
I. FEJEZET 

A 2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke 

Az 1-2. §-hoz 

A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer 2014. évi kiadásainak és 
bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. A törvényjavaslat jóváhagyja a 
módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését. 

A 3. §-hoz 

A § részletesen bemutatja, hogy az államadósság-mutató a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) 
bekezdése alapján számított mértéke 2014. évben megfelelt az Alaptörvény 36. cikk 
(5) bekezdésében meghatározott követelménynek, mivel az azonos módszertan alapján 
számított 2013. évi államadósság-mutatónál kisebb mértéket ért el. 

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 

A 4. §-hoz 

A javaslat tartalmazza a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján történt 
adósság-visszafizetéseket. A törlesztések a Kincstári Egységes Számla 
adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek. A 2014-ben megvalósított adósság-
visszafizetések együttesen 4663,7 milliárd forintot tettek ki.  

Az 5. §-hoz 

A javaslat (1) bekezdése az államháztartás központi alrendszere hiánya 
finanszírozásának módjáról számol be. Az e törvényjavaslat 1. §-ában megállapított 
hiányt forint államkötvények kibocsátásával, valamint forint- és devizahitelek 
felvételével finanszírozta az államháztartásért felelős miniszter. A devizahitel 
felvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a 
hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között.  

A (2) bekezdés a helyi önkormányzatoktól történt hitelátvállalásokról számol be. A 
hitelátvállalások a Kvtv. 67. §-nak felhatalmazása alapján összesen 436,7 milliárd 
forintot tettek ki. 

A 6. §-hoz 

A 6. §-ban szereplő forint- és deviza állampapír kibocsátások és hitelfelvételek 
biztosították az adósság-visszafizetések finanszírozását. Ezek mellett került sor 
pénzeszközök térítésmentes átvételére a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól. 
Ezen műveletek biztosították az e törvényjavaslat 4. §-ban foglalt 4663,7 milliárd 
forint összegű törlesztési kiadások forrását.  



A 7. §-hoz 

A költségvetési törvény a Kincstári Egységes Számla likviditásának biztosítására is 
felhatalmazta az államháztartásért felelős minisztert, amelynek során 
államkötvényeket bocsátott ki, és csökkentette a kincstárjegyek állományát.  

II. FEJEZET 

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 

A 8. §-hoz 

Szil Község Önkormányzata a 2014. évben jelezte, hogy a 2. melléklet 3.5. 
Gyermekétkeztetés támogatására kapott támogatást nem tudja időben felhasználni, 
ugyanakkor a támogatási összeg módosítására már nem volt törvényi lehetőség. Ennek 
megfelelően indokolt a visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi 
költségvetéssel szemben fennálló kamattartozásának az elengedése. 

A 2004. és 2005. évben az energiaracionalizálási beruházásokra kiírt pályázatok 
keretében a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság 
vagyonkezelésében lévő üdülőingatlanokra kapott visszatérítendő támogatások 
rendezéséhez szükséges rendelkezés.  

A javaslat az állami körbetartozások csökkentése érdekében rendelkezik az állami 
tulajdonú társaság és cégei adótartozásának elengedéséről. 

III. FEJEZET 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

A 9. §-hoz 

Az Ny. Alapnál 2014. évben összesen 917,3 millió forint működési előirányzat-
maradvány képződött, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 2,5 millió 
forint. A 2014. évi működési kiadások tartalmazzák az előző évi 1031,4 millió forint 
előirányzat-maradvány felhasználását. 

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

A 10. §-hoz 

Az E. Alapnál 2014. évben keletkezett működési előirányzat-maradványt mutatja be, 
az E. Alap 2014. évi működési kiadásai között bemutatja a 2013. évi működési 
előirányzat-maradvány felhasználását.  



5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatos rendelkezések 

A 11. §-hoz 

A javaslat tartalmazza a Kvtv. 

a) 14. §-ában foglaltak szerint 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 felhasználását. 

b) 21. §-ában foglaltak szerint az E. Alap fejezetnél az adott előirányzatnál 
(Terhességi-gyermekágyi segély, Táppénz, Gyermekgondozási díj, Gyógyító-
megelőző ellátás, Gyógyszertámogatás, Gyógyászati segédeszköz támogatás) 
méltányossági ellátásra fordított kiadások összegét. 

A 12. §-hoz 

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

IV. FEJEZET 

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 

A 13. §-hoz 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok 
terhére folyósított 2014. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését 
tartalmazza a következő rendelkezés. 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet az Ny. Alapnak az 1947-es 
Párizsi Békeszerződésből eredő és a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított 
életjáradék jogcímén 40,1 millió forintot, az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a 
jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 311,5 millió 
forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 176,4 millió forintot megtérít az ONYF 
ellátási számlája javára. 

Az Ny. Alap az előző évek jogalap nélküli követeléseinek elszámolására A 
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás és az 
1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótláshoz kapcsolódóan 3,8 millió forintot, 
az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális 
támogatások elszámolásához kapcsolódóan 82,2 millió forintot, a korhatár alatti 
ellátások elszámolásához kapcsolódóan 168,2 millió forintot visszatérít.  

A közjogi méltóságok utáni hozzátartozói nyugellátás fedezete jogcímén 2014. évre 
vonatkozóan, a Miniszterelnökség fejezet 2,0 millió forintot megtérít az Ny. Alap 
részére. 



A közgyógyellátás finanszírozása jogcímen, valamint a gyermekgondozási díjban és 
terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen keletkezett 
különbözetet az E. Alap javára meg kell téríteni. 

A különbözetek megtérítésére a törvényjavaslat szerint 2015. december 31-éig kerül 
sor. 

A 14. §-hoz 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 39. § (2) bekezdése f) pontja alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak meg 
kell térítenie az Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj 
jogcímen keletkezett 2014. évi finanszírozási különbözetből származó 309,0 millió 
forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság technikai számla javára.  

Az Ny. Alap az előző évek jogalap nélküli követeléseinek elszámolására a 
Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíjhoz kapcsolódóan 
2,2 millió forintot visszatérít a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak. 

A 15. §-hoz 

Az (1) bekezdés alapján az Ny. Alap 7543,6 millió forint összegű 2014. évi 
költségvetési többletének terhére kerül 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, és a Miniszterelnökség fejezet finanszírozási körébe 
tartozó 11,6 millió forint ellátás fedezete,  

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

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi adatszolgáltatásában szereplő, 
pénzforgalmilag 2015. évben realizálódott 1 671,7 millió forint bevétel. 

A (2) bekezdés rendelkezik az elszámolások teljesítését követően fennmaradó 
5 848,0 millió forint többletnek a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím 
javára 2015. december 31-éig történő befizetéséről.  

A 16. §-hoz 

Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alap 2014. évi többlete a 2015. évi ellátási 
kiadások fedezetére kerüljön elszámolásra. 

A 17. §-hoz 

Az EU-s támogatásból megvalósuló beruházások a korábbi költségvetési években 
nettó módon kerültek elszámolásra, ebből adódóan a kiadási előirányzatok összege 
csak a támogatási összegen felül állam által finanszírozott, vállalt önerő összegét 
tartalmazza. Az EU-s támogatásokból finanszírozott beruházások 2014. évtől a 
vagyonfejezetben bruttó módon jelennek meg, az egyéb bevételek összege tartalmazza 
a kapott támogatás összegét, míg a kiadási előirányzat teljesítése a teljes, támogatásból 
és önerőből finanszírozott kiadások összegét tartalmazza. Az elszámolási módszer 



megváltozása technikai jellegű, a költségvetési egyenleg összegére nincs hatással, 
tekintettel arra, hogy a 3. Egyéb bevételek alcím bevétele is a túllépésekkel azonos 
összegben megemelkedik. 

A költségvetési évet megelőző években kifizetett előlegek a vonatkozó években 
előirányzat-felhasználásként kerültek elszámolásra, azonban ezen előlegek abban a 
költségvetési évben jelentenek kiadást, amikor teljesedésbe ment az érintett ügylet. A 
kiadási előirányzat tervezése során az előlegek teljesedése nem jelent meg, ebből 
adódóan ezen sorokon előirányzat-túllépés jelentkezik. 

Az ingatlancsere ügyletek pénzforgalom nélküli része nem jelent meg az évközi 
teljesítésben, azonban az elszámolási szabályok szerint ezek összege is előirányzat-
felhasználást jelent. Ezek elszámolása technikai jellegű, a költségvetési egyenleg 
összegére nincs hatással, tekintettel arra, hogy az 1. Értékesítési bevételek alcím 
bevétele is a túllépésekkel azonos összegben megemelkedik. 

A 18. §-hoz 

Az (1) bekezdés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra tett kötelezettségvállalások összegének jóváhagyásáról rendelkezik. 

A (2) bekezdés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó 
központi költségvetési finanszírozásra tett kötelezettségvállalások összegének 
jóváhagyásáról rendelkezik. 

A (3) bekezdés 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 tett kötelezettségvállalások összegének jóváhagyásáról rendelkezik. 

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 

A 19-20. §-hoz 

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai, 
valamint a 2012. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív kötött 
felhasználású támogatások elszámolásainak eredményeit, az ezekkel kapcsolatos 
központi költségvetési és az önkormányzati visszafizetési kötelezettségeket. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 112. § (5) bekezdése értelmében az a helyi önkormányzat, amely 
visszafizetési kötelezettségének az éves költségvetési beszámoló kincstárhoz történő 
benyújtására előírt határidőt követő 16 napon belül nem tesz eleget, késedelmi kamatot 
fizet. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja így 2015. március 27. 



Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat  az éves költségvetési beszámolóját  a 
kincstárnak március 10-éig nyújtja be. 

A 21. §-hoz 

A javaslat hivatkozásokat tartalmaz azon mellékletekre, amelyek bemutatják a helyi 
önkormányzatoknak nyújtott állami támogatások előirányzatait és azok teljesülését. 

7. Az egyházak támogatása 

A 22. §-hoz 

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 6. §-a alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
közfeladat ellátásához az egyházi fenntartókat az állami, önkormányzati fenntartókkal 
azonos állami támogatás illeti meg. Az egyházi és az állami, önkormányzati 
fenntartású intézmények 2014. évi támogatásának kiegyenlítése céljából a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a jelzett támogatásrendezés szükséges. 

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 6. §-a alapján a köznevelési közfeladat ellátásához az egyházi 
fenntartókat az állami, települési önkormányzati fenntartókkal azonos állami 
támogatás illeti meg. A Szuverén Máltai Lovagrend közszolgálati tevékenységet 
kifejtő magyarországi kijelölt szervezeteit 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 
alapján a köznevelési feladatok ellátására tekintettel a kiegészítő támogatás biztosítása 
az egyházi intézményfenntartókra vonatkozó szabályok szerint és módon történik. Az 
egyházi és az állami, települési önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi 
támogatásának kiegyenlítése céljából a köznevelésben a jelzett támogatásrendezés 
szükséges. 

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 rendezését az érintett egyházakkal. 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A 23. §-hoz 

A § hatályba léptető és deregulációs rendelkezést tartalmaz. 


