
A költségvetés bevételei,
kiadásai és egyenlege

Pénzügytan II.

Onyestyák Nikolett

2010.



A költségvetés bevételei

A költségvetés bevételeinek fő típusai:

a.) Adók és adójellegű bevételek: adó, tb járulék, vámok, 
állami monopólium.

b.) Nem adójellegű bevételek: illetékek, díjak, bírságok.

c.) Az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek

d.) Adományok, juttatások természetes és jogi
személyektől, az államháztartás más szintjétől, 
külföldtől.



Adók és adójellegű bevételek
1.) Adók
 Közvetlen adók: SZJA, vállalati jövedelemadó, vagyonadó
 Közvetett (indirekt) adók: forgalmi, értéknövekedési, fogyasztási

2. ) Járulékok
• a munkabérek arányában a munkavállalók és a munkaadók,

valamint a szabad foglalkozásúak egyaránt befizethetik.

3.) Vám
• a vámhatárt átlépő áruforgalomra vetik ki a jogszabályban 

meghatározott mértékben és feltételek szerint.

4.) Az állami monopólium:
• bizonyos áruk termelésére, forgalmazására, vagy valamely

szolgáltatás nyújtása kizárólag az állam joga.
• Egyedáruság
• Részleges (termelési v. értékesítési) monopólium.



Nem adójellegű bevételek

1.) Illeték:
• lehet vagyonátruházási, okirati és eljárási illeték.
• Lehet állandó v. változó összeg

2.) Díjak:
• a közösségi fogyasztás bizonyos szolgáltatásaiért

kell fizetni.

3.) Bírság:
• pénzügyi büntetés, melyet az államigazgatás

különbözõ szervei vetnek ki,



Egyéb bevételek
1.) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek -

Tőkebevételek
• Bevételként való megjelenésük nem közhatalmi,

hanem tulajdonosi alapon történik.
• privatizáció
• Lehet állami tulajdonban lévő vállalkozások profitja

2.) Adományok, juttatások, segélyek
• A költségvetés bevételhez juthat magán- és jogi

személyektől adomány formájában
• az államháztartás más szintjeitől juttatást kaphat. 
• adományt kaphat más országoktól, nki

szervezetektől is.



Adózási alapfogalmak 1.

ADÓ = törvényben előírt, állammal szembeni, kényszer jellegű 
befizetési kötelezettség, amelyért a befizetőnek semmilyen 
közvetlen ellenszolgáltatásra való joga sem keletkezik

AZ ADÓ ALANYA: az a természetes vagy jogi személy, aki
• önadózásnál az adó kiszámításáról és befizetéséről maga 

gondoskodik,
• kivetéses adózásnál, aki terhére a fizetési kötelezettséget az

adóhatóság előírja

KÖZVETLEN (DIREKT) ADÓ
KÖZVETETT (INDIREKT) ADÓ

AZ ADÓ TÁRGYA: az a jogviszony, vagy gazdasági esemény,
amelynek alapján a törvény adófizetési kötelezettséget keletkeztet



Adó, adótárgy, adóalap



Adózási alapfogalmak 2.
ADÓALAP: az adó tárgyához szorosan kapcsolódó, pénzben

mérhető mennyiség

AZ ADÓ MÉRTÉKE: megmutatja, hogy az adózó mekkora
összeget köteles fizetni

AZ ADÓELŐLEG: ha az adózás nem évente történik, a
költségvetés likviditása érdekében szükséges előre 
meghatározott adóösszeg

ADÓKULCS: az a függvény, amely az adóalaphoz a törvény
szerinti adómértéket rendeli hozzá.

• átlagadókulcs
• határadókulcs
• proporcionális
• progresszív
• degresszív



Az adózás funkciói

• fedezeti funkció Az adóztatás fő célja az 
államháztartás feladatainak teljesítéséhez
felhasználni szükséges bevételek biztosítása.

• befolyásolási funkció a befolyásolás tudatos
vállalása sérti a szigorúan vett semlegesség
kritériumait

• arányosítási funkció alapvető célja  a pozitív 
externáliák kezelése



Adórendszerrel szemben támasztott
követelmények

• igazságosság – méltányosság
– haszonelvűség
– közteherviselőképesség (egyenló haszonáldozat)

• Hatékonyság elve
• Semlegesség
• Egyértelműség
• Egyszerűség 
• Alacsony adminisztratív költségek
• Stabilitás
• Rugalmasság



A magyarországi adórendszer

Történelmi adók: tized, kilenced, telekadó,
kapuadó, harmincad (vám), jövedéki adó,
füstadó,

Ma: központi és helyi alrendszer

Központi költségvetés 80%-a adó és
adójellegű bevételből származik

ÁFA kb 20%

82-84%-ot a NAV szedi be



Jövedelem Vagyontárgy Fogyasztás

Közvetlen adó

SZJA

Társasági
adó

Kamat adó

Ingatlanadó

Gépjárműadó

ÁFA

Fogyasztási
adó

A magyar adórendszer



Központi adók, illetékek 1.



Illetékek

1. Vagyonszerzési illeték
• Visszterhes vagyonszerzési illeték
• Egyéb, nem visszterhes vagyonszerzési illeték
- ajándékozási illeték
- öröklési illeték

2. Eljárási illeték
• Közigazgatási eljárás illetéke
• Polgári eljárás illetéke
• Büntetőeljárás illetéke



Helyi adók
• Vagyoni

– Építményadó

– Telekadó

– Vagyonadó

– Gépjárműadó

• Kommunális
– Magánszemélyek

– Vállalkozások

– Iparűzési adó

• Vállalkozási
– Idegenforgalmi adó



Az adózás elvei
Az adózás alkotmányos elvei:

– Általánosság
– Egyenlőség
– Arányosság

Az adózás eljárási elvei:
– Legalitás
– Törvényesség
– Mérlegelés
– Méltányosság
– Megkülönböztetés nélküli eljárás
– Az adózó tájékoztatáshoz való joga
– Az adózó jóhiszemű joggyakorlásának kötelezettsége
– A szerződések tartalma szerinti minősítés
– Piaci ártól való eltérés tilalma
– Rendeltetésszerű joggyakorlás



Az adózó kötelezettségei



Az adóbevallás
Ha adója elérte az évi 10 millió FT-t

havonta

Ha adója elérte az évi 4 millió FT-t
negyedévente

Máskülönben évente kell bevallást készíteni!

Adóbevallás határidők.
• vállalkozónak február 25-ig

• Magánszemélynek május 20-ig

• Társasági adóról, osztalékadóról május 31-ig



A forgalomhoz kapcsolt adók



A forgalomhoz kapcsolt adók jellemzői

• Növelik a termék árát

Fajtái:

• ÁFA

• Jövedéki adó

• Regisztrációs adó



Az Általános Forgalmi Adó

Jellemzők:
• Általános (mire terjed ki)
• Forgalmi jellegű (értékesítéskor)
• Összfázisú adófelszámítás, felszámított adó

• Hozzáadott értékadó
• Fogyasztói értékadó Célja: az adót a végső 

felhasználók viseljék => áralakító tényező 

• Közvetett
• Stabil költségvetési bevételt biztosít
• Semleges
• Szabályszerű számlázásra kényszerít



ÁFA elszámolás





ÁFA kulcsok
• Alapkulcs: 27 %

• Kedvezményes kulcs 1.: 18%
– Tej, tejtermék
– Gabona, liszt, tej, keményítő felhasználásával készült termék
– Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
– Távhő szolgáltatás

• Kedveszményes kulcs 2.: 5%
– Gyógyszer
– Gyógynövény
– Tápszer
– Braille-tábla
– Fehér bot
– Könyv, kotta, napilap



Az adó alóli mentesség
• A tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos 

jellegére tekintettel
– Egyetemes postai szolgáltatás
– Sérült- vagy betegápolás és sérült- vagy betegszállítás
– Szövet, vér anyatej, szervértékesítés
– Fogorvos, szociális tevékenység, oktatás…
– Pénzügyi, biztosítási szolgáltatások
– Szerencsejáték szolgáltatások

• Alanyi adómentesség – 5 millió Ft alatt

• Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra 
vonatkozó különös adózási mód – kompenzációs
felár 12, illetve 7%



Mikor nem vonható le az ÁFA?
Áfa levonási tilalom alá eső termékek
- benzin, illetve gázolaj költsége
- személyautó beszerzés (ez alól egyetlen
kivétel volt a tartós bérleti szerződés – de akkor 
a futamidő végén nem kerülhet az autó a 
vállalkozás tulajdonában……)
- a telefon költség Áfa tartalma csak 70%-ban
vonható le
- élelmiszerek és italok beszerzése
- szórakoztatási szolgáltatások igénybevétele
- taxi közlekedés.











A jövedéki adó

Tárgya: a jövedéki termék belföldi előállítása 
és belföldre való behozatala









A regisztrációs adó



A személyi jövedelemadó



Adó 1%-a
• 1% - egyház – vagy a költségvetés kiemelt

előirányzata (2008-ban parlagfű, 
gyermekszegénység; 2007 társadalmi
bűnmegelőzés, a parlagfő-mentesítés 
feladatainak, az egészségjavítást célzó
sporttevékenységnek, a Szülőföld Alapnak, az 
erdőterület közjóléti célú védelme és bővítése, 
vagy az illegális hulladéklerakók felszámolása
feladatainak támogatására kell fordítani.)

• 1% - bármilyen alapítvány, egyesület, amely
legalább két éve működik



Az SZJA jellemzői

• A magánszemély minden jövedelme adóköteles

• Általános jellegű

• Közvetlen

• Személyi jellegű

• Adóelőleget kell fizetni

• Önadózással kerül megállapításra, vagy adóhatósági
adómegállapítás (egyszerűsített bevallás), vagy 
munkáltatói adómegállapítás



Adóterhet nem viselő 
járandóságok

• Nyugdíj, nyugdíjas baleseti járadék

• Családi pótlék, GYES, anyasági támogatás,
gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj

• Ápolási díj

• Hallgatói szerződés esetén a szakmai gyakorlat 
után kifizetett kötelező díjazás

• Ösztöndíj, tankönyvtámogatás, lakhatási
támogatás

• Hallgatói oktatási vagy kutatási munkadíj
minimálbért meg nem haladó része



A külön adózó jövedelmek
• Egyéni vállalkozásból származó jövedelmek

• Vagyonátruházásból származó jövedelmek

• Tőkejövedelmek

• Természetbeni és egyéb juttatások, engedmények

• Vegyes jövedelmek

• Értékpapírból, az értékpapírra vonatkozó jog révén
megszerzett jövedelmek



Az összevont adóalap adójának
meghatározása

2010-től a személyi jövedelemadó alapja a bruttó 
jövedelem munkáltatói járulékokkal
(társadalombiztosítási járulék, illetve egészségügyi
hozzájárulás) növelt összege

• Ha az összevont adóalap nem haladja meg az 5
millió forintot 17%

• 5 millió forintos éves jövedelem felett 850 000
forintot és az 5 millió forint feletti rész 32%

2011-től egységesen 16%



2012 SZJA
• 2012-től: 

– 2 millió 424 ezer Ft-ot meg nem haladó összevont
adóalapig nem kell alkalmazni a szuperbruttósítást!

– Az azt meghaladó részre vonatkozik a 27 %-os
kiegészítés

– 2013-tól várhatóan ez megszűnik

– Adójóváírás megszűnt 

– Minimálbér 93000 Ft, garantált bérminimum 108000 Ft,

Éves
jövedelem

2 424 000 Ft/év
e feletti

jövedelem-rész

SZJA 16% 20,32%



A fizetendő járulékok 2012. január 1-től

Munkaadó által fizetendő Munkavállaló által fizetendő

Szociális hozzájárulási adó Szak-
képzési
hozzá-
járulás

Nyugdíj
járulék

Egészségbizto-
sítás járulék

Munka-
erőpiaci 
járulékMunka-

adói
nyugdíj-
járulék

Egész-
ségbiz-
tosítási
járulék

Munka-
erőpiaci 
járulék

Termé-
szet-
beni

Pénz-
beli

27% 1,5% 10% 4% 3% 1,5%



Adójóváírás 2012-ben megszűnt

A számított adót csökkenti

Mértéke: a szuperbruttósított bér 16%-a, de jogosultsági
hónaponként 12.100 Ft

Feltétel:

- Teljes összegben érvényesítheti, ha a jogosultsági
határt (2.750.000 Ft) az összes bevallott jövedelme nem
haladja meg.

- összes jövedelem számításánál nem kell beszámítani az
ingatlan átruházásából származó jövedelmet

- Csökkentett összegben érvényesítheti: a 2 750 000Ft
feletti jövedelem, de maximum ha az összes jövedelem
nem éri el a 3 200 000 Ft-ot



Adókedvezmény

– őstermelői adókedvezmény maximum 100.000 Ft-ig
• Jövedelemkorlát nélkül

– személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos
magánszemélynél) minimálbér 5 %-nak megfelelő összeg

– családi kedvezmény (már 1 eltartott esetén is)
• 62.500 x 0.16 = 10 ezer forint/ fő 
• háromgyermekes családoknál 206.250 x 0.16 = 33 ezer forint/ fő.



Családi pótlék
• Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó

• Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó

• Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó

• Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó

• Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,-
Ft/hó

• Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 
17.000,-Ft/hó

• Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család 
esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó

• Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló 
esetén gyermekenként 25.900,-Ft/hó

• Nagykorú fogyatékos esetén 20.300,-Ft/hó

• Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800,-Ft/hó



Béren kívüli juttatások
2012-ben a 19.04%-os kedvezményes adóteher 30,94%-ra

emelkedik.

Ok:

• a juttatónak a személyi jövedelemadón felül 10% egészségügyi
hozzájárulást (EHO) is fizetnie kell.

• Az személyi jövedelemadó alapja továbbra is a juttatás értékének
1,19-szerese, mértéke pedig 16% marad.

(0,16 + 0,1) * 1,19 = 30,94



Támogatott természetbeni juttatások



Költségvetés



Az állami költségvetés bevételei és
kiadásai

Bevételek Kiadások

Vállalatok befizetései 20,3 Váll támogatása 5,5

Fogyasztási adók 46,2 Felhalmozási kiadások 5,1

Lakosság bef. 25,2 TB ellátás 9,3

Egyéb 8,3 Költségvetési szervek 24,5

Helyi önkormányzatok 17,7

Adósság szolgálat 29,4

Egyéb 8,5



Költségvetési Irányelv PM  Kormány
ápr. 15. ill. jún.

30.

Törvényjavaslat
tervezete

PM  Kormány aug. 31. ill. okt.
15.

Törvényjavaslat Kormány Ogy.
szept. 30. ill.

okt. 31.

Általános, majd
részletes vita 2

fordulóban (bev. és
kiad. főösszeg, hiány, 

többlet )

Országgyűlés

(Országgyűlés 
határozata)

nov. 30.

Zárószavazás Országgyűlés dec. 31.

Zárszámadási
törvényjavaslat

Kormány Ogy. aug. 31.

A központi költségvetés jóváhagyása



1. 1. AA központiközponti költségvetésköltségvetés főbbfőbb bevételeibevételei

2010.évi terv Megoszl. 2011.évi terv Megoszl.
millió Ft. % millió Ft. %

• Gazd. szerv. befiz. 1 063 946,9 13,5 1 282 594,1 15,5
• Fogy.-hoz kapcs. adók3 246 100,0 41,1 3 471 421,2 41,9
• Lakosság befizetései 2 051 200,0 26,0 1 452 773,1 17,6
• Ktv.-i szervek és fej. kez. elői. bev. 

1 296 804,1 16,4 1 794 661,3 21,7
• Befiz. áht. alrendsz.-iből     9 500,0    0,1           28 631,6               0,3
• Áll.-i vagy.-al kapcs.befiz101 439,7 1,3 43 499,4 0,4
• Ad.szolg.-al kapcs.és egyéb bev.

118 168,3 1,5 83 599,1 1,0
• Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 

0,0 0,0 94 540,4 1,2
• Egyéb uniós bevételek 10 827,1 0,1 29 196,5 0,4
• Mindösszesen : 7 897 986,1 100,0 8 280 916,7 100,0



I. TÁMOGATÁSOK (lakásépítési támogatások, fogyasztói
árkiegészítés, családtámogatások, civil szervezetek támogatása)

II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

1. KÖZHATALMI KIADÁSOK (az állami szerveknél, valamint

közigazgatási szerveknél felmerülőő kiadások)

2. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (állami intézmények kiadásai)

III. KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK

IV. SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI 
(tartalmában vegyes kiadások)

V. TRANSZFEREK (az államháztartás alrendszereinek „támogatása” pl.
TB alapok, önkormányzatok támogatása )

VI. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

VII. EGYÉB KIADÁSOK (befizetés az EU-ba, állami kezesség
érvényesítése, rendkívüli kiadások)

VIII. TARTALÉKOK

1. 1. A központi költségvetésA központi költségvetés főbb bevételei és főbb bevételei és 
kiadásaikiadásai

KIADÁSOK



A költségvetés fő kiadásai
FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS: a

kiadások milyen feladatok
érdekében merültek fel.

• Általános közösségi
szolgáltatások

• Védelem
• Közrend, közbiztonság
• Oktatás
• Egészségügy
• TB, jóléti feladatok
• Lakás, közösségi kommunális

feladatok
• Kulturális szolgáltatások
• Energetikai szolgáltatások
• Mezőgazdaság, erdészet
• Bányászat, ipar
• Szállítás, távközlés
• Idegenforgalom, stb.

KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS:
a költségvetési kiadások jellegét
mutatja be:

• Árukkal és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások

• Kamatfizetések
• Támogatások és egyéb folyó

transzferek
• Tárgyi eszközök beszerzése
• Készletek vásárlása
• Föld és immateriális javak

szerzése
• Tőketranszfer

KÖLTSÉGVETÉSI MÁTRIX: a
funkcionális és a közgazdasági
osztályozást kombinálja.



2. Az államháztartási kiadások funkciói2. Az államháztartási kiadások funkciói
1.1. ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓKÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

A jogalkotás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a honvédelemA jogalkotás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a honvédelem
és a belső rendvédelem működtetése és finanszírozása.és a belső rendvédelem működtetése és finanszírozása.

2.2. JÓLÉTI FUNKCIÓJÓLÉTI FUNKCIÓ
AA szociális,szociális, azaz egészségügyiegészségügyi ellátóellátó--,, aa nyugdíj,nyugdíj, azaz
egészségbiztosítási,egészségbiztosítási, azaz oktatási,oktatási, aa foglalkoztatási,foglalkoztatási, valamintvalamint aa
gyermekgyermek-- ésés ifjúságvédelmiifjúságvédelmi rendszerekrendszerek működtetése,működtetése, finanszírozásafinanszírozása
(ide(ide sorolhatósorolható lakástámogatásilakástámogatási rendszer,rendszer, ésés aa kultúra,kultúra, sportsport
támogatása)támogatása)..

33.. GAZDASÁGPOLITIKAIGAZDASÁGPOLITIKAI FUNKCIÓFUNKCIÓ
AA versenyképességversenyképesség növelése,növelése, műszakiműszaki infrastruktúrainfrastruktúra fejlesztése,fejlesztése,
közüzemekközüzemek üzemeltetése,üzemeltetése, vállalkozásokvállalkozások támogatása,támogatása, regionálisregionális
támogatásoktámogatások (nem(nem közvetlenközvetlen plpl.. keresletkereslet befolyásolása,befolyásolása, monetárismonetáris
politika)politika)..

44.. ÁLLAMADÓSSÁGÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSEKEZELÉSE
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