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Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2016. évi II. EDP-jelentés)

2015-ben a kormányzati szektor hiánya a nemzeti számlák előzetes adatai 
alapján 533,9 milliárd forint volt, a GDP 1,6%-a. A nemzeti számlák rend-
szere (ESA 2010) módszertani előírásai alapján összeállított adatok sze-
rint a kormányzati szektor bevétele 16 475,8 milliárd, kiadása 17 009,7 mil-
liárd forint volt. 2014-hez képest a bevételek 8,3, a kiadások 7,1%-kal 
nőttek. 

A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai 
alapján – 2015 végén 25 402 milliárd forint volt, a GDP 74,7%-a.

A hiány- és adósságadatok megegyeznek a 2016. október 3-án megje-
lent gyorstájékoztatóban közöltekkel.

Az adatokat a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure 
– EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében 
(ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette az  
EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.

Az Eurostat meghosszabbította az ez év április 21-én megfogalmazott 
fenntartását a magyar EDP-jelentés kapcsán, mivel a magyar statisztikai 
hatóságok nem sorolták át az Eximbankot a pénzügyi vállalati szektorból a 
kormányzati szektorba. 

 
Magyarország EDP-jelentése

Az Eurostat által kiadott sajtóközlemény
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A kormányzati szektor egyenlege a GDP százalékában
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A kormányzati szektor adóssága a GDP százalékában
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