
2002. évi �  törvény

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről
szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény)
2001. évi végrehajtásáról, a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási
Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről szóló 2/2001. (II. 15.) OGY határozatban, a
nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló
25/2001. (IV. 20.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési
támogatásának elosztásáról szóló 32/2001. (V. 14.) OGY határozatban, a társadalmi
szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló
80/2001. (XI. 30.) OGY határozatban, a 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról szóló
85/2001. (XII. 13.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozatban foglaltakra
figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2001. ÉS 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2001. ÉVI
VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi
végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek
nélkül -

a) 4 067 962,8 millió forint, azaz négymillió hatvanhétezer kilencszázhatvankettő egész
nyolctized millió forint bevétellel,

b) 4 470 903,6 millió forint, azaz négymillió négyszázhetvenezer kilencszázhárom egész
hattized millió forint kiadással, és

c) 402 940,8 millió forint, azaz négyszázkettőezer kilencszáznegyven egész nyolctized
millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.



2. § 

A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú
melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként,
jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § 

(1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének
megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések
szerinti esedékességnek megfelelően 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési
számla terhére

a) 72 142,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank
javára,

b) 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 174 362,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank
javára,

d) 587 304,1 millió forint összegben vásárolt vissza forint-államkötvényeket a belföldi és
külföldi hitelezőktől,

e) 10 153,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi
hitelezők javára,

f) 25 130,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

g) 18 835,8 millió forint összegben vásárolt vissza deviza-kötvényeket a külföldi
hitelezőktől.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés
deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül
rendkívüli visszafizetésként 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla
terhére

a) 16 067,7 millió forint összegben vásárolt vissza hiányt finanszírozó forint-
államkötvényeket belföldi hitelezőktől,

b) 2795,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

c) 38 294,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank
javára.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX.
törvény 21. §-a alapján a pénzügyminiszter a központi költségvetésben 2001-ben befizetett
1848,8 millió forint összegű pénzbevonási nyereséget rubelkövetelések megvásárlását
fedező kötvények visszavásárlására használta fel.



4. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány
finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a
pénzügyminiszter 2001-ben

a) 402 171,6 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,

b) 11 706,8 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.

5. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2001-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében
megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2)
bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a
Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a)  702 150,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b)  246 362,5 millió forint értékben deviza-államkötvényt bocsátott ki.

6. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a
továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített
kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében

a) 37 375,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 225 567,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

7. §

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Bős-Nagymaros Vízlépcsőhöz kapcsolódó hitelt
az osztrák partner adósság-elengedés miatt visszafizetettnek tekinti. Ezen adósságelem � az
osztrák hitelnyújtó fél értesítése szerint � 2001. december 18-ával megszűnt. Ennek
következtében a központi költségvetés adóssága 4150,9 millió forinttal csökkent.



A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

8. §
(1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami
hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a
továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású
támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő
kiegészítések és beszámítások (továbbiakban mindezek együtt: normatív támogatások és
átengedett személyi jövedelemadó) önkormányzatonként és jogcímenként részletezett
elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban:
PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív
hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi
teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok
csökkentését, amelyek év közben együttesen 1153,5 millió forint összegben mondtak le a
normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról,
valamint amelyek intézmény-átadás következtében 602,5 millió forint összegben nem
jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézmény-átvétel miatti 13,6 millió forint
előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza. 
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi
jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek
különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 2001. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége
��.  millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés ��  millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2001. év után előírt
tartozása��. millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív
támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatokat saját számításaik,
illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-
kal nagyobb mértékben vették igénybe, összesen ���.  millió forint kamatfizetési
kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R.
tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből�� millió
forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből�.. millió
forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata
alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.



(6) A helyi önkormányzatokat a  Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján az
általuk igénybevett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján �����
millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti
részletezését a PM-BM R. tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján,
figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti
vizsgálatára

a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás
támogatása jogcímen egyenlegében �� millió forint, melyből az Állami
Számvevőszék megállapítása egyenlegében ��.. millió forint,

b) az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolása következtében �� millió forint -
melyből az Állami Számvevőszék megállapítása miatt ��� millió forint - és annak
kamata��� millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok
támogatása jogcímen 39,9 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék által
megállapított �� millió forint, valamint

d) a cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszék által megállapított
��. millió forint,

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R.
tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX.
törvény 14. §-a alapján � a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által
megállapított elmaradása miatt � ��..  millió forint céltámogatási és �� millió forint
címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter
rendelkezik.
(9) Az (5)-(7) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához
kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R.
hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht.
64. §-ának 2001. december 31-én hatályos (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5)
bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-
fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rend. 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2002. március 28. napjától keletkezik.
(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a
befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
10032000-01031496-00000000 �Önkormányzatok előző évről származó befizetései�,
valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 �Különleges bevételek� bevételi
számlájára, az Államháztartási Hivatal rendelkezése alapján a Kincstár az Áht. 64/A. § (6)
bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Azon önkormányzatok számára, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos
normatív és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a
Kincstáron keresztül a támogatást - 1936,4  millió forintot - 2002. május 8-án átutalta.



(12) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti Állami
Számvevőszék ellenőrzése alapján pótlólagos állami támogatásra jogosultak, a
Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a
megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén
számolandó el.

9. §

(1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú
melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti
bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2001. évi címzett és céltámogatási előirányzatának,
teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet
tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának
felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását
a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és
céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 299,0 millió
forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 6672,8 millió forint,
a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2710,2 millió forint.

10. §

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság
2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
2000. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen
2499,4 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségét
teljesítették.

11. §

Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a
továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint
tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.



12. §

Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat ................ millió forint egyszeri - a 2001. évi
önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti
meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről
szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19.
cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport
előirányzata terhére, illetve javára 2002. decemberében.

13. §

Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint
jóváhagyja.

14. §

Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A. és a 2/B. számú mellékletek szerint
hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS
VÁLTOZÁSA

15. § 

(1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben állami
kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2001.
december 31-én 19 948,7 millió forint volt, amelyből 1259,9 millió forint a kölcsön-típusú,
18 688,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a 2000. évi Zárszámadási Törvény 16. §-a (1)
bekezdésében foglalt 25 190,4 millió forint összegű követelés a 2001. év során a következők
szerint változott:
a) a 2001. évben befolyt kölcsön-típusú törlesztések 6,0 millió forintot, a járadékjellegű

befizetések 5140,5 millió forintot tettek ki;
b) az Országgyűlés � állami kölcsön-tartozás elengedésére vonatkozó � döntése alapján

21,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány;
c) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint a

felszámolásokhoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj együttes hatásaként a
követelésállomány 73,9 millió forinttal csökkent.



(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen
felül a követelésekhez kapcsolódva a 2001. évben bevételt jelentett a központi
költségvetésnek

a) 11,4 millió forint fix járadék befizetése,
b) 50,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat

befizetése.

16. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott
ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a
személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén
74,6 millió forintot, a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások
visszatérítése jogcímén 343,9 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap)
közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1520,4 millió forintot térítsen meg.

17. §

(1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 22. § c) pontjában jóváhagyott 1468,3 millió forint
többletet a Ny. Alap a központi költségvetésnek 2002. december 31-éig utalja vissza.
(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 30 279,4 millió forint
összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2002. december 31-éig elengedi.

18. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-ig
a) a Munkaerőpiaci Alap
aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi

CIX. törvény 14. §-a alapján a �régi� korengedményes nyugdíj 2001. évi kiadásai
jogcímén 7,9 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban:
NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú �Ellátási� számlája javára térítsen
meg,

ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1978,4 millió
forintot a NYUFIG �Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes
nyugdíj� 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára,

ac) valamint az Ózdi Kohászati Üzemektől átvállalt korengedményes nyugdíjak
folyósítása kapcsán 308,1 millió forintot a 2000. december 31-én fennálló követelés
jogcímén a központi költségvetésnek a 10032000-01034004 számú Különleges
bevételek számla javára a NYUFIG-nál nyilvántartott tartozásállomány kivezetésével
egyidejűleg térítsen meg,



b) a Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Ztv.) 21. §-ának
b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a
�régi� korengedményes nyugdíj-tartozás állományából 2001. évben a NYUFIG által
beszedett bevételek jogcímén 289,5 millió forintot utaljon át,

c) a központi költségvetés a Ztv. 21. §-ának d) pontja alapján 2324,7 millió forintot a
NYUFIG �Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj�
10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg.

19. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Ztv. 21. §-ának b) pontjában előírt beszedéshez az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adja át a behajtható adósállomány analitikáját az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) számára legkésőbb 2002.
december 31-éig.

20. §

(1) Az Országgyűlés jóváhagyja hogy a központi költségvetésnek a XXII.
Pénzügyminisztérium fejezet, 2. alcím, 5. Kárrendezési célelőirányzat jogcímcsoporttal
szemben 2001. december 31-én fennálló 1,4 milliárd forint összegű indulóvagyon-feltöltési
kötelezettségét nem kell megfizetnie.
(2) Az Országgyűlés az ÁPV Rt-nek a Kárrendezési célelőirányzattal szemben 2001.
december 31-én fennálló, 3,6 milliárd forintot kitevő � tőke és kamat � kötelezettségét
elengedi, amely kötelezettség 1991. előtt a kötelező gépjármű biztosítás körében
bekövetkezett károk okozta veszteségek fedezetéről szóló megállapodás alapján áll fenn.



HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2001. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2001. ÉVI KIADÁSAINAK
ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

21. §

(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítás alrendszerének a Ny. Alap és az E. Alap
költségvetése összegezéséből adódó 2001. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 061 276,9 millió forint, azaz kettőmillió-hatvanegyezer-kettőszázhetvenhat egész
kilenctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 090 088,0 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenezer-nyolcvannyolc millió forint
kiadási főösszeggel,

c) 28 811,1 millió forint, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáztizenegy egész egytized millió
forint hiánnyal

jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2001. évi összevont költségvetése végrehajtásának
mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

22. §

(1) Az Országgyűlés a Ny. Alap 2001. évi költségvetése végrehajtását
a) 1 176 589,8 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenhatezer-ötszáznyolcvankilenc

egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 175 121,5 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenötezer-egyszázhuszonegy

egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 1468,3 millió forint, azaz egyezer-négyszázhatvannyolc egész háromtized millió forint

bevételi többlettel
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet
a Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a
Költségvetési Törvény 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi
költségvetési támogatás többlete.



23. §

(1) Az Országgyűlés a Ny. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3376,2 millió
forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány
összege 215,2 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Ny. Alap működési kiadásai 1274,9 millió
forint előző évi előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.
(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány
összegéből

a) 12,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány
befizetését a Ny. Alap részére 2002. december 31-ig,

b) 300,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2002.
évi felhasználását az APEH-től átvett társadalombiztosítási járulék folyószámla iratok
feldolgozására,

c) 3063,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi
felhasználását a Ny. Alap működési kiadásaira.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

24. §

Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi költségvetésének végrehajtását
a) 884 687,1 millió forint, azaz nyolcszáznyolcvannégyezer-hatszáznyolcvanhét egész

egytized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 914 966,5 millió forint, azaz kilencszáztizennégyezer-kilencszázhatvanhat egész

öttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 30 279,4 millió forint, azaz harmincezer-kettőszázhetvenkilenc egész négytized millió

forint hiánnyal
jóváhagyja.

25. §

(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3695,9 millió
forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege
1070,1 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 964,7 millió forint
előző évek előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.
(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány
összegéből

a) 164,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány
befizetését az E. Alap részére 2002. december 31-ig,



b) 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi
felhasználását az Országos Orvosszakértői Intézet Budapest, VII. kerület Damjanich
utcai ingatlanának felújítására,

c) 3524,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány
2002. évi felhasználását az E. Alap működési kiadásaira.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

26. §

(1) Az Országgyűlés tudomásul veszi
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1.

Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzatának
Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás részeként történő 2001. évi felhasználását a
Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) bekezdése és 74. §-ának (1) bekezdése alapján,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2.
alcím, 2. Táppénz jogcímcsoport előirányzatnál 31,3 millió forint, a 6.
Gyermekgondozási díj ellátás jogcímcsoport előirányzatnál 2,5 millió forint és a 3.
alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,7 millió forint 2001. évi
felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (6) bekezdése és 74. §-ának (2)
bekezdése szerint.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági
ellátásra történt 2001. évi felhasználást a 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély
jogcímcsoport előirányzatnál 2,4 millió forint, a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás
jogcímcsoport előirányzatnál 1087,8 millió forint és 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoport előirányzatnál 330,7 millió forint összegben.

27. §

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a

létszámcsökkenésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének
javítására szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó
kifizetések fedezetére
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 834,3 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 956,9 millió forint,

b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel
összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és

igazgatási szervei alcím előirányzatnál 420,1 millió forint,



bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és
intézményei alcím előirányzatnál 774,4 millió forint,

c) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján informatikai
fejlesztésekre
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és

igazgatási szervei alcím előirányzatnál 1559,8 millió forint,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és

intézményei alcím előirányzatnál 1046,4 millió forint,
d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport,
1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan
rekonstrukciójára 147,4 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-
csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatból a Fővárosi és Pest Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanból történő kiköltözésével és új
ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 0,2 millió forint

felhasználása történt meg.

28. §

(1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. §-ának (1)
bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások
jogcím előirányzat terhére

a) pénzeszköz-átadással a Ny. Alap 880,0 millió forintot bocsátott az APEH
rendelkezésére,

b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2001. évben nem terheli.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 16. §-ában előírt
megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.

29. §

Az Országgyűlés jóváhagyja a Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú
melléklet szerint.



NEGYEDIK RÉSZ
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

30. §

(1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 18/G. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

�(8) Az ÁKK Rt. a 113/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásához az MNB-nél
devizaszámlát nyithat."

(2) Az Áht. 108/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
�(2) A külföldi követelésekkel való gazdálkodás feladatát a pénzügyminiszter (a
továbbiakban: illetékes miniszter) a Kincstár útján látja el.�

(3) Az Áht. 109/G. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
�(6) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.)
hozzárendelt vagyonában lévő kincstári vagyonnak minősülő erdő használatából,
haszonbérbe adásából származó bevételt az ÁPV Rt. azok esedékességével és
megfizetésével egyidejűleg átutalja a KVI-nek. A KVI ezen bevételére a 109/C. § (5)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.�

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény módosítása

31. §

(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló �
módosított � 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Társadalombiztosítási
Alaptörvény) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

�(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok
finanszírozásával, megállapításával, és az adatszolgáltatással összefüggésben közvetlenül
felmerült kamatkiadásokra, bankköltségre, postaköltségre, a jóváhagyott működési
kiadások külső forrásból nem biztosított fedezetének biztosítására, az ellátások fedezetére
szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeire, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékbeszedési feladatainak ösztönzésére, valamint a
törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. A Nyugdíjbiztosítási Alap
működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik.�

(2) A Társadalombiztosítási Alaptörvény 13. számú mellékletének első mondata helyébe a
következő rendelkezés lép:

�Az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra befolyt
összegből a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap számára a havonta
átutalásra kerülő összeg meghatározása az alábbiak szerint történik (előirányzaton eredeti
előirányzatot kell érteni):�



A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló
2000. évi CXXXIII. törvény módosítása

32. §

(1) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló � módosított � 2000.
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 1. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

�(2) Az Országgyűlés a 2002. évi központi költségvetés
a) kiadási főösszegét � a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási

kiadások nélkül � 4 866 436,4 millió forintban, azaz négymillió-
nyolcszázhatvanhatezer-négyszázharminchat egész négytized millió forintban,

b) bevételi főösszegét � a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből
származó bevételek nélkül � 4 320 354,5 millió forintban, azaz négymillió-
háromszázhúszezer-háromszázötvennégy egész öttized millió forintban,

c) hiányát 546 081,9 millió forintban, azaz ötszáznegyvenhatezer-nyolcvanegy egész
kilenctized millió forintban

állapítja meg.�
(2) A Költségvetési Törvény 77. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

�(1) A 67. § a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási és munkáltatói
egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 2. Biztosítotti nyugdíjbiztosítási járulék
alcím � kivéve a magánnyugdíjpénztárak átutalásait � és 2. Biztosítotti
egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 3. alcím, 1. Baleseti járulék jogcímcsoport,
az 1. cím, 4. Egészségügyi hozzájárulás alcím és az 1. cím, 5. Késedelmi pótlék, bírság
alcím előirányzatoknak az E. Alap, illetve az Ny. Alap bevételei vonatkozásában
alaponként külön-külön számított 101%-os teljesülése esetén az E. Alap 1043,6 millió
forintot, az Ny. Alap 1297,2 millió forintot évente a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport,
2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére pénzeszközátadással az
APEH rendelkezésére bocsáthat a járulékbevételek beszedésével kapcsolatos személyi
állomány 2001. és 2002. évi személyi juttatásainak 1760,0 millió forint és járulékainak
580,8 millió forint összegű fedezetére a pénzügyminiszter által előírt feltételek
teljesítése esetén. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi
juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb 1760,0 millió forinttal, a 2.
Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb
580,0 millió forinttal túlléphető.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése a kincstári
adatszolgáltatás alapján a tárgyév november 25-éig eléri a 89%-os mértéket, a
pénzeszköz átadást 100%-os mértékben teljesíteni lehet. Az APEH a rendelkezésére
bocsátott összeg felhasználásáról az éves beszámoló keretében külön elszámol.�



(3) A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(16) bekezdéssel egészül ki:
�(13) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi
minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000.
évi CXXXIII. törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi kiadási előirányzatok
közül a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Szociális válságkezelő
programok, aktív szociálpolitikai eszközök jogcímcsoport előirányzatából 60,0 millió
forintot, 3. Szociális szak- és alapellátások fejlesztése jogcímcsoport előirányzatából
29,5 millió forintot, a 13. Családpolitikai programok jogcímcsoport előirányzatából
215,0 millió forintot, 15. EU integrációra való felkészülés alcím előirányzatából 30,0
millió forintot, 19. Szociális intézmények rekonstrukciója alcím előirányzatából 70,0
millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 3. Szak- és továbbképző
intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok cím előirányzatából 160,0 millió
forintot, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 9. SE Sürgősségi
Központ jogcímcsoport előirányzatból 487,0 millió forintot, 2. Ágazati célelőirányzatok
alcím, 23. Club Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása jogcímcsoport
előirányzatból 80,0 millió forintot, a 44. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok
jogcímcsoport előirányzatból 280,0 millió forintot, a 66. Rákszűrés és �Ép szív
program� jogcímcsoport előirányzatból 60,0 millió forintot, összesen 1471,5 millió
forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 58. Konszolidációs és reorganizációs feladatok
ellátása jogcímcsoport előirányzatra átcsoportosítson.
(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetés XXII.
Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 4. Agrárhitelek
törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcím terhére, legfeljebb 60 000,0 millió
forint mértékig támogatásban részesítsen mezőgazdasági termelőket. A támogatás a
mezőgazdasági termelők éven belüli agrárhiteleiből származó pénzintézeti adósságok,
az integrátori hitelek, a halasztott fizetés keretében nyújtott kölcsöntartozások
mérséklésére, továbbá az elemi kárt szenvedett termelők kárenyhítő támogatására
használható fel. A támogatás szabályozásának részleteit a Kormány rendeletben
határozza meg.
(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII.
törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi előirányzatok közül a X.
Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Informatikai,
távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcímről 300,0 millió forintot
a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. Informatikai és Hírközlési
Minisztérium igazgatás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi
kiadások kiemelt előirányzatra csoportosítson át.
(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy határozatban döntsön a kincstári
vagyon térítésmentes átadásáról a nemzetközi segélyakciókban való magyar részvétel
biztosítása érdekében."



(4) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének 2002. évi adatai az alábbiak szerint
változnak:

�A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím
kiegészül az 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcímmel,
melynek kiadási előirányzata 60 000,0 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási
előirányzata 1 107 231,7 millió forintra változik.�

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § 

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII.
törvény 6. §-ának (4) bekezdése;

b) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV.
törvény 40. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja.


