
2015. évi … törvény 

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 
2014. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a 
következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

A 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke 

1. §  

(1) Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4. §-7. §-ban 
foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer 
tekintetében 

a) 17 458 407,8 millió forint bevétellel, 

b) 18 261 422,8 millió forint kiadással és 

c) 803 015,0 millió forint hiánnyal 

hagyja jóvá. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az 
Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 
2014. évi végrehajtását  

a) 3 125 136,1 millió forint bevételi főösszeggel, 

b) 3 117 592,5 millió forint kiadási főösszeggel, 

c) 7543,6 millió forint többlettel 

hagyja jóvá. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az 
Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 
2014. évi végrehajtását 

a) 1 907 617,5 millió forint bevételi főösszeggel, 

b) 1 907 209,6 millió forint kiadási főösszeggel, 

c) 407,9 millió forint többlettel 

hagyja jóvá. 



2. §  

A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet 
tartalmazza a 2014. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően. 

3. §  

(1) A Kvtv.  3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás két alrendszere 
és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2014. december 31-én fennálló 
adóssága az államháztartás központi alrendszerében 23 459,9 milliárd forint, az 
államháztartás önkormányzati alrendszerében 31,2 milliárd forint, a kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 185,1 milliárd forint. 

(2) 2014. december 31-én az államadósság-mutató  

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 
23 626,5 milliárd forint, 

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 
31 864,0 milliárd forint.  

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2014. december 31-én 
74,1% volt.  

(4) 2013. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított 
államadósság mutató 

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 
22 861,0 milliárd forint, 

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 
29 846,3 milliárd forint.  

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés 
szerinti mértéke a 2013. év végi 76,6%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének 
eleget tesz. 

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 

4. §  

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a 
központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2014-ben az 
államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére 

a) 2 422 878,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a 
belföldi és külföldi hitelezőknek, 

b) 251 317,7 millió forint összegben fizetett vissza forinthiteleket a belföldi és 
külföldi hitelezőknek, 

c) 925 929,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi 
hitelezőknek, 



d) 1 063 558,4 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi 
hitelezőknek. 

5. §  

(1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány 
finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az 
államháztartásért felelős miniszter 2014-ben 

a) 690 357,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, 

b) 128 427,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől,  

c) 4676,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől. 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állam a Kvtv. 67. §-nak felhatalmazása 
alapján 142 609,9 millió forint forinthitelt és 294 088,4 millió forint devizahitelt vállalt 
át az önkormányzatoktól. 

6. §  

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2014-ben az e törvény 4. §-ában megállapított 
visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

a) 3 438 533,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi 
és külföldi hitelezőknek, 

b) 1 177 554,3 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és 
külföldi hitelezőknek, 

c) 41 476,5 millió forint összegben devizahiteleket vett fel, 

d) 6119,5 millió forint összegben vett át pénzeszközöket a Nyugdíjreform és 
Adósságcsökkentő Alaptól. 

7. §  

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. 
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla 
folyamatos likviditása érdekében 132 337,4 millió forint összegben államkötvényeket 
értékesített és 189 169,6 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát. 

II. FEJEZET 

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 

8. §  

(1) Az Országgyűlés 2015. december 29-ei hatállyal elengedi Szil Község 
Önkormányzatának a 2. melléklet 3.5. Gyermekétkeztetés támogatása szerinti 
visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 
kamattartozását. 

(2) Az Országgyűlés elengedi a Belügyminisztérium Központi Gazdasági 
Főigazgatóságnak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Kelén 
Üdülőszállónak, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Pilis 



Szállodának, a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Kastély 
Szállodának és a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság Aranypart 
Üdülőszállónak 2004. és 2005. évben a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. 
alcím, 54. Energiaracionalizálás jogcímcsoport előirányzat terhére nyújtott támogatás 
visszatérítési kötelezettségéből adódó, a központi költségvetéssel szemben fennálló, 
összesen 21 981 717 forint tőkeösszegű tartozást és annak kamatait. 

(3) Az Országgyűlés elengedi a 05-10 000474 cégjegyzékszámú CORDATE 
Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt., a 05-09 022154 cégjegyzékszámú Cordate 
Higénia Kft., a 05-09 022157 cégjegyzékszámú Center-Flotta Szolgáltató Kft., a 05-09 
022148 cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft., a 05-09 022156 cégjegyzékszámú 
Cordate Üzemeltető Kft., a 05-09 022151 cégjegyzékszámú GEK-Üzemeltető 
Szolgáltató Kft., a 05-09 022152 cégjegyzékszámú GEK-Kelet Szolgáltató Kft., a 05-
09 022149 cégjegyzékszámú Kelet Rendész Szolgáltató Kft., a 05-09 022153 
cégjegyzékszámú Központ Higénia Szolgáltató Kft., a 05-09 022163 cégjegyzékszámú 
Központ Rendész Szolgáltató Kft., a 05-09 022158 cégjegyzékszámú Központ 
Üzemeltető Szolgáltató Kft., a 05-09 022155 cégjegyzékszámú Észak Higénia 
Szolgáltató Kft., a 05-09 022770 cégjegyzékszámú Cordate Catering Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: cégcsoport) állammal szemben fennálló, az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti adótartozásból és az 
ahhoz kapcsolódó késedelmi pótlékból, önellenőrzési pótlékból és adóbírságból eredő, 
együttesen legfeljebb 1322,6 millió forint összegű fizetési kötelezettségének 
teljesítését azzal, hogy a cégcsoport e törvény hatálybalépésének napján fennálló 
tartozásának az elengedett összeget meghaladó része a 05-09 022148 
cégjegyzékszámú Cordate Rendész Kft. általános forgalmi adó adónemen fennálló 
adótartozásaként marad fenn. 

III. FEJEZET 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

9. §  

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap 

a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 917,3 millió forint, amelyből a 
2013. évi előirányzat-maradvány 2,5 millió forint, 

b) 2014. évi működési kiadásai 1031,4 millió forint 2013. évi előirányzat-
maradvány felhasználását tartalmazzák. 

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

10. §  

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap 



a) 2014. évi működési előirányzat-maradványa 1448,1 millió forint, amelyből a 
2013. évi előirányzat-maradvány 521,8 millió forint, 

b) 2014. évi működési kiadásai 1797,9 millió forint 2013. évi előirányzat-
maradvány felhasználását tartalmazzák. 

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatos rendelkezések 

11. §  

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 14. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 21. §-
a alapján 

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen 
belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén 
méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 199,8 millió forint, 
méltányossági alapú nyugdíjemelésre 683,5 millió forint, egyszeri segélyre 508,9 
millió forint, 

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére 
méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen 
belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási 
díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 156,2 millió forint, a 3. 
Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoportnál 5611,3 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 
8094,3 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 
842,4 millió forint 

felhasználása történt meg. 

12. §  

Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. 
törvény 16-18. §-ában előírt megtérítési és visszautalási kötelezettségek teljesítése 
megtörtént. 

IV. FEJEZET 

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 

13. §  

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 
közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) 
fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott 
ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások 
megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2015. december 31-éig 

a) A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet az Ny. Alap részére a 
pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján 
megállapított életjáradék jogcímén 40,1 millió forintot térítsen meg az Országos 



Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 10032000-01741700-
00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára, 

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a 
pénzbeli kárpótlás és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire 
megtérült 3,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli 
kiadások” számla javára,  

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő 
szociális támogatások jogcímén 311,5 millió forintot térítsen meg az ONYF 
10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára,  

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő 
szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli 
követeléseire megtérült 82,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-
00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára, 

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 176,4 
millió forintot térítsen meg az ONYF 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap 
elszámolási” számlája javára,  

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához 
kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 168,2 millió 
forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások 
kiadása” számla javára, 

g) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén, a 2014. 
évre vonatkozóan, a Miniszterelnökség fejezet 2,0 millió forintot térítsen meg az 
Ny. Alapnak az ONYF 10032000-01741700-00000000 számú „Ny. Alap 
elszámolási” számlája javára, 

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 5,2 millió forintot 
az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” 
javára térítsen meg,  

i) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből a 32. cím, 1. 
alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére az E. Alap részére a 
gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők 
kompenzációja jogcímen 0,3 millió forint kerüljön megtérítésre a 10032000-
00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára. 

14. §  

(1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) 
bekezdés f) pontja alapján 309,0 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
„Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-
00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2015. december 31-éig térítsen 
meg. 

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből 
finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek 



jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,2 millió forintot utalja át a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2015. december 
31-éig.  

15. §  

(1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap az e törvény 1. § (2) bekezdés c) 
pontjában megállapított 7543,6 millió forint összegű többletének terhére kerüljön 
elszámolásra: 

a) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2013. évben kifizetett, 
a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe 
tartozó 6,1 millió forint, valamint a Miniszterelnökség fejezet finanszírozási körébe 
tartozó 11,6 millió forint ellátás fedezete,  

b) a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátásokra 2014. évben kifizetett, 
a Köztársasági Elnökség fejezet Köztársasági Elnöki Hivatala finanszírozási körébe 
tartozó 6,2 millió forint ellátás fedezete, 

c) a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi 
adatszolgáltatásában szereplő, pénzforgalmilag 2015. évben realizálódó 1 671,7 
millió forint bevétele. 

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap az (1) bekezdésben részletezett 
elszámolások teljesítését követően fennmaradó 5848,0 millió forint többletét 2015. 
december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.  

16. §  

Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alap az 1. § (3) bekezdés c) pontjában 
megállapított többlete a 2015. évi ellátási kiadások fedezetére kerüljön elszámolásra. 

17. §  

Az Országgyűlés az Európai Uniós támogatások felhasználásának bruttó módon 
történő elszámolása, az előleg kifizetések, valamint az ingatlancsere ügyletek 
elszámolásának rendezése érdekében jóváhagyja a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
cím 

a) 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, 
ingatlanvásárlásai jogcím 6310,5 millió forint összegű, 

b) 1. alcím, 7. Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsoport 
1457,3 millió forint összegű, 

c) 3. alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása jogcímcsoport 2316,8 millió forint összegű, 

d) 4. alcím, 5. Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése jogcímcsoport 1230,1 
millió forint összegű 

túllépését. 



18. §  

(1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (1) bekezdése alapján tett, 2014. december 
31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 14 999,5 millió forint összegben 
hagyja jóvá. 

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a 
kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (2) 
bekezdése alapján tett, 2014. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 
28 481,0 millió forint összegben hagyja jóvá. 

(3) Az Országgyűlés a 2007-2013-as programozási időszakra a Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeretből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai 
Halászati Alapból, valamint a Szolidaritási programokból finanszírozott programok, 
projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 49. § (3)-(8) bekezdése alapján tett, 2014. 
december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben 
meghatározott összegben hagyja jóvá. 

V. FEJEZET 

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI 
ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI 

SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ 
ELSZÁMOLÁSOK 

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 

19. §  

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5826,7 
millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is 
figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz 
kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 6957,0 millió forint 
összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet 
Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő 
feladatátadás következtében 175,4 millió forint összegben nem jogosultak e 
támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja 
szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 39,6 millió forinttal 
ugyanezen előirányzataik megnövekedtek. 

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 
2. melléklet tartalmazza. 

20. §  

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi 
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a 



(4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben 
folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 2014. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése szerinti 
elszámolása alapján a következők: 

a) a visszafizetési kötelezettség 3488,1 millió forint, 

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1433,0 millió forint. 

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, 
elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2014. év után 2055,1 millió 
forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a 
feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és 
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 
százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében 
megállapított mértékű, együttesen 88,9 millió forint összegű igénybevételi 
kamatfizetési kötelezettség terheli. 

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az 
Áht. 2014. december 31-én hatályos 57. § (4) bekezdése alapján 

a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen, egyenlegében 
119,9 millió forint, 

b) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen, 
egyenlegében 26,1 millió forint, 

c) a költségvetési támogatások jogcímeken, egyenlegében 745,1 millió forint, 

d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen, egyenlegében 56,0 
millió forint, 

e) a 2013. december 31-én feladattal terhelt, a Magyarország 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. és 3. melléklete szerinti 
jogcímeken fel nem használt 793,0 millió forint, továbbá 

f) a 2014. évet megelőzően folyósított vis maior támogatásból fel nem használt 
12,0 millió forint 

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. 

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési 
kötelezettség számításának kezdő napja 2015. március 26. 

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját 
elszámolásaik alapján a (2) bekezdés és (4) bekezdés a)-d) pontjai szerinti tételek 
összesített egyenlegeként jelzett 1406,7 millió forint pótlólagos támogatásra 
jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett. 

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi 
önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a 
központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét. 



21. §  

(1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi 
teljesítését a 3. melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását 
a 4. melléklet részletezi. 

(3) A helyi önkormányzatok vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi 
teljesítésének és maradványának alakulását az 5. melléklet részletezi. 

7. Az egyházak támogatása 

22. §  

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – 
a 2014. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – 1903,9 millió 
forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2015. év 
decemberében. 

(2) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a 
bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. 
pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel  – a 
2014. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként – összesen 17 223,8 millió 
forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú 
humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2015. év 
decemberében. 

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. 
évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. 
melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. 
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 
2015. évben 329,4 millió forint visszafizetés terheli. 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23. §  

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével 
egyidejűleg hatályát veszti. 


