
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglalt zárszámadási 
kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget. 
 

ELSŐ RÉSZ 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

VÉGREHAJTÁSA 
A FŐÖSSZEGEK 

Az 1-2. §-hoz 

A központi költségvetés 2007. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint 
hiányát rögzítik. Jóváhagyja a törvény a módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az 
előirányzatok teljesítését.  

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 

A 3. §-hoz 

A javaslat tartalmazza a 2007. évi költségvetési törvény 3. §-ban foglalt adósságkezelési 
felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetésekről történő beszámolást. A 
törlesztések a KESZ adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek. A 2007-ben 
megvalósított törlesztések együttesen 1 817,5 milliárd forintot tettek ki.  

A 4. §-hoz 

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be. Az e 
törvényjavaslatban megállapított finanszírozandó hiányt államkötvények kibocsátásával, 
forinthitelek és külföldi devizahitel felvételével finanszírozta a pénzügyminiszter, illetve a 
központi költségvetés terhére belföldi hitelezőktől forinthiteleket vállalt át. A deviza- és 
forinthitel felvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai 
megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között. 

Az 5. §-hoz 

Az 5. §-ban szereplő forint- és deviza államkötvény kibocsátások biztosították az e 
törvényjavaslat 3. §-ban foglalt 1817,5 milliárd forint összegű törlesztési kiadások 
forrását. 

A 6. §-hoz 

A költségvetési törvény a Kincstári Egységes Számla likviditásának biztosítását is a 
pénzügyminiszter feladatául szabja. E feladat teljesülése 2007-ben a kincstárjegyek 



 

állományának csökkenésével járt. A kincstárjegy kibocsátás csökkenésére olyan, a 
KESZ-t átmenetileg növelő, finanszírozó tételek adtak lehetőséget, mint az 
EU-transzferek és megelőlegezések. Ennek és a visszafizetések finanszírozása érdekében 
történt diszkontkincstárjegy-kibocsátásnak az összhatásaképpen a kincstárjegyek év végi 
állománya  203,2 milliárd forintos csökkenést mutat. 
 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 

A 7-9. §-hoz 

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2007. évi állami hozzájárulásai és 
támogatásai, a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálását mérséklő 
kiegészítései és beszámításai, valamint a 2006. december 31-én feladattal terhelt 
központosított és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásainak 
eredményeit, az ezekkel kapcsolatos központi költségvetési, és az önkormányzati 
visszafizetési kötelezettségeket. 
 
Az Állami Számvevőszék megállapításait e §-ban veszi tudomásul az Országgyűlés. Az 
Állami Számvevőszék felkérésére a jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetését nem 
teljesítő önkormányzatokról a Kincstár értesítést kap, és az Állami Számvevőszék 
ellenőrzési jelentése alapján hozott közigazgatási határozatát – az Alkotmánybíróság 
42/2008. (IV.17.) AB határozatában foglaltak iránymutatása alapján – az Áht. 64/D. § (9)-
(10) bekezdésének figyelembevételével hajtja végre. Így az AB által hiányolt jogorvoslati 
lehetőség megnyílt az önkormányzatok számára. A pótlólagosan járó támogatásra jogosult 
önkormányzatokról az Állami Számvevőszék értesíti a Pénzügyminisztériumot a 
pénzügyi rendezés érdekében. 
 
A jogszabályhely hivatkozásokat tartalmaz a törvényjavaslat azon mellékleteire, melyek 
bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások 
előirányzatait és azok teljesülését. 
 
A javaslat tartalmazza továbbá az önkormányzati 2007. évi címzett- és céltámogatások, a 
fejlesztési és vis maior feladatok támogatása, a vis maior tartalék előirányzat 
maradványainak összegét is. 

A 10. §-hoz 

Az ÁPV Zrt. hozzárendelt vagyonából befolyt bevételeinek 2007. évi felhasználását, azaz 
a privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait tartalmazza a 
törvényjavaslat 16. számú melléklete. 



 

Az ÁPV Zrt. 2007. évi megszűnésével összefüggésben a 2008. évi költségvetési törvény 
6. § (1) bekezdése 2007. december 30-i hatállyal megszüntette a társaság hozzárendelt 
vagyonának számláját és a privatizációs tartalék számlát. A két számla záró 
pénzkészletének átutalását az említett rendelkezés szerint költségvetési bevételként 
elszámolni nem kellett. 

A 11. §-hoz 

Az önkormányzati fenntartású közoktatási, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
közfeladatot ellátó intézményhálózatának tényleges, központi állami támogatásához 
hasonló mértékben az egyházi fenntartókat is – az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése 
szerint – pótlólagos, kiegészítő támogatás illeti meg (amely az önkormányzati adatok 
ismeretében kiegészítés, illetve beszámítás lehet).  
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a kiegészítő járadék 
összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a tényleges éves átlagos leértékelési 
ütem közötti különbözet utalását az érintett egyházak számára. 

A 12. §-hoz 

Az (1)-(3) bekezdések sorrendben a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési 
Terv), az EQUAL Közösségi Kezdeményezés és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 
(Új Magyarország Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó kötelezettségvállalások 
jóváhagyásáról rendelkeznek. 
A (4)-(5) bekezdések a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében tett kötelezettségvállalások összegének 
jóváhagyásáról rendelkeznek. 
A (6) bekezdés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus forrásaira vonatkozó kötelezettségvállalások jóváhagyásáról rendelkezik. 

A 13-14. §-hoz 

Az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés mérlegének jóváhagyásáról 
rendelkeznek. 
 



 

MÁSODIK RÉSZ 
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS 

VÁLTOZÁSA 

A 15. §-hoz 

A Magyar Államkincstár által kezelt, állami kölcsönből, és állami alapjuttatás járadékából 
2006. december 31-én fennállt 1932,4 millió forint követelés állomány 2007. év folyamán 
összesen 736,5 millió forinttal csökkent, így 2007. december 31-én 1195,9 millió forintot 
tett ki.  
A követelésállomány csökkenés 75 %-a az év folyamán bírósági végzés alapján lezárt 
felszámolásoknál jelentkező 555,2 millió forintos veszteség elszámolásából ered. Az 
állomány változásának fennmaradó része az 181,3 millió forint összegű járadék befizetés 
eredménye. 

A 16. §-hoz 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok terhére 
folyósított 2007. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését 
tartalmazza a javaslat. 
A központi költségvetés a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék 
megtérítése jogcímén 11,7 millió forintot, a jövedelempótló és kiegészítő szociális 
támogatások jogcímén 119,4 millió forintot megtérít a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a 
továbbiakban: NYUFIG) ellátási számlája javára.  
A közgyógyellátás finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban E. Alap) 
20 105,3 millió forintot fordított, melyből az év során a központi költségvetés 
19 924,0 millió forintot megtérített. A 181,3 millió forintos különbözet megtérítésére a 
törvény szerint 2008. december 31-ig kerül sor. 

A 17. §-hoz 

E § a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál jelentkező költségvetési többlet 
tartalékként történő kezeléséről rendelkezik. A törvényjavaslat szerinti megoldás az Áht. 
vonatkozó előírása alapján (7. §) törvény külön rendelkezése esetén lehetővé teszi, hogy a 
szufficit a későbbi időszakban nyugdíj- és egészségbiztosítási kiadások forrásául 
szolgáljon. 

A 18. §-hoz 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény alapján a Munkaerőpiaci Alapnak meg kell térítenie az „új” korengedményes 



 

nyugdíj jogcímen keletkezett 2007. évi finanszírozási különbözetből származó 1 487,8 
millió forintot a NYUFIG technikai számla javára.  

 
HARMADIK RÉSZ 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2007. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

 
I. FEJEZET 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2007. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS 
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A TÖBBLET MÉRTÉKE 

 

A 19. §-hoz 

A társadalombiztosítási alrendszer 2007. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint 
többletét tartalmazza. 
 

II. FEJEZET 

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

A 20. §-hoz 

A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2007. évi bevételi és kiadási 
főösszegét, valamint többletét állapítja meg. 

A 21. §-hoz 

Az Ny. Alapnál 2007. évben összesen 939,6 millió forint működési előirányzat-
maradvány képződött, a 2007. évi működési kiadások tartalmazzák a 2006. évi 972,2 
millió forint előirányzat-maradvány felhasználását. 
 



 

III. fejezet 

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

A 22. §-hoz 

Az E. Alap) 2007. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint többletét állapítja meg. 

A 23. §-hoz 

Az E. Alapnál 2007. évben összesen 1450,6 millió forint működési előirányzat-
maradvány képződött, a 2007. évi működési kiadások tartalmazzák a 2006. évi 1718,1 
millió forint előirányzat-maradvány felhasználását. 
 

IV. FEJEZET 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

A 24. §-hoz 

A javaslat értelmében az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár a Költségvetési Törvény  81. § (2) bekezdésében meghatározott keretet túllépte a 
gyógyászati segédeszköz támogatás méltányossági ellátásnál. 

A 25. §-hoz 

A javaslat az Ny. Alap fejezetnél a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és 
kamatkiadásra 317,5 millió forint, az évközi nyugellátás-emeléssel, a tizenharmadik havi 
nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési 
kiadások fedezetére 727,3 millió forint, a méltányossági jogkörben megállapításra kerülő 
nyugellátásra 202,1 millió forint,  illetve a méltányossági jogkörben engedélyezésre 
kerülő nyugdíjemelésre 693,5 millió forint, egyszeri segélyre 153,2 millió forint, illetve 
az E. Alapnál a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra 517,4 
millió forint, méltányossági ellátásként táppénz kiadásra 114,4 millió forint, terhességi-
gyermekágyi segélyre 4,7 millió forint, gyermekgondozási díjra 21,4 millió forint és 
gyógyító-megelőző ellátásra 17,2 millió forint, az érdekeltségi rendszerre 80,6 millió 
forint felhasználásának jóváhagyását kezdeményezi.  



 

A 26. §-hoz 

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi 
CXXVIII. törvény 16. §-ában szereplő pénzbeni kárpótlás alapján megállapított 
életjáradék és a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatás megtérítési 
kötelezettségek, valamint a közgyógyellátás visszafizetési kötelezettségek teljesítéséről 
tájékoztat.  

A 27. §-hoz 

A javaslat az Ny. Alap és az E. Alap 2007. évi költségvetésének tényleges teljesülését 
tartalmazó mérlegek jóváhagyásáról rendelkezik.  

 
 

Negyedik Rész 
Záró rendelkezések 

A 28. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 
 

A 29. §-hoz 

A 7. §-ban szereplő rendelet megalkotásához szükséges felhatalmazás. 


