisokra a fejezetek - a Tervezesi T 6jekoztat6 el6frasai alapjan 
-a 2014. evre 1717,1 Mrd Ft el6iranyzatot terveztek. Figyelembe vettek a fejeze
tek, intezmenyek kiiziitti feladat atadas-atvetelek miatti valtozasokat es erve
nyesftettek azt a kiivetelmenyt, mely szerint a szemelyi juttatasok el6iranyzata 
az intezmeny kiiltsegvetesenek egyeb kiemelt el6iranyzatai terhere nem niivel
het6. A tervezett el6iranyzat a 2013. evi kiiltsegvetesr61 sz616 tiirveny szeptem
beri m6dosftasa alapjan kialakult 1540,7 M Ft el6iranyzathoz viszonyftva 
11,6%-kal (178, 1 Mrd Ft) novekedett els6sorban torvenyi eloircisok (fel
adatboviiles, pedagogus eletpcilya modell bevezetese stb.) miatt. Jelen
t6sebb el6iranyzat niivekedes jelentkezett ket fejezetnel, a VM fejezetnel 
10,5 Mrd Ft-tal es az EMMI fejezetnel140,1 Mrd Ft-tal tiibb el6iranyzatot tervez
tek a 2013. evihez kepest. A pedag6gus eletpalyamodell bevezetesenek a hata
sa iisszesen hat fejezetet (a Helyi iinkormanyzatok tamogatasai, a VM, az 
EMMI, a BM, a HM es az MTA) erintett. A kiiznevelesi intezmenyekben peda
g6gus munkakiirben foglalkoztatottak szemelyi juttatasait a tiirvenyi31 el6fr6-
sok alapjan terveztek. 

A nemzeti koznevelesrol sz616 201l.evi CXC. torveny m6dosft6s6val a pedag6gu
sok uj illetmeny-elomeneteli rendszerenek elsa lepeskent 2013 szeptembereben a 
torvenyben meghatarozott teljes keresetnovekedes kiadasainak 60%-at, majd 
2017 szeptembereig bez6r61ag, a tanevindftasakor, evente tovabbi 10-10%-at biz
tosftja a koltsegvetes a pedag6gust6rsadalom anyagi megbecsillesenek erdeke
ben. 

A szemelyi juttatasok 2014. evi el6ir6nyzata 7 fejezetniH (OGY, AB, HM, NGM, 
UF, KSH, MTA) a szervezeti citalakitcis es feladatvciltozcis kovetkezteben 
csokkent. 

Az EMMI fejezetnel az iinkormanyzatokt61 atvett feladatok vegrehajtasahoz - a 
szerkezeti valtozasokat kiivet6en - biztosftott az oktatasi, szocialis, gyermekve
delmi es egeszsegiigyi allami feladatok finanszfrozasa, a KIM fejezetnel azon
ban nem allnak rendelkezesre a sziikseges forrasok, a szamftasokkal alata
masztott 1,1 Mrd Ft-os tiibblettamogatasi igenyt az NGM nem fogadta be, a fe
jezet altai reszletesen kimunkalt tiibblet igeny ellenere sem biztosftotta a tamo
gatasi el6iranyzatot. 

31 A Nemzeti Koznevelesr61 sz616 2011. evi ex c. torveny 
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A kivalasztott fejezeti kezell)sii eloircinyzatokncil - a koltsegvetesi javaslat 
kidolgozasa soran - a tervezest vegz6 szervezetek attekintettek az ell<itand6 fel
adatokat. Az el6iranyzatok a fejezetek statutumaban meghatarozott feladato
kat, feladatcsoportokat tiikrozik. 

A 2014. evi fejezeti kezelesu el6iranyzatokra 9 fejezet (OGY, KIM, ME, VM, 
BM, NGM, NFM, EMMI, UF) az el6z6 evihez kepest jelent6sebb osszegu tobb
letkiadcist tervezett torvenyi eloircisok alapjan es a szakmapolitikai fel
adatok figyelembevetelevel. A tervezett tobblet eloircinyzat 71,0%-a az 
Unios fejlesztesek fejezetnel jelentkezett. 

A fejezetek kockcizataik csokkentese erdekeben tartalekot kepeztek, ossze
sen 4, 7 Mrd Ft osszegben. Nem tervezett fejezeti tartalekot 8 fejezet (HM, BM, 
NGM, NAY, NFM, KUM, KSH, MTA). 

A fejezetek 2015-2017. evekre vonatkoz6 ircinyszcimait az Aht. 22. § (3) be
kezdes b) pontjaban foglaltak ellenere kozpontilag nem dolgoztak ki. A KE es a 
HM a harom eves tervet elkeszftette. 

A HM fejezet a honvedelmi kiadasok es a hosszu tavu tervezes felteteleinek meg
teremteset szolgal6 koltsegvetesi forrasok biztosftasar6l sz6!6 1146/2012. (II. 29.) 
Korm. hatarozat szerint 2013-2022. k6z6tti tervid6szakra kidolgozta a tarca 10 
eves hosszu tavu strategiai tervet, melyre alapozva elkeszitettek a rovidtavu ter
vet, a Honvedelmi Tarca 2013-2016. k6z6tti tervid6szakra vonatkoz6 er6forras
tervet. 

Az ellen6rzott meghataroz6 el6iranyzatok megalapozottak es alcitcimasz
tottak. Az ellen6rzes ala vont fejezetek 4545,9 Mrd Ft kiadasi f66sszegeb61 az 
altalunk ellenorzott eloircinyzatok osszege 4012,6 Mrd Ft, 88,2% volt. 

Az ellen6rzott fejezetek koltsegvetese osszessegeben megalapozott32
. 

5. Az EUROPAI UNIOS TAGSA.GGAL OSSZEFUGGO ELOIRANYZATOK 
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A 2014. evi koltsegvetes tervezese saran a tarcaknak mind a 2007-2013. ev1 
programozasi peri6dus kifut6 programjainak a jov6 evet terhel6 kifizeteseib61 
ad6d6, mind pedig a 2014-2020. evi koltsegvetesi ciklus alatt felhasznalhat6 
uni6s es hazai forras 2014-re jut6 reszet meg kellett tervezniiik. Az Asz ket feje
zet (az UF es a VM fejezet) uni6s tagsaggal osszefiigg6 el6iranyzataib61 kiva
lasztott kiadasait ellen6rizte. Ezen feliil a Hozzajarulas az EU koltsegvetesehez 
koltsegvetesi kiadasanak ellen6rzese tortent meg a XLII. fejezetnel. 

Az NGM a 2014. evi koltsegvetesi tervezes id6szakaban folyamatosan vizsgalta 
a 2007-2013 kozti programozcisi idoszak tekinteteben a tamogatasi forra
sok felhasznalasanak alakulasat. Az NGM es az erintett intezmenyi szerepl6k a 
korabbi evekben33 es a 2013. ev hatralev6 reszeben is intezkedesekkel segftettek 

32 Asz M6dszertan Magyarorszag koltsegveteser6l sz6!6 torvenyjavaslat velemenyezeset 
megalapoz6 ellen6rzeshez 1.3.5. pontja alapjan 
33 Az 1423/2011. (XII.6.) Korm. hatarozat es a 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet el6frasai. 
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el6 a rendelkezesre all6 forrasok mine! nagyobb aranyban torten6 lehfvasiit, 
amelyeknek koszonhet6en a 2013. evi felhasznalas az el6z6 evhez kepest var
hat6an tobb mint ketszeresere n6, fgy csokken a forrasvesztes kockazata. A 
kockazatok elkeriilese erdekeben vezet6i es szakmai szinten folytak az egyezte
tesek az erintett intezmenyi szerepl6k kozott, es kiilonboz6 intezkedesi tervek 
(pl. nagyprojektesftes, teljes koltsegre torten6 iitallas, lin. retrospektfv projektek, 
vagyis hazai finanszfrozasb61 indult, de uni6s finanszfrozasba beforgatott pro
jektek) kesziilnek annak erdekedeben, hogy az abszorpci6 merteke elerje a 
100%-os szintet. 

2013 szeptembereig az UF fejezethez kapcsol6d6 NSRK kereteben34 biztosftott 
uni6s forrasok 97%-at kotelezettsegvallalassallekot6ttek35

• A 15 operatfv prog
ram keretOsszegenek kotelezettsegvallal6.ssal lekotOtt resze minden esetben leg
alabb 80%-os. A kifizetett t6.mogat6.sok ett61 j6val nagyobb ar6.nyban marad
nak el (a legkisebb (30%-os) a KEOP36 eseteben.) A 2013. vegeig lekotott forr6.
sok felhasznalas6.ra azonban meg ket ev all rendelkezesre. Az EU altai teljesftett 
kifizetesek ar6.nya 2013 augusztus6.ig osszessegeben 51 o/o-ot ert el, mig az Eur6-
pai Bizottsag reszere benyujtott, 6.tutal6.sra v6.r6 elsz6.mol6.sok osszege 
223,7 Mrd Ft volt ez ev szeptembereben. 

A 2013-as e16ir6.nyzatok teljesiileseben jelent6s kock6.zati tenyez6t jelentett, 
hogy az EU Bizottsaga tizenot operatfv programb61 tfz eseteben ideiglenesen 
felfiiggesztette a t6.mogat6.sok kifizeteset a magyar palyaztatas soran tapasztalt 
szab6.lytalans6.gokra hivatkozva. 

Az NFU-t ir6.nyit6 kormanybiztos briisszeli targyalasainak eredmenyekeppen a 
10 operativ programot erint6 kifizetes felfiiggeszteset az Eur6pai Bizottsag 5%-os 
(mintegy 70,0 Mrd Ft-os) korrekci6ra enyhitette a mar vegrehajtott projekteknel. 
Az Igazol6 Hat6s6g - a korrekci6kat figyelembe veve - ujonnan osszeallitotta es 
megkiildte az Eur6pai Bizottsag reszere a koltsegnyilatkozatokat, okt6ber els6 he
teben pedig kozel 350,0 Mrd Ft osszegu atutalas erkezett a likviditasi gonddal 
kiizd6 operativ programok szamlaira, melyet tovabbi osszegek kovetnek meg. 

A fejezet az NSRK programjaihoz kapcsol6d6an a 2014. evre 1787,9 Mrd Ft ki
ad6.st tartalmaz, amely az e16z6 evi 1354,5 Mrd Ft-ot 32,0%-kal haladja meg. 
(A kiad6.sok fedezetere az UF fejezetbe betervezett koltsegvetesi t6.mogatas osz
szege 327,9 Mrd Ft, amely 18,3%-nak felel meg37

, a fennmarad6 osszeg az EU
t61 kapott t6.mogat6.s.) A 2014. evi el6ir6.nyzatok tervsz6.mai megalapozottak. A 
vegrehajt6.s szempontj6.b61 ugyanakkor kock6.zatot hordoz az NSRK kereteben 
szerz6dessellekotott uni6s forr6.soknak a 2013. evinel sz6.mottev6en magasabb 
osszegu 2014. evi tervezett felhaszn6.16.sa, mivel a korabbi evekben a felhaszn6. 

34 Az bsszes tervezhet6 kiadas erteke 8209,3 Mrd Ft. 
35 2013. szeptember 16-i adat. (Forras: NFU) 
36 Kornyezet es Energia Operativ Program 
37 Figyelembe veve a NEFA TAMOP Programhoz biztositott 17,1 Mrd Ft-os tamogatasat, 
a hazai tamogatas 345,0 Mrd Ft, ezaltal a szazalekos megoszlas 19,3%. 

43 



II. RESZLETES MEGMLAPfTASOK 

44 

las akadozott3B. Az alacsonyabb felhasznalas kockazatanak minimalizalasa 
erdekeben az NGM szamos intezkedest (egyeztetesek, szabalyozas m6dositasai, 
intezkedesi tervek) tett. A gordtilekenyebb felhasznalast segiti a ki.iltsegvetesi 
ti.irvenyjavaslatban az UF fejezetben megjelen6 EU bner6 Alap 30,0 Mrd Ft-os 
forrasa. Megjegyzend6, hogy a tervezettnel kisebb merteku felhasznalas a 2014. 
evi ki.iltsegvetes szempontjab61 megtakaritast jelentenek. 

A Teriileti Egyuttmukodes (Eur6pai Tertileti Egyiittmuki.ides (ETE) es 
INTERACT) uni6s forrasai a 2013. evi el6iranyzatnak hozzavet6legesen a felere 
csi.ikkennek 2014-ben. Az elfogadott keretszamok alapjan a 2014. evi kiadasi 
el6iranyzat a 2013. evi el6iranyzatnak (35 977,2 M Ft) 53,8%-at (19 375,7 M Ft) 
teszi ki. 

Az Egyeb unios eloiranyzatok aidmen beltil a 2014. evi ki.iltsegvetesben a 
Svajci Alapb61 es az EGT, Norveg Alap tamogatasab61 megval6sul6 2009-2014. 
ki.izi.itti projektek finanszirozasara kertil sor. 

A svajci kormany altai letrehozott Svajci Hozzajarulasr61 az Eur6pai Bizottsag es 
Svajc 2006. februar 27-en ketoldahi megallapodast irt ala. A megallapodas er
telmeben Svajc a 10 ujonnan csatlakozott orszag reszere egyszeri, vissza nem teri
tend6 tamogataskent 5 even keresztD.l osszesen 1,0 Mrd svajci frank hozzajarulast 
biztosit. Ebb6l Magyarorszag reszesedese 130,7 M CHF (mintegy 20,0 Mrd Ft). A 
Svajci Alaphoz kapcsol6d6an 2014-ben 11 972,0 M Ft kiadasi, 11 020,0 M Ft be
veteli es 952,0 M Ft tamogatasi el6iranyzatot terveztek. A 2013. evi eredeti el6i
ranyzatnak a tervezett kiadasi el6iranyzat 88, 1 %-at, a beveteli el6iranyzatnak 
95,6%-at, a tamogatasnak pedig 232,3 %-at teszi ki. 

A Norveg Alaphoz kapcsol6d6an a koltsegvetesi torvenyjavaslat kiadasi el6irany
zatkent 9754,0 M Ft-ot, beveteli el6iranyzatkent 8325,0 M Ft-ot es tamogatasi el6-
iranyzatkent 1429,0 M Ft-ot tartalmaz. A 2013. evi eredeti el6iranyzatnak a ter
vezett kiadasi el6iranyzat 228,0%-a, a beveteli el6iranyzat 227,3%-a a tamogatas 
232,2%-a. A 2014. evi tervezett osszegek az el6z6 evihez kepest tobb mint ketsze
resere torten6 noveleset az indokolja, hogy a kotelezettsegvallalasok teljesitese a 
program ezen szakaszaban igenyel magasabb osszegu forrast. 

Az ETE es az Interact, valamint az Egyeb unios eloiranyzatok terv
szamai megalapozottak, a teljesitesuk nem hordoz kockazatot. 

38 2012. ev vegere az NSRK-b61 teljesitett (2007-2012. kozti) kifizetesek aranya a teljes 
8209,3 Mrd Ft-os kiadasi keretosszeg 40,7%-at erte el. A kifizetesek 2012-ben jelent6sen 
(36%-kal) elmaradtak a tervezett61. (Forras: Jelentes Magyarorszag 2012. evi kozponti 
koltsegvetese vegrehajtasanak ellen6rzeser61. Allami Szamvevoszek, 2013. augusztus.) 
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Az Allami koltsegvetesi kedvezmenyezettek sajatero tamogatasara39 

a 2013. evi torvenyben kiadasi es t6mogat6si el6ir6nyzaton 9910,2 M Ft hagy
tak j6v6, ebb61 az els6 felevben mindossze 34%-ot hasznaltak fel. (Az NFU el6-
rejelzese szerint a 2013. evi kiadas 93,7%-ban fog teljesiilni). Az NFO a 2014. 
evre a kiadasi es a t6mogat6si oldalon 20 831,8 M Ft igenyt tervezett, amely a 
2013-as el6ir6nyzathoz kepest 210,2%-os novekedest jelent. Az eloiranyzat 
tervszamai megalapozottak, a teljesitesiik nem hordoz kockazatot. 

A Budapest 4-es metro epitese koltsegeinek fedezetere tervezett (csak 
magyar tamogatast tartalmaz6) 2013. evi m6dosftott el6ir6nyzat mintegy ket
szeresevel, 15,0 Mrd Ft kiadassal szamol a koltsegvetesi tOrvenyjavaslat. 2014-
re vonatkoz6an megemelt el6iranyzathoz h6ttersz6mftasok nem alltak rendel
kezesre, ami kockazatot hordoz. A 2014. evi tervezett osszeg az 1448/2012. 
(X. 11.) Korm. hatarozattal osszhangban az el nem sz6molhat6 koltsegek egy 
reszenek finanszfroz6s6t szolgcija. A Korm. hatarozat ertelmeben az el6ir6nyzat 
legfeljebb 77,0 Mrd Ft erejeig szolgalja az EU fele el nem sz6molhat6 kiadasok 
fedezetet, melynek 2014-re es6 resze tiikroz6dik a magas el6ir6nyzatban. 

A VM fejezetben megjelen6, eur6pai uni6s agrarpiaci t6mogat6sokhoz kapcso-
16d6 kozponti forrasok, nemzeti tamogatasok az Unios programok kiege
szito tamogatasa alcfmen jelennek meg a koltsegvetesi tOrvenyjavaslatban. 
A cfmhez kapcsol6d6 tervezett t6mogat6s (kiadas) osszesen 8752,8 M Ft, amely 
a 2013. evi el6ir6nyzatot 6%-kal haladja meg. Az eloiranyzat tervszamai 
megalapozottak, a teljesitesiik nem hordoz kockazatot. 

Az Arfolyamkockazat es egyeb, £U altai nem teritett kiadasok alcfmhez tar
toz6 Unios programok arfolyam-kiilonbozetenek 2014. evi kiadasi el6i
r6nyzata 300,0 M Ft. Az el6ir6nyzat az el6z6 evi eredeti el6ir6nyzat6nak ossze
gevel egyezik meg. 

Mig 2011-ben az arfolyamvaltozasb61 ad6d6an 1,8 Mrd Ft arfolyamveszteseg ke
letkezett, 2012-ben 5,1 Mrd Ft arfolyamnyereseg jelentkezett az el6iranyzaton. 
2013-ban ugyancsak jelent6s merteku arfolyamnyereseggel lehet szamolni. (A 
nagymerteku arfolyamnyereseg a forint gyengi.ilesere vezethet6 vissza.) 2013. 
szeptember 15-eig az el6iranyzaton kozel 17,0 Mrd Ft osszegu arfolyamnyereseg 
keletkezett, amelyet az NGM tajekoztatasa szerint ,az arfolyamveszteseg ellente
telezesre hasznal fel a VM. Az uni6s m6dszertan szerint szamitott ESA hiany 
szempontjab61 az arfolyamveszteseg- es nyereseg hatasa semleges, az a hiany 
alakulasara nines hatassal" Az arfolyamvaltozasb61 ad6d6 nyereseget, illetve 
veszteseget, valamint a bizottsagi kizarasok miatti forrasvesztest azonban tobb 
tenyez6 befolyasolja, amelyek kockazatot hordoznak. 

39 Az ,Allami koltsegvetesi kedvezmenyezettek sajater6 tamogatasa" el6iranyzat celja 
az eur6pai uni6s forrasb61 finanszirozott j6vedelemtermel6 projektek eseten a megteri.i-
16 reszre jut6 kozponti koltsegvetesi kiadasok, a kozszfera szervezet kedvezmenyezettek 
eseten az eur6pai uni6s tamogatasra szamot tart6 projektek el6keszitesi kiadasai fede
zetenek biztositasa, tovabba az atvev6 jogut6d fenntart6nak, illetve atvett intezmenyi 
kedvezmenyezettnek az Eur6pai Uni6 altai vagy egyeb nemzetkozi forrasb61 finansziro
zott projektjeinek vegrehajtasahoz szi.ikseges sajat forras biztositasa. (20/2012. (VII. 19.) 
NFM utasitas 16. §.) 
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Az Egyeb, EU altai nem teritett kiadcisok 2014. evi el6iranyzata 
1,0 Mrd Ft, amely megegyezik a targyevi el6iranyzattal. A 2013-ban lezarult 
bizottsagi ellen6rzesek alapjan hozott hatarozatok, valamint a folyamatban 
lev6 ellen6rzesek miatt varhat6 kizarasok miatti kiadasok azonban a targyev
ben elerhetik a 11,0 Mrd Ft-ot. Az alcimhez tartozo eloircinyzatok terv
szcimai reszben megalapozottak, az Unios programok cirfolyam
kiilonbozete eloircinyzat teljesitese kockcizatos. 

A Videkfejlesztesi es Halaszati programok alcfmhez kapcsol6d6 Uj Ma
gyarorszcig Videkfejlesztesi Program (UMVP) kereteben, am ely a 2007-
2013-as id6szakra vonatkoz6 nemzeti videkfejlesztesi program, az agrar- es vi
dekfejlesztesi uni6s tamogatasokra a hazai tarsfinanszirozassal egyiitt 
1469,6 Mrd Ft-nak (5,2 Mrd eur6nak) megfelel6 osszeg volt lehivhat6. 

2007 -to! 2012. ev vegeig az UMVP-ben rendelkezesre all6 keret 93,6%-at kotottek 
le szerzodessel, de 2013. junius 30-aig a kotelezettsegv<'illalasok aranya a rendel
kezesre all6 keret 94,1 o/o-ara novekedett40• A kifizeteseket legkes6bb 2015. decem
ber 31-ig teljesiteni kell a forrasvesztes elkeriilese erdekeben. 

A 2014. evre az UMVP az el6z6 peri6dus agrar- es videkfejlesztesi celkitiizeseire 
224,6 Mrd Ft kiadast tartalmaz, amelyb6l 60,6 Mrd Ft-os a kOltsegvetesi tamo
gatas. 

A Halciszati Operativ Program 2014-ben harom tengelyhez kapcsol6d6an 
teljesit kifizeteseket, osszesen 2512,8 M Ft ertekben. Az eloircinyzatok terv
szcimai megalapozottak, a teljesites'iik nem hordoz kockcizatot. 

A 2014-2020 kozti programozcisi periodusban a Partnersegi Megallapo
das (PM) kereteben reszesiil hazank az I:U Kohezi6s Alapjab6l, a Strukturalis 
Alapokb6l, valamint az EMVA es az ETHA (Eur6pai Tengeriigyi es Halaszati 
Alap) forrasaib6l. A forrasok felhaszna!Cisa uj programok kereteben tortenik, 
melyeknek szakmai tartalmat a felel6s tarca, a kozponti koordinaci6ert felel6s 
szervezet (a Miniszterelnokseg hatterintezmenye) kozremukodesevel egyiittesen 
tervezi meg. A megval6sitas az Eur6pai Bizottsaggal val6 egyeztetest kovet6en, 
a keretszerz6des alairasat kovetoen indulhat el. A teljes eur6pai uni6s keret 
6477,6 Mrd Ft, amely nem tartalmazza az EMVA es ETHA forrasait. Az uni6s 
forrasokat (a Kozep-Magyarorszag region kiviil, ahol az arany magasabb) 
15%-os oner6vel sziikseges kiegesziteni. 

Az UF fejezetben a PM-hez kapcsol6d6, 2014-2020 kozotti kohezi6s politikai 
operativ programok uj alcfmkent jelennek meg. Az alcfm kereteben felhasz
nalhat6 kiadasok osszege 47,6 Mrd Ft. 

A fejezet 2014. evi koltsegveteseben a PM kereteben megtervezett operativ prog
ramok a k6vetkez6k: Gazdasagfejlesztesi es Innovaci6s Operativ Program 
(GINOP), Versenykepes Kozep-Magyarorszag Operatfv Program (VEKOP), Teriile
ti- es Telepiilesfejlesztesi Operativ Program (TOP), Intelligens Kozlekedesfejlesztesi 
Operativ Program (IKOP), Kornyezet es Energetikai Hatekonysagi Operatfv Prog-

40 2013. szeptember 16-i adat. 
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ram (KEHOP), Emberi Er6forras fejlesztesi Operativ Program (EFOP) es Koordina
ci6s Operatfv Program (KOP). 

Tekintettel arra, hogy a magyar kormany es az Eur6pai Uni6 kiiziitt a PM aia
irasa, az uj operativ programok elfogadasa, illetve az uni6s szabalyozasi nor
mak hianyaban a kapcsol6d6 hazai jogszabalyok megalkotasa nem tiirtent 
meg, az NFO az uj programok tekinteteben a 2007. evi tervezesi tapasztalato
kat felhasznalva tervezte meg a 2014. ev (mint indulasi ev) kiadasait. A terve
zes megitelesehez sem alltak rendelkezesre hatteranyagok, a tervezesi irany
szamok nem tekinthet6ek alatamasztottnak. 

Uj alcimkent jelenik meg az Europai Tertileti Egyiittmukodes (2014-2020) 
negy programja es iranyit6 hat6saganak kiadasi el6iranyzata is a fejezetben. A 
programok uni6s beveteli el6iranyzatot nem tartalmaznak csak tamogatasi 
(kiadasi) el6iranyzatot, 352,7 M Ft ertekben. Az eloircinyzatok tervszcimai 
megalapozottak, a teljesitesiik nem hordoz kockcizatot. 

Az UF fejezetben a szakmai fejezeti kezelesu el6iranyzatok kiizt jelenik meg az 
EU Onero Alap kiadasa41 (30,0 Mrd Ft) az uni6s palyazatokhoz kapcsol6d6 
kiitelez6 iinresz biztositasanak el6segitese erdekeben42

, amely el6iranyzat resz
ben megalapozott. 

A VM fejezetben az EMVA-b61 szarmaz6 forrasok a 2014-tol 2020-ig tart6 
kiiltsegvetesi peri6dusban az Uj Videkfejlesztesi Program (Uj VP) program
jaib61 palyazhat6ak. A 2014-2020-as programozasi id6szakban a Magyaror
szag rendelkezesere 6116, 7 eves keretiisszeg 3071,0 M eur6 (910,8 Mrd Ft). 2014-
re 25,0 Mrd Ft-ot (a keretiisszeg 2,7%-at) terveztek kiadaskent (ebbol 30%-os a 
hazai tarsfinanszirozas, iisszegszeruen 7,5 Mrd Ft 2014-ben). Az eloircinyzat 
tervszcimai megalapozottak, a teljesitesiik nem hordoz kockcizatot. 
Az ETHA programok eseteben meg nern allnak rendelkezesre az EU alta! elfo
gadott keretszamok. 

Az UF fejezetne/ a kiadasok f6iisszege 1959,1 Mrd Ft. Az ellen6rziitt kiadasi el6i
ranyzatok (amelyek egyes el6iranyzatoknal az uni6s beveteleket es a hazai ta
mogatasokat, mas el6iranyzatoknal csak a tamogatasokat tartalmazzak) a ki
adasokat 97,2%-ban fedtek !e. A kiadasokon beliil 20,9%-a kiiltsegvetesi tamo
gatas (398,5 Mrd Ft), 79,1 %-a uni6s forras (1504,6 Mrd Ft). Az VM fejezetnel a 
kiadasok f6iisszege 422,9 Mrd Ft, amelyb61 78,8 Mrd Ft (18,6%) kiiltsegvetesi 
tamogatas. Az eur6pai uni6s tamogatasokhoz kapcsol6d6 ellen6rziitt kiadasi 
el6iranyzatok (amelyek egyes el6iranyzatoknal a beveteleket es a tamogataso
kat, mas el6iranyzatoknal csak a tamogatasokat tartalmazzak) a fejezeti ki
adasokat 61,9%-ban fedtek !e. 

41 Nem egyezik meg a IX. fejezetben a helyi onkormanyzatok altai felhasznalhat6 koz
pontosftott el6iranyzatok kozt megjelen6 EU 6ner6 Alap kiadasaval. 
42 Az onere el6teremteseben problemakkal kiizd6 kozszfera szervezetek, kiemelten a te
lepiilesi onkormanyzatok, egyetemek es f6iskolak reszere nyujtott bner6-tamogatasok 
hozzajarulhatnak a hianyz6 oner6 miatt lelassult fejlesztesi projektek megval6sftasa
hoz, ezaltal el6segftve az uni6t61 erkez6 tamogatasok maradektalan felhasznalasat. 
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Az UF es VM fejezetek altalunk ellen6rz6tt uni6s kiadasi el6iranyzatai elerik a 
2014. evre tervezett koltsegvetesben megjelen6 EU tamogatasok 99,6%-at. 

A XLII. (A koltsegvetes kozvetlen bevetelei es kiadasai) fejezet kiadasai kozt 
megjelen6 Hozzcijcirulcis az EU koltsegvetesehez 2014. evi el6iranyzatanak 
osszege 288,7 Mrd Ft, amely az AFA alapu hozzajarulasb61, a GNI alapu 
hozzajarulasb61, a brit korrekci6b61 tev6dik 6ssze, tekintve, hogy Hollandia es 
Svedorszag szamara fizetend6 GNI csokkenes befizetesi kotelezettsege 2014-tol 
mar nem all fenn. 

A 2013. evi el6iranyzat (277,0 Mrd Ft) varhat6an teljesiil ev vegeig, de meg 
kesziilhet olyan uni6s koltsegvetesi m6dosft6 javaslat, amely alapjan a magyar 
befizetesi kotelezettseg n6het. A 2014. evi el6iranyzat a 2013. evi varhat6 
teljesfteshez kepest 4,2%-kal magasabb. Ennek oka, hogy egyes 2013-r61 
6thuz6d6 kifizetesek el6relathat6an 2014. els6 feleveben teljesiilnek. 

A 2014-es magyar hozzajarulas tervezesenel magasabb osszeget vettek figye
lembe az EU Bizottsag altai megkiildott el6zetes szamftasoknal, mivel a 2013-
r61 2014-re 6thuz6d6 kifizetesek nagy val6szfnuseggel megemelik majd az EU
nak fizetend6 magyar koltsegvetesi hozzajarulas osszeget. Erre tekintettel a 
tervezes soran az Eur6pai Bizottsag koltsegvetesi javaslataban szerepl6 magyar 
GNI hozzajarulas merteke 72,4 M eur6val megemelkedett. Az eloircinyzat 
tervszcimai megalapozottak, a teljesitesuk nem hordoz kockcizatot. 

6. "ELKULONITETT ALLAMI PENZALAPOK 

Az elkiilonftett allami penzalapok 2014. evi beveteli el6iranyzata a 
torvenyjavaslat szerint 438,0 Mrd Ft, kiadasi el6iranyzata 461,4 Mrd Ft, 
egyenlege -23,4 Mrd Ft hiany. A Tajekoztat6 szerint +7,1 Mrd Ft az ELKA 
egyenlege, de a Nemzeti Foglalkoztatasi Alap engedelyt kapott a hiany 
megemelesere, amely meghataroz6 m6don a nagyaranyu kozfoglalkoztatasi 
programok folytatasanak kovetkezmenye. 

A Nemzeti Foglalkoztatcisi Alap (NEFA) 2014. evi hianya a Tervezesi 
Tajekoztat6ban 20,0 Mrd Ft-ban lett maximalva. A tervezesi munka kes6bbi 
fazisaban lehet6seg nyflt a START munkaprogram el6iranyzatainak 
30,0 Mrd Ft-tal t6rten6 megemelesere az Alap hianyanak novelesere, amit a 
korabbi evekben felhalmozott zar6-allomanya tesz lehet6ve. Az NEFA kiadasi 
es beveteli ellen6rz6tt el6iranyzatai megalapozottak es teljesithetoek. 

A Kutatasi es Technol6giai Innovaci6s Alap, a Kozponti Nuklearis Penziigyi 
Alap, a Nemzeti Kulturalis Alap, a Bethlen Gabor Alap, valamint a Wesselenyi 
Miklos Ar- es Belvfzvedelmi Kartalanftasi Alap bevetelei es kiadcisai 
szamftasokkal alatamasztottak es teljesfthet6k, ezaltal megalapozottak. 

7. A TARSADALOMBIZTOSITAS PENZUGYI ALAPJAI 
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A torvenyjavaslat szerint a TB Alapok 2014. evi tervezett kiadasi es beveteli f6-
6sszege 4848,8 Mrd Ft, egyenlege 0,0 Ft. A TB alapok 2014. evi egyenlegere vo
natkoz6an el6frast nem tartalmazott a Tajekoztat6, ugyanakkor a torvenyja-
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vaslat a 2013. evi ti:irvenybez basonl6an a 2014. evi tervet is ,nul-
16.s"egyenleggel tervezte. A TB Alapok 2014. evi tervezett 4848,8 Mrd Ft kiad6.si 
es beveteli foi:isszege 4,2%-kal magasabb, mint a 2013. evi eredeti el6ir6.nyzat. 

Az Alapok 2013. evi v6.rbat6 egyenlege az eredetileg tervezett ,null-szald6ssal" 
szemben, i:isszesen 29,9 Mrd Ft ti:ibbletet tartalmaz, am ely az Egeszsegbiztosit6.s 
Alapn6.1 kepzodik, oka az EHO, es a Szoci6.lis bozz6.j6.rul6.si ad6 magasabb szin
ten v6.rbat6 teljesU!ese. Az Ny. Alap pozitiv egyenlegenek elvon6.s6.t elfogadta a 
Parlament a Kvtv. 2013. szeptemberi m6dosit6.sakor. 

A beveteli oldalon folytat6dik a szod6.lis bozz6.j6.rul6.si ad6 es egeszsegugyi 
bozz6.j6.rul6.s ar6.ny6.nak ni:ivelese es a ki:iltsegvetesi t6.mogat6.sok merseklese. A 
kiad6.sok a tervezett infl6.d6nak es az 6.11om6.nyv6.ltoz6.s altai indokolt mertek
nek megfeleloen emelkednek. 

7.1. Nyugdijbiztositasi Alap 

Az Ny. Alap kiad6.si es beveteli foi:isszeget 2964,6 Mrd Ft-tal ,null-szald6sra", a 
2013. evi eredeti el6ir6.nyzatoknal 4,1 %-kal magasabb i:isszegben terveztek. A 
kiad6.sokat kezdetben az Alapkezelo a T 6.jekoztat6ban megbat6.rozott parame
terekkel tervezte, kesobb a m6dositott mutat6kkal is 6.ttervezte. A beveteleket 
kezdetben az Alapkezelo tervezte a 2013. evi I-VII. bavi adatok alapj6.n, kesobb 
ezt az I-VIII. bavi adatok birtokaban az NGM m6dositotta es erre epitettek a 
2014. evi el6ir6.nyzatokat. 

Az Ny. Alap 2013. evi egyenlege 0,0 M Ft lesz az evki:izi ti:irvenym6dosit6.s ki:i
vetkezmenyekent, ugyanakkor kiemelendo, bogy augusztus 30-i kiad6.si es be
veteli adatai alapj6.n v6.rbat6an a sz6.mitott egyenlege 215,2 Mrd Ft-os ti:ibble
tet tartalmaz, amely 221,3 Mrd Ft-os ti:ibbletbevetel es 6,1 Mrd Ft-os tervezettet 
megbalad6 kiad6.sni:ivekedes egyenlegeb61 tevodik i:issze. A bevetelni:ivekmeny
ben megbat6.roz6 a Szod6.lis bozz6.j6.rul6.si ad6ni:ivekmeny (195,2 Mrd Ft) es a 
Korkedvezmenyes biztosit6.si j6.rulek 16,8 Mrd Ft-tal val6 emelkedese (a ti:ibbi 
tete! elterese nagys6.grendileg nem jelentos). Az Alapn6.1 jelentkezo Szoci6.lis 
bozz6.j6.rul6.si ad6 beveteli ti:ibblet abb61 ad6dott, bogy a feltetelezettbez kepest 
kevesebben v6.lasztott6.k a KIVA-t es a KATA-t. Az Orsz6.ggyules a 2013. evi 
ki:iltsegvetesrol sz616 ti:irveny szeptemberi m6dosit6.sa kereteben elfogadta az 
Ny. Alapn6.1 keletkezett ad6beveteli ti:ibblet elvon6.s6.t. Kiad6.si tulteljesites az I
VIII. bavi adatok alapj6.n az i:iregsegi nyugdij kifizetesekben es a szolg6.latfugg6 
nyuge116.t6.sok terU!eten v6.rbat6. 

Az Alap 2014. evi ki:iltsegvetesenek kiadcisai ki:iziil az i:iregsegi nyugdij el6i
r6.nyzat - 2405,0 Mrd Ft- teszi ki a kiad6.sok 81 %-at. A 2013. evi eredeti tervet 
4,1 %-kal baladja meg, ezen bel iii 2,4% az inflaci6ki:ivet6 nyugdijemeles, a 
fennmarad6 resz az ujonnan nyugdijba vonul6k magasabb nyugdijanak es 
nyugdijasok sz6.manak ni:ivekedesebol ad6dik. Az i:iregsegi nyugdij el6ir6.nyzat 
tervezese megalapozott. A szolg6.latfiigg6 e116.t6.sok 2014. evi el6ir6.nyzata 
161,9 Mrd Ft, ezen a teriileten legnagyobb az emelkedes- 21,1%-, a 2013. evi 
ti:irvenyi eloiranyzatboz kepest, ennek indoka, bogy 2013-ban a v6.rbat6 teljesi
tes ki:izel 30,0 Mrd Ft-tal baladja meg az eredeti tervet, a kiadas sz6.mit6.sokkal 
alatamasztott. A bozz6.tartoz6i nyugdijak 2012-2013. evi teljesiilese tendend6.
j6.ban azt mutatja, bogy az eredeti ti:irvenyi el6ir6.nyzatot nem meriti ki, nem 
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haladja meg, ezert 2014. evre tervezett 380,5 Mrd Ft kiad6.s- ami a 2013. evi 
v6.rhat6 376,4 Mrd Ft-ot 1,1 %-kal meghaladja- megalapozott. 

Az Alap 2014. evi tervezett bevetele 2964,6 Mrd Ft, a 2013. evi v6.rhat6 bevete
leinek a 98%-a. A csokkenes egyik oka, hogy 2014. evben mar nem lesz kolt
segvetesi t6.mogat6.sa az Alapnak, m6.sreszt a tiirvenyjavaslat 26. § (1) bekezde
se alapj6.n a szoci6.lis hozz6.j6.rul6.si ad6 3,7%-a visszakeriil az E. Alaphoz. A 
szoci6.lis hozz6.j6.rulasi ad6 es a biztosftotti nyugdfjj6.rulek teszi ki az osszes be
vetel 98,6%-at es 2014. evi tervezett osszege 2923,6 Mrd Ft. Az ad6bevetel 
2013. evi v6.rhat6 teljesiilese 11 %-kallesz magasabb, mint a torvenyi el6ir6.ny
zata es a 2014. evi torvenyjavaslat ennek 0,5%-os novekedesevel szamol. A 
nyugdfjbiztosft6.si jarulekbevetel 2013. evi teljesiilese v6.rhat6an 0,3%-kal lesz 
magasabb, mint a torvenyi el6iranyzat. A torvenyjavaslat ennek alapj6.n a j6.
rulekbevetel 1,3%-os novekedesevel szamol. A beveteli el6iranyzatot csokkent6 
(KATA-, KIVA kor b6viilese, csal6.di ad6kedvezmeny j6.rulekterhere val6 kiter
jesztese) es novel6 (brutt6 keresettomeg 4,8%-os emelese, j6.rulekfizetes fels6 ha
t6.r megszunesenek egyhavi 6.thuz6d6 hatasa) intezkedesekkel sz6.moltak. A 
beveteli el6iranyzat megalapozott. 

7 .2. Egeszsegbiztositcisi Alap 
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A torvenyjavaslat szerint az E. Alap 2014. evi beveteli es kiad6.si f6osszege 
1884,2 Mrd Ft, az egyenleg 0,0 Mrd Ft. Az E. Alap tervezett egyenlege megala
pozott es teljesfthet6 (a szab6.lyoz6.sok hi6.nya miatt bizonytalansagokat rejt.) 

Az Alap el6iranyzatainak tervezese szab6.lyosan a 2013. evi v6.rhat6 koltsegve
tesere, az el6frt szintre hozasokra valamint az 6.gazat sziikseges fejleszteseire 
epiilt. A koltsegvetesi t6.rgyal6.sok sor6.n a fejlesztesi terveket jelent6sen merse
kelni kellett. 

Az Alap bevetelei a 2013. evi eredeti el6ir6.nyzathoz kepest 4,4%-os noveke
dest mutatnak, ezen beliil visszakeriil a Nyugdfj Alapt61 a Szoci6.lis hozz6.j6.ru-
16.si ad6 3,7%-a (78,1 Mrd Ft), es jelent6sen- 38,4%-kal, 33,7 Mrd Ft-tal- emel
kedik az Egeszsegiigyi hozz6.j6.rulas bevetel, els6sorban a kamatokra is kiterjesz
tett fizetesi kotelezettseg kovetkezteben. A koltsegvetesi hozz6.j6.rul6.sok osszes
segeben 5,3%-kal (51,2 Mrd Ft-tal) mersekl6dnek els6sorban a Munkahelyve
delmi akci6tervvel 6sszefiigg6 t6.mogat6.sok mersekl6dese kovetkezteben. 

A 2014. evi tervezett bevetelek 1,8%-kal haladj6.k meg a 2013.evi v6.rhat6 bevete
leket, amely osszessegeben 6vatos beveteltervezesre uta!, ugyanakkor a bevetele
ken beliil az ad6-j6.rulek- es koltsegvetesi t6.mogat6.s tfpusok kozott jelent6s bels6 
6.trendezesre keriil sor, amelynek szab6.lyoz6.si es h6.ttersz6.mft6.si szab6.lyai resz
ben ismertek, illetve sz6.mft6.sokkal reszben megalapozottak. 

A bevetelek osszessegeben teljesithetoek, azonban kisebb kockazatot 
jelent, hogy a csal6.di ad6kedvezmeny (20,0 Mrd Ft), valamint a kisad6z6 val
lalkoz6.sok teteles ad6j6.nak (KATA, 14,0 Mrd Ft) kiterjesztesere a bevetelkieses 
reszben al6.t6.masztott, mert nem ismert a szabalyozas. 

Az Alap 2014. evi tervezett kiad6.sai a 2013. evi eredeti kiad6.si el6ir6.nyzatot 
4,4%-kal es a 2013. evi varhat6 kiad6.sokat is 3,5%-kal haladj6.k meg. Ezen be
Iii! a penzbeli e116.t6.sokra 0,8-1,0%-kal, a termeszetbeni ellat6.sokra pedig 6,3-



II. RESZLETES MEGALLAPfTASOK 

4,8%-kal fordft tiibbet az egeszsegbiztosftas. A penzbeli ellatasok kiiziil a GYED 
teri.ileten valtozasokat terveznek, ezert a kiadasokat 12, 7%-kal magasabban 
terveztek. A terhessegi-gyermekagyi segelyt ugyanakkor 1,6%-kal mersekeltek. 
A rokkantsagi- es rehabilitaci6s ellatasok teren a folytat6d6 feli.ilvizsgalatok 
kiivetkezteben kevesebb ell<itottra szamftanak, ezert 1,9%-kal alacsonyabb az 
el6iranyzat. A GYED es a TES eseteben a jogszabaly m6dosftasok meg nem all
nak rendelkezesre. Tekintettel arra, hogy mukiid6 rendszerekben kismerteku a 
kiigazftas ezert a kiadasok megalapozottak. 

,A termeszetbeni ellatasok 6,3%-os 76,7 Mrd Ft-tal val6) emelkedese miigiitt el
s6sorban a gy6gyft6-megel6z6 ell<itasok 5,8%-os (51,3 Mrd Ft-tal val6) emelke
dese, tovabba a gy6gyszertamogatasok 5%-os (14, 1 Mrd Ft-tal), a gy6gyaszati 
segedeszkiiziik 18,4%-os (8,0 Mrd Ft-tal) valamint a nemzetkiizi egyezmenyek
b61 ered6 kiitelezettsegek es ki.ilfiildiin tiirten6 ellatasok kiadasai 70,2%-os 
(3,9 Mrd Ft) el6iranyzatainak niivelese all." 

A gy6gyft6-megel6z6 ell<itasok szamftasakor figyelembe vettek az egeszsegi.igyi 
dolgoz6k beremelesenek fedezetet, a nyugdfj mellett tovabb dolgoz6k 
penzell<itast helyettesft6 jiivedelem-kiegeszfteset is. Az alapellatas 10,0 Mrd Ft, 
az iisszevont szakellatas szinten 10,0 Mrd Ft fejleszteshez jut, valamint 
10,0 Mrd Ft celtartalekot is kepeznek. 

A tervezes a Szell Kalman tervekben meghatarozott kiadascsiikkent6 
intezkedesekre figyelemmel tiirtent. Az ott megfogalmazott celok kiizi.il 
megval6sult az aktfv koru penzbeli ell<itasban reszesiil6 rokkantak
rehabilitaltak szamanak es r<ifordftasainak csiikkentese (a 2012. ev1 
358,4 Mrd Ft-r61 a 2014. evre 345,0 Mrd Ft-ra). A 2013. evi eredeti el6iranyzata 
- a 2011. evi 376,9 Mrd Ft-r61 - 280,0 Mrd Ft-ra csiikkent es ehhez kepest a 
2014. evre mersekelten, 294,1 Mrd Ft-ra emelkedik 

8. A HELYI ONKORMANYZATOK TAMOGATASAI 

A helyi iinkormanyzatok a 2014. evi kiiltsegvetesi tiirvenyjavaslat szerint - hi
telforrasok nelki.il - mintegy 2355,8 Mrd Ft-tal gazdalkodhatnak, amelyhez a 
kiizponti kiiltsegvetes 703,6 Mrd Ft tamogatast biztosft. A 2013. evi kiiltsegvete
si tiirvenyben j6vahagyott el6iranyzat (643,3 Mrd Ft) 109,4%-at, a 2013. evi 
varhat6 teljesftes (708,8 Mrd Ft) 99,3%-at biztosftja. Az iinkormanyzati forras
szabalyozas es finanszfrozasi rendszer a 2014. evben - az el6z6 evihez kepest -
jelent6s valtozast nem mutat. A 2014. evi tervszam kialakftasanal figyelembe 
vettek a targyevben, a helyi iinkormanyzatok ad6ssagkonszolidaci6jara fordf
tott, 36,3 Mrd Ft egyszeri tamogatas megszuneset. A tervevi tamogatasi el6i
ranyzatot niivel6 legjelent6sebb tetelek a 2013 szeptemberet61 bevezetett peda
g6gus el6meneteli rendszer vegrehajtasat szolgal6 31,2 Mrd Ft tiibbletforras, a 
fejezeti tartalek 10,0 Mrd Ft-tal, az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett te
lepi.ilesek fejleszteseinek 10,0 Mrd Ft iisszegben val6 emelese es az E-utdfj fuva
roz6i kompenzaci6ja miatti iinkormanyzati bevetelkieses 10,0 Mrd Ft-os ellente
telezese. Az U.j tamogatasi rendszerrel kapcsolatosan az iinkormanyzatokt61 es 
erdeksziivetsegekt61 tiirten6 visszajelzesek alapjan ev kiizben korrekci6kra ke
ri.ilt sor, amelyet a tervezes soran is figyelembe vettek. A korabban kockazatok 
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kezelesere szolg6.16 szerkezet6.talakft6.si tartalek beepiilt a 2014. evi alapfinan
szfroz6.sba. Az EU Oner6 Alap43 ni:iveleset determinaci644 tamasztotta ala. 

Az el6ir6.nyzatok a Magyarorsz6.g helyi i:inkorm6.nyzatair61 sz616 2011. ev1 
CLXXXIX. ti:irvenyben meghat6.rozott ki:itelez6 feladatok finanszfroz6.s6.t szol
g6.1j6.k. Nem all rendelkezesre azonban arra vonatkoz6an elegend6 inform6.ci6 
- az egy eves tapasztalat hianya miatt -, hogy az e16iranyzatok elegseges t6.
mogatast biztosftanak-e a b6.zisevben es a 2014. evben az i:inkormanyzatok ki:i
telez6 feladatainak ellatasara45 es abban az esetben, ha ev ki:izben egyes i:in
korm6.nyzatokn6.1 muki:idesi problem6.k jelentkeznek. 

A IX. Helyi i:inkorm6.nyzatok t6.mogat6.sai fejezet 2014-re tervezett, 
703,6 Mrd Ft i:isszegu e16iranyzatainak 82,3%-at (578,7 Mrd Ft i:isszegu megha
taroz6 e16ir6.nyzatait) min6sftettiik megalapozotts6.g szempontj6.b61. Ezen elo
ircinyzatok 93,1%-a megalapozott, 6,9%-a reszben megalapozott es 
kockcizatos. 

A meghat6.roz6 el6ir6.nyzatok ki:iziil reszben megalapozott es kockazatos a he
lyi i:inkormanyzatok kiegeszft6 t6.mogat6.sai el6ir6.nyzat, mivel azt nem t6.
masztja ala megalapoz6 szamft6.s, strategia. A kock6.zat mindaddig fenn6.ll, 
mfg a megv6.1tozott t6.mogat6.si rendszer i:inkorm6.nyzatok gazdalkod6.sara 
gyakorolt hat6.sai nem v6.1nak teljes ki:iruen ismertte, a t6.mogatasok sziikseges 
merteke nem alapullegal6.bb egy, lez6.rt gazd6.1kod6.si ev tapasztalati adatain, 
amely a ki:ivetkez6 ki:iltsegvetes-tervezeshez mar rendelkezesre 6.llhat. A kocka
zatot csi:ikkenti a 2014. evi ki:iltsegvetesi ti:irveny normaszi:iveg-javaslat6.nak 
23. § (1) bekezdeseben a Kormany sz6.m6.ra biztosftott felhatalmaz6.s46

, mely 
lehet6ve teszi a Korm6.ny reszere a sziikseges intezkedesek vegrehajt6.s6.t. Az 
i:inkormanyzatok finanszfrozasi kockazatai hatekonyan, hosszu t6.von azonban 
csak akkor kezelhet6k, ha ezen intezkedesekre rendszerszemleletben47 keriil sor. 

43 A IX. Helyi onkormanyzatok tamogatasai fejezet kereteben a helyi onkormanyzatok 
altai felhasznalhat6 kozpontosftott el6iranyzatok cfmen beliil az onkormanyzatok es 
tarsulasaik eur6pai uni6s fejlesztesi palyazatai sajat forras kiegeszftesenek tamogatasa
ra tervezett el6iranyzat. 
44 E forrasb61 tamogatand6 fejlesztesek kozott meghataroz6 szerepet jatszanak a 
derogaci6s kotelezettsegek teljesfteset szolgal6 iv6vfzmin6seg-javft6, szennyvfztisztft6 es 
hulladekgazdalkodasi beruhazasok, melyek eseteben varhat6an 40,0%-kal n6 a teljesf
tes a 2014. evben a 2013. evihez kepest. 
45 Az onkormanyzatok jelzesei szerint az atadott feladatok kapcsan jelentkez6 kiadas
csokkenes nines aranyban az elvont forrasokkal, a feladatfinanszfrozas teljes mertek
ben nem biztosftja az onkormanyzati k6telez6 feladatok ellatasat. (Forras: jelentes a 
Kormany reszere az onkormanyzatok altai jelzett 2013. evi koltsegvetesi problemakr61-
2013. majus) 
46 A Kormany az onkormanyzati, valamint az allami feladatellatasban bekovetkezett 
es bekovetkez6 valtozasokkal 6sszefiigg6 valamennyi, a Korrnany iranyftasa ala tarto
z6, a feladat-, illetve intezmeny-atadassal erintett fejezet kozotti atcsoportosftast az al
lamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. tv. rendelkezeseit61 elter6en, sajat hataskorben 
vegrehajthat. 
47 Legalabb egyeves tapasztalati adat es a felmeriilt problemak ok-okozati osszefiiggese
inek ismereteben, a finanszfrozasi rendszer minden elemenek figyelembevetelevel. 
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A Szell Kalman Terv 2.0 az onkormanyzati alrendszert erint6en a 2013. evre (a 
szervezeti es finanszfrozasi atalakulasok, valamint a korl<itozottabb hitelfelve
teli lehet6seg eredmenyekent) 90,0 Mrd Ft egyenlegjavulast prognosztizalt. A 
2014-2015. evekben- a KP-ban foglaltak szerint- a meretgazdasagossag nove
lese, az ellatand6 feladatok feh'ilvizsgalata, a hitelfelvetel korl<itozasa az on
kormanyzati alrendszer egyenlegenek egyensulyba keriilesehez vezet. 

Budapest, 2013. h6 -fo nap 
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1. SZ. MELLEKLET A V-0213-471/2013. SZAMU VELEMENYHEZ 

1. sz. mel!E~klet 

A koltsegvetes kozvetlen bevetelei (Mrd ft-ban) 

2014.evi 
Reszben 

Megnevezes 
eloircinyzat 

Megalapozott megala- Kockcizat 
pozott 

Osszesen 7282,4 3832,5 3449,9 
168,0-
175,0 

v cillalkozcisok koltseg-
1020,5 897,1 123,4 -vetesi befizetesei 

T 6rsas6gi ad6 358,8 358,8 - -
Hitelintezeti jaradek 22,6 22,6 - -

Penzugyi szervezetek kti-
144,0 144,0 - -lbnad6ja 

Cegaut6 ad6 34,5 34,5 - -
Egyszen1sftett v6llalkoz6i 

67,0 67,0 - -ad6 
B6nyaj6radek 65,0 65,0 - -

Jatekad6 33,0 33,0 - -
Okoad6 24,8 24,8 - -
Egyeb befizetesek 21,3 21,3 - -
Energiaell6t6k jovedelem-

61,1 61,1 - -ad6ja 
Rehabilit6ci6s hozz6j6rul6s 65,0 65,0 - -
Kisad6z6k teteles ad6ja 78,0 - 78,0 20,0-25,0* 

Kisvallalati ad6 45,4 - 45,4 10,0<* 

Fogyasztcishoz kapcsolt 
4302,7 976,2 3326,5 -adok 

Altalanos forgalmi ad6 3000,1 - 3000,1 150,0 

Jovedeki ad6 931,9 931,9 - -
Regisztr6ci6s ad6 16,3 16,3 - -
T 6vkozlesi ad6 57,0 - 57,0 3,0-5,0 

Penzugyi tranzakci6s illetek 270,4 - 270,4 15,0-20,0 

Biztosftasi ad6 28,0 28,0 - -
Lakosscig koltsegvetesi 

1700,1 1700,1 - -befizetesei 
Szemelyi jovedelemad6 1 550,0 1550,0 - -
Egyeb lakossagi ad6k 0,2 0,2 - -
Lakossagi illetekek 110,0 110,0 - -
Gepj6rmuad6 39,0 39,0 - -

Mag6nszem. jogv.megsz. 
0,9 0,9 - -ka_12Cs.ad6ja 

Kozpontosltott bevete-
259,1 259,1 - -lek 

" . . . A te!Jes koltsegvetes szmt]en nem Jelen\ kockazatot (a letszamfelfutas elmaradasa eseten a TAO, 
EVA, SZ)A, Szocho bevetelek n6nek), igy az osszesen sorban a kockazat iisszege nem jelenik meg 
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2. SZ MELLEKLET A V-0213-471/2013. SZAMU. VELEMENYHEZ 

2. szamu melleklet , , 
A k"l o tsegvetes I ozvet en IG asa1 k. d, r t- an (M df b ) 

Megnevezes 2014. evi 
el6iranyzat 

Osszesen 1666,65 
Lakastamogatcisok 159,2 
Vallalkozasok folyo tamogatasa (XLII.) 14,2 
Egyeb vallalati tamogatasok 0,2 
Normatfv tamogatasok 14,0 
Vallalkozasok folyo tamogatasa (XVII.) 266,8 
A helykozi szemelyszallftasi kozszolgaltatasok koltseg-
terftese 185,5 
Helyk6zi szemelyszallftasi kozszolgaltatasok korabbi 
koltsegterftesenek elszamolasa 9,6 
A vasuti palyahal6zat mukodtetesenek koltsegterftese 71,7 
Szocialpolitikai menetdij tamogatas 104,0 
Egyeb koltsegvetesi kiadasok 21,95 
Felszamolasokkal kapcsolatos kiadasok 3,0 
Szanalassal kapcsolatos kiadasok 0,01 
Magan- es egyeb jogi szemelyek karterftese 0,5 
Egyeb vegyes kiadasok 4,0 
1 o/o SZfA kozcelu felhasznalasa 7,8 
Mehib es Eximbank behajtasi jutaleka 0,03 
Dgyfelnek visszajar6 vambiztosftek, egyeb vamvissza-
terftesek 0,01 
Gazdalkod6 szervezetek altai befizetett termekdfj-
visszaigenyles 1,6 
Hulladek-kozszolgaltatassal kapcsolatos kiadasok 5,0 
Anam altai vallalt kezesse9 es viszontgarancia 32,3 
Kormanyzati rendkivuli kiadasok 4,4 
Penzbeli karp6tlas 1,7 
Az 1947-es Parizsi Bekeszerz6desb61 ered6 karp6tlas 2,7 
Garancia es hozzajarulas a TB ellatasokhoz 345,0 
Egeszsegbiztosftasi Alap tamogatasa Rokkantsagi, 
rehabilitaci6s ellatasok fedezetere atadott penzeszkoz 345,0 
Nemzetkozi elszamolasok kiadasai 8,7 
Nemzeti Csalad- es Szocialpolitikai Alap 709,2 
Csaladi tamogatasok 446,2 
Korhatar alatti ellatasok 175,6 
f6vedelemp6tl6 es jovedelemkiegeszft6 szocialis tamo-
gatasok 66,8 
Kozgy6gyellatas 18,9 
Foly6sftott ellatasok utani terftes 1,7 
Peres ugyek (NFM) 0,8 
Peres ugyek (VM) 0,1 

.. .. - .. . . . . 1az ezzel osszefiiggo torvenyrnodos1tas meg nem keszult el, folyamatban van 
2 2014. €vi Uj elOiriinyzat, al6t6maszt6s6ra sz6mit6.s nem 6ll rendelkezesre 
3 sz6mit6sokkal nem alc:'it6mosztott 

Megalapozott Reszben 
megalapozott 

1645,75 20,9 
159,2 -

14,2 -
0,2 -
7,0 

266,8 -

185,5 -

9,6 -
71,7 -
93,0 11,01 

16,95 5,0 
3,0 -

0,01 -
0,5 -
4,0 -
7,8 -

0,03 -

0,01 -

1,6 -
0,0 5,02 

32,3 -
4,4 -
1,7 -
2,7 -

345,0 -

345,0 -
8,7 -

705,2 4,0 
442,2 4,01 

175,6 -

66,8 -
18,9 -

1,7 -
- 0,83 

- 0,1 3 
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