
XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke 
visszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei 

 
A XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőke visszatérülései, az adósság és 
követelés-kezelés költségei fejezet egységes szerkezetben mutatja be az 
adósságszolgálat 2009. évi folyó kiadásait és bevételeit. 
A központi költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadás 2009-ben 
1 163 745,7 millió forint, melyből 1 153 244,1 millió forint a kamat-, és 10 501,6 
millió forint az egyéb kiadás. 
A tőke- és kamatbevételek együttes összege 2009-ben várhatóan 75 617,6 millió 
forint, amelyből 73 663,5 millió forint a kamat- és 1954,1 millió forint a tőkebevétel. 
Az adósságkezelés nettó kamatköltsége 2009-ben így 1 079 580,6 millió forintot tesz 
ki. 

1. CÍM: A DEVIZÁBAN FENNÁLLÓ ADÓSSÁG ÉS KÖVETELÉSEK 
KAMATELSZÁMOLÁSAI  

A devizaadósság után fizetendő kamatkiadások növekednek 2009-ben, és 227 135,4 
millió forintot tesznek ki, amely az összes kamatkiadás 19,7%-át jelenti. A devizában 
fennálló követelések várható kamatbevétele 173,0 millió forint. 
A kamatnövekedés oka egyrészt, hogy a központi kormányzat nettó finanszírozási 
igényét részben a deviza-kibocsátások is biztosítják, ezért a devizaadósság nominális 
összege az elmúlt években emelkedett. Másrészt a deviza államadósságra fizetendő 
átlagos kamatláb is emelkedik. A nemzetközi tőkepiaci válság következtében a 
Magyarország által is fizetendő kamatfelárak emelkedtek, ami emeli az új kibocsátású, 
fix kamatozású adósság kamatlábát. A devizaadósság egyharmadát kitevő, változó 
kamatozású adósság kamatkiadása az Európai Központi Bank több lépésben emelt 
irányadó alapkamatának következtében emelkedő piaci kamatok miatt növekszik. 
  
1. ALCÍM: DEVIZAHITELEK KAMATELSZÁMOLÁSAI 
Az alcímen belül található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől és 
külföldi pénzintézetektől felvett, hosszú lejáratú devizahitelek külföld felé történő 
kamatfizetése, illetve bevételként ugyanezen hitelek belföldi adósainak kamatfizetése 
a költségvetés felé. Itt szerepelnek továbbá az átvállalt hitelek kamatai, valamint az 
1999-től felvett piaci hitelek és belföldi devizahitelek is.  
A nemzetközi fejlesztési intézmények (NFI) közül a Világbank (IBRD), az Európai 
Beruházási Bank (EBB), a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bank 
(CEB) felé áll fenn kamatfizetési kötelezettség 2009-ben. Az 1999-től felvett piaci 
devizahitelek kamatelszámolásai jogcímcsoport az 1999-től 2008-ig felvett piaci 
szindikált hitelek és a rulirozó és standby hitelek kamatkiadásait tartalmazza. 2009-ben 
a költségvetésnek már nem áll fenn szindikált hiteltartozása, valamint a rulirozó- és 
standby hitelek esetében a finanszírozás nem tervez igénybevételt, így a tervezett 
kamatkiadás nulla.  
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Összességében a devizahitelek kamatelszámolásai alcímen 44 957,3 millió forint 
kifizetés várható. 

2. ALCÍM: DEVIZAKÖTVÉNYEK KAMATELSZÁMOLÁSAI 
A Magyar Állam által kibocsátott devizakötvények után fizetendő kamatkiadások 
alakulását az 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatterhe határozza meg, ami a 
költségvetés deviza forrásbevonásának döntő többségét képezi. E devizakötvények 
várható kamatkiadása 2009-ben 182 175,9 millió forint, amely a devizakamat kiadások 
80,2%-át teszi ki. A növekvő állomány miatt ez a kiadási tétel az elmúlt években 
dinamikusan nőtt, ami várhatóan 2009-ben is tovább folytatódik.  
Az amerikai tulajdonosok kezén lévő, a Magyar Királyság által 1924-ben kibocsátott 
ún. Népszövetségi kötvények állománya folyamatosan csökken, kamatterhük 2009-
ben 2,2 millió forint. 

4. ALCÍM: M2M-TEL KAPCSOLATOS KAMATOK 
A fedezeti megállapodás és az ennek keretében lebonyolított ún. mark-to-market 
betételhelyezés célja a devizaadósság piaci kockázatait mérséklő fedezeti (swap-) 
ügyletekhez kapcsolódóan felmerülő partnerkockázat csökkentése. A swapok piaci 
értékének változásával azok futamideje alatt minden fél lehet mind betételhelyező, 
mind betétbefogadó. A felek rendszeresen kiértékelik az egymással kötött swap 
ügyletek piaci értékét (mark-to-market, piachoz árazás). Az a fél, akinek oldaláról a 
swap piaci értéke negatív, ezen piaci értékkel megegyező összegű betétet helyez el a 
másik félnél a kiértékelést követően. A betét célja, hogy egy esetleges partnercsőd 
esetén e betétfedezet is része legyen az egymással szembeni követeléseknek, a 
hitelezési veszteség nagysága így korlátozható.  
Az ÁKK által elhelyezett betétek után várható kamatbevétel 2009-ben 173,0 millió 
forint lesz. 

2. CÍM: A FORINTBAN FENNÁLLÓ ADÓSSÁG ÉS KÖVETELÉSEK 
KAMATELSZÁMOLÁSAI 

A forintadósság kamata a Magyar Állam által felvett hitelekhez, kibocsátott 
államkötvényekhez és kincstárjegyekhez kapcsolódó folyó kamatkiadásokat foglalja 
magában. A költségvetés forintban fennálló adóssága után fizetendő kamatok összege 
2009-ben várhatóan 926 108,7 millió forint lesz, amely az összes kamatkiadás 80,2%-
át teszi ki. 
A hiány finanszírozása miatt nominálisan egyre növekvő adósságállomány miatt a 
költségvetés kamatkiadásai nőnek, ami önmagában 2009-ben emelkedő kamatkiadást 
indokolna. Azonban a pénzforgalmi forint kamatkiadások 2009-ben csökkennek, 
méghozzá 1,8%-kal. Ezt az államkötvények hozamának 2009-ben várhatóan 
bekövetkező csökkenése magyarázza. 2008-ban előre nem látott módon emelkedtek a 
kötvényhozamok, így 2008-ban nagymértékben emelkedtek az államkötvények 
aukciós értékesítése során jelentkező pénzforgalmi kamatkiadások. 2009-ben a piac 
stabilizálódásával az aukciós árfolyamveszteség, így a forintadósság után fizetendő 
átlagos kamatláb jelentősen visszaesik, ami ellensúlyozza a nagyobb forint 
államadósság hatását.   
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A forintbevételek előirányzat-összege lényegében nem változik a 2008-hoz képest. 
Ezen belül a Kincstári Egységes Számla (KESZ) állománya után kapott kamatok 
csökkennek, amit a csökkenő KESZ állomány és a csökkenő jegybanki kamatláb 
magyaráz. Az államkötvények értékesítésekor felmerülő felhalmozott kamatokból 
eredő bevételek ugyanakkor növekszenek 2008-hoz képest. 2009-ben összességében 
73 490,4 millió forint kamatbevételre lehet számítani a forintkövetelések után.  

1. ALCÍM: FORINTHITELEK KAMATELSZÁMOLÁSAI 
A központi költségvetés forinthiteleinek kamatkiadása az EIB-től 2007-ben az M3-as 
autópálya építésének finanszírozására és innovációs céllal felvett forint hitelek 
13 488,0 millió forintos kamatából tevődik össze.  
 
2. ALCÍM: ÁLLAMKÖTVÉNYEK KAMATELSZÁMOLÁSAI 
Az államkötvények után fizetendő kamatok pénzforgalmilag 2008-hoz képest 
várhatóan 3,0%-kal csökkennek. Ennek oka a hozamszint csökkenése, ami a 
pénzforgalmi elszámolás esetén ellensúlyozni tudja a kötvényállomány növekedését. 
Az eredményszemléletű kamatoknál viszont a hozamszint 2009-re várt csökkenésének 
hatása a teljes futamidőre kerül elszámolásra, így eredményszemléletben a 
hozamcsökkenés 2009-ben nem tudja ellensúlyozni az emelkedő kötvényállomány 
kamatkiadás-növelő hatását. Ezért az eredményszemléletű kamatkiadás 2008-hoz 
képest emelkedik.   
2009-ben az államkötvények után a központi költségvetésnek 728 609,1 millió forint 
kamatkiadást kell teljesítenie. Ebből 692 105,8 millió forint a piaci értékesítésű, míg 
36 503,3 millió forint az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvényeket terheli. 
A költségvetés finanszírozási és adósságmegújítási szükségletét az elmúlt években 
döntő részben a hiányt finanszírozó, piaci értékesítésű államkötvények biztosították, 
így állományuk és arányuk a teljes kötvényállományon belül évről évre emelkedett és 
emelkedik.  
Az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvények nem vesznek részt a 
finanszírozásban, és állományuk, valamint kamatkiadásuk a törlesztések és 
visszavásárlások révén folyamatosan csökken. A konszolidációval kapcsolatos 
kötvények 21 273,7 millió forintos és a kamatmentes adósság kötvényesítésével 
kapcsolatos (ún. nulla kamatú adósság) 1996. végéig kibocsátott államkötvények 
11 255,6 millió forintos terhei jelentik a legnagyobb tételeket. A nem piaci kötvények 
között szerepelnek továbbá az önkormányzatoknak átadott gázközművekkel 
kapcsolatos kötvények, valamint az MFB-nek 2002 végén átadott kötvények 
kamatkiadásai is, amelyek állománya az elmúlt években a lejáratok miatt folyamatosan 
csökkent.  
A központi költségvetés forintkötvényei után járó kamatbevételek meghatározó részét 
az ugyanazon piaci államkötvények többszöri kibocsátásakor jelentkező felhalmozott 
kamatok teszik ki. Ennek nagysága 2009-ben az idei várható összegnél 55,8%-kal lesz 
magasabb (55 965,6 millió forint). Szintén bevétel származik a bankkonszolidáció 
keretében az érintett hitelintézetek által kibocsátott alárendelt kölcsöntőke-kötvények 



 4

után kapott kamatok révén, amelyek nagysága várhatóan 1314,5 millió forintot tesz ki 
2009-ben. 

3. ALCÍM: KINCSTÁRJEGYEK KAMATELSZÁMOLÁSAI 
A kincstárjegyek utáni kamatkiadások várható összege 184 011,6 millió forint, mely 
összegből 146 091,5 millió forint a diszkont, és 37 920,1 millió forint a lakossági 
kincstárjegyek után fizetendő.  
A diszkont kincstárjegyek állománya a piaci környezet romlása miatt 2009-ben 
várhatóan emelkedik, ami ezen a jogcímen a kamatkiadás növekedését eredményezi. A 
lakossági állampapír állomány nagysága stabil, a hozamok nagyjából stagnálnak. A 
lakossági kincstárjegyek pénzforgalmi kamatkiadásában ciklikus ingadozás alakult ki: 
a kétéves Kincstári Takarékjegy állománya 2006-ban ugrott meg - a kamatadó 
bevezetése miatt -, a kamatfizetésre a lejáratkor, két évvel később került sor (legutóbb 
2008-ban), majd a rákövetkező évben (2009-ben) csökken a kiadás. Mivel a lejáró 
papírokat a lakosság jelentős mértékben megújította, a jövőben az ingadozás 
megismétlődésére lehet számítani. 

4. ALCÍM: KINCSTÁRI EGYSÉGES SZÁMLA FORINT-BETÉT 
KAMATELSZÁMOLÁSAI 

A fejezet bevételeinek jelentős hányadát adja a Kincstári Egységes Számla (KESZ) 
forintállománya után az MNB által a központi költségvetésnek fizetett kamat.  
E kamatbevétel nagyságát alapvetően a KESZ állománya és a jegybanki alapkamat 
mértéke befolyásolja. E bevételek mérséklődését elsősorban a KESZ 
átlagállományának csökkenése, másodsorban a mérséklődő jegybanki alapkamat szint 
eredményezi 2009-ben. A KESZ utáni kamatbevétel a tervek szerint 16 148,9 millió 
forintot ér el. 

5. ALCÍM: INTERVENCIÓS FELVÁSÁRLÁS ELŐFINANSZÍROZÁSI 
KÖLTSÉGÉNEK MEGTÉRÍTÉSE 

2009-ben is szerepel a kamatbevételek között az EU által finanszírozott – de hazánk 
által megelőlegezett – intervenciós felvásárlások előfinanszírozási kamatköltségének 
uniós megtérítése, aminek 2009-es várható bevétele 35,0 millió forint. A bevétel 
csökkenésének oka, hogy az intervenciós termékek közül (gabona, alkohol és cukor) 
csak az alkohol esetében várható finanszírozási költségtérítés 2009-ben. 

3. CÍM: AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS EGYÉB KIADÁSAI  
A címben szereplő nem kamatjellegű kiadások a költségvetés jutalékjellegű 
kifizetéseit és egyéb költségeit (pl. marketingköltségeket) tartalmazzák.  
A devizajutalékok 2009-ben (1 714,4 millió forint) elsősorban az új devizakötvények 
kibocsátásakor fizetendő jutalékokat és a nemzetközi hitelminősítő szervezeteknek 
fizetett díjakat foglalják magukban. Az új devizakötvények a kibocsátáskor járnak 
jutalékfizetési kötelezettséggel, így a devizakötvények után fizetett díjak nagysága az 
adott évben értékesített kötvény mennyiségétől függ.   
A forintjutalékok és -költségek (7 022,5 millió forint), azon belül is a lakossági 
papírok értékesítése után kifizetendő forgalmi jutalékok és az egyéb költségek (BÉT-, 
és KELER-díjak, az állampapírok előállításának nyomdaköltségei, stb.) a 2008. évi 
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várható összeghez képest csökkennek. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is a 
lakossági állampapírok (kincstári takarékjegyek és kamatozó kincstárjegyek) 
értékesítésének jutaléka (6 535,4 millió forint) teszi ki a forintjutalékok jelentős részét, 
közel 93%-át. 
Az állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadásokra (880 millió forint) 
elsősorban az alternatív finanszírozási forrást jelentő lakossági papírok keresletének 
megtartása, illetve növelése érdekében van szükség. A korábbi évekhez képest 
növekvő összegű ráfordítást a kereskedelmi bankok által támasztott erősödő 
marketingverseny következtében a lakossági állampapírok iránti csökkenő kereslet, 
valamint a tervezett új lakossági állampapírok és értékesítési csatornák bevezetése 
indokolja. Ezen összegből finanszírozható továbbá az állampapír kibocsátásokkal és 
lejáratokkal kapcsolatos hirdetmények közzététele, és a hazai és nemzetközi 
megjelenések. A tervezett devizakötvény-kibocsátások miatt 2009-ben is szükség van 
az állampapírokkal kapcsolatos nemzetközi kommunikációra. 
Az adósságkezelés költségeire a 2009-re tervezett összeg 882,0 millió forint.   
A követelés-kezelés költségeire 2,7 millió forint az előirányzat. A belföldi követelések 
kezelésével kapcsolatos költségekre előirányzott összeg részben felszámolásokhoz 
kapcsolódó hitelezői követelések bejelentésének díjára, részben felszámolások vagy 
végrehajtások költségére kell, hogy fedezetet nyújtson. A kormányhitel-követelésekkel 
kapcsolatban a külföldi adósokkal folytatott levelezési, utazási költségek, valamint az 
e követelések leépítését célzó pályáztatás költségei merülnek fel.  
 

4. CÍM: TŐKEKÖVETELÉSEK VISSZATÉRÜLÉSE 
Tőkebevételeken a Magyar Állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forint-
hiteleinek visszafizetését értjük. 2009-ben az e követelésekből befolyó várható bevétel 
1 954,1 millió forint. 

1. ALCÍM: KORMÁNYHITELEK VISSZATÉRÜLÉSE 
E bevételek (1 561,0 millió forint) a volt rubel-, illetve dollár-elszámolású 
országoknak a rendszerváltás előtt nyújtott kormányhitelekből származó törlesztéseket 
tartalmazzák.  
A külföldi államokkal szemben fennálló devizakövetelések a következő években 
fokozatosan csökkennek. A még fennálló követelések közül csak olyan 
viszonylatokban lehet számolni megtérüléssel, ahol ezt az utóbbi években megerősített 
szerződések, megállapodások megfelelő módon alátámasztják. 
Oroszország esetében az adósságlebontás 2008-ban befejeződött. 
A további bevételek négy ország törlesztésének köszönhetők:  

1. Albánia esetében a követelés lebontása pályázat eredményeként, áruszállítással, 
vagy készpénzben történhet. Az elmúlt négy évben Albánia a készpénzfizetést 
választotta, s törlesztéseit pontosan teljesítette. 2009-ben 260,1 millió forint 
bevétel várható.  

2. Nicaragua évek óta folyamatosan törleszt, 2009-ben 20,4 millió forint bevételre 
lehet számítani a Mehib Zrt. útján. 
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3. A Kambodzsával szemben fennálló adósságrendezési és a segélynyújtási 
megállapodás megkötése várhatóan 2008 végéig megtörténik. Ennek 
értelmében hazánk elengedi Kambodzsa felé fennálló követelése felét, a 
megmaradt adósságot pedig Kambodzsa 2009-ben kifizeti hazánknak (55,7 
millió forint). Az elengedett összegből fejlesztési segély lesz azzal a feltétellel, 
hogy Kambodzsának előbb ki kell fizetnie tartozását hazánk felé. Az 
adósságrendezés ugyanakkor magában foglalja a Magyar Köztársaság 
Kambodzsai Nagykövetsége Kambodzsa felé fennálló tartozásának 
beszámítását is, ezért a Külügyminisztérium fejezet külképviseletek 
igazgatásának dologi kiadásai között ez a tartozás megjelenik kiadásként (21,7 
millió forint). 

4. 2005-ben a magyar és az etióp kormány megállapodott arról, hogy a magyar 
kormány elengedi az etióp fél tartozását, az etióp fél pedig kötelezte magát, 
hogy a tartozás értékének 10 százaléka mértékéig különféle fejlesztési projektek 
megvalósításához magyar termékeket és szolgáltatásokat vásárol. Az ehhez 
szükséges összeget elkülönített számlán kellett az etióp félnek elhelyeznie. 
2007 decemberében az etióp fél a számlát megnyitotta, így az adósságból 
elkülönített rész segélyezési célra történő teljes körű felhasználása 2008 végéig 
tart. A 7 435,9 millió USD (kb. 1 224,9 millió forint árfolyamtól függően) 
nagyságú összeg költségvetési elszámolása 2009-ben realizálódik. A követelés-
elengedés költségvetési elszámolása az egyenleget nem érinti, mert az Áht. 14. 
§ (3) bek. alapján azt bevételként is el kell számolni (PM fejezet 32. cím, 5. 
alcím). 

2. ALCÍM: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÉS KÜLFÖLDI 
PÉNZINTÉZETEK BELFÖLDRE KIHELYEZETT HITELEINEK 
TŐKE-VISSZATÉRÜLÉSE 

A nemzetközi pénzpiacon felvett és az állam által továbbkölcsönzött fejlesztési hitelek 
belföldi kedvezményezettjei e jogcímre törlesztik tartozásukat. A japán Tengerentúli 
Alap (OECF) hiteleiből megvalósult fejlesztések adósai 278,6 millió forint 
tőketartozást fizetnek vissza 2009-ben a költségvetésnek.  

4. ALCÍM: ÁLLAMI ALAPJUTTATÁS JÁRADÉKA 
A belföldi követelésekből eredő befizetések a korábban nyújtott állami alapjuttatásból 
származó követelések tőkerészének visszafizetését tartalmazzák. Az előirányzat 
kialakítása a Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli 
adósokkal szembeni követelésekről rendelkező szerződések ütemezéséből kiindulva 
történt meg. E bevétel mértékét az adósok pénzügyi helyzetének alakulása, valamint a 
már folyamatban lévő és a várhatóan meginduló felszámolási eljárások befolyásolják.  
2009-ben a belföldi adósoktól várhatóan 114,5 millió forint bevétele származik a 
költségvetésnek. 
Budapest, 2008. október 

Dr. Veres János 
pénzügyminiszter 
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