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Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2018. évi I. EDP-jelentés)

2017-ben a kormányzati szektor hiánya a nemzeti számlák előzetes adatai 
alapján 746,3 milliárd forint volt, a GDP 2,0%-a. A nemzeti számlák rend-
szere (ESA 2010) módszertani előírásai alapján összeállított adatok szerint 
a kormányzati szektor bevétele 17 008,4 milliárd, kiadása 17 754,7 milliárd 
forint volt. 2016-hoz képest a bevételek 7,0, a kiadások 7,7%-kal növe-
kedtek.

A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai 
alapján – 2017 végén 28 096 milliárd forint volt, a GDP 73,6%-a. A hiány- 
és adósságadatok megegyeznek a 2018. április 4-én megjelent gyors-
tájékoztatóban 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.

A magyar statisztikai hatóságok átsorolták az Eximbankot (Magyar 
Export-Import Bank Zrt.) a kormányzati szektorba, így az Eurostat  
az ezzel kapcsolatos fenntartását visszavonta.

Az Eurostat fenntartást fogalmaz meg a Magyar Nemzeti Bank alapít-
ványainak szektorális besorolásával kapcsolatban. Az Eurostat álláspont-
ja szerint ezeket az alapítványokat és leányvállalataikat át kellene sorolni 
a kormányzati szektorba.

Magyarország EDP-jelentése
Az Eurostat által kiadott sajtóközlemény (angol nyelven)
Magyarország visszamenőleges EDP-adatai (1995–2013)
Az EDP-jelentés összeállításának módszertana (angol nyelven)

– 1. melléklet: Kormányzati szervek listája (angol nyelven)
– 2. melléklet: Együttműködési megállapodás (magyar nyelven)

A kormányzati szektor főbb adatai a nemzeti számlák módszertana szerint 
(1995–2017)
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1. ábra
A kormányzati szektor egyenlege a GDP százalékában

2. ábra
A kormányzati szektor adóssága a GDP százalékában

Forrás: Magyar Nemzeti Bank.

–2,6

–1,9
–1,7

–2,0

–4,0
–3,5
–3,0
–2,5
–2,0
–1,5
–1,0
–0,5
 0,0

2014 2015 2016 2017

%

Maastrichti kritérium

76,6 76,7 76,0 73,6

0

40

50

60

70

80

2014 2015 2016 2017

%

Maastrichti kritérium

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/krm/edp_magyar_20180423.xls
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/eurostat_press_release_2018_04_23.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/krm/edp_jelentes_visszamenoleges_adatok_20180423.xls
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/edp_inventory_2017.doc
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/egyuttmuk_megallapodas_ksh_mnb_ngm_2015.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qp001w.html
http://www.ksh.hu/edp_jelentes
mailto: kommunikacio@ksh.hu
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml
www.ksh.hu
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/annex_1_list_of_general_government_units_hu_20172.xls

