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 E L E M Z É S  

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok 

nem érintik az államadósság-mutató alakulását, illetve az államadósság-szabály teljesülését. 

Az Állami Számvevőszék Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényja-

vaslatról készített véleményében szereplő megállapítások az államadósság-mutatóra és az ál-

lamadósság-szabályra továbbra is érvényesek. A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 

a módosító javaslatok figyelembe vételét követően is megfelel az államadósságra vonatkozó 

hazai jogszabályi előírásoknak. 

Az államadósság-mutató értékének csökkenő tendenciája, 2,6 százalékponttal való csökkenése, 

megfelel az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott követelménynek. Az állam-

adósság-mutató teljesíti a Gst. 4. § (2a) bekezdésében szereplő előírást is, mert a 2019. évi ál-

lamadósság-mutató csökkenése a 2018. évi értékhez viszonyítva meghaladja a 0,1 százalékpon-

tot. 

A központi költségvetésről szóló törvényjavaslaton átvezetett módosító javaslatok nem érintik 

a 2019. évre tervezett hazai és uniós módszertan szerinti hiányt. Az európai uniós módszertan 

szerinti hiány tervezett értéke változatlanul a GDP 1,8%-a, amely megfelel az uniós és a hazai 

előírásnak. A módosító javaslatok hatására a központi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 

egyaránt mindössze 0,3 Mrd Ft-tal növekszik. 

Az Állami Számvevőszék által a 2019. évi központ költségvetési törvényjavaslatról készített 

véleményben szereplő kockázatok továbbra is fennállnak. Ugyanakkor a 2019. évi központi 

költségvetésről szóló törvényjavaslathoz kapcsoló módosító javaslatok további kockázatokat 

is hordoznak magukban. E kockázatok jellemzően a korábban, az Állami Számvevőszék véle-

ményében megalapozottnak, illetve alátámasztottnak minősített előirányzatok tervezett értéké-

hez képest történő változásából származnak.  

Az Állami Számvevőszék által feltárt kockázatok nagyságrendje együttesen 131,7 Mrd Ft 

(119,7 Mrd Ft az Állami Számvevőszék véleményében szereplő kockázat és 12,0 Mrd Ft a mó-

dosító javaslatokból származó kockázat).  

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító javaslatok 

az Országvédelmi Alapot nem érintették. Az Állami Számvevőszék értékelése alapján a költ-

ségvetési kiadások túlteljesülésével kapcsolatos kockázatok, illetve a jövedéki adó alulteljesü-

lésével összefüggésben azonosított kockázat megfelelő költségvetési intézkedésekkel, valamint 

az Országvédelmi Alap tervezett előirányzata által együttesen kezelhetőek. 
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Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (13) bekezdése értelmében az 

Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének a Költségvetési Tanács (KT) tagjaként ellátott 

feladataihoz kapcsolódóan az ÁSZ elemzéseket és tanulmányokat készít, és ezek rendelkezésre 

bocsátásával segíti a KT-t feladatai ellátásában.  

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) alapján a KT a 

költségvetési törvényjavaslat országgyűlési vitájának lezárása után a Gst. 25. § (1) bekezdése 

alapján állást foglal arról, hogy a költségvetési törvényjavaslat zárószavazásra benyújtott 

változata teljesíti-e az államadósság mutató csökkenésének az Alaptörvényben rögzített 

követelményét. E jogszabályi rendelkezés alapján az ÁSZ elemzésében elsődlegesen az 

államadósság-szabály érvényesülésére fókuszált.  

Az ÁSZ elemzése kitér továbbá arra is, hogy a 2019. évi központi költségvetésről szóló 

törvényjavaslatban kockázatosnak ítélt előirányzatokat a Kormány módosította-e.  

Emellett az elemzés bemutatja az egységes költségvetési törvényjavaslatban feltárt további 

kockázatokat. Az elemzés a módosításokat megalapozó indítványok és az országgyűlési 

bizottsági összegző módosító javaslatok figyelembevételével értékelte a 2018. június 13-án 

benyújtott 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz képest az egységes, 

zárószavazás előtti törvényjavaslatban bekövetkezett változások által kiváltott kockázatokat. 

Az ÁSZ módszertana alapján azon előirányzatok, amelyeknél nem álltak rendelkezésre 

háttéranyagok, számítások, dokumentumok a bevételi és a kiadási előirányzatok esetén nem 

megalapozottnak minősültek.  

A Kormány által a 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban megfogalmazott 

makrogazdasági mutatószámok előrejelzésére nem terjedt ki az elemzés az ÁSZ módszertana 

alapján. 
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A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok 

nem befolyásolták az államadósság-mutató alakulását, illetve az államadósság-szabály teljesü-

lését. 

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint az államháztartás 2019. dec-

ember 31-re tervezett bruttó adóssága a Gst. 6. § (1) bekezdésének előírását betartva – a költ-

ségvetési törvényjavaslatban rögzített változatlan árfolyam mellett – 31 430,6 Mrd Ft lesz. A 

Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 2019. év végére meghatározott konszolidált államadós-

ság várható összege 30 890,9 Mrd Ft. 

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban az államadósság-mutató 2019. 

december 31-re tervezett értéke 70,3%, míg a 2018. év utolsó napjára várható mértéke 72,9%. 

Az államadósság-mutató tervezett 2,6 százalékpontos csökkenése ez alapján megfelel az Alap-

törvény 36. cikk (5) bekezdésében és a Gst. 4. § (2a.) bekezdésében foglalt követelményeknek. 

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat makrogazdasági prognózisa szerint 

a költségvetési évre előrejelzett reálnövekedési ütem a GDP esetében meghaladja, az infláció 

esetében nem éri el a 3,0%-ot. Ezek alapján a Gst. 4. § (2a.) bekezdésének előírása alapján az 

államháztartás adósságának a 2019. év utolsó napjára tervezett értékét oly módon kell megha-

tározni, hogy az államadósság-mutató előző évihez viszonyított értéke legalább 0,1 százalék-

ponttal csökkenjen.  

A 2019. évre tervezett államadósság-mutató értéke az Alaptörvényben rögzített államadósság-

szabályt teljesítve csökkenő trendet követ. A 2019. évi államadósság-mutató a 2019. év utolsó 

napján várható államadósság és bruttó hazai termék, illetve a 2018. év államadósság-mutatóját 

a 2018. év utolsó napján várható államadósság, valamint bruttó hazai termék alapján került 

számbavételre. Az így számított államadósság mutató 2019. december 31-ére tervezett mértéke 

megfelel az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdése előírásának, mert a 2018. év végére tervezett 

72,9%-hoz képest alacsonyabb értéket mutat. 

Az esetleges makrogazdasági változásokat a rendelkezésre álló, az ÁSZ által a központi költ-

ségvetésről szóló törvényjavaslatról készített véleményében számszerűsített, jelentős nagyság-

rendű implicit tartalék ellensúlyozhatja. Az implicit tartalék azt mutatja meg, hogy mekkora 

mozgásteret tartalmaz az államadósság-mutató összetevőire vonatkozóan a prognózis az állam-

adósság-szabály teljesülése mellett.  
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A módosító javaslatok alapján az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya 

– a 2018. június 13-án benyújtott törvényjavaslattal egyezően – változatlanul 998,4 Mrd Ft-ban 

került megállapításra a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat zárószavazásra benyújtott 

változatában. A tervezett pénzforgalmi hiány a nullszaldósan tervezett működési költségvetés 

mellett a felhalmozási költségvetés 402,1 Mrd Ft-os és az európai uniós fejlesztési költségvetés 

596,3 Mrd Ft-os hiányából tevődik össze.  

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot érintő módosító javaslatok hatását 

a működési és a felhalmozási költségvetésre, valamint a pénzforgalmi egyenlegre az 1. számú 

táblázat mutatja be. 

1. táblázat 

A módosító javaslatok hatása a 2019. évi központi költségvetésre 

Megnevezés 
Változás 

(Adatok millió Ft-ban) 

Hazai működési kiadások -7 362,5 

Hazai működési bevételek -7 362,5 

Hazai felhalmozási kiadások +7 630,0 

Hazai felhalmozási bevételek +7 630,0 

Európai uniós fejlesztési kiadások 0,0 

Európai uniós fejlesztési bevételek 0,0 

Forrás: A bizottsági módosító javaslatok és a 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény-

javaslat zárószavazás előtti változata alapján ÁSZ szerkesztés 

A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során az Országgyűlés bizottságai által támogatott 

módosító indítványok hatására a központi költségvetés bevételi és kiadási főösszege egyaránt 

267,5 M Ft-tal (a bevételi főösszeg 19 580,4 Mrd Ft-ra, a kiadási főösszeg 20 578,8 Mrd Ft-ra) 

növekszik, amely a működési költségvetés főösszegének 7,3625 Mrd Ft-os csökkenéséből és a 

hazai felhalmozási költségvetés főösszegének 7,63 Mrd Ft-os növekedéséből adódik. Mindezek 

hatására a központi költségvetés tervezett pénzforgalmi hiánya nem változott.  

A központi alrendszer tervezett pénzforgalmi hiánya a 2019. év végére előrejelzett GDP ará-

nyában továbbra is 2,2%-ot tesz ki.  

A kormányzati szektorra vonatkozó európai uniós módszertan szerinti hiány az ún. ESA híddal 

történt korrekciót követően változatlanul a GDP 1,8%-a, amely alatta marad a Gst. 3/A § (2) 

bekezdés b) pontjában meghatározott 3,0%-os értéknek, vagyis megfelel ezen előírásnak. 
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Az ÁSZ 2018. június 26-án nyújtotta be az Országgyűlés részére a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló T/503/7. számú véleményét.  

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat zárószavazás előtti változata alapján 

megállapítható, hogy az ÁSZ által készített véleményben szereplő, 119,7 Mrd Ft értékű kocká-

zatok továbbra is fennállnak, mert nem került sor módosító javaslat benyújtására az érintett ki-

adási előirányzatok vonatkozásában.  
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A bizottsági részletes viták 2018. július 12-i lezárását követően a Költségvetési Bizottság – a 

Törvényalkotási Bizottság szerepkörében eljárva – a 2019. évi központi költségvetésről szóló 

törvényjavaslathoz az Országgyűlés részére T/503/844. számú összegző módosító javaslatot, 

valamint T/503/845. számú összegző jelentést nyújtott be.  

A Költségvetési Bizottság által készített összegző módosító javaslat a bizottságok által támoga-

tott összes módosító javaslattal együtt tartalmazza a 2019. évi központi költségvetésről szóló 

törvényjavaslat előirányzatait érintő módosítási javaslatokat. E módosító javaslatok egységesen 

átvezetésre kerültek a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat zárószavazás előtti válto-

zatában. 

A központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot érintő módosító javaslatok jelentős része 

technikai változást jelent, amely az adott előirányzatok változatlan értékű, más fejezetbe való 

átcsoportosításából, vagy különböző fejezetek közötti megosztásából származik.  

Az egységes központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban átvezetésre kerültek a T/625. 

számú törvényjavaslatban szereplő, az adótörvények változásával összefüggő változások. Ezek 

alapján a kulturális adó (0,1 Mrd Ft) és a baleseti adó (14,6 Mrd Ft) bevételi előirányzata kive-

zetésre került. A baleseti adó megszűnése miatt kieső adóbevételt a biztosítási adó azonos ösz-

szegben tervezett előirányzata kompenzálja. 

A módosító javaslatok révén a központi költségvetésen kívülre szánt költségvetési támogatások 

tervezett összege növekedett, ezen belül is a pártalapítványok támogatása 2,0 Mrd Ft-tal, a helyi 

önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 0,5 Mrd Ft-tal, a 

nemzetiségű célú költségvetési támogatások 2,0 Mrd Ft-tal, valamint a társadalmi felzárkózást 

segítő programok támogatása 2,7 Mrd Ft-tal.  

A meghatározó előirányzatok alakulása 

Az ÁSZ a 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról szóló véleményében a 

jelen fejezetben szereplő meghatározó előirányzatokat megalapozottnak, illetve alátámasztott-

nak minősítette. Ugyanakkor a módosító javaslatok által változik az egyes jogcímeken felhasz-

nálni tervezett forrás értéke, és e változások több esetben költségvetési kockázatot váltanak ki. 

A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat zárószavazás előtti változata a módosító javas-

latok által az ÁSZ véleményében szereplő 119,7 Mrd Ft-on felül, a következő részletezés sze-

rint, további 12,0 Mrd Ft kockázatot hordoz. 

A költségvetés közvetlen bevételei 

A tervezett módosítások fedezetét, a kiadások változása mellett, a központi költségvetés köz-

vetlen bevételeinek változása jelenti. Ezen belül is az általános forgalmi adó és a jövedéki adó 

előirányzatokra vonatkozóan került benyújtásra módosító javaslat. 
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Az általános forgalmi adó esetében technikai átcsoportosítást jelent, hogy 7,6 Mrd Ft átcso-

portosításra került a működési bevételek közül a felhalmozási bevételekhez. Ugyanakkor a mű-

ködési bevételek esetében a módosító javaslat szerint az általános forgalmi adó tervezett elő-

irányzata 4,6 Mrd Ft-tal emelkedik. A tervezett változást megfogalmazó módosító javaslat fi-

gyelembe vette az ÁSZ által az általános forgalmi adónál feltárt pozitív kockázatot, amely a 

gazdaság fehéredési folyamatából ered. Ez alapján az előirányzat tervezett változása nem hor-

doz kockázatot. 

A jövedéki adó 2019. évi előirányzata a módosító javaslat alapján 4,6 Mrd Ft-tal emelkedik. 

Az ÁSZ a 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról készített véleménye sze-

rint a tervezett előirányzat megalapozott volt. A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 

zárószavazás előtti változata az előirányzat tervezett növekedése miatt 4,6 Mrd Ft kockázatot 

hordoz, az előirányzat tervezett változása nem megalapozott. 

A költségvetés közvetlen kiadásai 

Az Egyéb költségvetési kiadások cím Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport költségvetési tör-

vényjavaslat szerinti 9,7 Mrd Ft összegű előirányzata a módosító javaslat szerint 3,4 Mrd Ft-tal 

csökken. 

Az ÁSZ 2019. évi költségvetési törvényjavaslatról készített véleménye során megállapította, 

hogy az Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport megalapozott. A tervezett módosítás által a jog-

címcsoport nem alátámasztott, és ezek alapján 3,4 Mrd Ft kockázatot hordoz. 

Az Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése címen belül az Eximbank Zrt. 

által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0,2 Mrd Ft-tal, a MEHIB Zrt. 

általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 1,5 Mrd Ft-tal, a „fészekrakó” 

programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség alcím 0,1 Mrd Ft-tal, az MFB 

Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 

0,2 Mrd Ft-tal csökken a módosító javaslatok elfogadása esetén. A tervezett módosítások nem 

alátámasztottak és együttesen 2,0 Mrd Ft kockázatot hordoznak. 

Adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások 

A módosító javaslat elfogadása esetén az XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és 

kiadások fejezet Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai cím Forintelszámolások kiadási 

előirányzata 2,0 Mrd Ft-tal 24,6 Mrd Ft-ra csökkenhet.  

Az ÁSZ 2019. évi költségvetési törvényjavaslatról készített véleménye során megállapította, 

hogy a Forintelszámolások kiadási előirányzata megalapozott. A módosítás 2,0 Mrd Ft kocká-

zatot hordoz a kiadási előirányzat túlteljesülése tekintetében, az előirányzat változása nem 

megalapozott. 
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Liget Budapest projekt 

A Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport esetén a módosító javas-

lat az előirányzatot (25,6 Mrd Ft) 0,8 Mrd Ft-tal javasolja csökkenteni. Mindez technikai válto-

zást jelent, mert átcsoportosításra került a Közgyűjtemények címhez, azonban továbbra is a Li-

get Budapest projekt megvalósítását szolgálja. 

Új előirányzatok a központi költségvetésben 

A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat zárószavazása előtt benyújtott módosító indítványok 

összesen 6 darab tartalmában új előirányzat létrehozására tettek javaslatot. Az új előirányzatok-

hoz kapcsolódó dokumentumok, számítások nem álltak rendelkezésre, ezért a kiadási előirány-

zatok nem alátámasztottak. Az előirányzatok esetében költségvetési kockázat nem merül fel, 

mert valamennyi támogatási előirányzatot jelent és külön jóváhagyás nélkül nem léphetőek túl. 

A módosító javaslatok összesítése alapján mindösszesen 3,1 Mrd Ft-ot tesznek ki az új műkö-

dési előirányzatok és 12,0 Mrd Ft-ot a felhalmozási kiadási előirányzatok. Ez utóbbi esetében a 

legjelentősebb tételt a 10,0 Mrd Ft összegben tervezett A fővárosi kerületi belterületi szilárd 

burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása előirányzat je-

lenti. 

A tervezett új működési kiadási előirányzatok közül a legjelentősebb nagyságrendet a XX. Em-

beri Erőforrások Minisztériuma fejezeten belül található 2,5 Mrd Ft értékű Tanoda program 

képviseli, amely a társadalmi felzárkózást segítő programok közé tartozik.   
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