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Törvények

2010. évi XC. törvény
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról*
Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének
helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI KERESETTEL JÁRÓ FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE
1. §

(1) E fejezet hatálya a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszonyra
terjed ki.
(2) E fejezet alkalmazásában
1. háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élõ személyek, továbbá közeli
hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következõ tevékenységek: lakás
takarítása, fõzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés,
kertgondozás;
2. nem tekinthetõ háztartási munkának
a)
az 1. pont szerinti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégzõ személy ilyen tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója,
feltéve, hogy a tevékenységet e minõségével összefüggésben végzi,
b)
ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató
– akár közvetve – mástól juttatásban részesül,
c)
ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élõ személyek, illetve közeli
hozzátartozóik üzletszerû tevékenységével összefüggõ célt szolgál;
3. háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végzõ természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni
vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi;
4. foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója,
megrendelõje;
5. adórendszeren kívüli kereset: olyan járandóság, amelyet az e fejezet szerinti foglalkoztató háztartási munka
ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat.

2. §

(1) A foglalkoztató az általa az 1. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott tevékenység végzésére foglalkoztatott
háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére akkor nem kötelezett, ha a 3. § (1) bekezdésében elõírt bejelentést
a foglalkoztatást megelõzõen teljesítette.
(2) Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még
abban az esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érintõ, 3. § (1) bekezdése szerinti
bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta.
(3) Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem
a foglalkoztatottat nem terheli.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét
teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege
után a személyi jövedelemadóról szóló törvény és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg
kell fizetni. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethetõ vissza, a magánszemélyt terhelõ közterheket is
a foglalkoztató köteles megfizetni.
3. §

(1) Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés
megkezdése elõtt bejelenti a (3) bekezdés szerinti adatokat. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét – választása
szerint –
a) elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (a továbbiakban: ügyfélkapu),
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy
c) rövid szöveges üzenet (SMS) útján
teljesítheti.
(2) A foglalkoztató akkor élhet az (1) bekezdés a) pontjában foglalt bejelentési lehetõséggel, ha elõzetesen regisztráltatta
magát az ügyfélkapu használata céljából.
(3) A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi adatok közlésével teljesíti:
a) a foglalkoztató adóazonosító jele,
b) a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
c) a tényleges foglalkoztatás kezdõ napja.
(4) A háztartási alkalmazott (1) bekezdés b)–c) pontja szerint történõ bejelentése az elektronikus közszolgáltatásokról
szóló törvény rendelkezései alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszerben mûködõ központi
ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentõ adóazonosító jelének megadásával.
A központi ügyfélszolgálat a bejelentést az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény szabályai szerint rögzíti, és
a bejelentõt a bejelentés eredményérõl egyidejûleg tájékoztatja. A központi ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat
haladéktalanul továbbítja az állami adóhatósághoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követõ ötödik év december
31-éig õrzi meg, azt követõen törli azokat. A központi ügyfélszolgálat az e fejezetben meghatározott személyes
adatokat, továbbá az adótitkot feladata teljesítéséhez szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra
vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következõ hónapban történõ ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést
az (1) bekezdés szabályainak megfelelõen újra teljesíteni kell.
(6) Az adóhatóság részére teljesített bejelentés visszavonására és módosítására a bejelentõ vagy a háztartási
alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést követõ 24 órán belül
van lehetõség.

4. §

(1) A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából a 3. § szerint teljesített bejelentéssel
érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegû regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli.
A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.
(2) A foglalkoztató az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díjat az állami adóhatóság által e célra rendszeresített fizetési
számlára történõ készpénzbefizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha
pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követõ hó 12. napjáig
fizeti meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem
keletkeztet. A háztartási munkára e fejezet szerint foglalkoztatott természetes személy nem minõsül
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
törvény szerinti biztosítottnak.
(4) A regisztrációs díj a központi költségvetés bevétele.

5. §

(1) A háztartási alkalmazott az õt megilletõ adórendszeren kívüli bevétel összegérõl a bevétel megszerzése idõpontjában
igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Ha a hónapban a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató több napon is
foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon
kérheti.
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(2) A foglalkoztatott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. A foglalkoztató által kiadott
igazolásnak a 3. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés
összegét, a kifizetés idõpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének
címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását is tartalmaznia kell.
(3) A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzõlenyomat nélkül is érvényes.
(4) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés szerinti igazolás mintát az internetes honlapján letölthetõ formában elérhetõvé
teszi.
6. §

Az e fejezet szerinti bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a foglalkoztató 100 ezer
forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható.

7. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (7) bekezdése a következõ új i) ponttal
egészül ki:
[Az állami adóhatóság]
„i) elektronikus úton hivatalból haladéktalanul átadja az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a foglalkoztató által hozzá
bejelentett adatokat
ia) a munkaügyi hatóság részére ellenõrzésre történõ kiválasztás céljából, valamint
ib) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére a nyugellátásra való jogszerzés érdekében köthetõ megállapodás
jogalapjának kontrollja céljából.”

II. FEJEZET
A MAGÁNSZEMÉLY EGYES JÖVEDELMEINEK KÜLÖNADÓJA
8. §

(1) A 9. § rendelkezései szerint meghatározott magánszemély az e fejezetben elõírt adóalap után különadót fizet.
A különadó a központi költségvetést illeti meg.
(2) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Art. rendelkezései az irányadók.

9. §

(1) Különadó fizetésére köteles az a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított,
fenntartott vagy mûködési támogatásban részesített más jogi személynél foglalkoztatott magánszemély, aki
munkavégzésre irányuló jogviszonya alapján, továbbá aki a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési
felelõsségrõl szóló 2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben foglalt
különadó alapnak minõsülõ bevételt szerez.
(2) A különadó alapjának minõsül az (1) bekezdésben említett jogviszony megszûnésével összefüggésben pénzben
kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a továbbiakban: kifizetett) bevételbõl – ide nem
értve a jogviszony megszûnésének évében esedékes szabadság megváltása címén kifizetett bevételt, a jogviszony
megszûnésekor a magánszemélyt megilletõ jubileumi jutalmat, illetve a felmentési (felmondási) idõnek
a munkavégzési kötelezettséggel járó részére kifizetendõ munkabér, illetmény összegét, továbbá a szerzõdéses
katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
3. § (6) bekezdése alapján megállapodás szerint kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt – a rendszeres
járandóságok 60 napra számított összegét meghaladó rész, a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem minõsül a különadó alapjának a (2) bekezdés szerinti bevétel kétmillió
forintot meg nem haladó része.
(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a különadó alapjának minõsül a (2) bekezdés szerinti bevételnek a rendszeres
járandóságok 60 napra számított összegét meg nem haladó részébõl a kétmillió forint feletti összeg.
(5) A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani. A különadó alapja független attól, hogy
a bevétel kifizetése egy vagy több adóévben történik. Ha a bevétel megszerzése több részletben történik, azt kell
feltételezni, hogy a magánszemély elõször a különadó-alapot nem képezõ adóköteles jövedelmet szerzi meg. A nem
pénzben kifizetett bevételt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §
9. pontjának megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.
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A különadó mértéke a 9. § (2) és (4) bekezdése szerinti adóalapnak a 98 százaléka.

11. §

(1) A kifizetõ a magánszemélyt terhelõ adót forrásadóként a kifizetéskor állapítja meg, vonja le, elkülönítve igazolja, az Art.
31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallásban vallja be, és ezen bevallás benyújtására elõírt határidõig fizeti meg.
(2) Amennyiben a kifizetõ a magánszemélyt terhelõ adót bármely okból nem vonta le, a le nem vont adót
a magánszemély fizeti meg a kifizetést követõ hónap 12. napjáig.
(3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban
a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban elkülönítve be kell vallani, és be kell számítani
az Szja tv. 3. §-ának 75. pontja szerinti éves összes jövedelem megállapításánál;
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
törvény alkalmazásában nem kell járulékalapnak tekinteni.
(4) A különadó alapja után a kifizetõ az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény rendelkezései szerint 27 százalékos
mértékû egészségügyi hozzájárulást fizet.
(5) Amennyiben a különadó alapjául szolgáló bevételnek, vagy egy részének kifizetése e fejezet hatálybalépését
megelõzõen történt meg, az (1)–(2) bekezdések rendelkezéseitõl eltérõen
a) a kifizetõ
aa) a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével helyesbíti a magánszemélyt terhelõ személyi
jövedelemadó-elõleget, járulékokat (magánnyugdíjpénztári tagdíjat), valamint az általa fizetendõ
társadalombiztosítási járulékot azzal, hogy a magánszemélyt terhelõ, a kifizetéskor megállapított (levont)
személyi jövedelemadó-elõleg, járulékok (magánnyugdíjpénztári tagdíj) és a megfelelõ helyesbített
összegek különbözete a magánszemélytõl levont különadó-elõlegnek, a kifizetõ által bevallott
társadalombiztosítási járulék egészségügyi hozzájárulásnak minõsül;
ab) az e fejezet hatálybalépése napjának hónapjában keletkezett kötelezettségek bevallására nyitva álló
határidõig az aa) alpontnak megfelelõen – a különadó-alapot, a különadó-elõlegnek, illetve egészségügyi
hozzájárulásnak minõsülõ összeget e hónap kötelezettségeként feltüntetve – köteles bevallásának
benyújtására, illetve a már benyújtott bevallásának módosítására;
ac) a magánszemélynek az ab) alpontban említett határidõig helyesbített adó- és járulék-igazolást ad ki,
amelyben külön igazolja a különadó-alapot, a fizetendõ különadót, a különadó-elõlegnek minõsülõ levont
összeget és a különadó még megfizetendõ összegét;
b) a magánszemély a különadó még megfizetendõ összegét 2010. október hó 31-éig fizeti meg.
(6) A magánszemély az adóbevallásában adóelõlegként veszi figyelembe a kifizetõ által levont különadót, valamint
– a megfizetésre nyitva álló határidõ napjának kötelezettségeként feltüntetve – az általa a (2) bekezdés és
az (5) bekezdés b) pontja szerint megfizetett különadót.
(7) A kifizetõ által az (5) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerint benyújtott, illetve módosított bevallás beérkezését
követõen az Egészségbiztosítási Alapnak, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, a Munkaerõpiaci Alapnak és
a magánnyugdíjpénztáraknak korábban átutalt járulékok, illetve tagdíjak összegébõl a különadó-elõlegnek minõsülõ
összegeket – az adóhatóság jelzése alapján – a Magyar Államkincstár levonja a következõ napo(ko)n utalandó
összegbõl.

12. §

E fejezet alkalmazásában rendszeres járandóságnak minõsül minden olyan bevétel – különösen bér, munkadíj,
tiszteletdíj – amely a magánszemélyt a jogviszony megszûnéséig e jogviszonyra tekintettel jogszabály vagy szerzõdés
alapján a legutolsó besorolás szerint meghatározott idõközönként vagy a tartós megbízás teljes idõtartamára illeti
meg.

III. FEJEZET
EGYES ADÓ- ÉS EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
13. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 19. §-ának helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A társasági adó mértéke – a (2) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a pozitív adóalap 19 százaléka.
(2) A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalék.
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(3) A csekély összegû (de minimis) támogatás összege az adóévben ilyen jogcímen adózás elõtti eredmény
csökkentésként érvényesített összes kedvezmény együttes összegére az (1)–(2) bekezdés szerinti adómértékkel
számított értékkel egyenlõ.
(4) A külföldi szervezet jövedelme után az adó mértéke 30 százalék.”
14. §

A Tao. a következõ 29/K. és 29/L. §-sal egészül ki:
„29/K. § (1) A 2010. adóévi adókötelezettség megállapításakor a pozitív adóalapot 2010. január 1. és 2010. június 30.,
valamint a 2010. július 1. és 2010. december 31. közötti idõszakra az adóév naptári napjai alapján arányosan kell
megosztani.
(2) Ha az adózó az (5)–(6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, a társasági adó mértéke
a) a 2010. január 1. és 2010. június 30. közötti idõszakra a pozitív adóalap 19 százaléka;
b) a 2010. július 1. és 2010. december 31. közötti idõszakra a pozitív adóalap 250 millió forintot meg nem haladó része
után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a csekély összegû (de minimis) támogatás összege az adóévben ilyen jogcímen
adózás elõtti eredmény csökkentésként érvényesített összes kedvezmény együttes összegére a (2) bekezdés
a)–b) pontjaiban meghatározott adómértékkel számított értékkel egyenlõ.
(4) Az (5)–(6) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésekor a társasági adó mértéke
a) a 2010. január 1. és 2010. június 30. közötti idõszakra a pozitív adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után
10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék;
b) a 2010. július 1. és 2010. december 31. közötti idõszakra a pozitív adóalap 250 millió forintot meg nem haladó része
után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék.
(5) Az adózó a (4) bekezdés a) pontja szerinti 10 százalékos adókulcsot akkor alkalmazhatja, ha a 2010. január 1. és
2010. június 30. közötti idõszakban
a) a számított adóalap után adókedvezményt nem vesz igénybe, és
b) az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább fél fõ, azzal, hogy az átlagos állományi létszámot
a havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján kell meghatározni vagy – választása szerint – az adóévben
legalább egy fõ, és
c) az azt megelõzõ adóévben – a 2010. június 30-án hatályos 19. § (8) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel
– az adóalap vagy az adózás elõtti eredmény legalább a jövedelem – (nyereség) minimum összegével egyezik meg,
kivéve, ha az adózó a 6. § (6) bekezdés hatálya alá tartozik, és
d) a megelõzõ adóévben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének való megfelelés hiányát nem állapította meg a munkaügyi hatóság, az adóhatóság vagy az egyenlõ
bánásmód követelményének ellenõrzésére jogosult hatóság jogerõs és végrehajtható hatósági határozata, illetõleg
– a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerõs bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi, vagy az egyenlõ
bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás
rendjérõl szóló törvény szerinti mulasztási bírságot, és
e) az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma és legalább az adóév elsõ napján érvényes minimálbér
kétszerese – ha az adózó székhelye a jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések
valamelyikében van, akkor a minimálbér – szorzatának a 2010. január 1. és 2010. június 30. közötti idõszakra számított
összegére vall be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot.
(6) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt 10 százalékos adókulcs alkalmazása esetén a pozitív adóalap 50 millió forintot
meg nem haladó része után az adózónak a 2010. június 30-án hatályos 19. § (4)–(8) bekezdésben foglaltakat alkalmazni
kell.
(7) A (4) bekezdés alkalmazásában a csekély összegû (de minimis) támogatás összege az adóévben ilyen jogcímen
adózás elõtti eredmény csökkentésként érvényesített összes kedvezmény együttes összegére a (4) bekezdés
a)–b) pontjaiban meghatározott adómértékkel számított értékkel egyenlõ.
(8) A 2010. adóévi adókötelezettség megállapításakor:
a) a 4. § 11. pontjában és a 15/A. § (6) bekezdésében – a 19. § (1) bekezdésben elõírt mérték alatt – 19 százalékos
adókulcsot,
b) a 7. § (12) bekezdésében – a 19. § (1) bekezdés szerinti adókulccsal számított érték alatt – a (2) és (4) bekezdés
szerinti adókulccsal számított értéket,
c) a 7. § (15) bekezdésében és 16. § (1) bekezdés b) pontjában – a 19. § (1) bekezdésének a lekötés adóévében hatályos
rendelkezése szerint elõírt mérték alatt – 2010. adóévben lekötött fejlesztési tartalék esetében 19 százalékot,
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d) a 7. § (17) és (20) bekezdésében – a 19. § (1) bekezdés szerinti adókulccsal számított érték alatt – a (2) és (4) bekezdés
szerinti adókulccsal számított értéket
kell érteni.
(9) E § rendelkezéseit a naptári évtõl eltérõ üzleti évet nem választó adózónak – a végelszámolás alatt álló adózó
kivételével – a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmaznia.
29/L. § (1) Az egyéni cégnek a 16. § (16) bekezdésének d) pontjában hivatkozott 19. § (5) és (6) bekezdés alatt a 19. §
(5) és (6) bekezdés 2010. június 30-án hatályos szabályait kell értenie.
(2) Az adózónak a 2008. és a 2009. adóévben a 10 százalékos adókulcs alkalmazása miatt meg nem fizetett adónak
megfelelõ összegû lekötött tartalék felhasználására a lekötés adóévében hatályos 19. §-ban foglaltakat kell
alkalmaznia.”
15. §

Az Szja tv. 3. §-a 17. pontjának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[17. Egyéni vállalkozó:]
„a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplõ
magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minõsül egyéni
vállalkozónak az a magánszemély, aki
aa) az ingatlan-bérbeadási,
ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási
tevékenységébõl származó bevételére az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemre, vagy az önálló
tevékenységbõl származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását
választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében;”

16. §

(1) Az Szja tv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi pénznemrõl történõ átszámításhoz a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel
a) bevétel esetében – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételszerzés idõpontjában,
b) kiadás esetében a teljesítés idõpontjában,
c) dolog, pénzügyi eszköznek nem minõsülõ vásárolt jog, vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték
tekintetében a megszerzéskor,
d) értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése,
a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történõ jóváírása napján,
e) a d) pontban nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén – az a)–b) pont rendelkezésétõl függetlenül –
az ügylet teljesítésének (lezárásának) idõpontjában,
f) a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a b) pont szerinti vagy
az adóév utolsó napján
érvényes árfolyamot kell alkalmazni.”
(2) Az Szja tv. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetén az (1) bekezdés a) pontjának és az 5. § (7) bekezdésének
rendelkezéseitõl eltérõen
a) – ha a bevétel adóelõleg-levonásra kötelezett kifizetõtõl származik – a kifizetõ az adóelõleg megállapításához,
b) a magánszemély – választása szerint – az adóelõleg, adó megállapításához
a bevétel forintra történõ átszámítására a megszerzése napját megelõzõ hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos
devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján,
az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.”

17. §

Az Szja tv. 18. §-ának (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[(1) Az önálló tevékenység bevételével szemben a jövedelem megállapításához elszámolható]
„c) az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó (ideértve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti
egyéb szálláshely-szolgáltatást is) magánszemély e tevékenységére az a) pont rendelkezésének alkalmazása esetén
– a 3. számú melléklet rendelkezéseitõl eltérõen – értékcsökkenési leírást a 11. számú melléklet rendelkezései szerint
számolhat el.”
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18. §

(1) Az Szja tv. 49/B. §-a (9) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A vállalkozói személyi jövedelemadó a (8) bekezdés rendelkezése szerint megállapított vállalkozói adóalap – ha
nemzetközi szerzõdés rendelkezésébõl következik, a módosított vállalkozói adóalap – 500 millió forintot meg nem
haladó összege után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék.”
(2) Az Szja tv. 49/B. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A (9) bekezdés rendelkezésének alkalmazása esetén a vállalkozói bevételt csökkentõ kedvezmények alapján
a csekély összegû (de minimis) támogatás adóévi összegét az adóévben érvényesített összes kedvezmény értékébõl
az 500 millió forintot meg nem haladó rész után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék adómértékkel kell
kiszámítani.”

19. §

Az Szja tv. a következõ 84/A. és 84/B. §-okkal egészül ki:
„84/A. § (1) A 2010. évben a 49. § (16) bekezdése szerinti rendelkezés alapján a harmadik és negyedik negyedévben
fizetendõ adóelõleget – a már megfizetett adóelõleg figyelembevételével – az egyéni vállalkozó 10 százalékkal
állapíthatja meg az év elejétõl halmozott adóelõleg-alapnak
a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakra esõ naptári napjaival arányos összegébõl
az 50 millió forintot meg nem haladó részre, feltéve, hogy a 10 százalékos adókulcsra való jogosultságának egyéb
feltételei erre az idõszakra a (4) bekezdés szerint fennállnak;
b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni idõszakra esõ naptári napjaival arányos 250 millió forintot
meg nem haladó részre,
de együttvéve legfeljebb 300 millió forintot meg nem haladó összegre.
(2) A 2010. évi adókötelezettség megállapításakor a vállalkozói személyi jövedelemadó a 2010. június 30-a utáni
idõszakra a 49/B. § (8) bekezdésének rendelkezése szerint megállapított vállalkozói adóalapnak – ha nemzetközi
szerzõdés rendelkezésébõl következik, a módosított vállalkozói adóalapnak – az egyéni vállalkozói tevékenység
2010. június 30-a utáni idõszakára esõ naptári napokkal arányos összegébõl a 250 millió forintot meg nem haladó rész
után 10 százalék, a meghaladó rész után 19 százalék.
(3) A 2010. évi adókötelezettség megállapításakor a vállalkozói személyi jövedelemadó a 2010. július 1-je elõtti
idõszakra a 49/B. § (8) bekezdésének rendelkezése szerint megállapított vállalkozói adóalapnak – ha nemzetközi
szerzõdés rendelkezésébõl következik, a módosított vállalkozói adóalapnak – az egyéni vállalkozói tevékenység
2010. július 1-je elõtti idõszakra esõ naptári napjaival arányos összege után a 49/B. § 2010. június 30-án hatályos
(9) bekezdése szerint megállapított összeg.
(4) A (3) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a vállalkozói személyi jövedelemadó az egyéni vállalkozói tevékenység
2010. július 1-je elõtti idõszakára esõ naptári napokkal arányosan megállapított adóalapnak az 50 millió forintot meg
nem haladó összege után 10 százalék, feltéve, hogy az egyéni vállalkozó e bekezdés rendelkezésének alkalmazását
választja, és
a) a 49/B. § 2010. június 30-án hatályos (9) bekezdése b) pontjának rendelkezését nem alkalmazza, és
b) foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi
létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakában legalább fél fõ, vagy választása szerint
az adóév egészére számítva legalább egy fõ, és
c) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakára esõ naptári napokkal arányosan megállapított
vállalkozói adóalapja és a 2009. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. évi
adóalapja) legalább a jövedelem- (nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve, ha a 49/B. §
(20) bekezdésének hatálya alá tartozik], és
d) vele szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakában és
a megelõzõ adóévben a munkaügyi hatóság, az adóhatóság vagy az egyenlõ bánásmód követelményének
ellenõrzésére jogosult hatóság jogerõs és végrehajtható közigazgatási határozata, illetõleg – a határozat bírósági
felülvizsgálata esetén – jogerõs bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi, vagy az egyenlõ bánásmódról és
az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjérõl szóló törvény
szerinti mulasztási bírságot,
és
e) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakának minden naptári napjára vonatkozóan
ténylegesen, vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakára esõ naptári
napokkal arányosan
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ea) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap
kétszeresére,
vagy
eb) – ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések valamelyikében van –
legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra
vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot,
azzal, hogy e bekezdése rendelkezésének alkalmazása esetén egyebekben a 49/B. § 2010. június 30-án hatályos
(10) bekezdésének a)–e) pontját követõ egyéb rendelkezései – az utolsó mondata helyett az e § (5) bekezdésének
rendelkezései – az irányadók, valamint a 49/B. § 2010. június 30-án hatályos (21), (22) és (25) bekezdésének
rendelkezéseit is alkalmazni kell.
(5) E § alkalmazásában a vállalkozói bevételt csökkentõ kedvezmények alapján a csekély összegû (de minimis)
támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység
2010. július 1-je elõtti idõszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni idõszakának naptári
napjai szerint történõ arányos megosztásával –
a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakára jutó összegbõl az 50 millió forintot,
b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni idõszakára jutó összegbõl a 250 millió forintot
meg nem haladó rész után 10 százalék, az azt meghaladó rész után 19 százalék adómértékkel kell kiszámítani.
(6) Ha az egyéni vállalkozónak a 2010. évben érvényesített kisvállalkozói kedvezménnyel, illetve nyilvántartásba vett
fejlesztési tartalékkal összefüggésben adómegfizetési kötelezettsége keletkezik, az erre vonatkozó rendelkezésben
az érvényesítés, illetve a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéknek – a megfizetési kötelezettséget
az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je elõtti idõszakára és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június
30-a utáni idõszakára esõ naptári napokkal arányosan megosztva – az e § szerint az egyéni vállalkozói tevékenység
2010. július 1-je elõtti idõszakára és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni idõszakára
meghatározott adómérték minõsül.
84/B. § (1) A 6. § (4) bekezdésének, a 7. § (1) bekezdés l) pontjának és az 1. számú melléklet 6.1. alpontjának az egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló, 2010. évi XC. törvénnyel
beiktatott rendelkezését 2010. január 1-jétõl alkalmazni lehet.
(2) A 49/B. §-ában foglalt rendelkezés szerint 2010. június 30-án nyilvántartott adókülönbözetre alkalmazni kell a §-nak
a nyilvántartásba vételkor hatályos (22) bekezdését.”
20. §

Az Szja tv.
a) 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „vagy más törvény elõírása alapján adómentes” szövegrész helyébe
a „szerint adómentes, vagy más törvény rendelkezése alapján személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli”
szöveg;
b) 7. §-a (1) bekezdésének l) pontjában a „hozzájárulás” szövegrész helyébe a „hozzájárulás, valamint
a pedagógusnak szakkönyv vásárlására jogszabály alapján adott összeg” szöveg;
c) 46. §-a (4) bekezdésében a „megállapítania a nem egyéni vállalkozóként, nem mezõgazdasági õstermelõként
számlaadásra kötelezett” szövegrész helyébe „megállapítania a számlaadásra kötelezett” szöveg;
d) 49. §-a (16) bekezdésének utolsó mondatában az „az adóelõleg-alap 50 millió forintot meg nem haladó összegére
10 százalékkal fizetheti meg, feltéve, hogy a 10 százalékos adókulcsra való jogosultságának egyéb feltételei az év
elejétõl az adott negyedév végéig számítva fennállnak” szövegrész helyébe „az adóelõleg-alap 500 millió forintot
meg nem haladó összegére 10 százalékkal fizetheti meg” szöveg;
e) 1. számú melléklete 6.1. alpontjában a „közadakozásból nyújtott” szövegrész helyébe a „közadakozásból,
valamint a károsult munkáltatója által nyújtott” szöveg
lép.

21. §

Hatályát veszti az Szja tv. 49/B. §-ának (21), (22) és (25) bekezdése.

22. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 7. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy]
„e) a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és
a helyi iparûzési adó megállapítása során – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a 6. § d) pontja nem alkalmazható.
A helyi iparûzési adó esetén egy adómérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni
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építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája,
illetõleg a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján állapítható meg differenciált adómérték,”
23. §

A Htv. 3/A. §-ában az „és a tartózkodás alapján megállapítható idegenforgalmi adó” szövegrész helyébe az „és
az idegenforgalmi adó” szövegrész lép.

24. §

Hatályát veszti a Htv. 1. § (2) bekezdésében a „, valamint a vállalkozók kommunális adóját” szövegrész, 4. § b) pontja,
6. § c) pontjában „a 29. §-ának (1) bekezdésében,” szövegrész, az „1.2. Vállalkozók kommunális adója” cím, 27–29. §-ai,
30. § (1) bekezdésének b) pontja, 30. § (2) bekezdése, 32. § b) pontja, 33. § c) pontja, 41. § (1) bekezdésében „a
vállalkozók kommunális adójában és” szövegrész, valamint 52. § 19. pontja.

25. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. (a továbbiakban: Itv.) 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét – az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott örökség, illetõleg
megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével – a következõ táblázatokban foglalt kulcsok
alkalmazásával kell kiszámítani:]
„a) Öröklés esetén:
Csoport

Az illeték általános mértéke

I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- 18 millió forintig 11%
és nevelt gyermeke, mostoha- és
18 millió forint feletti rész után
nevelõszülõje terhére
35 millió forintig 15%
35 millió forint feletti rész után 21%
II. Az örökhagyó testvére terhére
18 millió forintig 15%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 30%
III. Minden más örökös terhére
18 millió forintig 21%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 30%
35 millió forint feletti rész után 40%

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

18 millió forintig 2,5%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 6%
35 millió forint feletti rész után 11%
18 millió forintig 6%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész után 15%
18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 12%
35 millió forint feletti rész után 21%

b) Ajándékozás esetén:
Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének

mértéke

I. Az ajándékozó házastársa, mostoha 18 millió forintig 11%
és nevelt gyermeke, a mostoha- és
18 millió forint feletti rész után
nevelõszülõje
35 millió forintig 18%
35 millió forint feletti rész után 21%
II. Az ajándékozó testvére terhére
18 millió forintig 15%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 30%
III. Minden más megajándékozott
18 millió forintig 21%
terhére
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 30%
35 millió forint feletti rész után 40%

18 millió forintig 5%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész után 12%
18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 10%
35 millió forint feletti rész után 16%
18 millió forintig 10%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 30%
”

26. §

Az Itv. 16. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[(1) Mentes az öröklési illeték alól:]
„i) az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett
örökrész.”
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27. §

Az Itv. 17. §-ának (1) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
[(1) Mentes az ajándékozási illeték alól:]
„p) az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett
ajándék.”

28. §

Az Itv. 17. §-ának (1) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki
[(1) Mentes az ajándékozási illeték alól:]
„q) a termõföldrõl szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezõgazdasági termelõk
gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont] megkötött
szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól kivett terület,
építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó (mezõgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.)
ajándékozása, illetve vagyoni értékû jog ingyenes átengedése;”

29. §

Az Itv. 26. §-ának (1) bekezdése az alábbi t) és s) ponttal egészül ki:
[26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:]
„t) a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása;”
„s) a termõföldrõl szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezõgazdasági termelõk által
gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont] megkötött
szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól kivett terület,
építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó – ide értve a gépjármûvet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni
értékû jognak a megszerzése.”

30. §

Az Itv. a következõ 98. §-sal egészül ki:
„98. § (1) A 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjának, a 16. § (1) bekezdése i) pontjának, a 17. § (1) bekezdése p) pontjának,
26. § (1) bekezdése t) pontjának az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény által megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1. napján az állami
adóhatóság által jogerõsen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. A 17. § (1) bekezdése p) pontjában
meghatározott személyek által 2010. július 1. napját követõen a 76. § (1)–(2) bekezdése szerint megfizetett
ajándékozási illetéket az állami adóhatóság kérelemre az adó-visszatérítés szabályai szerint visszatéríti.
(2) A 17. § (1) bekezdése q) pontjának és 26. § (1) bekezdése s) pontjának az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény által megállapított rendelkezéseit
a hatálybalépésük napján az állami adóhatóság által jogerõsen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.”

31. §

A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 17/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/F. § A negyedévre fizetendõ adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az önkormányzati
adóhatóság által megállapított gépjármûadó. Levonásra a negyedév azon hónapjaira jutó gépjármûadó esetén van
lehetõség, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjármûadó-kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve,
hogy az adóalany a gépjármûadó fizetési kötelezettségének határidõben eleget tett.”

32. §

A Gjt. a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A Gjt. 2010. június 30-án hatályos 17/F. §-ában meghatározott feltételekkel és mértékben levonható
a 2010. II. negyedévi cégautóadóból a nagy teljesítményû személygépkocsik adója.”

33. §

Hatályát veszti az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény (Nért.).

34. §

(1) Az Art. 22. §-ának (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) Mentesül a magánszemély adózó – kivéve az egyéni vállalkozót és a 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
kereskedelmi kapcsolatot létesítõt – az adószám megszerzéséhez elõírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha
kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ingatlan-bérbeadási (haszonbérbeadási) tevékenységet
folytat és az általános forgalmi adót érintõen nem él az adókötelessé tétel jogával.”
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(2) Az Art. 177/A. §-át követõen a következõ új alcímmel, és 177/B. §-sal egészül ki:

„A Széchenyi Kártya Program keretében vállalt állami viszontgaranciára vonatkozó különös szabályok
177/B. § (1) A Széchenyi Kártya Program keretében a központi költségvetés által viszontgarancia beváltása miatt
kifizetett összeget a felvett hitel tekintetében készfizetõ kezességet üzletszerûen vállaló gazdasági társaság
(a továbbiakban: garantõr szervezet) megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára hajtja be az adóssal, illetve
a hiteltartozás megfizetéséért készfizetõ kezességet vállaló magánszeméllyel szemben.
(2) A garantõr szervezet a behajtás iránti megkereséseket havonként, a tárgyhót követõ hó 15. napjáig elektronikus
úton küldi meg az állami adóhatóságnak. A behajtás iránti megkereséshez a garantõr szervezet az adós, illetve
a hiteltartozás megfizetéséért készfizetõ kezességet vállaló magánszemély részére igazoltan kézbesített fizetési
felszólítás egy példányát köteles elektronikus (szkennelt) formában mellékelni.
(3) Amennyiben az adós, illetve a készfizetõ kezességet vállaló magánszemély a megkeresésben közölt és az állami
adóhatóság által nyilvántartott azonosító adatai között eltérés van, az adatokat a garantõr szervezet és az állami
adóhatóság egyezteti. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, az adóssal, illetve a készfizetõ kezességet
vállaló magánszeméllyel a garantõr szervezet tisztázza az adateltérés okát.”
35. §

Az Art. a következõ 183. §-sal egészül ki:
„183. § (1) E törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerõsen el nem bírált
ügyekben, továbbá a hatálybalépést követõen az azt megelõzõ idõszakra teljesítendõ, illetve esedékessé vált
kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének idõpontjában hatályos rendelkezések az adózóra
összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor
hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.
(2) Az adózónak az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény hatálybalépését követõen – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – az azt megelõzõ idõszakra
teljesítendõ bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelõleg-fizetési, bizonylatkiállítási,
adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,
illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok szerint kell
teljesítenie.”

36. §

(1) Hatályát veszti az Art.
1. 26. § (3) bekezdés d) pontja,
2. 33. §-ának (10) bekezdése,
3. 33. §-ának (12) bekezdése,
4. 35. §-ának (7) bekezdése,
5. 70. § (1) bekezdésében a „az egyes nagyértékû vagyontárgyakat terhelõ adó,” szövegrész,
6. 176. §-ának (14) bekezdése,
7. 1. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/1. pont elsõ mondatában az „és az egyes nagy értékû
vagyontárgyakat terhelõ adójáról” szövegrész, valamint hatodik mondatában az „és az egyes nagy értékû
vagyontárgyakat terhelõ adójáról” szövegrész,
8. 1. számú mellékletének I/B/2. pont c) alpontja,
9. 1. számú mellékletének I/B/2. pont f)–h) alpontjai,
10. 2. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3. pont harmadik mondatában az „és az egyes nagy értékû
vagyontárgyakat terhelõ adót” szövegrész,
11. 2. számú mellékletének I/Határidõk/8. pontja.
(2) Hatályát veszti az Art.
1. 32. §-ának (1) bekezdésében a „vállalkozók kommunális adójáról és a” szövegrész,
2. 125. §-ának (2) bekezdésében az „a vállalkozók kommunális adója,” szövegrész,
3. 2. számú melléklet II/Általános rendelkezések/A/3. pont a) alpontja,
4. 6. számú melléklet második mondatában a „ , az a vállalkozók helyi kommunális adója” szövegrész,
5. 6. számú melléklet 4. pontjának a)–b) alpontjaiban az „és kommunális” szövegrész.
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(3) Az Art.
1. 1. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/1. pont második mondatában az „1000 forintban kell
feltüntetni.” szövegrész helyébe az „1000 forintban kell feltüntetni kivéve az egyszerûsített foglalkoztatásban
foglalkoztatott munkavállaló után fizetendõ összeget, amelyet forintban kell bevallani.” szövegrész,
2. 2. számú mellékletének I/Általános rendelkezések/3. pont elsõ mondatában a „cégautó-adót és az egyes nagy
értékû vagyontárgyakat terhelõ adót kivéve” szövegrész helyébe a „cégautó-adót és az egyszerûsített
foglalkoztatással összefüggésben fizetendõ összeget kivéve” szövegrész
lép.
37. §

Az Art. 2. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint módosul.

38. §

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt tv.) 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A normatív támogatás, a szerzõdésen alapuló állami és önkormányzati hozzájárulás a társulat tulajdonába kerül.”

39. §

Hatályát veszíti a Vt tv. 1. § 27. és 28., valamint 30. és 31. pontja, a 6. § (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdésének
b) pontja, a 7. §-a, a 9. § (2) bekezdés f) pontja, 9. § (4) bekezdés b) pontjának a „, társulati alap-hozzájárulást
megalapozó egységének számát” szövegrésze, a 30. § (1) bekezdés c) pontja, a 31. § (4) bekezdés j) pontja, a 37. §
(3) bekezdés e) pontja, a 41. § (1) bekezdésének „a tagok társulati hozzájárulásából,” szövegrésze, a 47–50. §, valamint
az azt megelõzõ alcím.

IV. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSA, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ
2008. ÉVI CV. TÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
40. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) E törvény alkalmazásában
a) költségvetési szerv irányító szerve: a költségvetési szervvel és annak gazdálkodásával kapcsolatos, a 93. §
(1) bekezdésében, valamint külön jogszabályban meghatározott irányítási jogokkal felruházott szerv vagy személy,
b) költségvetési szerv alapító szerve: a költségvetési szervvel kapcsolatos, a 93. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt
irányítási jogokkal felruházott – a 88. § (1) bekezdésében nevesített – szerv vagy személy,
c) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve:
ca) a helyi önkormányzat által alapított (irányított) költségvetési szerv esetén a képviselõ-testület (közgyûlés),
cb) a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiséggel rendelkezõ társulás által alapított (irányított) költségvetési
szerv esetén a társulási tanács,
cc) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. és 9. §-ában
foglaltak szerinti közös fenntartás, egyes alapítói jogok közös gyakorlása esetén a társulási megállapodásban
megjelölt – ennek hiánya esetén a költségvetési szerv székhelye szerinti – helyi önkormányzat képviselõ-testülete,
d) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve: a helyi kisebbségi önkormányzati testület,
e) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve: az országos kisebbségi önkormányzat
közgyûlése,
f) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének vezetõje:
fa) a helyi önkormányzat által alapított (irányított) költségvetési szerv esetén a polgármester, fõpolgármester, megyei
közgyûlés elnöke,
fb) a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiséggel rendelkezõ társulás által alapított (irányított) költségvetési
szerv esetén a társulási tanács elnöke,
fc) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. és 9. §-ában foglaltak
szerinti közös fenntartás, egyes alapítói jogok közös gyakorlása esetén a társulási megállapodásban megjelölt – ennek
hiánya esetén a költségvetési szerv székhelye szerinti – helyi önkormányzat polgármestere, fõpolgármestere, megyei
közgyûlésének elnöke,

22452

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

g) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének vezetõje: a helyi kisebbségi önkormányzati
testület elnöke,
h) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének vezetõje: az országos kisebbségi
önkormányzat közgyûlésének elnöke,
i) Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv: az államháztartás központi szintjébe tartozó
költségvetési szervek az Országgyûlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyûlési Biztosok
Hivatala, az Állami Számvevõszék, a Bíróságok, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal és
a Magyar Tudományos Akadémia fejezetekhez tartozó költségvetési szervek kivételével,
j) Kormány irányítása alá tartozó fejezet: a központi költségvetés fejezete az i) pontban nevesített fejezetek kivételével,
k) elõirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi, támogatási kiemelt elõirányzat, létszám-elõirányzat
növelése vagy csökkentése,
l) elõirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének kiadási, bevételi, támogatási
fõösszegének változatlansága mellett, egyidejû elõirányzat-csökkentéssel és -növeléssel végrehajtható módosítás.”
41. §

Az Áht. 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A bevételi elõirányzatokat az arra jogosultnak – az azt alátámasztó számítások alapján – módosítania kell, ha
az adott bevételre vonatkozó jogszabályi elõírások év közben változnak. Központi költségvetési szerv és fejezeti
kezelésû elõirányzat bevételeinek túlteljesítése vagy azok elmaradása esetén az elõirányzatokat az arra jogosultnak
– központi költségvetési szerv bevételei túlteljesítése esetén a 100/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
engedélyezett összeggel – a jogszabályi elõírások változásától függetlenül módosítania kell.”

42. §

Az Áht. 13/A. § (4)–(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A központi költségvetésbõl támogatás nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti
ellátások és a foglalkoztatást elõsegítõ képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
(a továbbiakban: köztartozás) van. A támogató rendelkezhet úgy, hogy a támogatási kérelem, pályázat benyújtásának
feltétele a kérelmezõ, pályázó köztartozás mentessége.
(5) A köztartozás vizsgálata céljából a támogatási jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató
adatszolgáltatása alapján a kincstár és az állami adóhatóság, vámhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóságok)
jogosultak a kedvezményezett 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatainak kezelésére. A támogató, a kincstár
és az adóhatóságok között az adatcsere elektronikus úton történik.
(6) A központi költségvetésbõl megítélt és folyósításra kerülõ támogatásból – közösségi jogszabály visszatartást tiltó
rendelkezése hiányában – a támogatások kedvezményezettjét terhelõ köztartozások összege visszatartásra kerül.
A visszatartás a kedvezményezett támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit nem érinti.”

43. §

(1) Az Áht. 18/C. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A kincstári körbe tartozó költségvetési szerv a dolgozói lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói
támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására hitelintézetnél lakásépítés vagy vásárlás munkáltatói
támogatása megnevezésû számlát vezethet.”
(2) Az Áht. 18/C. § (13) és (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(13) A kincstár vagy a támogató – a 13/A. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – a Kormány
rendeletében meghatározottak szerint a költségvetési támogatások kedvezményezettjeirõl a (14) bekezdésben
felsorolt adatokat szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részére.
(14) A (13) bekezdésben meghatározott adatközlés a kedvezményezett nevére (megnevezésére), lakhelyére
(székhelyére) és adószámára, adóazonosító jelére terjed ki.”

44. §

Az Áht. 18/I. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18/I. § (1) A 18/B. § (1) bekezdés l) pontjában említett jogi személyekrõl (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi
személy) a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet, amely külön jogszabályban meghatározott adatait
interneten keresztül is elérhetõvé teszi. A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során – az e törvényben szabályozott
eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A kincstári nyilvántartás vezetésével kapcsolatban az ügyintézési határidõ tíz munkanap. Ha a kincstár hiánypótlási
felhívást bocsát ki, annak teljesítésére tizenöt munkanapos határidõt állapíthat meg. Az eljárásában kizárt
az újrafelvételi eljárás.
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(2) A kincstár költségvetési szervek esetén a 90. §-ban elõírtaknak megfelelõ tartalmú, az arra jogosulttól származó
alapító okirat benyújtása, és külön jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatása alapján dönt a nyilvántartásba
vételrõl. Egyéb törzskönyvi jogi személyt a kincstár a 18/K. §-ban meghatározott adatok szolgáltatása alapján vesz
nyilvántartásba.
(3) A kincstár döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. Az alapító szerv a döntés közlésétõl számított tizenöt napon
belül a határozat vagy az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés felülvizsgálatát kérheti az alapító szerv
székhelye szerint illetékes megyei bíróságtól (a továbbiakban: bíróság).
(4) A bíróság eljárása során felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye. A bíróság a feleket meghallgathatja.
A kérelemrõl a bíróság – annak beérkezésétõl számított – harminc napon belül, a közigazgatási hatósági eljárásban
hozott végzések elleni bírósági felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint dönt. E határidõ számításakor
a hiánypótlásra felhívó végzés postára adásától (átadásától) a hiányok pótlásáig, a hiánypótlás elmaradása esetén
a hiánypótlásra biztosított határidõ lejártáig eltelt idõ nem vehetõ figyelembe. A bíróság eljárására egyebekben
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 4. §-át kell alkalmazni. A bíróság határozata ellen
felülvizsgálatnak nincs helye.
(5) A költségvetési szerv alapító okiratának a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem eredményezõ
módosítása a bejegyzés napjával válik hatályossá, kivéve, ha törvény más idõpontot, vagy az alapító okirat
módosítására irányuló kérelem késõbbi idõpontot állapít meg. Egyéb törzskönyvi jogi személyre vonatkozó
bejegyzések módosítása a bejegyzés napjával válik hatályossá, kivéve, ha törvény más idõpontot, vagy
az adatmódosításra irányuló kérelem késõbbi idõpontot állapít meg.
(6) A nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy az alapító szerv által, vagy törvényben meghatározott napon
szûnik meg. A kincstár e törzskönyvi jogi személyt jogutód nélküli megszûnés esetén a megszüntetõ szerv
bejelentésétõl vagy a törvény hatálybalépésétõl, jogutóddal történõ megszûnés esetén a jogutód bejelentésétõl
számított tíz munkanapon belül – a jogutód feltüntetésével – törli a nyilvántartásból.
(7) Az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell annak a jóhiszemûségét, aki a törzskönyvi jogi személlyel szemben
a nyilvántartásban szereplõ adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkezõ bizonyításáig a nyilvántartásba bejegyzett
adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. Az adatok törlése esetén
– az ellenkezõ bizonyításáig – azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn.
(8) A nyilvántartás fennálló és törölt adatai és az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról
feljegyzést készíthet, továbbá azok adatai elektronikus úton is hozzáférhetõk.
(9) Az alapító szerv e §-ban foglalt jogait a Kormány irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szerv
alapítása esetén az irányító szerv gyakorolja.
(10) A Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló rendvédelmi szervekrõl, a honvédelemért felelõs miniszter
irányítása alá tartozó költségvetési szervekrõl, és a nemzetbiztonsági szolgálatokról a kincstárnál nyilvántartásba
vehetõ adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehetõ adatokat nyilvántartó szerv kijelölését, továbbá az ezen
adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.”
45. §

Az Áht. 18/K. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18/K. § (1) A törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza
a) a törzskönyvi jogi személy megnevezését, nyilvántartási számát, alapító vagy más létesítõ okiratának (e §
alkalmazásában a továbbiakban együtt: alapító okirat) keltét, az alapító okirat azonosítóját, az alapítás idõpontját,
b) a törzskönyvi jogi személy székhelyét, telephelyét, valamint iratai õrzésének helyét, ha az nem azonos
a székhelyével,
c) a törzskönyvi jogi személy alapítójának, vagy az alapítói jogok gyakorlójának nevét, címét vagy székhelyét, székhely
hiányában a központi ügyintézés helyét (a továbbiakban együtt: székhely), amennyiben az alapítói jog gyakorlója
rendelkezik adóazonosító számmal, annak adóazonosító számát is,
d) a törzskönyvi jogi személy alapító okirata szerinti valamennyi tevékenységét, és az alapító okiratban nem szereplõ,
de ténylegesen végzett tevékenységeket az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendeleten alapuló, külön
kormányrendelet felhatalmazása alapján közzétett szakágazati rend szerint,
e) a törzskönyvi jogi személy vezetõjének (a vezetõ jogai ideiglenes gyakorlójának) nevét, a kinevezés (választás)
idõpontját, idõtartamát,
f) a törzskönyvi jogi személy statisztikai számjelét, adóigazgatási azonosító számát,
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g) a törzskönyvi jogi személy elszámolásának, finanszírozásának módját (nettó, bruttó), és az illetményszámfejtés
módját, helyét,
h) a törzskönyvi jogi személy megszüntetésének, megszûnésének, nyilvántartásból való törlésének idõpontját,
a megszüntetõ okirat keltét, azonosítóját.
(2) A törzskönyvi nyilvántartás – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az alábbiak fennállása esetén tartalmazza
a) a törzskönyvi jogi személy irányító vagy felügyeleti szervének nevét, székhelyét, amennyiben rendelkezik
adóazonosító számmal, annak adóazonosító számát is,
b) a törzskönyvi jogi személy közvetlen jogelõdjének (jogelõdeinek) nevét, székhelyét, és amennyiben rendelkezett
adóazonosító számmal, annak adóazonosító számát,
c) a törzskönyvi jogi személy vagy annak vezetõje által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek nevét,
székhelyét,
d) azon jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nevét, székhelyét, amely felett a törzskönyvi jogi személy vagy
annak vezetõje vagyonkezelõi, tulajdonosi (alapítói, részvényesi, szavazatelsõbbségi, tagsági) jogokat gyakorol,
e) a törzskönyvi jogi személy közhasznú, kiemelkedõen közhasznú szervezetként történõ nyilvántartásba vételének
tényét (a fokozat megjelölésével),
f) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. § (1) bekezdésében elõírt nyilatkozatot
(ideértve a közösségi adószám megállapítása iránti kérelmet is),
g) a törzskönyvi jogi személy társasági adó alanyiságára vonatkozó nyilatkozatot,
h) a törzskönyvi jogi személy adókötelezettséget eredményezõ tevékenysége megkezdésének és befejezésének
idõpontját,
i) a törzskönyvi jogi személyt megszüntetõ megnevezését, székhelyét, vagy ha a megszûnés törvény által történt,
a törvény megjelölését,
j) a törzskönyvi jogi személy megszûnésének idõpontját vagy pontos feltételét, ha határozott idõre, vagy bizonyos
feltétel bekövetkeztéig hozzák létre,
k) a törzskönyvi jogi személy átalakulása (egyesülése, szétválása) esetén annak tényét, idõpontját,
l) a törzskönyvi jogi személy jogutódjának (jogutódainak) nevét, székhelyét, amennyiben a jogutód rendelkezik
adóazonosító számmal, annak adóazonosító számát,
m) a külön jogszabályban elõírt adatokat.
(3) A törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, az állami adóhatóság által is kezelt adatokról, ezen adatok
megváltozásáról – az Art. 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat változásának kivételével – a kincstár az erre a célra
szolgáló számítógépes rendszer útján értesíti az állami adóhatóságot.
(4) Az adóazonosító szám megváltozásáról az állami adóhatóság az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján
értesíti a kincstárat. A változás bejegyzése automatikusan, elektronikusan történik.
(5) A bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási kötelezettséget késedelmesen, hibásan,
valótlan adattartalommal, vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítõ bejelentésre
kötelezett szerv vezetõje háromszázezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. A mulasztási bírság
kiszabásánál a kincstár mérlegeli az eset összes körülményét, a mulasztó jogellenes magatartásának súlyát,
gyakoriságát. A körülmények mérlegelése alapján a kincstár a mulasztás súlyához igazodó, arányos bírságot szab ki,
vagy indokolt esetben a bírság kiszabását mellõzi.
(6) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a törzskönyvi jogi személy adatszolgáltatási (bejelentési, változásbejelentési,
okirat-benyújtási) kötelezettségének teljesítési határideje az adat keletkezésétõl, változásától számított nyolc
munkanap.
(7) Helyi önkormányzat és a jogi személyiségû és többcélú kistérségi társulások esetén az (1) bekezdés c) és h) pontját,
és a (2) bekezdés a), b), e), i), j) pontját nem kell alkalmazni. A 18/J. § és jelen § alkalmazása során alapító szerven a helyi
önkormányzatot, törzskönyvi jogi személy alapító okiratán a helyi önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát
– jogi személyiségû és többcélú kistérségi társulások esetén a társulási megállapodást –, alapításon, átalakuláson,
jogutódláson, megszûnésen kizárólag a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 1. § b), c), e), h), i),
j) pontjában foglaltakat kell érteni.”
46. §

(1) Az Áht. 24/B. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„24/B. § (1) A központi költségvetés Országgyûlés által megállapított tárgyévi költségvetési elõirányzatai
a költségvetési évet megelõzõ év elõirányzat-maradványainak e § rendelkezései szerint felhasználható összegével
megnövelhetõek.
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(2) A fejezetet irányító szerv – az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott összeg erejéig – a központi
beruházások tárgyévi elõirányzatát a tárgyévet megelõzõ év elõirányzat-maradványaival – az érintett beruházások
folyamatosságának biztosítása érdekében – megnövelheti. Az államháztartásért felelõs miniszter a fejezet központi
beruházási elõirányzatai teljesítésének elszámolása alapján határozza meg a felhasználható összeget.
(3) A központi beruházások tárgyévet megelõzõ évi elõirányzat-maradványainak a (2) bekezdésben meghatározotton
felüli összegének törlésére az államháztartásért felelõs miniszter jogosult.
(4) A (2) és (3) bekezdésen kívüli fejezeti kezelésû elõirányzatok kormányrendeletben foglaltak szerint megállapított
kötelezettségvállalással terhelt felhasználható elõirányzat-maradványa a következõ évben a fejezetet irányító szerv
hatáskörében elvégzett elõirányzat-módosítás után, változatlan rendeltetéssel, az elõzõ évben keletkezett
kötelezettségek pénzforgalmilag a következõ év június 30-áig teljesülõ kiegyenlítésére használható fel,
kormányrendeletben foglalt szabályok szerint, az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott összeg erejéig.
A miniszteri jóváhagyást megelõzõ felhasználást – az elõirányzat-maradvány jóváhagyásától függõ – utólagos
korrekció és ezzel összefüggõ visszapótlási kötelezettség terheli. Az elõirányzat-maradvány felhasználására
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az eredetileg megállapított elõirányzatra.
(5) A központi költségvetési szerv kormányrendeletben foglaltak szerint megállapított kötelezettségvállalással terhelt
felhasználható elõirányzat-maradványa a következõ évben intézményi hatáskörben elvégzett elõirányzat-módosítás
után, az elõzõ évben keletkezett kötelezettségek pénzforgalmilag a következõ év június 30-áig teljesülõ
kiegyenlítésére használható fel, kormányrendeletben foglalt szabályok szerint. A központi költségvetési szerv
elõirányzat-maradványát az irányító szerv hagyja jóvá, az ezt megelõzõ felhasználást – az elõirányzat-maradvány
jóváhagyásától függõ – utólagos irányító szervi korrekció és ezzel összefüggõ visszapótlási kötelezettség terheli.
(6) A központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradványa – a központi beruházások elõirányzat-maradványából a (2) bekezdés rendelkezései alapján
az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott rész és a (7) bekezdés szerinti elõirányzat-maradvány
kivételével – a központi költségvetést illeti meg.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott programok, a nemzetközi szerzõdések alapján megvalósuló
segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés, a kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából
befolyt bevételek elõirányzat-maradványát a fejezeti elõirányzat-maradványon belül elkülönítetten kell kimutatni,
felhasználásukra a vonatkozó jogszabályok, nemzetközi szerzõdések rendelkezései irányadók. A fejezetet irányító
szerv a megállapított elõirányzat-maradvány összegével a tárgyévi azonos rendeltetésû elõirányzatokat megemelheti.
(8) A helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati, országos kisebbségi önkormányzati és a köztestületi
költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni az irányítása alá tartozó költségvetési szerv
maradványának elvonandó és a költségvetési szerv által felhasználható összegérõl.
(9) A központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt, azonban
a tárgyévet követõ év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt
kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványának elvonásáról vagy változatlan célú felhasználásának
további engedélyezésérõl a Kormány dönt. Az elvont elõirányzat-maradvány a központi költségvetést illeti meg.”
(2) Az Áht. 33. §-a az alábbi (14a) bekezdéssel egészül ki:
„(14a) Az egyedi és jogszabályi viszontgarancia alapján a Széchenyi Kártya Program keretében létrejött szerzõdések
kapcsán a központi költségvetés terhére kifizetett összeg – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – behajtása
a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, és azt adók módjára kell behajtani. Az adók
módjára behajtandó tartozás elõírása, nyilvántartása és végrehajtása a garantõr szervezet megkeresése alapján
az állami adóhatóság feladata. Amennyiben a garantõr szervezet a megkeresést elmulasztja, a költségvetés terhére
kifizetett összeg a garantõr szervezetnek állammal szembeni tartozásává válik, és azt adók módjára kell behajtani.
Az adók módjára behajtandó tartozás elõírása, nyilvántartása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.”
47. §

Az Áht. 46/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„46/A. § (1) A fejezet, a fejezethez tartozó költségvetési szervek és az elkülönített állami pénzalap gazdálkodásának
a költségvetés-politikával való összhangja érdekében a Kormány költségvetési fõfelügyelõt és felügyelõt rendelhet ki
– az irányítása alá nem tartozó fejezetek, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az európai uniós források
felhasználásával megvalósuló programok közremûködõ szervei kivételével – a központi költségvetési fejezetekhez,
elkülönített állami pénzalapokhoz.
(2) A költségvetési (fõ)felügyelõ jogviszonyára a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. A költségvetési fõfelügyelõ közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályokat a minisztériumban
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betöltött fõosztályvezetõi vezetõi munkakörben alkalmazott kormánytisztviselõkre, a költségvetési felügyelõ
közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályokat a minisztériumban betöltött fõosztályvezetõ-helyettesi vezetõi
munkakörben alkalmazott kormánytisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.
(3) A költségvetési (fõ)felügyelõ felett a munkáltatói jogokat és tevékenységük szakmai irányítását
az államháztartásért felelõs miniszter gyakorolja.
(4) A költségvetési (fõ)felügyelõk – meghatározott idõtartamra szóló – megbízásáról és a megbízás visszavonásáról
az államháztartásért felelõs miniszter – az államháztartásért felelõs miniszter irányítása alá tartozó fejezet
vonatkozásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter egyetértésével – gondoskodik.
(5) A költségvetési (fõ)felügyelõ mûködésével összefüggõ kiadásokat az államháztartásért felelõs miniszter irányítása
alatt álló költségvetési fejezet költségvetésében kell biztosítani.
(6) A költségvetési (fõ)felügyelõ
a) jogosult a költségvetési szerv tekintetében érvényes titoktartási követelmények szerinti nyilatkozatok megtételét
követõen a költségvetési szerv kezelésében levõ közpénz felhasználásával összefüggõ adatot – ideértve a minõsített
adatnak, továbbá üzleti vagy más titoknak minõsülõ adatokat is – megismerni, az azokat tartalmazó iratokba vagy
egyéb adathordozókba betekinteni,
b) véleményezi a gazdálkodással kapcsolatos belsõ szabályzatokat,
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat elõzetesen
véleményezi azzal, hogy Kormány rendeletében meghatározott nagy összegû kötelezettségvállalások tekintetében
kifogással élhet, különösen a költségvetés-politikai céloknak való megfelelõségre, a szükségszerûségre,
idõszerûségre, forrásszükségletre, a fedezet meglétére, és a kifizetés ütemezésére tekintettel,
d) a Kormány rendeletében meghatározott, a gazdálkodással összefüggõ intézkedéseket elõzetesen véleményezi.
(7) Indokolt esetben a költségvetési (fõ)felügyelõ a (6) bekezdés b)–d) pontjai tekintetében javaslatot tehet
az intézkedés felfüggesztésére. Amennyiben ezzel a fejezetet irányító szerv vezetõje nem ért egyet, egyeztetést
kezdeményez az államháztartásért felelõs miniszterrel. Az intézkedés mindaddig nem hajtható végre, amíg az érdemi
egyeztetés nem történt meg.
(8) A költségvetési (fõ)felügyelõ tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja
meg.”
48. §

(1) Az Áht. 49. § (5) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(5) A fejezetet irányító szerv – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –]
„g) megállapítja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kincstári költségvetését, elkészíti a fejezethez tartozó
fejezeti kezelésû elõirányzatok elemi költségvetését, jóváhagyja az alapok elemi költségvetését;”
(2) Az Áht. 49. § (5) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(5) A fejezetet irányító szerv – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –]
„j) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit, és a fejezeti
kezelésû elõirányzatokra vonatkozó beszámolókat;”
(3) Az Áht. 49. § (5) bekezdés l) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(5) A fejezetet irányító szerv – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –]
„l) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszám-elõirányzatát, ha annak megállapítása nem
a Kormány hatáskörébe tartozik;”

49. §

(1) Az Áht. 69. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek
az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti bevételeit és kiadásait, e) pontja szerinti létszám-elõirányzatait elkülönítetten és
önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.”
(2) Az Áht. 69. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a szerinti
társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése – amennyiben
a társulási megállapodás eltérõen nem rendelkezik – a feladatellátást végzõ költségvetési szerv székhelye szerinti,
a jogi személyiségû társulás esetén a jogi személyiségû társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében
szerepel.”
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50. §

Az Áht. 74. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselõ-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-elõirányzatok között átcsoportosítást
a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselõ-testület engedélyezhet.”

51. §

Az Áht. 86/F. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A 24. és 24/B. §-t a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a fejezetet irányító szerv hatáskörében az egészségbiztosítási szerv esetén – ha országos illetékességgel jár el –
az egészségbiztosításért felelõs miniszter, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv esetén
a nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv tekintetében
az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv vezetõi járnak el,
b) a 24. §-ban meghatározott címeken alcímeket kell érteni; a 24. § (12) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés
nem alkalmazható,
c) fejezeti kezelésû elõirányzatokon a központi kezelésû elõirányzatokat kell érteni,
d) a 24/B. § (6) és (9) bekezdése szerinti elõirányzat-maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetében
az adott alapot illeti meg,
e) a 24/B. § (9) bekezdése szerinti döntési jogot Kormány a társadalombiztosítási költségvetési szervek és a központi
kezelésû elõirányzatok intézményi (mûködési) elõirányzat-maradványa tekintetében gyakorolja.”

52. §

Az Áht. VII. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„VII. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÛKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA
A költségvetési szervek alapítása
87. § A költségvetési szerv az államháztartás részét képezõ, e törvény szerint nyilvántartásba vett olyan jogi személy,
amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, önkormányzati feladatokat
(a továbbiakban együtt: közfeladat) közérdekbõl, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban
meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy
felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt mûködési körben közfeladat-ellátási kötelezettséggel,
a költségvetésébõl gazdálkodva végez.
88. § (1) A költségvetési szervek és alapító szervük az alábbiak lehetnek:
a) központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási költségvetési szerv, amelyet az Országgyûlés, a Kormány, vagy
– az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal kivételével – a fejezetet irányító szerv alapíthat;
b) helyi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel
rendelkezõ társulása, a többcélú kistérségi társulás alapíthat;
c) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a helyi kisebbségi
önkormányzat, vagy a helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiségû társulása alapíthat;
d) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján az országos kisebbségi
önkormányzat, vagy az országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségû társulása alapíthat;
e) köztestületi költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a köztestület alapíthat.
(2) A költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban vagy alapító okiratban kell rendelkezni. Az alapító okiratot
az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint és – helyi önkormányzati költségvetési
szerv és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv kivételével – a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni. Ha a költségvetési szerv létrehozásáról jogszabály rendelkezik, a jogszabály
alapján a kihirdetésétõl számított harminc napon belül alapító okiratot kell kiadni. Az alapító okiratot az alapító szerv
adja ki, kivéve a törvény vagy kormányrendelet által létrehozott, vagy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá nem
tartozó költségvetési szervet, amelynek alapító okiratát az irányító szerv, a minisztériumét és a kormányhivatalét
a miniszterelnök adja ki.
(3) Költségvetési szervet – autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal kivételével – a fejezetet irányító szervek
közösen is létrehozhatnak. Ez a jog megilleti az (1) bekezdés b)–d) pontjában megjelölt alapító szerveket is.
(4) A költségvetési szerv a 18/K. § szerinti nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály késõbbi idõpontot, törvény más idõpontot is
megállapíthat a létrejövetel napjaként.
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89. § (1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának kiadásához és
módosításához – a minisztérium, a kormányhivatal, és a honvédelemért felelõs miniszter által alapított költségvetési
szerv alapító okirata kivételével – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges.
(2) Köztestületi költségvetési szerv alapításához, átalakításához, alapító jogainak átadásához és átvételéhez
az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges, ha az alapítás vagy a mûködtetés
államháztartásból származó forrás igénybevételével történik.
90. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét,
b) a létrehozásáról rendelkezõ jogszabályra való hivatkozást, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,
d) alaptevékenységét,
e) illetékességét, mûködési körét,
f) irányító szervének nevét, székhelyét,
g) kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolását,
h) vezetõjének kinevezési, megbízási rendjét, és
i) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését.
(2) Az alapító okirat – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési
szerv
a) közvetlen jogelõdjének megnevezését, székhelyét,
b) vállalkozási tevékenysége arányának felsõ határát a szerv kiadásaiban,
c) megszûnésének idõpontját vagy pontos feltételét, ha határozott idõre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig
hozzák létre, és
d) a külön jogszabályban kötelezõ kellékként elõírtakat.

A költségvetési szervek mûködésének és gazdálkodásának alapelvei, tevékenységei
91. § (1) A költségvetési szerv mûködése és gazdálkodása során az adott piaci és jogszabályi körülmények között
lehetõ legnagyobb mértékben érvényesülnie kell az alábbi követelményeknek:
a) az erõforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás vagy ráfordítás az elérhetõ legkisebb legyen, a jogszabályban
meghatározott vagy általánosan elvárható minõség mellett (gazdaságosság);
b) az elõállított termékek, nyújtott szolgáltatások, az ellátott feladat más eredményének értéke, vagy az azokból
származó bevétel a lehetõ legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erõforrásokhoz kapcsolódó kiadásokat
vagy ráfordításokat (hatékonyság);
c) a kitûzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak,
a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehetõ legkisebb mértékû legyen, vagy a tényleges
hatás legyen kedvezõbb a tervezettnél (eredményesség).
(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belsõ rendjét és módját – törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – szervezeti és mûködési szabályzata állapítja meg.
A szervezeti egységekre vonatkozó részletszabályokat a szervezeti és mûködési szabályzatban vagy a szervezeti
egységek ügyrendjében kell meghatározni. A gazdálkodás részletes rendjét – kormányrendeletben meghatározottak
szerint – a költségvetési szerv belsõ szabályzataiban kell rendezni.
92. § (1) A költségvetési szerv
a) alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkezõ jogszabályban, illetve az alapító okiratban a költségvetési szerv
szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, idõlegesen
szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;
b) vállalkozási tevékenysége: a haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezõen végzett termelõ-,
szolgáltató-, értékesítõ tevékenység.
(2) A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét az (1) bekezdés szerint
kell besorolni.
(3) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek minõsül.

A költségvetési szervek irányítása
93. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a költségvetési irányítási jog a következõ hatáskörök gyakorlásának
jogát jelenti:
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a) költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, ennek keretében a költségvetési szerv alapító és
megszüntetõ okiratának kiadása, módosítása, szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása (a továbbiakban
együtt: alapítói jogok),
b) a költségvetési szerv vezetõjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetõi megbízásának
visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetõjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás
visszavonása, díjazásának megállapítása,
d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerûségi, pénzügyi, és teljesítmény-ellenõrzése,
e) a fejezetet irányító szervnek a fejezet mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása,
f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elõzetes vagy utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.
(2) Ahol jogszabály költségvetési szerv felügyeletét említi, azon törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati
rendelet eltérõ rendelkezése hiányában az (1) bekezdés a)–e) pontjában, és ezekkel összefüggésben f) pontjában
meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni.
(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén törvény vagy kormányrendelet
az irányítási jogkört korlátozhatja, az (1) bekezdésben foglalt hatáskörökkel vagy felügyeleti hatáskörrel más szervet
vagy személyt ruházhat fel.
(4) Törvény helyi önkormányzati költségvetési szervre vonatkozó irányítási jogot korlátozhat. Törvény vagy törvény
külön rendelkezése szerint önkormányzati rendelet az (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörökkel vagy felügyeleti
hatáskörrel más szervet, személyt ruházhat fel.
(5) A Ksztv. hatálya alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó – az (1) és (2) bekezdésben foglalt – irányítási vagy
felügyeleti jogokat a Ksztv.-ben és külön törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(6) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához
szükséges hatásköröket az irányító szerv vezetõje gyakorolja azzal, hogy a Ksztv. hatálya alá tartozó költségvetési
szervek tekintetében a Ksztv. rendelkezései irányadók. A helyi önkormányzati, a helyi kisebbségi és az országos
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges
hatásköröket – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – a 2/A. § (3) bekezdés c)–e) pontja szerinti irányító
szerv gyakorolja, kivéve az (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskört, melyet helyi önkormányzati költségvetési szerv
esetén az irányító szerv vezetõje gyakorol.

A költségvetési szervek vezetése
94. § (1) A költségvetési szerv vezetõje felelõs
a) az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által
közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelõ ellátásáért,
b) a költségvetési szerv mûködésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség
követelményeinek érvényesítéséért,
c) a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévõ vagyonnal kapcsolatosan
a vagyonkezelõi, tulajdonosi jogok rendeltetésszerû gyakorlásáért,
e) az államháztartási belsõ kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony mûködtetéséért, és
f) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos mûködtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint
a közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak
teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv tevékenységét, feladatait jogszabálysértõen, nem az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelõen, vagy nem az irányító szerv által adott utasítás szerint látja el, az irányító szerv köteles
megtenni a költségvetési szerv vezetõjével szemben a külön törvényben foglaltak szerinti intézkedéseket.
(3) Természetes személy – helyettesítés kivételével – egyidejûleg csak egy költségvetési szerv vezetõje lehet.
(4) A kormányrendeletben meghatározott költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkezik. A gazdasági
szervezetet kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezõ gazdasági vezetõ irányítja.

A költségvetési szervek átalakítása, megszüntetése
95. § (1) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani, megszüntetni. A költségvetési szerv átalakítása
történhet egyesítéssel vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A szétválasztás lehet
különválás vagy kiválás.
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(2) Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszûnik, jogutódja az átvevõ költségvetési szerv.
(3) Összeolvadás esetében az egyesítendõ költségvetési szervek megszûnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövõ új
költségvetési szerv.
(4) Ha az egyesítés több – a 88. § (3) bekezdésében meghatározott – alapító szervhez tartozó költségvetési szervet
érint, az alapító szervek közösen jelölik ki az új költségvetési szerv irányító szervét.
(5) Különválás esetén a különváló költségvetési szerv megszûnik, jogutódjai az átalakítással létrejövõ költségvetési
szervek.
(6) Kiválás esetén az a költségvetési szerv, amelybõl a kiválás történik, az alapító okirat átalakító okirat alapján történõ
módosítását követõen tovább mûködik, ezzel egyidejûleg az alapításra vonatkozó szabályok szerint egy új
költségvetési szerv jön létre.
96. § (1) A költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetésérõl – az alapításnak megfelelõen – jogszabályban vagy
átalakító, megszüntetõ okiratban kell rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés
kérelmezett napja elõtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni). E határidõtõl központi államigazgatási szervek esetén
törvényi rendelkezés, bármely központi vagy köztestületi költségvetési szerv esetén vagy az ország alapvetõ
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ esetben kivételesen a Kormány eltérõen rendelkezhet. Ha
a költségvetési szervet bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozták létre, a megszûnés tényét megállapító jogszabályt
(megszüntetõ okiratot) kell kiadni, melyet haladéktalanul ki kell hirdetni (közzé kell tenni).
(2) Az átalakításról, megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabályban (okiratban) rendelkezni kell a megszûnõ költségvetési
szerv valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátásáról, valamennyi jogáról és kötelezettségérõl, ideértve
a költségvetési szerv vagyoni jogait és elõirányzatait is. A jogszabályban (okiratban) meg kell jelölni azt a naptári napot
ameddig, vagy azt az idõtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedõen
a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása
semmis.
(3) Az állami vagyonról szóló törvény, vagy az átalakításról, megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabály (okirat) eltérõ
rendelkezése hiányában a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv
jogutódja az alapító szerv, az Országgyûlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az általuk kijelölt
szerv. A megszûnõ költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett
tartozásáról rendelkezni kell, ennek megtörténtére külön utalni kell az átalakító, megszüntetõ okiratban.
A költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése a vele szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(4) Ha az átalakításról, megszüntetésrõl jogszabály rendelkezik, a jogszabály alapján a kihirdetést követõ harminc
napon belül – a 90. §-ban foglaltaknak megfelelõ tartalmú – átalakító vagy megszüntetõ okiratot kell kiadni. A 89. §
(1) bekezdés szerinti költségvetési szerv átalakító vagy megszüntetõ okiratának kiadásához az államháztartásért
felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges. Az átalakításról, megszüntetésrõl szóló okiratot az alapító szervnek
az okirat kiadásától számított nyolc munkanapon belül a kincstárhoz kell benyújtania. A kincstár a kérelem és az okirat
vizsgálatát követõen haladéktalanul az átalakításra vagy a megszüntetésre utaló bejegyzést tesz a nyilvántartásban, és
az elõírt tartalmú okirat beérkezésétõl számított tíz munkanapon belül átvezeti a változásokat, vagy törli
a költségvetési szervet a nyilvántartásból, az (5) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(5) A költségvetési szerv a 18/K. § szerinti nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szûnik meg. Az átalakításról,
megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabály (okirat) késõbbi idõpontot, törvény más idõpontot is megállapíthat
a megszûnés napjaként.
(6) A megszûnõ költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabályban (okiratban) megjelölt
jogutódja – a megszûnés napjára vonatkozóan – a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön
jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett.
(7) Átalakítás esetén az átalakulással megszûnõ költségvetési szervet a jogutód költségvetési szerv (szervek)
bejegyzésével egyidejûleg, a jogutód feltüntetésével kell törölni a nyilvántartásból.

A költségvetési szervek költségvetése és annak felhasználása
97. § (1) A központi költségvetési szerv kiemelt elõirányzatait és létszám-elõirányzatát tartalmazó költségvetését
az állami költségvetésrõl szóló törvény elfogadását követõen az irányító szerv – kormányrendeletben foglaltak szerint
– kincstári költségvetés kiadásával állapítja meg. Az önkormányzati költségvetési szerv költségvetését – a 69. §-ban
foglaltak figyelembevételével – az önkormányzat költségvetési rendelete (határozata) állapítja meg.
(2) A költségvetési szerv megállapított költségvetésérõl – kormányrendeletben rögzített szempontok
figyelembevételével – az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetés készül.
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A rendeletben meghatározott tartalmú és formátumú elemi költségvetés elkészítésével kapcsolatos kiegészítõ
információkat az államháztartásért felelõs miniszter tájékoztatóban teszi közzé.
98. § A Ksztv. 1. § (2) bekezdés c)–d) és f)–g) pontja szerinti költségvetési szerv, a Kormány irányítása vagy felügyelete
alatt álló rendvédelmi szerv, és a honvédelemért felelõs miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv
létszám-elõirányzatát a Kormány, más központi költségvetési szerv létszám-elõirányzatát az irányító szerv állapítja
meg, és – indokolt esetben, év közben – módosítja. Az önkormányzati költségvetési szerv létszám-elõirányzatát
a költségvetésrõl szóló rendelet (határozat) tartalmazza. A megállapított létszám-elõirányzat költségvetési szervi
hatáskörben nem léphetõ túl.
99. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az irányító szerv az irányítása alá tartozó, eredeti támogatási
elõirányzattal nem rendelkezõ költségvetési szerv részére – az általa ellátandó közfeladatok ellátásának
veszélyeztetése nélkül – befizetési kötelezettséget írhat elõ. A befizetett összeg a fejezetnél, a helyi önkormányzatnál,
a többcélú kistérségi társulásnál év közben jelentkezõ kiadások fedezetére használható fel. A Kormány irányítása alá
tartozó fejezetnél – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a befizetett összeg az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével használható fel.
(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, kormányhivatal részére az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget
a költségvetési törvény írhat elõ. A befizetendõ összeg nem haladhatja meg a kormányhivatal bevételeinek 50%-át.
(3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységébõl származó – kormányrendeletben foglaltak szerint
megállapított – vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékével megegyezõ %-át köteles a tárgyévi
beszámolás során a központi költségvetésbe – nem központi költségvetési szerv esetén az irányító szerv
költségvetésébe – befizetni azzal, hogy a vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására, fejlesztésére
a tárgyévtõl számított két éven belül felhasznált összegre vonatkozóan a költségvetési szervet befizetési kötelezettség
nem terheli.

A költségvetési szervek elõirányzatainak megváltoztatása
100. § A jóváhagyott elõirányzatok év közben – egyszeri vagy tartós jelleggel – módosíthatók vagy átcsoportosíthatók
a Kormány rendeletében meghatározottak szerint, kivéve azon elõirányzatokat, amelyek megváltoztatásának jogát
az Országgyûlés magának tartotta fenn.
100/A. § (1) A költségvetésben jóváhagyott összeghez képest – központi költségvetési szerv esetén a kincstár egyidejû
tájékoztatása mellett –
a) a mûködési és felhalmozási, valamint a kölcsönök elõirányzat-csoportok között irányító szervi hatáskörben
hajtható végre átcsoportosítás, amelyhez a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerv esetén
kormányrendeletben meghatározott elõirányzat hányad felett az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértése szükséges,
b) a mûködési és felhalmozási, valamint a kölcsönök elõirányzat-csoportokon belül a kiemelt elõirányzatok között
a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások elõirányzatának növelésére, kivéve, ha
az irányító szerv – a Kormány irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetében az államháztartásért
felelõs miniszter – azt engedélyezi az elõirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy
a (3) bekezdésben megjelölt dologi kiadások elõirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettõl
eltérõen a továbbiakban a létszám-elõirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerzõdéssel, számla ellenében történõ
igénybevételére a dologi kiadások között eredeti elõirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg csak a személyi
juttatások egyidejû átcsoportosításával növelhetõ. E tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit
kormányrendeletben foglaltak szerint az irányító szerv határozza meg.
100/B. § (1) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat tervezettet meghaladó (bevételi elõirányzatain
felüli) többletbevételét az irányító szerv – a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt
költségvetési szerv, fejezeti kezelésû elõirányzat kormányrendeletben meghatározott értékhatárt elérõ
többletbevétele esetén az államháztartásért felelõs miniszter – elõzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett
többletnek megfelelõ összegû, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott elõirányzat-módosítás után használhatja
fel.
(2) A költségvetési szerv személyi juttatások elõirányzata
a) az (1) bekezdés szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a 24/B. § rendelkezései szerint a költségvetési szerv által felhasználható kötelezettségvállalással terhelt maradvány
személyi juttatásokból származó részével,
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c) az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével,
d) a költségvetési szerv költségvetésében eredeti elõirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre
bocsátott, és felhasználási célja szerint személyi jellegû kifizetést tartalmazó egyéb forrásból
növelhetõ.
(3) A (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, vagy a meglévõ létszám
határozatlan idõre szóló foglalkoztatással történõ növelésére irányuló felhasználása kizárólag abban az esetben
lehetséges, és a (2) bekezdés a) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben
adható engedély, ha a forrás tartós és a következõ évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti
elõirányzatként megtervezik. Ellenkezõ esetben a forrás illetmény- vagy munkabéremelésre nem használható fel, és
annak terhére a meglévõ létszám bõvítése csak határozott idõre szóló foglalkoztatás mellett lehetséges.
A (2) bekezdés b) pontja szerinti forrás csak a maradványhoz rendelt kötelezettségvállalás céljának megfelelõen
történhet.

A költségvetési szervek elõirányzatai felhasználásáról való rendelkezés
100/C. § (1) A költségvetési szerv költségvetésének kiadási elõirányzatait terhelõ fizetési kötelezettség vállalása
(a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi elõirányzat teljesítése érdekében történõ)
elõírása – törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetési szerv vezetõjének vagy az általa
– kormányrendeletben foglaltak szerint – írásban megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. Központi
költségvetési szervek esetében a kötelezettségvállalásnak kormányrendeletben meghatározott tartalmú
elõirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalást – kormányrendeletben foglalt körben és
módon – be kell jelenteni a kincstárnak.
(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a költségvetési szerv – ide nem értve a 66. § szerinti
költségvetési szervet – tárgyévi kiadási elõirányzata terhére – a bevételi elõirányzatok teljesítését feltételezve – akkor
vállalható kötelezettség, ha a szakmai, mûszaki, pénzügyi teljesítés legkésõbb a tárgyévet követõ év június 30-áig
megtörténik. A bevételi elõirányzatok nem teljesülése esetén a kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni, és meg
kell tenni a szükséges intézkedéseket.
(3) A kötelezettségvállalás a gazdasági vezetõnek vagy az általa kijelölt személynek az ellenjegyzése után, és
– kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – csak a pénzügyi teljesítést megelõzõen, írásban történhet.
(4) A kötelezettségvállalás elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem
kötött része biztosítja a fedezetet.
(5) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan, legalább kiemelt elõirányzatonként részletezett analitikus
nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megállapítható az egyes évek elõirányzatait terhelõ fizetési kötelezettség.
100/D. § Központi költségvetési szerv több év elõirányzatait terhelõ kötelezettséget kormányrendeletben
meghatározott körben és értékhatár felett az irányító szerv, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes engedélyével vállalhat, kivéve, ha törvény eltérõen
rendelkezik. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési idõpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv
költségvetésében elõirányozni.
100/E. § (1) Az éves költségvetési törvény eltérõ rendelkezése hiányában jutalmazásra – ideértve a prémium címén
teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történõ kifizetést is – az eredeti rendszeres személyi juttatások
elõirányzatának kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott hányada használható fel,
melynek fedezetére kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben
megtervezhetõ elõirányzat, a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a 100/B. § (2) bekezdés szerint a személyi
juttatások elõirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A személyi juttatások elõirányzatának évközi megtakarítása terhére tartósan vállalható kötelezettségek – ideértve
az illetményemelést is – szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
100/F. § (1) A költségvetési szerv fizetési kötelezettségeinek jogszabályban, szerzõdésben (megállapodásban), jogerõs
bírósági ítéletben, közigazgatási határozatban, vagy más fizetési kötelezettséget keletkeztetõ dokumentumban
meghatározott idõpontig köteles eleget tenni.
(2) Ha a központi költségvetési szervnek, alapnak két egymást követõ hónapban lejárt, elismert, harminc napot
meghaladó, de hatvan napot el nem érõ tartozásállománya áll fenn, az irányító szerv köteles intézkedni a hatvan napot
meghaladó tartozásállomány keletkezésének megelõzésére. Ennek formájáról és módjáról saját hatáskörben dönt.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti intézkedés ellenére, vagy egyébként a központi költségvetési szerv, alap elismert,
az esedékességet követõ hatvan napon túli tartozásállománya eléri a Kormány rendeletében meghatározott mértéket,
vagy a központi költségvetési szerv, alap forrásainak várható elmaradása elõreláthatóan tartósan veszélyezteti
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közfeladatai ellátását vagy jelentõs mértékû tartozások felhalmozódásának veszélyével fenyeget, az államháztartásért
felelõs miniszter – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – kormányrendeletben meghatározott módon kincstári biztost
jelöl ki.
(4) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szerv esetében a kincstári biztost a Kormány
kezdeményezésére az Országgyûlés jelöli ki.
(5) A tartozásállomány vagy a kincstári biztos kijelölésekor indokként megjelölt helyzet fennállásáig az ellenjegyzés
általános szabályain túlmenõen csak a kincstári biztos ellenjegyzésével együtt vállalható további kötelezettség, és
teljesíthetõ kifizetés. Ezen kívül a kincstári biztos egyéb szervezeti felépítést, mûködési folyamatokat és a gazdálkodást
érintõ racionalizálási javaslatokat tehet, és ilyen intézkedéseket kezdeményezhet.
(6) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri
az éves eredeti kiadási elõirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül
nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által
finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt
nem kérte, véleményének elõzetes kikérésével – az (5) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkezõ önkormányzati
biztost jelöl ki. Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben
meghatározottaknál kisebb mérték, vagy rövidebb idõtartam, lejárat esetén is kötelezõvé teheti.
(7) A kincstári és az önkormányzati biztosra vonatkozó részletes szabályokat és a gazdálkodási önállóságában
korlátozott költségvetési szerv mûködésének szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
100/G. § (1) A költségvetési szerv – a 66. §-ban foglalt költségvetési szerv kivételével –
a) pénzkölcsönt (hitelt) – kivéve a 18/B. § (1) bekezdés d), x) és zs) pontja szerinti megelõlegezési, likviditási hitelt –
nem vehet fel,
b) garanciát és kezességet nem vállalhat,
c) értékpapírt – kivéve a külön törvény szerint vagyonkezelésébe kerülõ gazdasági társasági részesedést megtestesítõ
értékpapírt – nem vásárolhat,
d) váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,
e) kötvényt nem bocsáthat ki,
f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerzõdést nem köthet.
(2) A többcélú kistérségi társulás és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ társulás az adott közfeladat ellátásában érintett
önkormányzatok kezességvállalása mellett vehet fel hitelt, bocsáthat ki kötvényt.
(3) A 66. §-ban foglalt költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott jogokat csak a helyi önkormányzat
képviselõ-testülete által meghatározott keretek között gyakorolhatja.
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv pénzeszközeit
– a képviselõ-testület döntése alapján – a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat által meghatározott
belföldi hitelintézetnél, a kincstárban nyitott pénzforgalmi számlán, a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlájához
kapcsolódó alszámlán, vagy pénzforgalmi betétkönyvben kezeli, más hitelintézetnél pénzforgalmi számlát nem
nyithat, kivéve, ha törvény ettõl eltérõen rendelkezik.
(5) A többcélú kistérségi társulás és a jogi személyiségû társulás szabadon választhatja meg belföldi számlavezetõ
hitelintézetét, vagy megbízhatja a kincstárt pénzforgalmi számlája vezetésével. E társulások által alapított, irányított
költségvetési szerv kizárólag e számlavezetõnél vezetheti költségvetési elszámolási számláját.
100/H. § (1) Központi költségvetési szerv társadalmi szervezetet, országos sportági szakszövetséget, köztestületet,
alapítványt nem hozhat létre és ahhoz nem csatlakozhat. A 66. §-ban foglalt költségvetési szerv az irányító szerv
elõzetes engedélyével hozhat létre társadalmi szervezetet vagy csatlakozhat társadalmi szervezethez. Az engedély
megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szervezet létrehozásához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz
milyen források állnak rendelkezésre.
(2) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában központi költségvetési szerv költségvetésébõl társadalmi szervezet,
alapítvány, közalapítvány nem támogatható.
(3) A központi költségvetésben jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatból, elkülönített állami pénzalapból – törvény
vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – kizárólag pályázati úton, közhasznú vagy kiemelkedõen
közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány részére nyújtható támogatás. E rendelkezést nem kell
alkalmazni az éves költségvetési törvényben név szerint (címzetten) nevesített társadalmi szervezetek, alapítványok,
közalapítványok részére biztosított támogatásokra.
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(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetési szerv költségvetésébõl
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak szakmai, munkavállalói érdek-képviseleti szervezetének, oktatási,
kulturális, szociális és sportcélú tevékenységet végzõ vagy segítõ szervezetének juttatott támogatásokra.

A költségvetési szervek finanszírozása, beszámolása
100/I. § A központi költségvetési szerv a felhalmozási elõirányzatokra teljesítésarányos finanszírozásban, más
elõirányzatokra idõarányos finanszírozásban részesül a 102. § szabályai szerint.
100/J. § A költségvetési szervet költségvetése végrehajtásáról kormányrendeletben foglaltak szerint beszámolási
kötelezettség terheli. A beszámoló tartalmáért, megfelelõségéért a költségvetési szerv vezetõje felelõs.”
53. §

Az Áht. 100/M. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzat és az irányításuk alá
tartozó költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet mûködésére vonatkozóan
az e §-ban foglalt elõírások az önkormányzat döntése szerint alkalmazhatók.”

54. §

Az Áht. 100/N. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzat és az irányításuk alá
tartozó költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet mûködésére vonatkozóan
a (2)–(9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

55. §

Az Áht. 121/A. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) A Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv ellenõrzési jogköre kiterjed
a) a kormánydöntések végrehajtásának ellenõrzésére,
b) a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, és – a Kormány
irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetési szervek belsõ
ellenõrzésére,
c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak, a kistérségi, megyei, térségi és regionális
területfejlesztési tanácsoknak és – a pártok kivételével – a társadalmi szervezeteknek a központi költségvetésbõl,
alapokból juttatott pénzbeli és nem pénzbeli támogatások – ideértve a nemzetközi szerzõdések alapján kapott
támogatásokat és segélyeket is –, és az említett szervezetek részére az állam által meghatározott célra ingyenesen
juttatott vagyon felhasználásának ellenõrzésére,
d) a b)–c) pontban foglaltakkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerzõdések
teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásában azon szerzõdõ felekre is, amelyek a szerzõdés teljesítéséért
felelõsek, vagy abban közremûködnek, és
e) a tartósan állami tulajdonban lévõ, valamint az olyan gazdasági társaságok – ide nem értve az MNB-t –
ellenõrzésére, amelyekben az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tõkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék,
f) a Kormány, a Kormány tagja, vagy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szerv által alapított vagy
támogatott alapítványok, közalapítványok ellenõrzésére.”

56. §

Az Áht. az alábbi 121/D. §-al egészül ki:
„121/D. § A költségvetési szerv vezetõje és gazdasági vezetõje köteles rendszeres továbbképzésen részt venni
az államháztartási belsõ kontrollok témakörében. A továbbképzés részletszabályait az államháztartásért felelõs
miniszter rendeletben szabályozza.”

57. §

(1) Az Áht. 122. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Aki költségvetési vagy európai uniós forrásokból származó támogatásban részesül, köteles a támogatások
lebonyolításában részt vevõ és a támogatást ellenõrzõ szervezetekkel együttmûködni, az ellenõrzést végzõ szerv – így
különösen az Európai Számvevõszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevõszék, a Kormány
által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv, a fejezetek ellenõrzési szervezetei, a kincstár, és az európai uniós támogatásokkal
kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizetõ, az igazoló és az ellenõrzési hatóság – képviselõit ellenõrzési
munkájukban a megfelelõ dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre
bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett az ellenõrzés
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során az ellenõrzõ szervek munkáját akadályozza, a támogatás érvényét veszti, és a kedvezményezett az addig
igénybe vett támogatást köteles visszafizetni.”
(2) Az Áht. 122. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások ellenõrzésére kijelölt szerv ellenõrzési jogköre
kiterjed a külön kormányrendeletben meghatározott forrásokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ellenõrzésekre
a) a lebonyolításban érintett intézményeknél,
b) a támogatásban részesülõ jogi személyeknél, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknél és természetes
személyeknél,
c) a támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerzõdések teljesítésének
vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerzõdõ felekre is, amelyek a szerzõdés teljesítéséért felelõsek, vagy abban
közremûködnek.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerv feladatát, hatáskörét, szervezetét, ellenõrzésének részletes szabályait
a Kormány rendeletben határozza meg.”
58. §

(1) Az Áht. 124. § (2) bekezdés cs)–d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„cs) a 100/A. § (1) bekezdése, 100/B. § (1) bekezdése, 100/D. §-a és 100/E. §-a szerinti értékhatárt
(elõirányzat-hányadot);
d) a költségvetési szervek egyes típusai – ideértve a felsõoktatási intézményeket, a Magyar Honvédséget,
a nemzetbiztonsági szolgálatokat, a rendvédelmi szerveket, a külképviseleteket, a Magyar Tudományos Akadémia
nem gazdasági társaság formájában mûködtetett intézményeit és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket –,
valamint a társadalombiztosítási pénzügyi alapok költségvetése tervezésének, pénzellátásának,
elõirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának – e törvény elõírásaival összehangolt –
sajátosságainak megfelelõ szervezeti és eljárási rendjére vonatkozó, a kincstári rendszer általános szabályaitól eltérõ
részletes szabályait, továbbá a Magyar Honvédség szervei, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében a 49. §
(5) bekezdésében meghatározott irányítási jogok középirányító szervre történõ átruházásának részletszabályait;”
(2) Az Áht. 124. § (2) bekezdés f)–g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„f) a költségvetési (fõ)felügyelõ megbízásának feltételeit, módját, az ezzel kapcsolatos kizárási, összeférhetetlenségi
okokat és körülményeket, a 46/A. § (6) bekezdés szerinti nagy összegû kötelezettségvállalás értékhatárát, a 46/A. §
(6) bekezdés szerinti szabályzatok és intézkedések körét, a költségvetési (fõ)felügyelõ tevékenységével,
helyettesítésével, beszámolásával kapcsolatos részletes szabályokat;
g) a kincstári költségvetés tartalmi és formai követelményeit, kiadásának rendjét, az elemi költségvetés készítésével
kapcsolatos követelményeket [97. § (1) és (2) bekezdés];”
(3) Az Áht. 124. § (2) bekezdés i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„i) a szervezeti és mûködési szabályzat és a költségvetési szervek belsõ szabályzatai államháztartási szempontú
követelményeit;”
(4) Az Áht. 124. § (2) bekezdés n) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„n) a 100/A. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek körét és a kifizetések feltételeit;”
(5) Az Áht. 124. § (2) bekezdés p)–q) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„p) az elõirányzatok módosítása, átcsoportosítása rendjének részletszabályait, a 100/B. § (1) bekezdés szerinti
többletbevétel megállapításának módját, a felhasználás engedélyezésének rendjét;
q) az elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány, vállalkozási maradvány megállapításának, felhasználhatóságának,
jóváhagyásának részletes szabályait;”
(6) Az Áht. 124. § (2) bekezdés s) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„s) az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások ellenõrzésére kijelölt szerv feladatát, hatáskörét, szervezetét,
ellenõrzésének részletes szabályait;”
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(7) Az Áht. 124. § (2) bekezdés x) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„x) a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az utalványozás, érvényesítés jogosultsági és
összeférhetetlenségi szabályait, eljárásrendjét, a fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatára és a kötelezettségek
nyilvántartására vonatkozó elõírásokat, a személyi juttatások elõirányzatából évközi megtakarítása terhére tartósan
vállalható kötelezettségek – ideértve az illetményemelést is – szabályait, továbbá a költségvetési szervek
elõirányzat-felhasználási tervének [100/C. § (1) bekezdés] tartalmi követelményeit, kiadásának és aktualizálásának
rendjét;”
(8) Az Áht. 124. § (2) bekezdés zsd) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„zsd) a költségvetési szervek gazdasági szervezetének és gazdasági vezetõjének feladatait, a gazdasági szervezettel
nem rendelkezõ költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását, a gazdasági vezetõ képesítési
elõírásait, továbbá a 91. § (2) bekezdése szerinti belsõ szabályzatok tartalmi követelményeire vonatkozó
részletszabályokat;”
(9) Az Áht. 124. § (2) bekezdés zsh)–zsk) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„zsh) a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványából a központi
költségvetést vagy – a 24/B. § (8) bekezdés szerinti költségvetési szervek esetén – az irányító szervet megilletõ részt;
zsi) a költségvetési szervek alapításának, átalakításának, megszüntetésének részletes szabályait;
zsj) Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló rendvédelmi szervekrõl, a honvédelemért felelõs miniszter
irányítása alá tartozó költségvetési szervekrõl, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról a kincstárnál
nyilvántartásba vehetõ adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehetõ adatokat nyilvántartó szerv kijelölését,
továbbá az ezen adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályait;
zsk) a költségvetési szervek 90. § (1) bekezdés g) pontja szerinti besorolásának részletszabályait, szempontjait.”
(10) Az Áht. 124. § (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy]
„f) az igazságügyért felelõs miniszterrel egyetértésben a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzendõ további adatok
körét, a nyilvántartásba vétel, a nyilvántartás vezetésének szabályait, a nyilvántartásból történõ adatlekérdezés és
adatszolgáltatás, valamint a nyilvántartáshoz gépi adatfeldolgozási eszközzel történõ csatlakozás szabályait,”
[rendeletben szabályozza.]
(11) Az Áht. 124. § (4) bekezdés i)–j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy]
„i) a 100/B. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel felhasználhatóságára irányuló kérelem elbírálásának, az engedély
megadásának eljárásrendjét,
j) a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi 121/D. § szerinti továbbképzésének részletes szabályait,”
[rendeletben szabályozza.]
59. §

Az Áht. 124/A. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat ellenõrzõ szervet”
[rendeletben jelölje ki.]

60. §

Az Áht. 128. és 129. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„128. § E törvény VII. fejezetének alkalmazásában jogszabályon, 93. § (1) és (6) bekezdésének, 100/C. §
(1) bekezdésének alkalmazásában törvényen az Országgyûlés Hivatala tekintetében az Országgyûlés – az Alkotmány
24. § (4) bekezdése alapján megalkotott – Házszabályát is érteni kell.
129. § A 100/L–100/M. §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezetekre.”

61. §

Az Áht. 48. § g) pontjában az „illetve a 98. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 100/F. § (4) bekezdése” szöveg,
49. § (7) bekezdésében az „(5) és (6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésben” szöveg, és 83/A. §-ában
az „e törvény 87. és 90–100/E. §-ait” szövegrész helyébe az „e törvény 97–100/G. és 100/J. §-ait” szöveg lép.
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62. §

(1) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 15. § (2) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A fõtitkár hivatalból elnöke az AKT-nak.”
(2) Az MTAtv. 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kutatóközpontokat és a – nem kutatóközponti szervezeti egységként mûködõ – kutatóintézeteket a Közgyûlés
határozattal hozza létre, szervezi át, sorolja át és szünteti meg, amelynek alapján az Akadémia elnöke írja alá
az alapításról, átszervezésrõl, átsorolásról, megszüntetésrõl rendelkezõ okiratot. Az eljárási szabályokat az Alapszabály
rögzíti.”
(3) Az MTAtv. 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az akadémiai kutatóközpont és a kutatóintézet költségvetési szerv. Az akadémiai kutatóközpont keretein belül
mûködõ kutatóintézet a kutatóközpont szervezeti egysége. A kutatóközpont és a kutatóintézet autonóm módon vesz
részt az Akadémia közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is
végezhet. Tudományos tevékenységérõl és gazdálkodásáról évente beszámolót készít, amelyet az Akadémia
az e törvényben és az Alapszabályban leírtak szerint értékel.
(2) A kutatóközpont tevékenységét a fõigazgató, a kutatóintézetét az igazgató irányítja, a tudományos tanács vagy
más intézeti testületi szerv közremûködésével.”
(4) Az MTAtv. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az MTA Titkársága az Akadémia köztestületi feladatait szervezõ, az Akadémia kutatóhálózatának és más
intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenõrzési feladatait ellátó költségvetési szerv.
A Titkárság közfeladatokat ellátó alkalmazottai köztisztviselõk.”

63. §

(1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 140/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) Az OET jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Tevékenységét a miniszter irányítja.”
(2) Az Eütv. 149/C. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A RET jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”

64. §

(1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény vállalkozási
tevékenységének felsõ határát.”
(2) Az Ftv. 30. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A felsõoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi,
egészségügyi szolgáltató és egyéb (például: közoktatási, gyakorlati képzést biztosító tanmûhely, mûvészeti
gyakorlóhely, valamint termelõ) feladatot ellátó szervezeti egység hozható létre.”
(3) Az Ftv. 120. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A felsõoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy az alapfeladatainak ellátását nem
veszélyezteti. A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt bevétele után állami befizetési
kötelezettség nem terheli.”
(4) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. §
(6)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Önállóan mûködõ és gazdálkodó közgyûjtemény vezetõje az lehet, aki a 95. §-ban meghatározott szakirányú
felsõfokú végzettségen túlmenõen államháztartási, vezetési ismeretekkel és vezetõi gyakorlattal rendelkezik, továbbá
az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott államháztartási, vezetési ismeretekkel rendelkezõnek kell tekinteni azt, aki
legalább a miniszter által külön jogszabályban meghatározottak szerint akkreditált vezetõi ismereteket nyújtó
tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirattal rendelkezik.
(8) A (7) bekezdésben elõírt képesítést a 2010. január 1-je után létrejövõ új megbízások esetén a megbízást követõ
1 éven belül, a 2010. január 1-jén érvényben lévõ és még legalább 2 évig tartó megbízások esetében 2011. december
31-ig kell megszerezni. Amennyiben a képesítés megszerzése nem történik meg, a megbízás e törvény erejénél fogva
megszûnik.
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(9) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó közgyûjtemény az éves munkatervét gyûjteményfejlesztéssel,
gyûjteményfeltárással, kutatással, mûtárgyvédelemmel, szolgáltatással, bemutatással kapcsolatos szakmai mutatók
alapján készíti el.”
(5) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. §
(3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„b) az önállóan mûködõ és gazdálkodó közgyûjtemény éves munkatervéhez szükséges, gyûjteményfejlesztéssel,
gyûjteményfeltárással, kutatással, mûtárgyvédelemmel, szolgáltatással, bemutatással kapcsolatos kiemelt szakmai
mutatókat,”
(6) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. §
(3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„g) a muzeális intézmények tevékenységével összefüggõ szakmai követelményeket,”
65. §

(1) Hatályát veszti az Áht. 12. § (9) bekezdése, 18/J. §-a, 24. § (13) bekezdése, 36. § (1) bekezdés f) pontja, 49. § (5) bekezdés
b), d) és s) pontja, 49. § (6) bekezdése, 71. § (3) bekezdése, 85. §-a, 100/K. §-a, 100/L. § (4) bekezdés a) pontja és
(7) bekezdése, 125. § (4) bekezdése és 126. §-a.
(2) Hatályát veszti az Áht. 49. § (5) bekezdés m) pontjában az „– a vállalkozó közintézet kivételével –” szövegrész, 86/I. §
(6) bekezdésében a „– kivéve a 94. §-ban foglaltakat –” szövegrész, 100/N. § (7) bekezdésében az „, a 100/K. §-ban
foglaltak betartásával” szövegrész, 100/O. § (1) bekezdésében „, a költségvetési szerv megszûnése tekintetében pedig
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényben foglaltak – e §-ban foglalt eltérésekkel –”
szövegrész, 100/P. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész és 127. §-ában a „költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint a” szövegrész.

66. §

(1) Hatályát veszti
a) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.),
b) a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 9. § (4)–(17) bekezdése és 35. § (2) bekezdés
e) pontja,
c) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
95/B. § (1)–(5) és (10) bekezdése, és 99. §-a,
d) az Eütv. 156/E–156/J. §-a és az azt megelõzõ cím, és 247. § (2) bekezdés v) pontja,
e) a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-a,
f) az Ftv. 7. § (8) bekezdése, 36/A–36/G. §-a és az azt megelõzõ cím, 115. § (2) bekezdés i) pontja, 120. § (9) bekezdése,
123. § (3) bekezdése, 124. §-a, 132/A. §-a, 136/B. §-a és 142/A. §-a.
(2) Hatályát veszti az MTAtv. 20. § (8) bekezdés második mondata, 21. § (9) bekezdésében a „(közintézetek, közüzemek és
vállalkozó közintézetek)” szövegrész, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés
b) pontjában a „részelõirányzatai terhére lefolytatandó beszerzések tekintetében a központi költségvetési szerv jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége,” szövegrész, az Ftv. 16. § (1) bekezdésében az „- és kiegészítõ”
szövegrész, 23. § (2) bekezdésének utolsó mondata, 30. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 115. § (2) bekezdés
b) pontjában az „– állami felsõoktatási intézmény esetén a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény 3. §
(2) bekezdésében elõírt egyetértéshez, hozzájáruláshoz nem kötött intézkedésével –” szövegrész, 135. §
(2) bekezdésének utolsó mondata és 136. § (6) bekezdésében a „ , valamint 100. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész.

67. §

2011. január 1-jén hatályát veszti az Áht. 100/A. § (2) bekezdésében a „vagy a (3) bekezdésben megjelölt dologi
kiadások elõirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettõl eltérõen a továbbiakban
a létszám-elõirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik” szövegrész és a 100/A. § (3) bekezdése.
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V. FEJEZET
A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK EGYSZERÛSÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
68. §

Az Itv. mellékletének XV. fejezete a következõ 4. ponttal egészül ki:
„4. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán
bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ bontási, elvi építési, építési, módosított építési és
használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közremûködõ szakhatóságok eljárása.”

69. §

Az Itv.
a) mellékletének XV. fejezet 1. pont i) alpontjában a „c), f), g) és h) pontok” szövegrész helyébe a „c), f) és h) pont”
szöveg, és
b) mellékletének XV. fejezet 3. pontjában az „intézkedés” szövegrész helyébe az „intézkedés kezdeményezése”
szöveg
lép.

70. §

Hatályát veszti az Itv. mellékletének XV. fejezet 1. pont g), k) és l) alpontja.

71. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„67. § (1) Elõzetes vizsgálatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a környezetvédelmi hatóság döntésétõl
függõen környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá ha az elõzetes vizsgálatot törvény írja elõ.
(2) A környezetvédelmi hatóság az elõzetes vizsgálat alapján hozott határozatát az elõzetes vizsgálati eljárás iránti
kérelem hatósághoz történõ megérkezésétõl számított 33 munkanapon belül hozza meg, ha az ügyben
közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidõ 45 munkanap. Országhatáron átterjedõ jelentõs
környezeti hatással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nemzetközi eljárás idõtartama az ügyintézési
határidõbe nem számít be.
(3) A környezethasználó elõzetes konzultációt kezdeményezhet a környezetvédelmi hatóságnál, ha a tervezett
tevékenység nem a környezetvédelmi hatóság döntésétõl függõen környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy ha
kizárólag egységes környezethasználati engedélyezési eljárás köteles.”
(2) A Kvt. 74. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében – teljes körû
vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha]
„c) a 67. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem kérelmezett elõzetes vizsgálatot, továbbá a környezeti
hatásvizsgálat vagy az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet
környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat;”

72. §

(1) A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8. § (2) bekezdés
a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Tanács munkájában
szavazati joggal rendelkezõ tagként vesznek részt:]
„ab) a Kormány részérõl: a területfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a Kormány
határozatában kijelölt további nyolc miniszteri képviselõ,”
(2) A Tftv. 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az egységes kormányzati álláspont kialakítása és képviselete érdekében a miniszteri képviselõkkel és a tagsággal
nem rendelkezõ miniszterekkel az õket érintõ napirendekkel kapcsolatos elõzetes egyeztetésekrõl a miniszter
gondoskodik, valamint kialakítja a tagsággal nem rendelkezõ miniszterek és a Tanács közötti egyeztetés rendjét.
A Tanács titkárságának feladatait a kormányzati területfejlesztési feladatokért felelõs szerv látja el, amelynek
képviselõje állandó meghívottként részt vesz a Tanács ülésén.
(7) A Tanács ülésén
a) miniszteri képviselõként állami vezetõ járhat el, akit akadályoztatása esetén az érintett miniszter által írásban teljes
körû állásfoglalásra felhatalmazott személy helyettesíthet;
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b) a szavazati joggal rendelkezõ többi tagot – akadályoztatásuk esetén – a tag által írásban állásfoglalásra teljes
körûen felhatalmazott képviselõ helyettesítheti, az akadályoztatás okáról a Tanács elnökét a kijelölõ iratban
tájékoztatni kell;
c) a tanácskozási joggal rendelkezõ tagokat – akadályoztatásuk esetén – a tag által véleménynyilvánításra írásban
felhatalmazott képviselõ helyettesítheti.”
A Tftv. II. fejezete a következõ 9/A. §-sal és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § A területrendezésért felelõs miniszter
a) kidolgozza az Országos Területrendezési Tervet, a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervét, valamint
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét;
b) kidolgozza a határmenti térségek országhatáron átnyúló, közös területrendezési terveit;
c) összehangolja a területrendezési terveket, valamint a központi államigazgatási szervek területrendezéssel
kapcsolatos feladatait;
d) elõsegíti a területrendezési és a településrendezési tervek összhangját;
e) gondoskodik a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl, az adatszolgáltatás rendjérõl és
a területrendezés szakmai követelményeirõl.
9/B. § A területfejlesztési stratégiai tervezésért felelõs miniszter
a) koncepciókat és javaslatokat készít az országos területfejlesztési politika megalapozására, annak célkitûzéseit
érvényesíti tervezési, szervezõ és információs feladataiban;
b) kidolgozza az országos fejlesztési koncepciót, valamint az országos területfejlesztési koncepciót, összehangolja
az országos és a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat;
c) elõsegíti a területfejlesztési koncepciók és programok összhangját.”
A Tftv. 17. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A regionális fejlesztési tanács tagjai:]
„b) a Kormány részérõl a miniszter képviselõje, valamint a Kormány által meghatározott további nyolc miniszteri
képviselõ;”
A Tftv. 23/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Határ menti térségek esetében az egyeztetésbe a területrendezésért felelõs minisztert és – a külpolitikáért felelõs
miniszter útján – a szomszédos országok területrendezésért felelõs szerveit is be kell vonni.
(3) A 6. § d) pontjában foglalt tervek kivételével a tervjavaslatot és a megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló
rendelettervezetet az egyeztetést követõen az elfogadott és el nem fogadott vélemények indoklásával együtt
állásfoglalásra meg kell küldeni a területrendezésért felelõs miniszternek.”
A Tftv. 23/C. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A megyei önkormányzat a területrendezési tervrõl szóló rendeletét a területrendezésért felelõs miniszter
állásfoglalásának beszerzését követõen fogadhatja el. A területrendezésért felelõs miniszter egy hónapon belül adja ki
állásfoglalását, ha e határidõn belül nem nyilatkozik, úgy állásfoglalását egyetértõnek kell tekinteni.
(6) A megyei önkormányzat a terv elfogadásáról szóló rendeletét a kihirdetéstõl számított 15 napon belül megküldi
a területrendezésért felelõs miniszternek.
(7) A megyei fõjegyzõ a terv elfogadásáról szóló rendeletet elõzményeivel (tervjavaslattal, az elfogadott és el nem
fogadott vélemények indoklásával, az állami fõépítész szakvéleményével és a területrendezésért felelõs miniszter
állásfoglalásával) együtt küldi meg a közigazgatási hivatalnak.”
A Tftv. 23/D. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A térségi területfelhasználási engedélykérelmet két hónapon belül kell elbírálni. A (3) bekezdés szerinti eljárás
esetében az ügyintézési határidõ 22 munkanap.”
A Tftv. 24/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24/A. § A területfejlesztéssel, illetve a területrendezéssel összefüggésben megõrzendõ dokumentumok gyûjtésérõl,
határozatlan idejû megõrzésérõl, nyilvántartásáról és hasznosításáról a miniszter, illetve a területrendezésért felelõs
miniszter gondoskodik.”
A Tftv. 27. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„j) a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályait;”
A Tftv. 27. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap a területrendezésért felelõs miniszter, hogy a tervtanács mûködésének szabályait rendeletben
állapítsa meg.”
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73. §

A Tftv. 19. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „területrendezésért felelõs miniszter” szöveg lép.

74. §

Hatályát veszti a Tftv.
a) 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja,
b) 9. § (1) bekezdés d) pontjában a „területrendezési” szövegrész,
c) 9. § (1) bekezdés g) pontjában a „ , területrendezési tervek és a településrendezési tervek” szövegrész,
d) 9. § (1) bekezdés h) pontjában a „ , területrendezési” szövegrész,
e) 23. § (5) bekezdése, és
f) 27. § (2) bekezdés d) pontja.

75. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 12. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„12. Integrált településfejlesztési stratégia: stratégiai szemléletû, a településfejlesztési koncepcióban foglaltak
megvalósítását szolgáló dokumentum.”
(2) Az Étv. 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A (3) bekezdés szerinti településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv – a vonatkozó elõírásoknak
megfelelõen – településfejlesztési tervként egyszerre is elkészíthetõ és egy határozattal megállapítható.
A településfejlesztési tervet a 9. § és a 10. § (3) bekezdés elõírásai szerint kell véleményeztetni.
(5) A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több település közös
fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési
stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különbözõ szakpolitikai
megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplõi,
lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és
fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.”
(3) Az Étv. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdõk és a természetes
(felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termõfölddel és a területekkel való takarékos
bánás – érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:]
„a) a települések rendezése során a település közigazgatási területét érintõ árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz
szakszerû és ártalommentes elvezetését, vagy részbeni összegyûjtését és helyben tartását az adottságok és
a lehetõségek figyelembevételével, a belterületi és külterületi vízrendezés összehangolásával biztosítani kell,”
(4) Az Étv. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A településrendezési eszköz a (2)–(6) bekezdésben elõírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem
fogadható el. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat – a 9/A. §-ban és a 9/B. §-ban meghatározott esetek
kivételével – legkorábban a megállapításuktól számított 30. napon léptethetõk hatályba.”
(5) Az Étv. 9/A. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A településrendezési eszköz módosítása esetén a 9. § (3) bekezdés szerinti véleményeztetés elhagyható, ha]
„b) a módosítás elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása, vagy magasabb
szintû jogszabályi változás átvezetése érdekében történik.”
(6) Az Étv. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § A Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzettel érintett települések a településrendezési
eszközeinek a veszélyhelyzet következményei felszámolásához, valamint a további károk mérsékléséhez szükséges
módosítása során, a veszélyhelyzet feloldásától számított fél éven belül a 9. § (2)–(7) bekezdésétõl a következõk szerint
térhetnek el:
a) a településrendezési eszköz módosítására tett javaslatnak a veszélyhelyzet jellegének megfelelõ szakterületi
jogosultsággal rendelkezõ szakértõ által készített szakvéleményen kell alapulnia,
b) az elkészített településrendezési eszközt a polgármesternek egyeztetõ tárgyaláson az érdekelt államigazgatási
szervekkel ismertetnie kell, a tárgyalás meghívójához az elkészített településrendezési eszközt mellékelnie kell,
c) az egyeztetett településrendezési eszközre vonatkozó végsõ szakmai véleményét az állami fõépítész
5 munkanapon belül kiadja, és
d) a településrendezési eszköz módosítása azonnal hatályba léptethetõ.”
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(7) Az Étv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az építési engedély iránti kérelem benyújtása elõtt elvi építési engedély kérhetõ az építés megvalósításához
szükséges követelmények elõzetes tisztázása céljából.”
(8) Az Étv. 53/A. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által jogerõsen és végrehajthatóan kiszabott bírságok
– a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülnek, melyek behajtása
az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik.”
(9) Az Étv. a következõ 53/B. §-sal egészül ki:
„53/B. § Azon építési beruházás építésügyi hatósági eljárására, amely legalább – az építésügyi bírság megállapításának
részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított – 90 millió forint építmény értékû, és ipari vagy
szolgáltatási rendeltetésû, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni,
az Ngtv. 2. §-a kivételével.”
(10) Az Étv. 53/C. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Amennyiben az eljárásban több mint ötven ügyfél vesz részt, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság akkor
tart közmeghallgatást, ha azt a tényállás tisztázása érdekében indokoltnak tartja. Az építésügyi hatóság
a használatbavételi engedélyezési eljárás során nem tart közmeghallgatást.”
(11) Az Étv. 53/C. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevõje az építésügyi
hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság jogerõs másodfokú döntésének felülvizsgálatát a határozat közlésétõl
számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól
a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.”
(12) Az Étv. III. Fejezete a következõ 53/D. §-sal egészül ki:
„53/D. § (1) Az elsõfokú általános építésügyi hatóság a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok
helyreállításával összefüggõ építésügyi hatósági hatáskörének gyakorlását – a Kormány által rendeletben
meghatározott, a feladatellátást veszélyeztetõ esetben – átruházza a megyeszékhely települési önkormányzat
jegyzõjére.
(2) Az e törvény végrehajtására kiadott, a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok
helyreállításával összefüggõ engedélyezési és kötelezési eljárási szabályokról szóló kormányrendelet alapján kiadásra
került bontási, építési, használatbavételi és fennmaradási engedély fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”
(13) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„j) a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ kivételes építési
követelményeket, engedélyezési és kötelezési eljárási szabályokat, tervdokumentáció tartalmi követelményeit,
a kivételes tervellenõrzési, tervpályázati és tervtanácsi szabályokat, továbbá az építõipari kivitelezési tevékenység
eltérõ szabályait,”
[rendelettel állapítsa meg.]
(14) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következõ z) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„z) a településfejlesztési terv tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat”
[rendelettel állapítsa meg.]
(15) Az Étv. 62. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – rendelettel állapítsa
meg az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megilletõ, továbbá az építési, a bontási és
a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat.”
76. §

(1) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 66. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során.
Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell
készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
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1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv
véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.”
(2) A Kötv. 93. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:]
„d) állapítsa meg az örökségvédelmi hatástanulmányra vonatkozó szabályokat.”
77. §

Hatályát veszti a Kötv. 66. § (2) bekezdése és 93. § (2) bekezdés i) pontja.

78. §

(1) Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 9/B. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplõ, de más rendelkezéseinek
megfelelõ, az energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges atomerõmûnek nem minõsülõ erõmû,
villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, továbbá nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
elemének minõsülõ mûszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi elhelyezésére az állami
fõépítész térségi területfelhasználási engedélyt ad ki.”
(2) Az OTrT. 31. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„b) az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplõ, atomerõmûnek nem
minõsülõ erõmû, villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, továbbá szénhidrogén szállítóvezeték elemének
minõsülõ mûszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi elhelyezésére vonatkozó területrendezési
hatósági eljárás részletes szabályait.”

79. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 63. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hatóság közmeghallgatást tart, ha]
„b) az eljárásban több mint ötven ügyfél vagy több mint öt, a 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ szervezet
vesz részt, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, vagy”

80. §

(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A törvény hatálya az egyes,]
„b) részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósítandó,”
[nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásokkal összefüggõ, a Kormány által rendeletben
meghatározott közigazgatási hatósági engedélyezési ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû ügy) indult
eljárásokra terjed ki.]
(2) Az Ngtv. 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény hatálya az egyes,]
„e) legalább 90 millió forint teljes költségigényû és legalább 15 új munkahely megteremtését biztosító, vagy”
[nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásokkal összefüggõ, a Kormány által rendeletben
meghatározott közigazgatási hatósági engedélyezési ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû ügy) indult
eljárásokra terjed ki.]

VI. FEJEZET
EGYES JOGSZABÁLYOKNAK A DEVIZAKÖLCSÖN SZERZÕDÉSEKET BIZTOSÍTÓ JELZÁLOGJOG KORLÁTOZÁSA
ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSA
81. §

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 261. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Természetes személy – ide nem értve az egyéni vállalkozót – devizában nyilvántartott, vagy nyújtott (deviza alapú)
kölcsönszerzõdésébõl keletkezõ hitelezõi követelés biztosítására, természetes személy tulajdonában álló ingatlanon,
vagy ingatlannak természetes személy tulajdonában lévõ tulajdoni illetõségére jelzálogjog nem alapítható, a felek
ettõl eltérõ rendelkezése semmis.”
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82. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény „Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ jogok” alcíme
a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhetõ be természetes személy tulajdonában álló ingatlanra, vagy
ingatlannak természetes személyt megilletõ tulajdoni hányadára olyan jelzálogjog, amelyet természetes személy – ide
nem értve az egyéni vállalkozót – devizában nyilvántartott, vagy nyújtott (deviza alapú) kölcsönszerzõdésébõl
keletkezõ hitelezõi követelés biztosítására alapítottak.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadálya az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzett jelzálogjog
jogosultja személyében, vagy a jelzálogjoggal biztosított követelés pénznemében és összegében a kölcsönszerzõdés
módosítása miatt történõ változásbejegyzésnek (kölcsönkiváltás), valamint a már fennálló hitelezõi követelés
biztosítékául szolgáló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlésével egyidejûleg másik felajánlott ingatlanra alapított
jelzálogjog bejegyzésének (fedezetcsere) abban az esetben, ha a jelzálogjog és az azzal biztosított követelés mértéke
a korábbinál nem terhesebb. A fedezetcserére vonatkozó rendelkezés alkalmazandó az ingatlanok megosztása vagy
összevonása esetén a zálogjog törlésével egyidejûleg a megosztással vagy összevonással kialakított ingatlanra
a korábbinál nem terhesebb zálogjog bejegyzésére nézve is.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell
a követelés eredeti és módosított összegét forintban is.”
(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 91. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény 82. § (1) bekezdésével megállapított 16/A. §-t csak a hatálybalépését követõen megkötött jelzálogjog
alapítására irányuló szerzõdésekre kell alkalmazni.”

83. §

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet a következõ
83/A. §-sal egészül ki:
„(A Ptk. 261. §-ához)
83/A. § (1) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény 81. §-ával megállapított Ptk. 261. § (4) bekezdését csak a hatálybalépését követõen kötött jelzálogjog
alapítására irányuló szerzõdésre kell alkalmazni azzal, hogy a hatálybalépését megelõzõen kötött jelzálogjoggal
biztosított kölcsönszerzõdés tekintetében sincsen akadálya annak, hogy a szerzõdéses jogviszonyban történõ
jogutódlás (hitelezõi engedményezés vagy adósi tartozásátvállalás) és a kölcsönszerzõdés módosítása, vagy
megszüntetése és új szerzõdés kötése következtében az adóssal szemben zálogjogosultként más személy javára, vagy
azonos hitelezõ azonos követelésének biztosítására a kölcsönszerzõdés módosítása miatt más pénznemben és
összegben alapítsanak vagy jegyezzenek be jelzálogjogot (kölcsönkiváltás), valamint hogy a hitelezõi követelés
fedezetéül szolgáló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlésével egyidejûleg másik felajánlott ingatlanra alapítsanak
jelzálogjogot (fedezetcsere) abban az esetben, ha a jelzálogjog és az azzal biztosított követelés mértéke a korábbinál
nem terhesebb.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a kölcsönszerzõdés módosításában meg kell jelölni a követelés
eredeti és módosított összegét forintban is.”

VII. FEJEZET
EGYES PÉNZÜGYI SZERVEZETEKNÉL ÉS A KÖZSZFÉRÁBAN JÖVEDELEMKORLÁT BEVEZETÉSE
84. §

(1) Az Mt. 192/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó
munkáltatónál a Kjt. 22/B. §-a szerinti magasabb vezetõi munkakört betöltõ munkaviszonya csak pályázat alapján
létesíthetõ. A pályázatra megfelelõen alkalmazni kell a Kjt. 20/A–20/B. §-át. A magasabb vezetõi munkakört betöltõ
munkavállaló tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi munkabére nem
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”
(2) Az Mt. a következõ 193/V. §-sal egészül ki:
„193/V. § A munkavállaló tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi
munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”
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85. §

(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 11/A. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó – tekintet nélkül a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejére –
fõtanácsos vagy vezetõ-tanácsos besorolást kap, illetményét a besorolásától függetlenül a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapítja meg. A tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”
(2) A Ktv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hivatali szerv vezetõje – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható hatáskörében,
a megállapított személyi juttatások elõirányzatán belül a tárgyévet megelõzõ év szakmai munkája értékelése alapján
– ide nem értve, ha a köztisztviselõ kinevezése év közben történik, vagy áthelyezésére kerül sor – a tárgyévre
vonatkozóan a köztisztviselõ besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét – a hivatali szervezet
vezetõje esetében a kinevezésre jogosult, jegyzõ, fõjegyzõ esetében a polgármester – december 31-éig – helyi
önkormányzatnál tárgyév március 1-jétõl következõ év február végéig – terjedõ idõszakra legfeljebb 30%-kal
megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésrõl a hivatali szervezet
vezetõje minden év január 31-éig – helyi önkormányzatnál március 1-jéig – dönt. Az így megállapított eltérítés
mértéke a tárgyévben nem módosítható. A fõjegyzõ, illetve a jegyzõ illetményét – a teljesítményértékeléstõl függõen
– a polgármester az e törvényben meghatározott mértéket meghaladóan is megállapíthatja. A tárgyév március 1-jétõl
a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai
Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset
tízszeresét.”
(3) A Ktv. 44/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44/B. § A képviselõ-testület hivatalánál, teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó
köztisztviselõnek – az éves költségvetésben megállapított létszám legfeljebb 20%-áig – a jegyzõ, illetve a fõjegyzõ
– a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke jóváhagyásával – az e törvényben meghatározott
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérõ illetményt állapíthat meg. A tárgyév március 1-jétõl a következõ év
február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

86. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési
osztályt és fokozatot (kinevezett vezetõ esetén munkaköre osztályba sorolásának megjelölését), az illetményét és
a munkavégzés helyét. A tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi
illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes összege nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal
által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset
tízszeresét. A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintõ kérdés is meghatározható.”

87. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 96. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyi alkalmazott illetménye alapilletménybõl, továbbá – ha a folyósítás e törvényben meghatározott
feltételei fennállnak – pótlékokból tevõdik össze. A vezetõi pótlék, a beosztási pótlék és a címpótlék alapilletmény
jellegû. Az alapilletmény és az alapilletmény jellegû pótlékok együttes összege nem lehet kevesebb, mint a kötelezõ
legkisebb munkabér (minimálbér) összege. A tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra
vonatkozó havi alapilletmény és az alapilletmény jellegû pótlékok együttes összege nem haladhatja meg a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos
bruttó kereset tízszeresét.”

88. §

Az Ftv. 97. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény alkalmazottjának – ideértve a gazdasági tanács tagját
is – tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi járandósága (munkabére,
illetménye), beleértve a (3) bekezdés szerinti járandóságot is, nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

22476

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

89. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
a következõ 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § A költségvetési szervként mûködõ elõadó-mûvészeti szervezetnél a vezetõ tárgyév március 1-jétõl
a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi munkabére nem haladhatja meg a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos
bruttó kereset tízszeresét.”

90. §

(1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 56. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(7) A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó – a kormánytisztviselõi jogviszonyban eltöltött idejére tekintet nélkül –
vezetõ-fõtanácsos vagy fõtanácsos besorolást kap, illetményét a besorolásától függetlenül a (6) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A tárgyév március 1-jétõl a következõ év
február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”
(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (2) bekezdésében a „30–32. §, 34–37. §” szövegrész
helyébe az „56–58. §, 60–63. §” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az „illetve feladat ellátására” szövegrész helyébe
a „feladat ellátására vagy közigazgatási hivatal vezetésére” szöveg, 9. § (3) bekezdésében a „felmentés” szövegrész
helyébe a „lemondás, illetve felmentés” szöveg, 24. § (1) bekezdésében a „34. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe
a „34. § (3), (5) és (6) bekezdése” szöveg, 57. § (1) bekezdés a) pontjában a „19. §-ában foglaltakat a (7) bekezdés
c) pontja kivételével” szövegrész helyébe a „19. §-ában foglaltakat a (8) bekezdés c) pontja kivételével” szöveg,
60. §-ában az „a 35–37. §-ban” szövegrész helyébe az „a 61–63. §-ban” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 54. § (5) és (6) bekezdésében
a „tevékenységét irányító” szövegrész.

91. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állami vezetõ, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, kormányhivatal, központi hivatal vezetõje és
helyettese tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi illetménye nem
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”
(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az államtitkár ellátja a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata szerint, az abban meghatározott helyettes
államtitkár tevékenységének az irányítását.”
(3) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár – a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumra vonatkozó külön törvényben megállapított eltérések kivételével – a miniszter irányítása alatt,
a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen vezeti. A közigazgatási államtitkár ellátja
a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata szerint, az abban meghatározott helyettes államtitkár
tevékenységének az irányítását.”
(4) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyettes államtitkár tevékenységét – a 65. § (1) bekezdése szerinti helyettes államtitkár kivételével –
a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint az államtitkár vagy a közigazgatási
államtitkár a 31. § (3) bekezdésében meghatározott esetben kormánybiztos irányítja. A minisztérium szervezeti és
mûködési szabályzata a helyettes államtitkár tevékenységének irányítására vonatkozó, a 3. §-ban meghatározott
egyes hatásköröket – az (1) bekezdés szerinti ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben – az államtitkár és
a közigazgatási államtitkár között megoszthatja. A helyettes államtitkár tekintetében a munkáltatói jogokat
a közigazgatási államtitkár gyakorolja.”
(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 75. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben irányítási jogkörrel ruházza fel a kormánybiztost.”
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(6) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében a „meghatározott hatásköröket” szövegrész helyébe a „meghatározott egyes
hatásköröket vagy ezek együttesét” szöveg, 4. § (1) bekezdésében a „törvény eltérõ rendelkezése hiányában
e törvény” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a” szöveg, 5. §
(3) bekezdésében, 13. § (8) bekezdés b) pontjában a „vezetõként közszolgálati” szövegrész helyébe a „vezetõként
betöltött” szöveg, 50. § (3) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszonyban álló
személy” szöveg, 60. § (5) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi” szöveg, 61. §
(2) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében, 66. § (3) bekezdésében, 69. § (5) bekezdésében a „köztisztviselõk”
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk” szöveg, 64. § (1) bekezdésében a „köztisztviselõkbõl” szövegrész helyébe
a „kormánytisztviselõkbõl” szöveg, 65. § (2) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében „köztisztviselõje” szövegrész
helyébe „kormánytisztviselõje” szöveg, 75. § (3) bekezdésében a „köztisztviselõket” szövegrész helyébe
a „kormánytisztviselõket” szöveg, 75. § (4) bekezdésében a „kormánybiztost és a miniszterelnöki biztost” szövegrész
helyébe a „miniszterelnöki biztost” szöveg lép.
92. §

Amennyiben e törvény 84–91. §-ában meghatározott jogviszonyokban a havi munkabér, illetve illetmény – ideértve
a Kjt. tekintetében a havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok, az Iasz. tekintetében a havi alapilletmény és
az alapilletmény jellegû pótlékok együttes összegét, a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
tekintetében a havi járandóságot (munkabért, illetményt), beleértve az Ftv. 97. § (3) bekezdése szerinti járandóságot
is – meghaladja a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét, annak mértéke e fejezet hatálybalépésével egyidejûleg
a törvény erejénél fogva a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresére csökken.

93. §

Az Mt. 177. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Meg kell téríteni a munkavállalónak azt a kárát is, amely nem vagyoni kár.”

94. §

Az Mt. a következõ 204. §-sal egészül ki:
„204. § Ahol 2010. március 31-ét követõen az Mt. 177. § (2) bekezdése alapján nem vagyoni kár megtérítéseként
sérelemdíj iránti igényt nyújtottak be, azt nem vagyoni kártérítésként kell elbírálni.”

95. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elnök tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó, MNB-tõl származó
havi keresete a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszerese.”

96. §

(1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2007. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Pszáftv.) 11. §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Felügyelet elnökének tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó,
a Felügyelettõl származó havi keresete a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ
évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszerese. A Felügyelet alelnökének tárgyév március
1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra megállapított, a Felügyelettõl származó havi keresete
a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi
átlagos bruttó kereset kilencszerese.”
(2) A Pszáftv. 11. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Felügyelet elnökét a miniszterrel, a Felügyelet alelnökét a közigazgatási államtitkárral azonos juttatások illetik
meg. A Felügyelet elnökét és alelnökét naptári évenként negyven-negyven munkanap szabadság illeti meg.”
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VIII. FEJEZET
A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
2003. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
97. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 9. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:
„(3) Adómentes a magánfõzésben a magánfõzõ által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben elõállított párlat [63. §
(2) bekezdés 1. pont], feltéve, hogy az a háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál.”

98. §

A Jöt. 34. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Jövedéki termék]
„a) kizárólag olyan adóraktárban állítható elõ – ideértve a jövedéki termék palackozását, kis egységû kiszerelését is –,
melynek mûködtetõje e termék elõállítására vonatkozó adóraktári engedéllyel rendelkezik, kivéve a párlat [63. §
(2) bekezdés 1. pont] 63. § (2) bekezdésének 11. pontja szerinti elõállítását;”

99. §

(1) A Jöt. 63. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„1. bérfõzés: a 2208 20 19, 2208 20 99, 2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó
alkoholtermék (a továbbiakban: párlat) szeszfõzdében a bérfõzetõ részére történõ elõállítása;”
(2) A Jöt. 63. § (2) bekezdése kiegészül a következõ 11. és 12. ponttal:
[E törvény alkalmazásában:]
„11. magánfõzés: a párlatnak a magánfõzõ lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter
ûrtartalmú, párlat-elõállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfõzõ által végzett elõállítása évente
legfeljebb 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségig;
12. magánfõzõ: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsbõl, gyümölcsbõl
származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elõ párlatot.”

100. §

(1) A Jöt. 64. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adó alapja az alkoholtermék 100 térfogatszázalékos etilalkohol (a továbbiakban: tiszta szesz) tartalommal
hektoliterben meghatározott, 20 °C-on mért mennyisége, illetve a magánfõzésben elõállított párlat esetében
a vámhatósághoz bejelentett alapanyag tömegben (szõlõbor esetén térfogatban) kifejezett mennyiségébõl
a 3. számú melléklet szerinti kihozatali arányszámmal számított tiszta szesz mennyisége, hektoliterben.”
(2) A Jöt. 64. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szeszfõzdében bérfõzés keretében, a bérfõzetõ alapanyagából elõállított párlat (a továbbiakban: bérfõzött
párlat) adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva egy bérfõzetõ részére évente
a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 0 forint,
b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 276 100 forint.”
(3) A Jöt. 64. §-a kiegészül a következõ (5)–(8) bekezdéssel:
„(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az eladásra szánt bérfõzött párlat – kivéve az alkoholtermék-adóraktár
engedélyese részére értékesítésre kerülõ bérfõzött párlatot – adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva
276 100 forint.
(6) A magánfõzés keretében a magánfõzõ által évente 50 litert meghaladó mennyiségben elõállított párlat, valamint
a magánfõzõ által elõállított 50 liter mennyiségen belül a 9. § (3) bekezdés rendelkezése alá nem esõ párlat adója
az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva 276 100 forint.
(7) Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfõzetõként vagy magánfõzõként jogosult párlatot elõállíttatni,
illetve elõállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfõzetõként vagy csak magánfõzõként lehet elõállíttatni, illetve
elõállítani párlatot.
(8) Amennyiben egy háztartásban több bérfõzetõ vagy több magánfõzõ él, a 9. § (3) bekezdésében, a 63. §
(2) bekezdés 11. pontjában, e § (3) és (6) bekezdésében meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából
az általuk fõzetett, illetve fõzött mennyiségek egybeszámítandók.”
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101. §

(1) A Jöt. 66. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bérfõzött párlat utáni adó összegét a szeszfõzde állapítja meg és – a 64. § (3) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése
szerinti esetben – szedi be a bérfõzetõtõl. A bérfõzetõ a szeszfõzdének írásbeli nyilatkozatot ad a tárgyévben általa,
illetve a vele egy háztartásban élõ más bérfõzetõ által együttesen fõzetett párlat mennyiségérõl, továbbá arról, hogy
az átvételre kerülõ bérfõzött párlatból milyen mennyiséget kíván a 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint értékesíteni, és
magánfõzésben sem õ, sem a vele egy háztartásban élõ más bérfõzetõ nem állít elõ párlatot.”
(2) A Jöt. 66. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szeszfõzde a bérfõzetõ részére egyszerûsített kísérõ okmányt állít ki, és azzal igazolja az adó megfizetését, illetve
az adóraktárban történt elõállítást. A kísérõ okmány egyben a terméket igazoló okmány is. A szeszfõzde által
a bérfõzetõ részére kiállított származási igazolvány az átvételt követõ 15 évig alkalmas a fõzetõ birtokában lévõ párlat
származásának igazolására. A 15 év letelte után 2 évente meghosszabbítható.”

102. §

A Jöt. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„67. § (1) A 64. § (3) bekezdés a) pontban megjelölt mennyiségû párlat kizárólag a bérfõzetõ háztartásában való
személyes fogyasztás céljára szolgálhat, kivéve, ha az a (2) bekezdés szerint kerül értékesítésre.
(2) A bérfõzetõ a bérfõzött párlatot
a) csak az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére, vagy
b) – amennyiben a bérfõzetõ a külön jogszabály szerinti kistermelõnek minõsül és megfizette a 64. § (5) bekezdés
szerinti adót – palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben, zárjeggyel ellátva a külön jogszabály szerinti saját
gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében
értékesítheti.”

103. §

A Jöt. kiegészül a következõ alcímmel és a következõ 67/A. §-sal:

„A magánfõzésre vonatkozó szabályok
67/A. § (1) A magánfõzõ a 64. § (6) bekezdése szerinti esetben a vámhatósághoz bejelenti – az adókötelezettség
keletkezését 3 munkanappal megelõzõen – az adó megállapításához szükséges, a külön jogszabályban
meghatározott adatokat, az adó összegét, valamint az értékesítésre szánt párlathoz igényelt zárjegyek rendelkezésre
bocsátásához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott adatokat. A bejelentés adóbevallásnak minõsül.
(2) A magánfõzõ az (1) bekezdés szerinti bejelentésben nyilatkozik arról, hogy sem õ, sem a vele egy háztartásban élõ
más személy nem állíttat elõ bérfõzésben párlatot.
(3) A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján legkésõbb a bejelentés napját követõ 5. munkanapon
a bejelentett (bevallott) mennyiségre származási igazolványt állít ki és bocsát a magánfõzõ rendelkezésére, feltéve,
hogy a magánfõzõ az adót megfizette.
(4) Magánfõzés esetén
a) a 66. § (4)–(5) bekezdésében és a 67. § (1) bekezdésében, valamint
b) a párlat értékesítésére a 67. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak értelemszerûen alkalmazandók.”
104. §

A Jöt. 72. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Alkoholtermék-adóraktári engedély]
„b) a gyümölcs- vagy borpárlatot gyümölcsökbõl és bogyókból, gyümölcstörkölybõl, gyümölcsmustból, szõlõbõl,
szõlõmustból, szõlõborból és borászati melléktermékekbõl, illetve a sör vagy gabona alapú alkoholterméket sörbõl,
gabonából erjesztéssel és lepárlással elõállító, és/vagy a borból és a borászati melléktermékekbõl lepárlással
boralkohol, nyersszesz vagy semleges alkohol elõállítását külön jogszabály szerint végzõ üzemre (a továbbiakban:
szeszfõzde),”
[adható.]

105. §

(1) A Jöt. 73. § (1) bekezdése kiegészül a következõ d) ponttal:
[Az alkoholterméknek – kivéve a 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, valamint az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb
alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésû terméket –]
„d) a bérfõzetõ és a magánfõzõ által történõ értékesítése, kivéve, ha a bérfõzetõ alkoholtermék-adóraktárnak adja el
a bérfõzött párlatot,”
[a (3) bekezdés szerinti zárjeggyel történhet.]
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(2) A Jöt. 73. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A zárjegy az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett olyan bélyeg,
amely igazolja, hogy a termék adóraktárban került elõállításra (palackozásra), és onnan került kiszállításra, – a bérfõzött
párlat és a magánfõzésben elõállított párlat esetén – továbbá azt, hogy a 64. § (5), illetve (6) bekezdés szerinti adót
megfizették, továbbá azt, hogy a harmadik országból, illetve tagállamból a közösségi vámjog, illetve e törvény
rendelkezései szerint került behozatalra.”
(3) A Jöt. 73. §-a kiegészül a következõ (14) és (15) bekezdéssel:
„(14) A magánfõzõ esetén a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentés minõsül a zárjegy megrendelésének. A bérfõzetõ
a zárjegy megrendelését a külön jogszabályban foglaltak szerint nyújtja be a vámhatósághoz. Az igényelt zárjegyet
a vámhatóság a bérfõzetõ és a magánfõzõ esetén a zárjegy elõállítási költségének megfizetése ellenében, a bérfõzetõ
esetén továbbá az egyszerûsített kísérõ okmány vámhatóságnak történt bemutatását követõen bocsátja
rendelkezésre, feltéve, hogy a 64. § (5), illetve (6) bekezdés szerinti adót megfizették.
(15) Az átvett zárjeggyel a bérfõzetõ és a magánfõzõ nem köteles a vámhatóság felé elszámolni, de az átvett
zárjegyeket a bérfõzetõ és a magánfõzõ legkésõbb az átvételt követõ 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat
fogyasztói csomagolására.”
106. §

A Jöt. 74. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vámhatóság engedélyével szabad alkoholtermék elõállítására alkalmas desztillálóberendezést elõállítani,
– a magánfõzõ desztillálóberendezése kivételével – birtokolni, továbbá értékesíteni. Nem szükséges a vámhatóság
engedélye a rendeltetésszerûen használt, túlnyomással üzemelõ háztartási fõzõedényekre, valamint a tudományos és
oktatási célra használt üveg desztillálóberendezésekre.”

107. §

A Jöt. 114. § (2) bekezdése kiegészül a következõ k) ponttal:
[Az (1) bekezdés alá tartozónak kel tekinteni – nem értve ide a 115. § (3) bekezdésében említett termékeket –]
„k) azt a párlatot, amelyet a magánfõzõ a 67. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését megsértve értékesít
[a továbbiakban az a)–k) pontban megjelölt termék: adózás alól elvont termék].”

108. §

A Jöt. 115. §-a kiegészül a következõ (7) bekezdéssel:
„(7) A 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésben az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan
adatok megadása, valamint a 67/A. § (2) bekezdés szerint tett valótlan nyilatkozat megtétele legalább 20 ezer forint
összegû, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedõ jövedéki bírsággal büntetendõ.”

109. §

(1) A Jöt. 119. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vámhatóság]
„e) a jogosulatlanul elõállított, birtokolt, vagy az arra jogosulatlan személy által használt desztillálóberendezést,
a dohánygyártmány elõállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt,”
[lefoglalja.]
(2) A Jöt. 119. § (2) bekezdés kiegészül a következõ h) ponttal:
[A vámhatóság]
„h) magánfõzésre használt desztillálóberendezést, ha
ha) a magánfõzõ a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatok
tekintetében valótlan adatokat ad meg,
hb) a 67/A. § (2) bekezdés rendelkezésének alkalmazásában a magánfõzõ valótlan nyilatkozatot tesz,
hc) a magánfõzõ a desztillálóberendezést a párlattól eltérõ alkoholtermék elõállítására használja,
hd) a magánfõzõ a párlatot a 67. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését megsértve értékesíti,”
[lefoglalja.]

110. §

(1) A Jöt. 129. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg]
„f) a zárjegy, valamint a hordós és kannás kiszerelésû borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, a zárjegy
megrendelésének, a zárjeggyel való elszámolásnak, a zárjegy felhasználásával, illetve a zárjegykészlet egyéb
változásaival kapcsolatos napi adatszolgáltatás tartalmának, az adójegy igénylésének, visszavételének,
alkalmazásának részletes szabályait;”
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(2) A Jöt. 129. § (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg]
„h) a bérfõzött párlat bérfõzetõ részére történõ kiadásának és a bérfõzetõ általi továbbértékesítésének szabályait,
a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentés részletes szabályait, valamint a magánfõzõ részére kiadásra kerülõ származási
igazolvány adattartalmára és kiállítására vonatkozó részletes szabályokat;”
111. §

A Jöt. kiegészül e törvény 2. melléklete szerinti 3. számú melléklettel.

112. §

A Jöt. 38. §-ának (5) bekezdésében a „jövedéki biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott összeg fele” szövegrész
helyébe a „nyújtandó jövedéki biztosíték összege felezõdik” szöveg, 63. §-a (2) bekezdésének 2. pontjában a „pálinkát”
szövegrész helyébe a „párlatot” szöveg, 65. §-át megelõzõ alcímben, (1) bekezdésének felvezetõ rendelkezésében és
c) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 73. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „pálinka” szövegrész helyébe a „párlat”
szöveg, 66. §-ának (2) és (3) bekezdésében a „bérfõzési szeszadót” szövegrész helyébe az „adót” szöveg, 66. §-ának
(3) bekezdésében a „vámhatóság bérfõzési szeszadó számlájára” szövegrész helyébe a „vámhatóságnak” szöveg,
66. §-ának (2) és (5) bekezdésében az „a bérfõzési szeszadó” szövegrész helyébe az „az adó” szöveg, 66. §-ának
(4) bekezdésében a „bérfõzési szeszadó” szövegrész helyébe az „adó” szöveg, 72. §-a (8) bekezdésének elsõ
mondatában az „A kizárólag bérfõzést végzõ szeszfõzdére és az etanolüzemre a jövedéki biztosítékot” szövegrész
helyébe az „A jövedéki biztosítékot a kizárólag bérfõzést végzõ szeszfõzdére 500 ezer forint, az etanolüzemre” szöveg
lép.

113. §

A Jöt. 72. §-a (8) bekezdésének második mondata, 114. §-a (2) bekezdésének j) pontjában az „[a továbbiakban
az a)–j) pontban megjelölt termék: adózás alól elvont termék]” szövegrész, 119. §-a (2) bekezdésének f) pontjában
a „valamint” szövegrész hatályát veszti.

114. §

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13. §-ának a) pontjában
a „pálinka pálinkafajtánként” szövegrész helyébe a „párlat és a magánfõzésben elõállított, a Jöt. 67/A. § (1) bekezdése
szerint a magánfõzõ által a vámhatósághoz bejelentett párlat párlatfajtánként” szöveg és b) pontjának
bb) alpontjában a „2008 20 19” szövegrész helyébe a „2208 20 19” szöveg lép.

IX. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓRÓL ÉS JÁRADÉKRÓL SZÓLÓ
2006. ÉVI LIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
115. §

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A 4. §-ban meghatározott személy járadék fizetésére, a 4/A. §-ban meghatározott személy különadó fizetésére
kötelezett.
(2) A járadékból és a különadóból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.
(3) Az (1) bekezdésben említett járadék és különadó adónak minõsül. Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben
az adózás rendjérõl szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadók.”

116. §

A Kjtv. 4. §-át követõen a következõ alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„Pénzügyi szervezetek különadója
4/A. § (1) A 2010. július 1-jén már lezárt üzleti évi beszámolóval rendelkezõ pénzügyi szervezet a 2010. évben különadó
megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.
(2) A pénzügyi szervezet a különadó fizetési kötelezettségét 2010. szeptember 30. napjáig állapítja meg és vallja be
az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatóságnak.
(3) A pénzügyi szervezet a különadót a 2010. évben két egyenlõ részletben, 2010. szeptember 30. napjáig és december
10. napjáig fizeti meg.
(4) A különadó alapja
1. hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból
számított módosított mérlegfõösszeg;
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2. biztosítónál a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból számított korrigált díj;
3. egyéb pénzügyi szervezetnél:
a) pénzügyi vállalkozásnál a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból
számított
aa) kamateredmény, valamint
ab) díj- és jutalékeredmény,
b) befektetési vállalkozásnál a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó
árbevétel,
c) tõzsdénél a tõzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezetek éves beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített 2009. évi éves beszámoló
adataiból számított korrigált nettó árbevétel,
d) árutõzsdei szolgáltatónál, kockázati tõkealap-kezelõnél a 2009. évi éves beszámoló adataiból számított korrigált
nettó árbevétel,
e) befektetési alapkezelõnél az általa kezelt alapok 2009. december 31-i nettó eszközértékének, valamint az általa
kezelt pénztári, illetõleg egyéb portfolió vagyon 2009. december 31-i értékének együttes összege.
(5) A naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó pénzügyi szervezet (4) bekezdés szerinti különadó alapját a rendelkezésre
álló legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján állapítja meg.
(6) A különadó mértéke
a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre
0,5 százalék,
b) biztosító esetén 6,2 százalék,
c) egyéb pénzügyi szervezet esetén:
ca) pénzügyi vállalkozásnál a (4) bekezdés 3. pont a) pont aa) alpontjában meghatározott összeg 6,5 százaléka,
valamint a (4) bekezdés 3. pont a) pont ab) alpontjában meghatározott összeg 6,5 százaléka,
cb) befektetési vállalkozásnál 5,6 százalék,
cc) tõzsdénél 5,6 százalék,
cd) árutõzsdei szolgáltatónál, kockázati tõkealap-kezelõnél 5,6 százalék,
ce) befektetési alapkezelõnél 0,028 százalék.
(7) A 2011. január 1-je elõtt jogutód nélkül megszûnõ pénzügyi szervezetnek a bevallott – ideértve az adóhatóság által
megállapított – különadónak a megfizetett részletekkel csökkentett összegét a végelszámolást vagy a felszámolást
lezáró adóbevallás benyújtásával egyidejûleg kell megfizetnie.
(8) A (7) bekezdés rendelkezései az irányadók az átalakulással történõ megszûnés esetén is, amennyiben a jogutód
nem alanya az e § szerinti különadónak. Ha az átalakuláshoz kapcsolódó soron kívül benyújtandó adóbevallás
benyújtásának idõpontja és az átalakulás napja között az általános szabályok szerint különadó fizetés esedékessé válik,
az esedékes különadó részletfizetési kötelezettséget teljesíteni kell.
(9) Ha a pénzügyi szervezet a (7) és (8) bekezdésben nem szabályozott bármely egyéb okból kikerül e törvény hatálya
alól, a bevallott – ideértve az adóhatóság által megállapított – különadónak a megfizetett részletekkel csökkentett
összegét a kikerülés napját követõ 30. napjáig meg kell fizetnie.
(10) A különadó bevallás mellékleteként nyújtja be az adóhatósághoz:
a) a hitelintézet az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámoló adataiból számított módosított
mérlegfõösszeget tartalmazó kimutatást,
b) a pénzügyi vállalkozás az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámoló adataiból számított
kamateredményt, valamint díj- és jutalékeredményt tartalmazó kimutatást,
c) a befektetési alapkezelõ az adóalap meghatározásakor számításba vett, általa kezelt alapok megnevezését és nettó
eszközértékét, valamint az általa kezelt pénztári, illetõleg egyéb portfolió vagyon értékének összegét,
d) az árutõzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végzõ árutõzsdei szolgáltató az éves beszámolóban szereplõ
értékesítés nettó árbevételébõl az árutõzsdei szolgáltatásból származó árbevételt tartalmazó kimutatást,
e) a biztosító az adóalap meghatározásakor számításba vett korrigált díjbevétel megállapítását tartalmazó
kimutatást.”
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117. §

A Kjtv. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 4. § alapján megállapított járadékot az adózás elõtti eredmény terhére kell elszámolni. A 4/A. § alapján
megállapított és bevallott különadót a 2010. évben kell az adózás elõtti eredmény terhére elszámolni.”

118. §

A Kjtv. 6. §-a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A pénzügyi szervezeteket az e törvényben meghatározott különadó alap után 2011-ben 200 milliárd forint
különadó fizetési kötelezettség terheli, amelynek részletes feltételeit külön törvény határozza meg.
(8) A pénzügyi szervezetek 2012. évi különadó fizetési kötelezettségének részletes feltételeit külön törvény határozza
meg.”

119. §

A Kjtv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § E törvény alkalmazásában
1. közvetlenül érintett hitelállomány: azon kölcsönügyletek összessége, amelyek tekintetében a hitelintézet
a kölcsönügylet adósa részére kedvezményes ügyleti kamat- és díjmértéket érvényesít és ezen ügyletek tekintetében
az állami kamattámogatást a hitelintézet közvetlen módon a Magyar Állammal elszámolja;
2. közvetetten érintett hitelállomány: azon kölcsönügyletek összessége, amelyek tekintetében a hitelintézet
a finanszírozó forrást jelzálog-hitelintézettõl önálló jelzálogjog eladása és egyidejû visszavásárlása útján biztosítja, és
erre tekintettel a kölcsönügylet adósa részére kedvezményes ügyleti kamat- és díjmértéket érvényesít;
3. pénzügyi szervezet: a hitelintézet, a biztosító és az egyéb pénzügyi szervezet, ideértve a fióktelep formában mûködõ
pénzügyi szervezeteket is;
4. hitelintézet: a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti
hitelintézet;
5. biztosító: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló törvény (a továbbiakban: Bit.) szerinti biztosító (ide
nem értve a nem jelentõs biztosító egyesületeket) és a viszontbiztosítókról szóló törvény szerinti viszontbiztosító;
6. nem jelentõs biztosító egyesület: a Bit. szerinti nem-élet biztosítási ágon belül kizárólag a tûz és elemi károk, az egyéb
vagyoni károk és a segítségnyújtási ágazatot mûvelõ olyan biztosító egyesület, amely éves díjbevételének és tagsági
hozzájárulásának együttes összege az utóbbi három üzleti évben egyszer sem érte el a 125 millió forintot;
7. egyéb pénzügyi szervezet: a pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, tõzsde, árutõzsdei szolgáltató, kockázati
tõkealap-kezelõ, befektetési alapkezelõ;
8. pénzügyi vállalkozás: a Hpt. szerinti pénzügyi vállalkozás;
9. befektetési vállalkozás: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás;
10. tõzsde: a tõkepiacról szóló törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti tõzsde;
11. árutõzsdei szolgáltató: a Bszt. szerinti árutõzsdei szolgáltató;
12. kockázati tõkealap-kezelõ: a Tpt. szerinti kockázati tõkealap-kezelõ;
13. befektetési alapkezelõ: a Tpt. szerinti befektetési alapkezelõ;
14. módosított mérlegfõösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplõ eszközök értékének együttes összege
csökkentve a belföldi bankközi hitelbõl eredõ követeléssel, a más belföldi hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és
befektetési vállalkozások által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal és részvényekkel, a belföldi
pénzügyi vállalkozásoknak, befektetési vállalkozásoknak nyújtott hitelbõl, alárendelt és kiegészítõ alárendelt
kölcsöntõkébõl eredõ követeléssel (ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó
ügyletbõl eredõ követelést is);
15. mérlegfõösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplõ eszközök értékének együttes összege;
16. egyszeri díj: azon életbiztosítási szerzõdésekbõl származó díj, amely egy összegben a tartam elején esedékes;
17. eseti díj: az életbiztosítási szerzõdéshez kapcsolódó, a szerzõdésben elõre rögzített díjfizetési kötelezettségen felül
fizetett biztosítási díj;
18. korrigált díj: a nem-élet biztosítási ágból származó megszolgált díj viszontbiztosítás nélküli összege, növelve
az életbiztosítási ág bruttó díjával, csökkentve az egyszeri díjas biztosítások díjának 90 százalékával és az eseti
biztosítási díjak 90 százalékával, továbbá csökkentve a halasztott kezdetû nyugdíjkiegészítõ biztosításoknak
az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 46–49. §-ainak a Felügyelet által igazoltan
megfelelõ díjbevételével;
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19. korrigált nettó árbevétel:
a) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei csökkentve a befektetési
szolgáltatási tevékenység ráfordításaival;
b) tõzsdénél: a tõzsdei tevékenység bevételei növelve az egyéb bevételekkel;
c) az árutõzsdei szolgáltatást kizárólagosan végzõ árutõzsdei szolgáltatónál, kockázati tõkealap-kezelõnél:
az értékesítés nettó árbevétele;
d) az árutõzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végzõ árutõzsdei szolgáltatónál az e tevékenységekbõl származó
nettó árbevétel;
20. nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplõ eszközök – ideértve a kölcsönbe adásból származó
követeléseket is – értéke, csökkentve a portfóliót terhelõ összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idõbeli
elhatárolásokat is;
21. belföldi bankközi hitel: a más belföldi hitelintézetnek nyújtott hitel, alárendelt kölcsöntõke és kiegészítõ alárendelt
kölcsöntõke, a más belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét, valamint a más belföldi hitelintézettel szemben valódi
penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletbõl fennálló követelés együttes összege;
22. árbevétel: a Tao. tv. 4. § 4. pontjában meghatározott fogalom.”
120. §

A Kjtv. 8. §-a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E törvény 1. §-ának (1) bekezdésében az „, a 4/A. §-ban meghatározott személy különadó fizetésére” szövegrész,
(2) bekezdésében az „és a különadóból” szövegrész, a (3) bekezdésében az „és különadó” szövegrész, e törvény
4/A. §-a, az 5. § (2) bekezdésének 2. mondata, a 6. §-ának (7) és (8) bekezdése és a 7. §-ának 3. és 5–20. pontja
2012. január 1-jén, a 6. § (8) bekezdése 2013. január 1-jén hatályát veszti.”

X. FEJEZET
EGYES PÉNZÜGYI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
121. §

(1) A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 24. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a lakás-elõtakarékoskodó vagy a kedvezményezett felvette az állami támogatást, de a kormányrendeletben
meghatározott idõn belül nem igazolja a támogatással növelt betétösszeg lakáscélú felhasználását, illetve az utólagos
ellenõrzés során nem tudja azt bizonyítani, vagy az utólagos ellenõrzés egyéb okból jogosulatlan igénybevételt állapít
meg, vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást a felvétel napjáig jóváírt betéti kamattal, valamint a felvétel
napjától a visszafizetés napjáig, vagy amennyiben az állami adóhatóság lakás-takarékpénztár általi megkereséséig
nem került sor a visszafizetésre, akkor a megkeresésig számított idõszakra jutó mindenkori jegybanki alapkamattal
növelt összegben a központi költségvetésnek. Ha a lakás-elõtakarékoskodó vagy a kedvezményezett
a lakás-elõtakarékossági szerzõdés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja,
visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos.”
(2) Az Ltp. 24. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6)–(8) bekezdés számozása
(7)–(9) bekezdésre módosul:
„(6) Ha a lakás-takarékpénztár megállapítja a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását, illetõleg
jogosulatlan igénybevételét, az állami támogatás és járulékai megfizetése iránti követelést – a jogosult Magyar Állam
nevében eljárva – polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti, amely eljárásban a lakás-takarékpénztár
mentesül az eljárási illeték megelõlegezése és viselése alól. A lakás-takarékpénztáraknak ezen képviseleti joga
e törvényen alapul és valamennyi támogatott szerzõdéssel kapcsolatos igényérvényesítésre kiterjed. A jogerõs fizetési
meghagyás, illetõleg a fizetési kötelezettséget megállapító jogerõs bírósági határozat végrehajtható okirat, amely
alapján a lakás-takarékpénztár megkeresésére a tartozást az állami adóhatóság a központi költségvetés javára adók
módjára hajtja be. A lakás-takarékpénztár az adózás rendjérõl szóló törvény 163. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott költségminimum megelõlegezésére és viselésére nem köteles.”

122. §

A Pszáftv. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése szerinti illetékes hatóságként
a Felügyelet látja el az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”
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123. §

A Pszáftv. 13. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A Felügyelet elnöke, illetve alelnöke megbízatásának megszûnése esetén végkielégítésre, felmentési idõre nem
jogosult.”

124. §

A Pszáftv. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Felügyeleten ügyvezetõ igazgatói megbízás is adható azzal, hogy az ügyvezetõ igazgató olyan fõosztályvezetõi
besorolással rendelkezõ személy, aki több fõosztály vezetését látja el.”

125. §

A Pszáftv. 60. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A 6. §]
„e) (5) bekezdése a hitelminõsítõ intézetekrõl szóló 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése”
[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg a Felügyelet feladatkörében és eljárásában.]

126. §

Hatályát veszti a Pszáftv. 11. § (4) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, valamint a 22. § (5) és (6) bekezdése.

XI. FEJEZET
A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕRENDSZER STABILITÁSÁNAK ERÕSÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ
2008. ÉVI CIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
127. §

A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Stv.) 10. §-a
a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A különleges osztalékelsõbbségi részvény tulajdonosát a visszaváltási értéken felül idõarányos megtérítési igény
illeti meg, ha a 12. § (1) bekezdése szerinti visszaváltás idõpontja olyan idõszakra esik, amelyre vonatkozóan
az osztalékfizetésrõl a közgyûlés még nem döntött, és a visszaváltási érték nem felel meg az Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés állami támogatásokra vonatkozó szabályainak.”

128. §

Az Stv. 12. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 10. § (2a) bekezdés szerinti idõarányos megtérítési igényt a hitelintézetnek a számviteli szabályok szerinti
rendkívüli ráfordítások között kell elszámolnia, valamint akkor is kifizethetõ, ha a részvény tulajdonosa
az osztalékfizetésrõl döntõ közgyûlés idõpontjában már nem szerepel a részvénykönyvben.
(7) Az idõarányos megtérítési igény mértékérõl, a kifizetése feltételeirõl és módjáról a Magyar Állam és a hitelintézet
külön megállapodásban rendelkezik.”

129. §

Az Stv. 24. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény 127. és 128. §-ával megállapított 10. § (2a) bekezdés, 12. § (6) és (7) bekezdés a hatálybalépését
megelõzõen megvalósult tõkeemelésre is alkalmazható.”

XII. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI LXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
130. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény a következõ 2–5. §-sal egészül ki:
„2. § (1) Az Országgyûlés, a Kormány, a minisztérium (miniszter), az országos hatáskörû szerv (vezetõje) által önállóan,
vagy a felsoroltak bármelyikével közösen (a továbbiakban: állami alapító) alapított alapítványt (közalapítványt),
továbbá az állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítványt az állami alapító
kérelmére a bíróság – nemperes eljárásban – akkor is megszünteti, ha az alapítvány (közalapítvány) céljainak
megvalósítására, feladatának további ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.
(2) Az (1) bekezdés szerint megszüntetésre kerülõ alapítvány (közalapítvány) vagyona – a tartozások kiegyenlítését
követõen – a nonprofit gazdasági társaság vagyonába kerül azzal, hogy e vagyon kizárólag a megszûnt alapítvány
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(közalapítvány) célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén is – a tagok (részvényesek)
közötti felosztása nélkül – csak e céloknak megfelelõen használható fel.
(3) A megszüntetett alapítvány alapítói a nonprofit gazdasági társaságban a gazdasági társaságokról szóló törvény
rendelkezése szerint – meghatározott vagyoni hozzájárulással – taggá (részvényessé) válhatnak. Az állami alapító
köteles a kisebbségi részesedés megszerzésére lehetõséget biztosítani a megszüntetett alapítvány (közalapítvány)
államháztartáson kívüli alapítója számára.
(4) Az (1) bekezdés szerinti alapítvány (közalapítvány) (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetését és nonprofit
gazdasági társaság létrehozását az állami alapítón kívüli bármely más alapítója is kezdeményezheti az állami
alapítónál.
3. § Jogszabályban vagy az állami alapító, illetve az állami alapító felügyeleti szerve által hozott határozatban kell
rendelkezni mindazon feltételekrõl, amelyek az alapítvány (közalapítvány) bírósági nyilvántartásból való törlésének
napjával azonos fordulónapon az érintett nonprofit gazdasági társaság vagyonvesztés nélküli további mûködésének
folyamatosságát és a megszûnt alapítvány céljait megvalósító tevékenység folytatását megfelelõen biztosítják.
4. § Az állami alapító kérelmére, a 2. § szerint megindított megszüntetési eljárást soron kívül kell lefolytatni.
5. § Az állami alapító által alapított alapítvány (közalapítvány), illetve állami alapító által államháztartáson kívüli
alapítóval közösen alapított alapítvány (közalapítvány) kezelõ szervezetébe az állami alapító által kijelölt tag
megbízatását az állami alapító indokolás nélkül visszavonhatja, és helyére más tagot jelölhet ki. A kijelölés
visszavonásával érintett tag a helyére kijelölt tag bírósági nyilvántartásba vételéig nem vehet részt az alapítvány
(közalapítvány) olyan vagyoni kötelezettségvállalásra irányuló döntéshozatalában, amely az alapító okiratban – ennek
bírósági nyilvántartásba vételéig pedig az állami alapító által elõterjesztett módosításában – meghatározott mértéket
meghaladja.”

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
131. §

Ez a törvény – a 132–147. §-ban foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

132. §

(1) Az I. Fejezet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdésének c) pontja 2010. december 1-jén lép hatályba.
(3) Az I. Fejezetben meghatározott bejelentési szabályokat 2010. augusztus 15-étõl, a regisztrációs díjfizetésre vonatkozó
rendelkezéseket pedig 2010. szeptember 15-étõl kell alkalmazni.
(4) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény alapján háztartási munkára létrejött munkaviszonyhoz
kapcsolódó közteherfizetésre vonatkozó rendelkezéseit az I. Fejezet hatálybalépését megelõzõ napig kell alkalmazni.
Az I. Fejezet hatálybalépése napján, illetve azt követõ 45 napon belül háztartási munkára létrejött foglalkoztatásra
az általános szabályok szerinti bejelentési, bevallási, illetve befizetési kötelezettségek nem vonatkoznak.

133. §

A II. Fejezet e törvény kihirdetését követõ 44. napot követõ hónap elsõ napján lép hatályba, rendelkezéseit
a 2010. január 1-jétõl megszerzett, a II. Fejezet hatálya alá tartozó jövedelmekre kell alkalmazni.

134. §

(1) A III. Fejezet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – e törvény kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.
(2) E törvény 22–24. §-a, a 36. § (2) bekezdése, a 38. és 39. §-a és az 1. melléklet 2011. január 1-jén lépnek hatályba.
(3) A 34. § (2) bekezdése 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
(4) A Nért. szerint adóköteles légi jármû, vízi jármû, nagy teljesítményû személygépkocsi után 2010. évre bevallott adó
második részletét nem kell megfizetni. Ha az adózó az általa 2010. évre bevallott adó felénél többet fizetett meg, akkor
a bevallott és a megfizetett adó különbözetét – az elévülési idõn belül – legkorábban a III. Fejezet hatálybalépését
követõ naptól igényelheti vissza az állami adóhatóságtól.
(5) A 34. § (2) bekezdésével megállapított Art. 177/B. §-át, valamint a 46. § (2) bekezdésével megállapított Áht. 33. §-ának
(14a) bekezdését a hatálybalépésüket követõen megkötött szerzõdések vonatkozásában kell alkalmazni.
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135. §

(1) A IV. Fejezet 2010. augusztus 15-én lép hatályba.
(2) A IV. Fejezet hatálybalépését követõen a költségvetési szervek jogállására, gazdálkodására, jogügyleteire az Áht.
e törvénnyel módosított szabályait kell alkalmazni. A IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõen vállalt kötelezettségek,
megindított gazdálkodási cselekmények esetén az Áht. és a Kt. a IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos
szabályait kell alkalmazni.
(3) Az Áht. e törvény 42. §-ával módosított 13/A. § (4)–(6) bekezdését a hatálybalépést követõen benyújtott támogatási
igényekre, pályázatokra kell alkalmazni.
(4) Az Áht. e törvény 46. §-ával megállapított 24/B. §-át elsõ alkalommal a 2010. évrõl készített maradvány-elszámolás
során kell alkalmazni.
(5) A IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõen kiegészítõ vagy kisegítõ tevékenységként meghatározott tevékenységekre
az Áht. e törvény 52. §-ával megállapított 92. §-a szerinti alaptevékenység szabályait, vállalkozási tevékenységként
meghatározott tevékenységekre a vállalkozási tevékenység szabályait kell alkalmazni. A tevékenységtípusokra
vonatkozó elõírások változása miatt a költségvetési szerv alapító okiratát a IV. Fejezet hatálybalépését követõ elsõ
módosítása során kell módosítani.
(6) Az Áht. e törvény 52. §-ával megállapított 100/B. §-át a 2010. év során a IV. Fejezet hatálybalépése napján aktuális
(módosított) bevételi elõirányzatokon felüli, pénzügyileg még nem teljesült többletbevételekre kell alkalmazni.
(7) A IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõen nyújtott támogatásokra az Áht. e törvény 52. §-ával megállapított
100/H. §-át nem lehet alkalmazni.
(8) Az Áht. e törvény 57. §-ával megállapított 122. §-át a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(9) A költségvetési szerveknek a IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos Kt. 15–16. §-a szerinti típusba
sorolása a IV. Fejezet hatálybalépésének napján hatályát veszti. A költségvetési típusba sorolást meghatározó alapító
okirati rendelkezést a költségvetési szerv alapító okiratának a IV. Fejezet hatálybalépését követõ elsõ módosítása során
kell az alapító okiratból törölni.
(10) A IV. Fejezet hatálybalépésének napján jogi személyiségû szervezeti egységgel rendelkezõ költségvetési szerv
létrehozásáról rendelkezõ jogszabályt (határozatot), valamint a költségvetési szerv alapító okiratát a IV. Fejezet
hatálybalépésétõl számított hatvan napon belül módosítani kell. A kincstár a jogi személyiségû szervezeti egységet
a törzskönyvi nyilvántartásból az Áht. 18/I. §-ában és 18/K. §-ában foglaltaknak megfelelõ eljárás során törli.
(11) A IV. Fejezet hatálybalépése napjától kezdõdõen a jogi személyiségû szervezeti egység nem vállalhat kötelezettséget.
A jogi személyiségû szervezeti egység által a IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõen szerzett jogok, vállalt
kötelezettségek a költségvetési szervet illetik meg és terhelik.
(12) Az Áht.-nek a IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 90. §-ában foglalt éves költségvetést a 2010. évre
nem kell elkészíteni. A IV. Fejezet hatálybalépése elõtt elkészített éves költségvetés – ide nem értve az önkormányzat
által elfogadott éves költségvetési rendeletet, határozatot – a IV. Fejezet hatálybalépésének napján érvényét veszti.
(13) A IV. Fejezet hatálybalépésétõl kezdõdõen az Áht.-nek a IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 94. §-a
szerinti feladatellátási megállapodás nem köthetõ. A IV. Fejezet hatálybalépésének napján hatályos feladatellátási
megállapodások érvényben maradnak, az abból eredõ jogokat és kötelezettségeket a felek betartani kötelesek.
(14) A IV. Fejezet hatálybalépésétõl kezdõdõen az Áht.-nek a IV. Fejezet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 100/I. §
(1) bekezdése szerinti megelõlegezési, likviditási kölcsön nem vehetõ fel, értékpapír nem vásárolható, visszatérítendõ
támogatás nem nyújtható. A IV. Fejezet hatálybalépésének napján hatályos jogügyletek érvényben maradnak,
az abból eredõ kötelezettségeket a felek teljesíteni kötelesek.

136. §

(1) Az V. Fejezet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – e törvény kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A 75. § (4) bekezdése 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 68. §, a 75. § (1)–(3) bekezdése, a 75. § (5)–(6) bekezdése, a 75. § (10) bekezdése, a 75. § (12)–(15) bekezdése, valamint
a 79. § e törvény kihirdetését követõ napon lép hatályba.

137. §

(1) A VI. Fejezet e törvény kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A VI. Fejezet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekrõl folytatott
konzultációjáról szóló 1998. június 29-i 98/415/EK TANÁCSI HATÁROZAT 2. cikk (1) bekezdése szerinti elõzetes
bejelentése megtörtént.
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138. §

(1) A VII. Fejezet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – e törvény kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 84–89. §, a 90. § (1) és (2) bekezdése, a 91. § (1) bekezdése és a 92. §, valamint a (4) bekezdés 2010. szeptember 1-jén
lép hatályba.
(3) A 95. és 96. § e törvény kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése napját követõ
hónap elsõ napjától a 95. és 96. § hatálybalépésekor tisztséget betöltõ személyekre is alkalmazni kell. Amennyiben
a 95. és 96. §-ban meghatározott jogviszonyokban a havi kereset összege meghaladja a 95. és 96. §-ok szerint számított
összeget, akkor a havi kereset összege a 95. és 96. § hatálybalépésével a 95. és 96. § szerinti összegre csökken.
(4) A Ktv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás helyett 2011-ben egyszerûsített adatszolgáltatásra
kerül sor. Az egyszerûsített adatszolgáltatás a közigazgatási szerv szervezeti adataira, valamint a közszolgálati
jogviszonyban állók létszámára, életkorára, munkaidejére, besorolására és vezetõi beosztására a Ktv. 21. § (6) bekezdés
c) pontjában foglaltakkal összefüggõ adatokra, valamint a közszolgálati jogviszony létesítésére és megszûnésére
vonatkozó adatokra terjed ki, azzal, hogy azt a 2011. január 1-jei állapotnak megfelelõen 2011. február 28-áig
– a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által meghatározott módon – kell
teljesíteni. A központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Ktv. 62. § (2) bekezdése alapján
a 2010. szeptember 1-jei állapotra vonatkozó adatok helyett a 2011. január 1-jei állapotra vonatkozó adatokat adja át
a központi közszolgálati nyilvántartás számára.
(5) A 95. és 96. § hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (1) bekezdése és a (4) bekezdésében az „(1)–” szövegrész, valamint
az állami vagyonnal való felelõs gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi
rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény 26. § (2) és (3) bekezdése, és a 39. § (1) bekezdése, továbbá
nem lép hatályba a 39. § (2) bekezdése.

139. §

(1) A VIII. Fejezet és a 2. melléklet e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
(2) E törvény 99., 100. és 102. §-ának rendelkezéseit a bérfõzött párlat esetében arra a bérfõzött pálinkára kell alkalmazni,
amelyre az adófizetési kötelezettség a Jöt. 65. § (1) bekezdés szerint nem keletkezett a VIII. Fejezet hatálybalépéséig.
(3) Ha a természetes személy a VIII. Fejezet hatálybalépését megelõzõen 2010. évben már bérfõzés keretében állíttatott
elõ pálinkát,
a) de az év fennmaradó hányadában magánfõzést kíván folytatni, azt a Jöt. e törvénnyel megállapított 64. §-a
(7) bekezdésének rendelkezése ellenére megteheti,
b) a 2010. évben már átvett bérfõzött pálinka mennyiségét a Jöt. e törvénnyel megállapított 9. §-ának (3) bekezdése,
illetve 64. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti mennyiségbe kell beszámítani.

140. §

A VIII. Fejezet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti
elõzetes bejelentése megtörtént.

141. §

A IX. Fejezet e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.

142. §

143. §
144. §

(1) A X. Fejezet e törvény kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 122. és 125. § a hitelminõsítõ intézetekrõl szóló 2009. évi szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 22. cikk (1) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
A XI. Fejezet e törvény kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(1) A XII. Fejezet e törvény kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A XII. Fejezet hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló
1992. évi LI. törvény szerinti Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megszüntetését és az alapítvány céljának megfelelõ
nonprofit gazdasági társaság – közhasznú szervezetként való – létrehozását a Kormány kezdeményezi.

145. §

A 148. § 2010. augusztus 15-én lép hatályba.

146. §

A 149–152. § e törvény kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
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A 154. § 2010. augusztus 15-én lép hatályba.

148. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § Az Eximbank és a Mehib Rt. ügyvezetésének és ügyvitelének ellenõrzését a felügyelõ bizottság végzi.”
(2) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) kiegészül
a következõ 8/A. §-sal:
„8/A. § E törvény 1. és 2. számú mellékletében szereplõ pénzügyi vállalkozásoknál, valamint e törvény 1. és 2. számú
mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével mûködõ pénzügyi vállalkozásoknál
igazgatóság nem mûködik kivéve, ha a tulajdonos (alapító), illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, vagy a közgyûlés
másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezetõ tisztségviselõ (vezérigazgató)
gyakorolja. E rendelkezéseket 2010. július 1. napját követõen létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok
tekintetében kell alkalmazni.”
(3) Az MFB tv. 13/A. §-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
„(5) A jelen § rendelkezéseit e törvény mellékleteiben szereplõ pénzügyi intézményekre, valamint az 1. és 2. számú
mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetek részesedésével mûködõ pénzügyi intézményekre is
megfelelõen alkalmazni kell.”

149. §

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
[A Kormány rendeletben állapítja meg]
„m) a fûtési célra és a használati melegvíz készítéséhez felhasznált hõmennyiség és díjának épületrészek közötti
megosztására szolgáló szétosztási arányok meghatározására, valamint a fûtési költségmegosztók alkalmazására
vonatkozó szabályokat.”

150. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143/A. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követõ 3 napon belül a honlapján közzéteszi.
A közzétételnek a felhasználókat megilletõ felmondási jogra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.”
(2) A Vet. 178/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„178/A. § (1) A 2009. szeptember 3-án átviteli rendszerirányítási engedéllyel rendelkezõ engedélyes köteles
kérelmezni a Hivatalnál a 160. § szerinti eljárás megindítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban 2011. március 3-án nyújtható be.
(3) A kérelemben a kérelmezõ részletesen igazolja és bemutatja, hogy legkésõbb 2012. március 3-ától miként felel meg
az átviteli rendszerirányítóra ezen idõponttól kezdõdõen vonatkozó szétválasztási követelményeknek.”
(3) Hatályát veszti a Vet. 143. § (4) bekezdése.

151. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 140/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„140/A. § (1) A 2009. szeptember 3-án földgázszállítási és rendszerirányítási engedéllyel rendelkezõ engedélyes
köteles kérelmezni a Hivatalnál a 128. § szerinti eljárás megindítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban 2011. március 3-án nyújtható be.
(3) A kérelemben a kérelmezõ részletesen igazolja és bemutatja, hogy legkésõbb 2012. március 3-ától miként felel meg
a szállítási rendszerüzemeltetõre ezen idõponttól kezdõdõen vonatkozó szétválasztási követelményeknek.”
(2) A Get. 107/A. § (2) bekezdésében az „alkalmazásuk kezdete elõtt legalább 5 nappal” szövegrész helyébe az
„a kihirdetést követõ 3 napon belül” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a Get. 107. § (4) bekezdése, valamint 133. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában az „a 141. § alapján”
szövegrész.

152. §

Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi VII. törvény 51. § (3) bekezdésében a „2010.
október 1-jén” szövegrész helyébe a „2011. március 3-án” szöveg, 51. § (4) bekezdésében a „2011. március 3-án”
szövegrész helyébe a „2012. március 3-án” szöveg és 51. § (6) bekezdésében a „2011. március 4-én” szövegrész helyébe
a „2012. március 4-én” szöveg lép.
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153. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és
pénzforgalmi szolgáltatással összefüggõ módosításáról szóló 2009. évi LXXXVI. törvény 74. § (2) bekezdésében
a „2010. június 30-tól” szövegrész helyébe „2011. április 30-tól” szöveg lép.

154. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek alapításakor rendezendõ feladatokra,
a mûködés során az alapító (tag, részvényes), a gazdálkodó szervezet legfõbb szerve, vezetõ tisztségviselõi, felügyelõ
bizottsága feladataira, jogosultságaira és kötelezettségeire – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik –
az államháztartásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.”
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

1. melléklet a 2010. évi XC. törvényhez
1. Az Art. 2. számú mellékletének II./Általános rendelkezések/A/2. pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[2. Kommunális adó, iparûzési adó]
„c) A társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó összegére történõ kiegészítésére kötelezett
vállalkozónak az iparûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ adó összegére az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie.”

2. melléklet a 2010. évi XC. törvényhez
„3. számú melléklet a 2003. évi CXXVII. törvényhez

Kihozatali arányszámok
(100 kg alapanyagra /100 liter szõlõborra/ számítva)
Alapanyag megnevezése
Cseresznye
Meggy
Kajszibarack
Szilva
Körte
Alma
Õszibarack
Vegyes
Birs
Bodza
Erdei gyümölcs
Szõlõtörköly
Aszútörköly
Borseprõ
Szõlõbor
Szõlõ

Párlat
(liter, tiszta szesz)
4.0
5.0
6.0
7.0
4.5
5.0
4.0
6.0
4.5
3.0
3.0
6.0
6.0
8.0
9.0
8.0”
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Kormányrendeletek

A Kormány 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–d), f)–g), i), k), m)–n), p)–r), u)–x), zs)–zsa),
zsd)–zse), továbbá zsh)–zsk) pontjában, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. § (5) bekezdés
a)–b) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ
rendeletet alkotja:
1. §

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) preambuluma
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–d), f)–g), i), k), m)–n), p)–r),
u)–x), zs)–zsa), zsd)–zse), továbbá zsh)–zsk) pontjában, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 64. § (5) bekezdés a)–b) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:”

2. §

Az Ámr. 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A rendelet hatálya kiterjed]
„g) a költségvetési fõfelügyelõre, költségvetési felügyelõre [a továbbiakban együtt: költségvetési (fõ)felügyelõ],
a kincstári biztosra, az önkormányzati biztosra,”

3. §

(1) Az Ámr. 2. § 6. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
[6. fejezetet irányító szerv és annak vezetõje:]
„a) az I. fejezetnél az Országgyûlés Hivatala és annak gazdasági fõigazgatója, a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében
a Közbeszerzések Tanácsa és annak elnöke, a Költségvetési Tanács tekintetében a Költségvetési Tanács Titkársága és
a Költségvetési Tanács köztársasági elnök által jelölt tagja, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak elnöke, a 6–17. címek tekintetében a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”
(2) Az Ámr. 2. § 6. pont h)–s) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
[6. fejezetet irányító szerv és annak vezetõje:]
„h) a IX. fejezetnél a Belügyminisztérium és a belügyminiszter,
i) a X. fejezetnél a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Magyar
Szabadalmi Hivatal tekintetében a Magyar Szabadalmi Hivatal és annak elnöke, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
tekintetében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és annak elnöke, a 16. cím tekintetében a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
j) a XI. fejezetnél a Miniszterelnökség és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
k) a XII–XV. és a XVIII. fejezetnél a minisztérium és a miniszter,
l) a XVII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter, a Nemzeti Hírközlési Hatóság
tekintetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke, az Országos
Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak fõigazgatója, a Magyar Energia Hivatal
tekintetében a Magyar Energia Hivatal és annak elnöke,
m) a XIX. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és annak elnöke,
n) a XX. fejezetnél a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a nemzeti erõforrás miniszter, a 21–22. címek tekintetében
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
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o) a XXX. fejezetnél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
p) a XXXI. fejezetnél a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és annak elnöke,
q) a XXXIII. fejezetnél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
r) a XLI–XLII. fejezetnél a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
s) a XLIII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter,”
(3) Az Ámr. 2. § 14. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
[14. kezelõ szerv:]
„b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén: a fejezetet irányító szerv vagy – abban az esetben, ha a fejezeti kezelésû
elõirányzatok feletti rendelkezési jogokat és az azokkal kapcsolatos feladatokat jogszabály a 109. § (4)–(5) bekezdése
alapján középirányító szervre vagy kezelõ szervre ruházta át – a középirányító szerv, kezelõ szerv az átruházott
jogkörök és feladatok tekintetében,”
(4) Az Ámr. 2. § 18. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
[18. központi beruházás:]
„b) a központi költségvetésben a fejezeti kezelésû elõirányzatok vagy az intézményi címen a felhalmozási kiadások
között tervezett lakásépítés, lakástámogatás elõirányzata, amely a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó testületek,
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vám- és Pénzügyõrség szolgálati lakásainak létesítését – beleértve
a lakásvásárlást is –, vagy az állomány lakástámogatását foglalja magában;”
(5) Az Ámr. 2. § 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„20. köztartozás: e rendelet VII. fejezete alkalmazásában az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében, egyebekben az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 20. pontjában meghatározottak;”
4. §

Az Ámr. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésû elõirányzatok
a) kiadásait az Áht. 24. § (2) bekezdése szerinti elõirányzatok alkotják,
b) tárgyévi forrásai
ba) a támogatás, amely – a bb) pont szerinti eset kivételével – a központi költségvetésbõl, a társadalombiztosítási
költségvetési szervek részére a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi
társulás, a helyi kisebbségi, az országos kisebbségi önkormányzat költségvetésébõl származik,
bb) a támogatásértékû bevétel, amely az elkülönített állami pénzalapból, a ba) pontba nem tartozó esetben helyi
önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a társadalombiztosítási
költségvetési szervek részére a központi költségvetésbõl, az európai uniós forrásból finanszírozott programok
végrehajtására nyitott lebonyolítási vagy célelszámolási számlán lévõ pénzeszközbõl, a fejezeti kezelésû elõirányzat
bevételeként elszámolható összegbõl, a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén központi költségvetési fejezet
elõirányzatából származik,
bc) a közhatalmi bevétel, amely az igazgatási szolgáltatási díjnak, a felügyeleti díjnak, a pénzbüntetésnek, és
a bírságbevételnek a fizetési kötelezettséget elõíró jogszabályban meghatározott mértéke,
bd) az átvett pénzeszköz mint az államháztartáson kívülrõl származó olyan forrás, amely ellenében az átadó
államháztartáson kívüli szervezet, személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér,
az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, a költségvetési szervet vagy a központi, fejezeti kezelésû
elõirányzat kezelõ szervét számlaadási kötelezettség külön jogszabály alapján nem terheli,
be) a ba)–bd) és bf)–bg) pontokon kívüli jogcímeken keletkezõ egyéb mûködési és felhalmozási célú bevételek, így
különösen az eszközök értékesítése és a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti és lízingdíj bevételek,
az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek- és visszatérülések és
a pénzügyi mûveletek bevételei,
bf) vállalkozási bevétel, amely a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége során befolyó mûködési és felhalmozási
célú bevétel,
bg) az átvett maradvány, amely központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésû elõirányzat, valamint az államháztartás
nem központi költségvetési alrendszere maradványából származik,
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c) elõzõ évi (évekbeli) forrásai
ca) a pénzmaradvány és az elõirányzat-maradvány,
cb) a vállalkozási tevékenység maradványa.
(2) A központi kezelésû elõirányzatok kiadásaira és forrásaira az (1) bekezdés a) és ba)–be) pontjaiban foglalt
szabályokat kell alkalmazni. Az alapok kiadásairól és bevételeirõl külön törvények rendelkeznek.”
5. §

Az Ámr. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A költségvetési szervet gazdálkodási jogkörük alapján önállóan mûködõ vagy önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szervként kell besorolni.”

6. §

(1) Az Ámr. 10. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Áht. 88. § (2) bekezdése alapján költségvetési szerv létrehozásáról kezdeményezett kormány-elõterjesztést,
vagy az Áht. 89. § (1) bekezdése szerinti elõzetes egyetértés iránti kérelmet részletes indokolással és számításokkal is
alá kell támasztani. Az elõterjesztésben vagy – ha arról a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabály nem
rendelkezik – a kérelemben meg kell jelölni
a) a költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szerinti tervezett besorolását,
b) az ellátandó tevékenységgel kapcsolatos – általános és a költségvetési szerv tekintetében konkrétan érvényesülõ –
követelményeket, feltételeket (benne a szervezeti felépítést és a szükséges tárgyi feltételeket is), ezek tervezett
kiadásait, ezen belül az egyszeri, esetleges töredék évi, és folyamatos kiadási szükségletet létszám és kiemelt
elõirányzati bontásban,
c) a mûködés megindításának feladatait,
d) a b)–c) pontban foglaltak forrását kincstári költségvetés szintjén, önállóan mûködõ költségvetési szerv esetén
külön megjelölve azon önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv elõirányzatainak tervezett növekményét
is, amely az önállóan mûködõ költségvetési szerv egyes tevékenységeit a 16. § (1)–(3) bekezdése szerint ellátja.
(3) A költségvetési szerv alapításáról rendelkezõ jogszabálytervezet és az alapító okirat tervezete a (2) bekezdés
szerinti elõterjesztés, kérelem mellékletét képezi.
(4) A költségvetési szerv alapító okiratában meg kell jelölni az alapítói jogokkal felruházott irányító szervet.
Amennyiben az Áht. 93. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapítói jogok és az egyéb irányítási jogok gyakorlására
jogosult személye eltér, mindkét irányításra jogosultat meg kell jelölni az alapító okiratban. Ha a költségvetési
szervnek az Áht. 93. § (2) bekezdése szerint felügyeleti szerve van, abban az esetben ezt kell felügyeleti szerv
elnevezéssel megjelölni az okiratban.”
(2) Az Ámr. 10. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az alapító okiratban foglaltak, vagy jogszabály változása esetén az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat
mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.
Az egységes szerkezetû alapító okiratnak is meg kell felelnie az alapító okirat alaki kellékeinek.”

7. §

(1) Az Ámr. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A költségvetési szerv megszüntetését megelõzõen az irányító szervnek gondoskodnia kell]
„a) a közfeladat jövõbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, kivéve, ha a megszüntetésre
azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszûnt,”
(2) Az Ámr. 11. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a költségvetési szerven belüli szervezeti egységeket – így különösen a 20. § (2) bekezdés e) pontjában
foglaltakat – érintõ szervezeti intézkedés történik, vagy a költségvetési szerv által végzett tevékenységek módosulnak
– ha az Áht. 95. §-ában foglaltak nem valósulnak meg –, a költségvetési szerv alapító okiratát vagy szervezeti és
mûködési szabályzatát kell módosítani.
(7) Ahol jogszabály átszervezést, intézményátszervezést említ, azon akkor kell átalakítást érteni, ha az Áht. 95. §-ában
foglalt intézkedések is megvalósulnak.”

8. §

Az Ámr. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységét az államháztartási szakfeladatok rendje
(a továbbiakban: szakfeladatrend) szerint – szakfeladat számmal és megnevezéssel – kell besorolni.
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(2) A költségvetési szerv által ellátott feladatoknak, ezen belül a végzett tevékenységeknek az Áht. 92. § (1) bekezdése
szerinti elkülönítését, besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján, a (3)–(9) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell elvégezni.
(3) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket:
a) azokat az önálló szakfeladatot képezõ kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti
alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,
b) a költségvetési szerv (4) bekezdés szerint más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait,
c) a támogatási típusú szakfeladatokat,
d) a technikai szakfeladatokat, és
e) a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait.
(4) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek kiadásait, bevételeit azokon
a szakmai, (3) bekezdés szerinti, vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatokon kell elszámolni, amelyek
érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végzõ költségvetési szerv alapító
okiratában szerepelnek-e.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni
a) az olyan önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan mûködõ
költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,
b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott
költségvetési szerveinek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében, ha költségvetésükben az ellátott
költségvetési szervek mûködésére, üzemeltetésére szolgáló elõirányzat került meghatározásra, és
c) a támogatási célú szakfeladatok tekintetében.
(6) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett
alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeibõl származó bevételének fedeznie kell a végzett
tevékenységgel összefüggõ valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhetõ közvetett kiadásokat.
(7) A költségvetési szerv a (6) bekezdés szerinti alaptevékenységeit a szakmai alapfeladataitól elkülönülten tartja
nyilván és számolja el.
(8) A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve tekintetében az irányító szerv a (6)
és/vagy (7) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazása alól felmentést adhat.
(9) Támogatásból nem finanszírozható a vállalkozási tevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységébõl származó
bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggõ valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz
hozzárendelhetõ közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt.
(10) Az államháztartásért felelõs miniszter tájékoztatóban teszi közzé a (3) bekezdés a) és d) pontja szerint minõsülõ
szakfeladatok körét.”
9. §

Az Ámr. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A gazdasági vezetõnek a felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsõoktatásban
szerzett egyéb végzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi képesítéssel kell
rendelkeznie. A gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
(2) A költségvetési szervnél olyan gazdasági vezetõ alkalmazására, aki az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi
követelménynek nem felel meg, de rendelkezik a felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, akkor
van lehetõség, ha az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet) 45. § (1) bekezdése
szerinti feladatokat a gazdasági vezetõ irányítása alá tartozó, az (1) bekezdés szerinti számviteli képesítéssel és
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezõ személy látja el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelmények alól a gazdasági vezetõ részére felmentés adható, ha
a) a kinevezéskor vagy megbízáskor költségvetési szervnél legalább ötéves gazdasági vezetõi gyakorlattal
rendelkezik, és az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ végzettség vagy képesítés megszerzéséhez a tanulmányait
már megkezdte, vagy
b) az adott költségvetési szervnél foglalkoztatott gazdasági vezetõ 2011. január 1-jén legalább ötéves gazdasági
vezetõi gyakorlattal rendelkezik, és
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ba) ez idõpontban a végzettség vagy képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányait megkezdte, vagy
bb) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2016. január 1-jét megelõzõen betölti.
(4) A 17. § (4) bekezdésének szabályai szerint mûködõ önkormányzati hivatal esetén az (1) bekezdés szerinti
végzettségi és képesítési követelményeket akkor nem kell alkalmazni, ha az önkormányzati hivatal állományában van
olyan személy, aki a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepel az Szt. 151. §
(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
(5) A községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén a gazdasági vezetõ
tekintetében a 19. § (1) bekezdésében foglalt követelmények alkalmazandók.”
10. §

Az Ámr. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettségek ellenjegyzése esetén
a jegyzõre nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt elõírásokat. Ha az ellenjegyzõi jogkört a jegyzõ által kijelölt,
az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselõ gyakorolja, a kijelölt köztisztviselõnek meg kell felelnie
az (1) bekezdésben foglalt képesítési elõírásoknak.”

11. §

Az Ámr. 26. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az államháztartásért felelõs miniszter tájékoztatója
26. § Az államháztartásért felelõs miniszter tájékoztatót (a továbbiakban: tervezési körirat) ad ki a költségvetési
irányelvek és a Kormány határozata alapján
a) a költségvetési tervezés egyes munkaszakaszai szerinti feladatokról,
b) a tervezés során érvényesítendõ követelményekrõl és elõfeltételekrõl,
c) az általános és ágazati prioritásokról, az összehangolási feladatokról,
d) a tervezéshez használt dokumentumokról és az elõírt adatszolgáltatások teljesítésének módjáról.”
12. §

Az Ámr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szervek költségvetési javaslata alapelõirányzatból és elõirányzati többletbõl áll.”

13. §

Az Ámr. 29. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési javaslat a 27. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt értékekkel összhangban, az alapelõirányzaton
felül kiadási és bevételi többletet, többlettámogatást akkor tartalmazhat, ha azt az irányító szerv által elõzetesen
jóváhagyott, jogszabályon vagy egyéb kötelezõ elõíráson alapuló többletfeladat indokolja, vagy a közfeladat-ellátás
színvonalának tartására, emelésére szükséges.”

14. §

Az Ámr. 32. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fejezeti költségvetési javaslatok véglegesítése során – szükség szerint a 30. § (3) bekezdése szerinti módosítási
javaslatok kidolgozásával együtt – dönteni kell
a) az elõterjesztett elõirányzati többlet biztosításáról,
b) a nem ellátható feladat ellátásának átmeneti felfüggesztésérõl, megszüntetésérõl, vagy
c) a szükséges forrásoknak a feladat ellátásához szükséges összegû átcsoportosításáról, ha az átcsoportosítás nélkül
a feladat ellátása másképp nem biztosítható.”

15. §

Az Ámr. 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:]
„a) az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelõs miniszternek
az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fõbb jogcím-csoportonkénti
részletezettségben,”

16. §

Az Ámr. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § (1) A központi költségvetési szervek elemi költségvetést készítenek. Az önállóan mûködõ és az önállóan mûködõ
és gazdálkodó központi költségvetési szerv elemi költségvetése magában foglalja
a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt elõirányzatokon belül tételenként és szakfeladatrend szerinti
tevékenységenként részletezve,
b) a költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának összetételét,
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c) a szakfeladatrend szerinti mutatók állományát és értékeit.
(2) Az elemi költségvetéshez kapcsolódóan el kell készíteni az abban foglaltakat alátámasztó számításokat és azok
indokolását, amelyek alapján ellenõrizhetõ annak megalapozottsága, végrehajthatósága, és az irányító szerv dönt
az elemi költségvetés jóváhagyásáról.
(3) Amennyiben az önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv a 16. § (1) bekezdése szerinti
kijelölés alapján más önállóan mûködõ központi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait is ellátja, az önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetését – a saját költségvetése elõirányzatait tartalmazó
elemi költségvetésen felül – el kell készíteni az önállóan mûködõ költségvetési szerv elemi költségvetésével
összevontan is.
(4) A fejezetet irányító szervi jogosítványokkal felruházott központi költségvetési szerv elemi költségvetésére
a központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szervezeten belül az elemi költségvetés
összeállításának, egyeztetésének rendjét, annak jóváhagyását belsõ szabályzatban kell rögzíteni.
(5) A központi költségvetési szerv az elemi költségvetést – a (3) bekezdés szerinti esetben költségvetési szervenként
külön, valamint az összevont elemi költségvetést is – a fejezetet irányító szervnek – a gazdasági szervezettel nem
rendelkezõ költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szerv útján – küldi meg az irányító szerv által meghatározott idõpontig. A megküldött elemi
költségvetéseket a fejezetet irányító szerv felülvizsgálja és dönt azok jóváhagyásáról. A jóváhagyott elemi
költségvetéseket a fejezetet irányító szerv feldolgozza és – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik –
a tárgyév február 28-áig – év közben alapított költségvetési szerv esetén a kincstári költségvetés megállapítását követõ
negyvenöt napon belül – az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint a Kincstárhoz nyújtja
be.”
17. §

Az Ámr. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi kezelésû elõirányzat elemi költségvetését a fejezetet irányító szerv készíti el és – ha a költségvetési
törvény másként nem rendelkezik – február 28-áig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a Kincstárhoz nyújtja be
az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint.”

18. §

Az Ámr. 49. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fejezetet irányító szerv a benyújtott elemi költségvetést felülvizsgálja, dönt annak jóváhagyásáról, majd
a jóváhagyott elemi költségvetést tárgyév február 15-éig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a Kincstárhoz
benyújtja az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint.”

19. §

Az Ámr. 50. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ONYF és az OEP a központi hivatali szerv, az igazgatási szervei, és az általuk kezelt társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai összeállított, feldolgozott és jóváhagyott elemi költségvetéseit a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz
és a Kincstárhoz nyújtja be a tárgyév február 28-áig az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében foglaltak
szerint.”

20. §

Az Ámr. 51. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat által irányított önállóan mûködõ költségvetési szerv költségvetésének elõirányzatait a helyi
önkormányzat által a 16. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak alapján a pénzügyi, gazdasági feladatai ellátására kijelölt
költségvetési szerv elemi költségvetése tartalmazza. Amennyiben az önállóan mûködõ költségvetési szerv pénzügyi,
gazdasági feladatait más irányító szerv alá tartozó önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv látja el,
költségvetése az irányító helyi önkormányzat elemi költségvetésében szerepel.”

21. §

Az Ámr. 57. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról – az államháztartásért felelõs miniszter önállóan,
vagy az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szerv vezetõjének együttesen benyújtott
elõterjesztése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezetet irányító szerv vezetõjének az elõterjesztésben
nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtást megelõzõen elvégzett felülvizsgálat alapján a fejezet költségvetésében
az igényelt feladat ellátására felhasználható szabad elõirányzat, pénzeszköz nem áll rendelkezésre, és az összeget
visszatérítési kötelezettséggel igényli-e.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

22497

(2) Visszatérítési kötelezettséggel igényelt összeg esetében az elõterjesztésben meg kell jelölni a visszafizetés
tervezett idõpontját.
(3) Az elõterjesztés és a határozat mellékletében az általános tartalék elõirányzatának azonos összegû csökkentése
mellett fel kell tüntetni
a) a felhasználás jogcímét és az elszámolás idõpontját,
b) a felhasználó fejezetet, költségvetési címet, alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet, elõirányzat-csoportot, kiemelt
elõirányzatot,
c) az elõirányzat egyszeri vagy tartós jellegét, összegét,
d) az esetleges visszafizetési kötelezettséget és a visszafizetés idõpontját,
e) a következõ évekre áthúzódó kötelezettségvállalást,
f) az elõirányzat-teljesítés, az elõirányzat-felhasználás módját,
továbbá az elõterjesztésben tájékoztatni kell a Kormányt az általános tartalék szabad elõirányzatának összegérõl.”
22. §

Az Ámr. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik a központi költségvetési szerv irányító szerve év közben – egyszeri vagy
tartós jelleggel –
a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek javára, és címen belül
a költségvetési szervek között átcsoportosítást hajthat végre,
b) a költségvetési szerv elõirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat végre a fejezeti kezelésû elõirányzatok javára, ha
a mûködési költségvetés elõirányzatain megtakarítás keletkezik,
c) a Kormány döntése vagy a fejezetet irányító szervek között kötött megállapodás alapján átcsoportosított összeggel
a kiadási és az ahhoz kapcsolódó támogatási elõirányzatokat megnövelheti,
d) a bevételek elmaradása esetén – az elmaradás okainak értékelése alapján – a kiadások és a bevételek elõirányzatát
a támogatási elõirányzat egyidejû változtatásával vagy változtatása nélkül csökkentheti,
e) az idõarányos és teljesítményarányos finanszírozású kiadási elõirányzatok között, a forrást biztosító támogatási
elõirányzatok összegét megváltoztató elõirányzat-átcsoportosítást hajthat végre,
f) a jóváhagyott elõirányzatok felhasználását – ha azokat bizonyos feltételhez kötötte – indokolt esetben, az Áht.
100/F. §-ában foglaltakra is figyelemmel év közben idõszakosan korlátozhatja vagy saját rendelkezésébe vonhatja,
amirõl a költségvetési szervét és a Kincstárt egyidejûleg értesíti,
g) az Áht. 100/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elõirányzat-átcsoportosítást hajthat végre,
h) az Áht. 100/B. § (1) bekezdése és e rendelet 59/A. §-a alapján felhasználásra engedélyezett többletbevétellel
a bevételi és a hozzá kapcsolódó kiadási elõirányzatokat megnövelheti.
(2) A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem
tartozó szervek és testületek esetében az Áht. 39. § (5) bekezdésében foglalt elõirányzat-átcsoportosítási jogokat
a fejezetet irányító szerv vezetõje gyakorolja.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti átcsoportosításhoz a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervnek
abban az esetben kell az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes engedélyét kérnie, ha a tárgyévben
az elõirányzat-átcsoportosítás során csökkenteni tervezett elõirányzat-csoportból addig átcsoportosított
elõirányzatok összevont összege meghaladja, vagy az átcsoportosítás végrehajtásával meghaladná az adott
elõirányzat-csoport eredeti kiadási elõirányzata fõösszegének 10%-át.
(4) A fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv elõirányzatát nem csökkentheti a miniszter
által adományozott kitüntetések, elismerések, és az irányító szerv jutalmazási vagy más teljesítményösztönzési célú
kifizetései pénzügyi fedezetének biztosítása céljából.”

23. §

Az Ámr. a következõ 59/A. §-sal és azt megelõzõen új címmel egészül ki:

„A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésû elõirányzatok többletbevételének felhasználása
59/A. § (1) Az Áht. 100/B. § (1) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi
elõirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv
és a fejezeti kezelésû elõirányzat mûködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl tétellel csökkentett
intézményi mûködési bevételek és a beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl és a felújítási célú
pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrõl tételekkel csökkentett felhalmozási és tõke jellegû bevételek elemi
költségvetésben megtervezett eredeti – az 58. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a csökkentett módosított –
elõirányzatának együttes összegén felül pénzügyileg teljesült összeg.
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(2) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv és fejezeti kezelésû
elõirányzat esetén az államháztartásért felelõs miniszter engedélyével használható fel a többletbevételnek az eredeti
– az 58. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a csökkentett módosított – bevételi elõirányzat 30%-át, de legalább
50 millió forintot meghaladó része.
(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv a többletbevétel felhasználására
irányuló kérelmet az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározottak figyelembevételével
az irányító szervhez nyújtja be. A fejezeti kezelésû elõirányzat (2) bekezdés szerinti hányadot vagy összeget el nem érõ
többletbevételének felhasználására abban az esetben kell az irányító szerv engedélyét kérni, ha a fejezeti kezelésû
elõirányzat kezelõ szerve nem azonos a fejezetet irányító szervvel. Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ
szerve a fejezetet irányító szerv, a bevételi elõirányzat növelésére irányító szervi hatáskörben kiadott intézkedést
az engedély megadásának kell tekinteni.
(4) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezet irányító szerve a (3) bekezdés alapján beérkezett
kérelmekrõl dönt vagy – ha a többletbevétel a (2) bekezdés szerinti értékhatárt meghaladta és a többletbevétel
felhasználásával egyetért – azokat az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott módon és
gyakorisággal jóváhagyásra továbbítja az államháztartásért felelõs miniszternek.
(5) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó központi, a köztestületi és az önkormányzati költségvetési
szerv többletbevétele jóváhagyásának rendjét az irányító szerv határozza meg.
(6) Az irányító szerv vagy az államháztartásért felelõs miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv,
fejezeti kezelésû elõirányzat bevételi elõirányzatait nem lehet módosítani. A felhasználásra nem engedélyezett
összeget a döntés közlésétõl számított öt napon belül a központi költségvetésnek – önkormányzati költségvetési szerv
esetén az irányító szerv által megjelölt számlára – be kell fizetni.”
24. §

Az Ámr. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„60. § (1) A költségvetési szerv saját elõirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv és a Kincstár egyidejû
tájékoztatása mellett – kiadási és bevételi elõirányzatának fõ összegét, a kiemelt elõirányzatokat és azokon belül
a megfelelõ tételek elõirányzatait a kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványából – az Áht. 24/B. §
(6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –, és vállalkozási tartalékából megemelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem
a következõ években nem járhat.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások egyes tételein megtervezett elõirányzatok között saját hatáskörben
átcsoportosítást hajthat végre azon elõirányzatok kivételével, amelyek mértéke e rendeletben foglaltak alapján nem
növelhetõ. Az átcsoportosítás a törvényi kötelezettségen alapuló juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
(4) A munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzata – a személyi juttatások elõirányzata átcsoportosításával összefüggõ
esetek kivételével – csak abban az esetben csökkenthetõ, ha a központi költségvetési szerv éves fizetési
kötelezettségének – ideértve a korábban keletkezett, és a tárgyévre átütemezett köztartozásokat is – eleget tud tenni,
és errõl az elõirányzat-átcsoportosítás benyújtásával egyidejûleg a Kincstárnak nyilatkozik.
(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben a dologi kiadások kiemelt elõirányzatán belül maradva az egyes tételek
elõirányzataitól azok megváltoztatása nélkül eltérhet, az Áht. 100/A. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásra is
figyelemmel. A szolgáltatási kiadások, az adók és egyéb befizetési kötelezettségek tételek elõirányzatai körében
elõirányzat-átcsoportosítás akkor kezdeményezhetõ, vagy azok akkor használhatók fel a tervezettõl eltérõen, ha
a költségvetési szerv ezen fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni.”

25. §

(1) Az Ámr. 62. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az államháztartásért felelõs miniszter az önkormányzatokért felelõs
miniszterrel és az átcsoportosításban érintett miniszterrel egyetértésben intézkedik az elõirányzatok módosításáról.
A módosított elõirányzatról a Belügyminisztérium a helyi önkormányzatot harminc napon belül értesíti.
(3) Az Igazgatóság az Áht. 64. § (4) bekezdés b) pontja és az Áht. 64/A. § (7) bekezdése alapján felmerült körülményrõl
az önkormányzatot értesíti. Amennyiben az Áht. 64. § (4) bekezdés b) pontja szerinti körülményrõl az önkormányzat
szerez tudomást, akkor azt – a körülmény bekövetkezésének igazolásával együtt – az önkormányzat írásban bejelenti
az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság az önkormányzat bejelentését felülvizsgálva azt tizenöt napon belül visszaigazolja.
A Kincstár ezt követõen a szükségessé váló többletfinanszírozásról értesíti a Belügyminisztériumot. Az elmaradt
normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az idõarányos részét, valamint – igényjogosultság esetén – a kamatot
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egy összegben, a fennmaradó támogatási részt pedig havi egyenlõ részletekben utalja a Belügyminisztérium
utalványozása alapján a Kincstár a következõ hónaptól kezdõdõen – a nettó finanszírozás keretében.”
(2) Az Ámr. 62. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az Áht. 64/B. § (1) bekezdésében meghatározott lemondás esetén az önkormányzat az Igazgatóság útján
kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az elõirányzat módosítását, és egyidejûleg megküldi az Igazgatóságnak
– a nettó finanszírozás keretében folyósított központi költségvetési források kivételével – a visszafizetés teljesítésérõl
szóló pénzügyi szolgáltatói igazolást. A Belügyminisztérium a legkésõbb a tárgyév november 30-áig beérkezõ
elõirányzat-módosítási kezdeményezéssel, valamint az Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határozattal
összefüggõ tárgyévi elõirányzat-módosítást harminc napon belül – a Kincstár tájékoztatása mellett – ügyiratban
igazolja vissza. A tárgyév november 30-a után a Belügyminisztériumhoz beérkezõ kezdeményezésekben,
határozatokban rögzített elõirányzat-változást az önkormányzat az Áht. 80. §-ában elõírt év végi költségvetési
beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Errõl az Igazgatóság az önkormányzatot értesíti. Az Áht. 63. §
(3) bekezdése alapján nettó módon folyósított központi költségvetési támogatások esetében a lemondással érintett
összeg visszavonása a nettó finanszírozás keretében történik.
(9) A kincstári számla javára tárgyévben visszafizetett összegekrõl a Kincstár az összeg igénybevételének éve szerint,
jogcímenként csoportosítva, önkormányzatonként, havonta, minden hónap 20-áig a Belügyminisztériumot értesíti.
Az önkormányzat az általa tévesen átutalt összeg visszautalását igényelheti a területileg illetékes Igazgatóság útján
a Kincstártól.
(10) A helyi önkormányzatokra vonatkozó fejezet által végrehajtott elõirányzat-módosításról a Belügyminisztérium
vezet nyilvántartást, és errõl a Nemzetgazdasági Minisztérium egyidejû tájékoztatása mellett az államháztartásért
felelõs miniszter rendeletében elõírt módon értesíti a Kincstárt.”
26. §

Az Ámr. 71. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén
az elõirányzatok megváltoztatásának bejelentéséhez az irányító szerv köteles a Kincstárhoz eljuttatni
az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott elõirányzat-finanszírozási tervet.”

27. §

(1) Az Ámr. 72. § (3)–(13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Kötelezettségvállalásra – jogszabályban meghatározott kivétellel –
a) a költségvetési szerv,
b) a központi és a fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve, az alapok esetén a fejezetet irányító szerv vagy
a kötelezettségvállalásra törvényi rendelkezés alapján jogosult más szerv,
c) a helyi önkormányzat, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a helyi önkormányzatok jogi
személyiségû társulása, a helyi vagy az országos kisebbségi önkormányzat
(az a)–c) pont e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezettséget vállaló szerv) nevében az a)–b) pont
szerinti esetben a szerv vezetõje, vagy az általa írásban felhatalmazott, a (4)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével
a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy, a c) pont szerinti esetben a (8)–(12) bekezdésben
meghatározott személy (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kötelezettségvállaló) írásban jogosult.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény 18. § (1) bekezdés
b)–c) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott szervek vezetõit is a kötelezettséget vállaló szerv vezetõjének kell
tekinteni a számukra biztosított elõirányzatok terhére vállalható kötelezettségek tekintetében.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés b)–c) pontjában, (3) és (4) bekezdésében meghatározott szervek vezetõit is a kötelezettséget vállaló
szerv vezetõjének kell tekinteni a számukra biztosított elõirányzatok terhére vállalható kötelezettségek tekintetében.
(6) Az Országgyûlés által megválasztott személyek a tisztségük ellátásával összefüggõ feladatok tekintetében,
az 1990. évi LVI. törvény 5. § (2) bekezdésében megjelölt személyek az ott meghatározott keret tekintetében
jogosultak kötelezettségvállalásra. A külön törvény alapján biztosított mûködési keret felett az országgyûlési
képviselõcsoportok rendelkezési jogosultsággal bírnak, az országgyûlési képviselõcsoportok vezetõit
a kötelezettséget vállaló szerv vezetõjének kell tekinteni a számukra biztosított elõirányzatok terhére vállalható
kötelezettségek tekintetében.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott normatív jellegû (mérlegelést nem igénylõ) támogatások esetében
a kötelezettséget vállaló szerv vezetõje a közremûködõ szervezet alkalmazásában álló személyt is felhatalmazhat

22500

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

írásban a kötelezettség vállalására. A felhatalmazásban a kötelezettségvállalás összeghatárát keretjelleggel meg kell
határozni.
(8) A helyi önkormányzat nevében az önkormányzati hivatal költségvetési elõirányzatai terhére – a körjegyzõség
kivételével és a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott
személy vállalhat kötelezettséget. A körjegyzõséghez tartozó önkormányzat nevében a polgármester vagy az általa
írásban felhatalmazott személy az önkormányzat költségvetésében a költségvetési szervein kívüli elõirányzat terhére
vállalhat kötelezettséget.
(9) Törvény vagy kormányrendelet alapján a jegyzõ döntési hatáskörébe utalt feladatok elõirányzatai, valamint
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi elõkészítésére,
lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyzõ jogosult.
(10) A helyi kisebbségi önkormányzat nevében kötelezettséget az Áht. 74/A. §-ában meghatározott személy vállalhat.
(11) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása nevében kötelezettséget az Áht. 74/B. §-ában
meghatározott személy, a helyi önkormányzatok jogi személyiségû társulásainak nevében kötelezettséget – ide nem
értve a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek elõirányzatait – a társulási tanács elnöke vagy az általa
írásban felhatalmazott, a megállapodásban megjelölt személy vállalhat.
(12) Az országos kisebbségi önkormányzat nevében az önkormányzat elnöke, az országos kisebbségi önkormányzat
hivatala nevében – közgyûlési felhatalmazás alapján – a hivatal vezetõje vállalhat kötelezettséget. Az országos
kisebbségi önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejû
betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén az országos kisebbségi önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatában meghatározottak szerint a közgyûlés összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag jogosult.
(13) Törvény vagy e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában nem szükséges elõzetesen az írásbeli
kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amelyek
a) gazdasági eseményenként a százezer forintot nem érik el,
b) pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy
c) összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét jogszabály,
nemzetközi szervezetben való tagsági viszony, vagy jogerõs, illetve fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható
bírósági, hatósági döntés teljes körûen meghatározza, így különösen a normatív és normatív jellegû hozzájárulások,
nemzetközi kötelezettséggel kapcsolatos hozzájárulások, kártalanítási, kártérítési és megtérítési kötelezettségek,
a csõd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díjak, valamint az adományozott díjakhoz,
kitüntetésekhez kapcsolódó pénzbeli juttatások esetén.”
(2) Az Ámr. 72. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A (13) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokra e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesítésére
(érvényesítés, utalványozás, az utalvány ellenjegyzése) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell.
Az elõzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylõ kifizetések rendjét a kötelezettséget vállaló szerv belsõ
szabályzatában rögzíti.”
28. §

(1) Az Ámr. 74. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kötelezettségvállalás – külön jogszabályban meghatározott és a 72. § (13) bekezdése szerinti kivétellel –
kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. Az ellenjegyzést az ellenjegyzés dátumának és az ellenjegyzés tényére
történõ utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.”
(2) Az Ámr. 74. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]
„b) gazdasági szervezettel nem rendelkezõ költségvetési szerv esetén a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt
személy,”
[írásban jogosult.]
(3) Az Ámr. 74. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]
„d) a 72. § (6) bekezdése szerinti mûködési keret terhére vállalt kötelezettség esetén az országgyûlési
képviselõcsoportnál gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó személy, vagy az általa írásban kijelölt személy,”
[írásban jogosult.]
(4) Az Ámr. 74. § (2) bekezdés g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]
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„g) helyi kisebbségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén az Áht. 66. §-a szerinti megállapodás alapján
a helyi önkormányzat jegyzõje, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselõ,
vagy az Áht. 74/A. § (3) bekezdése szerinti megbízással a helyi kisebbségi önkormányzat testületének tagja,
h) törvény vagy kormányrendelet alapján a jegyzõ döntési hatáskörébe utalt feladatok elõirányzatai, valamint
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi elõkészítésére,
lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyzõ által írásban kijelölt,
az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselõ,”
[írásban jogosult.]
(5) Az Ámr. 74. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a kötelezettséget vállaló szervhez kincstári, vagy önkormányzati biztost jelöltek ki, a kötelezettségvállaláshoz –
a kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ aláírása mellett – a biztos külön ellenjegyzése is szükséges. Ha
a kötelezettséget vállaló szervhez költségvetési (fõ)felügyelõ került kirendelésre, a kötelezettségvállalás
ellenjegyzõjének meg kell gyõzõdnie arról, hogy a költségvetési (fõ)felügyelõ az elõzetes véleményezési jogát
gyakorolhatta-e, ennek során az intézkedés végrehajtásának felfüggesztését nem javasolta. A kötelezettségvállalás
ellenjegyzésére mindaddig nem kerülhet sor, míg az intézkedés véleményezésére nem biztosítottak lehetõséget, vagy
a költségvetési (fõ)felügyelõ az intézkedés felfüggesztésére vonatkozó javaslatát fenntartja és az Áht. 46/A. §
(7) bekezdése szerinti egyeztetés nem történt meg.”
29. §

Az Ámr. 75. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a (2) bekezdés szerint a kötelezettségvállalás értékeként
meghatározott összegbõl a tárgyévet, valamint az azt követõ három évet terhelõ összegeket kell összevetni a tárgyévi
költségvetés elõirányzatait, valamint – amennyiben az ismert – az azt követõ évek költségvetési keretszámait
az összevetés idõpontjáig ismert adatok alapján terhelõ kötelezettségek mértékével. A kötelezettségvállalás – az Áht.
12/A. § (6) bekezdésében, 13/B. § (2) bekezdésében és a Kbt. 48. § (3) bekezdésében meghatározott eset, továbbá
az európai uniós forrásból utófinanszírozással biztosított támogatások kivételével – a fedezet rendelkezésre állásának
hiányában tiltott, amennyiben a tárgyévben, valamint az ismert költségvetési keretszámok alapján a tárgyévet követõ
években a szükséges mértékû szabad elõirányzat nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában nem szükséges a kötelezettségvállalások (2)–(3) bekezdés szerinti
vizsgálata a 72. § (13) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások esetében. Ezekben az esetekben a teljesített
kifizetésekkel egyidejûleg kell a kötelezettségvállalást az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba felvenni, és
az elõirányzat szabad keretét a kifizetés összegével csökkenteni. A kötelezettségvállalást a kifizetést elrendelõ belsõ
intézkedés dokumentuma tanúsítja.”

30. §

Az Ámr. 76. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy
a kötelezettségvállalások elõre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – helyi önkormányzat nevében vállalt
kötelezettség esetén a jegyzõ, más kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.”

31. §

Az Ámr. 77. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az érvényesítésre jogosult személyekre, valamint azok kijelölésére – az (5) bekezdésben foglalt kiegészítéssel –
a 74. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

32. §

(1) Az Ámr. 78. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az utalványozásra jogosult személyekre, valamint azok kijelölésére – jogszabályban meghatározott kivétellel –
a 72. § (3)–(12) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány
alapján történik. A bevételek utalványozására – ha az utalványozás a (4) bekezdésre figyelemmel szükséges, és
a kötelezettséget vállaló szerv a 76. § (2) bekezdése alapján elõírta a szakmai teljesítés igazolását – a szakmai teljesítés
igazolását követõen kerülhet sor.”
(2) Az Ámr. 78. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem kell külön utalványozni
a) a termék értékesítésébõl, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerûsített számla, számlát helyettesítõ okirat,
készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
b) a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és bevételeit,
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c) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások külön jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történõ
kifizetését, és
d) a fedezetkezelõi számláról, valamint – a fedezetkezelõi számlára történõ átutalás esetén – az építtetõi
fedezetbiztosítási számláról történõ kifizetéseket.”
33. §

Az Ámr. 79. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kötelezettséget vállaló szervhez kincstári, vagy önkormányzati biztost jelöltek ki, az utalványozás –
az utalványozó és annak ellenjegyzésére jogosult személy aláírása mellett – a biztos külön ellenjegyzését követõen
hajtható végre.”

34. §

Az Ámr. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„86. § (1) Az Áht. 100/E. §-a alapján a központi költségvetési szerv költségvetésében jutalmazásra (prémium címén
teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) megtervezhetõ elõirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások
elõirányzatának legfeljebb 8%-a.
(2) Helyi önkormányzati, helyi és országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv az irányító szerv
költségvetési rendeletében (határozatában), köztestületi költségvetési szerv az irányító szerv által meghatározott
mértékû jutalmat tervezhet.
(3) A köztisztviselõk jogállásáról és a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
alkalmazottakat foglalkoztató költségvetési szerveknél céljuttatás címén tervezhetõ elõirányzat a Kormány vagy
miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervnél az eredeti rendszeres személyi
juttatások elõirányzatára vetítve a 10%-os, önkormányzati költségvetési szervnél az önkormányzat költségvetési
rendeletében meghatározott mértéket nem haladhatja meg.
(4) A költségvetési szerv a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti
kereset-kiegészítés fedezetére a költségvetési törvényben meghatározott – a keresetbe tartozó juttatások elõzõ évi
bázis elõirányzatára vetített – mértéket tervezhet.”

35. §

Az Ámr. 90. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Áht. 100/E. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén
teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethetõ együttes összeg – beleértve a jutalom elõirányzatának és
a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is – központi költségvetési szervnél az eredeti rendszeres
személyi juttatások elõirányzatának 12%-át, önkormányzati költségvetési szervnél az önkormányzat rendeletében
meghatározott hányadot nem haladhatja meg.”

36. §

Az Ámr. 93. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeinek együttes összege egymást követõ
két évben meghaladja a ténylegesen teljesített – a költségvetési támogatást is magában foglaló – összbevétel
egyharmadát, és a vállalkozás tartós fenntartására, bõvítésére lehetõség látszik, az alapító – központi költségvetési
szerv az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – dönt a költségvetési szervként való továbbmûködésrõl és
a vállalkozási tevékenység korlátozásáról, vagy a vállalkozási tevékenységet folytató szervezeti egységek
leválasztásáról.”

37. §

(1) Az Ámr. 95. § (1) bekezdés nyitó felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Áht. 100/D. §-ában foglaltakkal összefüggésben a központi költségvetési szerv abban az esetben köteles
az irányító szerv vagy az államháztartásért felelõs miniszter engedélyét kérni, ha a kötelezettségvállalás összegének”
(2) Az Ámr. 95. § (2) bekezdés nyitó felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem szükséges az államháztartásért felelõs miniszter vagy az irányító szerv engedélyét kérni”

38. §

Az Ámr. 96. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Áht. 12/A. § (6) és (8) bekezdése szerinti esetben a költségvetési szerv a Kormány engedélyét az irányító szerv
útján kéri. A kormány-elõterjesztéshez csatolni kell a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás tervezetét,
a szerzõdéstervezetet, és a közbeszerzési dokumentáció tervezetének egyéb lényeges dokumentumait.”
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39. §

Az Ámr. 108. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok közül
a) a központi beruházásokra, beleértve a lakásépítés és a lakástámogatás elõirányzatait is,
b) a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel azon fejezeti kezelésû elõirányzatokra, melyek esetében
a felhalmozási költségvetés eredeti – az év közben megállapított új fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében
a módosított – elõirányzata meghaladja a százmillió forintot,
c) az átmeneti támogatásból, TEN-T-bõl, szolidaritási programokból finanszírozott támogatással megvalósuló
programokra,
d) a 2004–2006. programozási idõszakban a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló programokra a külön
jogszabályokban foglaltak figyelembevételével,
e) a nemzetközi fejlesztési intézmények (Világbank, Európai Beruházási Bank stb.) pénzeszközeibõl (hitel és vissza
nem térítendõ támogatás), vagy nemzetközi egyezmény alapján Magyarországnak nyújtott segélybõl megvalósuló
feladatok lebonyolítására az államháztartásért felelõs miniszter döntése alapján,
f) a megelõzõ évben feladatfinanszírozási körbe vont, az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében foglaltak
szerint még nem lezárt elõirányzatokra,
g) a fejezetet irányító szerv által kezdeményezett egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatokra
a feladatfinanszírozási körbe vont elõirányzatok felhasználásának az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében
megállapított szabályait kell alkalmazni.”

40. §

Az Ámr. 109. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program, 4. JEREMIE-típusú
pénzügyi eszközök jogcím, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi
Operatív Program 1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése jogcím terhére megvalósuló
1.3. intézkedés tekintetében jelen fejezet elõírásait nem kell alkalmazni.
(3) A 7. számú mellékletben megjelölt elõirányzatok, részelõirányzatok, felhasználási jogcímek (a továbbiakban
együtt: azonos célú elõirányzatok) felhasználása során – az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások
felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás elõirányzatai kivételével, a Területi Együttmûködés
elõirányzatra külön jogszabályokban meghatározott eltérésekkel – a 110–136. §-ok rendelkezéseit a 137–153. §-ban
foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

41. §

(1) Az Ámr. 113. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerzõdés megkötéséhez a kedvezményezettnek
a támogatóhoz be kell nyújtania a (2)–(3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a (4)–(6) bekezdésben
foglalt szabályok figyelembevételével. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a (2) bekezdés
c) pontja szerinti nyilatkozat esetén a támogatási döntés meghozatalának, egyéb nyilatkozatok, dokumentumok
esetén a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerzõdés megkötésének napja. Támogatási szerzõdés
alkalmazása esetén nem szükséges a (2) bekezdés a)–b) és d)–h) pontja szerinti nyilatkozatok benyújtása, ha
a kedvezményezett a nyilatkozatokat a támogatási szerzõdés szövegébe foglalva teszi meg.
(2) A kedvezményezettõl írásbeli nyilatkozatot kell kérni
a) a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és
hitelességérõl, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejûleg mikor és hol
nyújtott be,
b) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
c) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataihoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl függetlenül – a jogszabályban
meghatározott jogosultak, és a 122. § (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevõszék,
a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegû támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,
d) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, és
az Áht. 15. § (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet adatait
rendelkezésre bocsátja,
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e) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésbõl nyújtott támogatás esetén annak 14. §-ában foglaltakról,
f) a 121. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a 127. §
(1)–(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét
és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,
g) a támogató által elõírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésõbb a 119. § (3) bekezdése
szerinti idõpontig,
h) arról, hogy a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.”
(2) Az Ámr. 113. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Külföldi kedvezményezett esetén – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a (2) bekezdés d) és
h) pontja a magyarországi munkaügyi kapcsolatok és forgalmi adó tekintetében alkalmazandóak, a b) pontban
meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás a kedvezményezett személyes jogának szabályai alapján
értelmezendõ.”
42. §

(1) Az Ámr. 114. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Nem adható ki támogatói okirat és nem köthetõ támogatási szerzõdés azzal, aki]
„e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, ha jogszabály, a pályázati felhívás, vagy a támogató úgy
rendelkezett, hogy a támogatási igény benyújtásának feltétele a támogatás igénylõjének köztartozás-mentessége,”
(2) Az Ámr. 114. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a támogató a költségvetésbõl nyújtott támogatás feltételeként elõírja, hogy a támogatás igénylõjének
meghatározott nagyságrendû saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthetõ saját forrásnak az államháztartás
alrendszereitõl kapott támogatás, kivéve a támogatást igénylõ költségvetési szervnek vagy irányító szervének
költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget, továbbá az EU Önerõ Alapból és a Kbt. 22. § (1) bekezdése
alapján ajánlatkérõnek minõsülõ szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek
megvalósításához nyújtott önerõ támogatást.”

43. §

Az Ámr. 117. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[117. § Nem adható ki támogatói okirat és nem köthetõ támogatási szerzõdés, ha az a következõ évek elõirányzatai terhére
jelent kötelezettségvállalást, és]
„a) a Munkaerõpiaci Alap, az európai uniós források elõirányzatai, a Kormány által egyedileg jóváhagyott fejlesztési
programok, valamint az állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatására szolgáló elõirányzat
kivételével a költségvetési törvényben megjelölt azon elõirányzatokat terhelné, amelyek elõirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül is túlteljesíthetõek,”

44. §

Az Ámr. 119. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben rendelkezni kell a visszafizetési kötelezettséggel kapott
költségvetésbõl nyújtott támogatás és a támogatói okirat visszavonása, a támogatási szerzõdés felmondása, vagy
az attól történõ elállás esetén visszafizetendõ költségvetésbõl nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékairól.
A támogató ettõl az utófinanszírozással biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatás természetes személy
kedvezményezettje, az elõleg igénybevételére nem jogosult és egyösszegû utófinanszírozással biztosított
költségvetésbõl nyújtott támogatás kedvezményezettje, és a támogató irányítása alá tartozó költségvetési szerv
kedvezményezett esetén eltekinthet.”

45. §

Az Ámr. 127. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A támogatási elõleg visszafizetése esetén a kedvezményezett az elõleget a folyósítás napjától számított Ptk.
szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme után
a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni kell.”

46. §

Az Ámr. 133. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Pályázati úton biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatás esetén a benyújtott pályázathoz csatolni kell a 113. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot. Ezen felül a támogató elõírhatja, hogy a 113. § (2)–(3) bekezdése szerinti
további nyilatkozatok, illetve dokumentumok benyújtásától teszi függõvé a pályázat befogadását. Ilyen esetben
a támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerzõdés megkötéséhez nem szükséges azok ismételt benyújtása,
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amennyiben a nyilatkozat tartalma a befogadást követõen további vizsgálatot nem igényel. A pályázó a 113. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatait – a c) pont szerinti nyilatkozat kivételével – feltételesen, a pályázaton történõ
nyertességétõl függõen is megteheti.”
47. §

Az Ámr. IX. fejezet címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IX. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI FÕFELÜGYELÕ, KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELÕ ÉS A BIZTOSOK”
48. §

Az Ámr. 163. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A költségvetési (fõ)felügyelõ
163. § (1) Az Áht. 46/A. §-a szerinti költségvetési (fõ)felügyelõi megbízás annak a természetes személynek adható, aki
a felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel és a kijelölés évét megelõzõ tíz évben legalább három
éves szakirányú költségvetési gyakorlattal rendelkezik, és írásban nyilatkozik, hogy a (2) bekezdésben foglaltak
személyére nem jelentenek kizáró okot.
(2) Nem jelölhetõ ki költségvetési (fõ)felügyelõnek az a természetes személy, aki
a) az adott fejezetet irányító szervnél, a fejezethez tartozó költségvetési szervnél, vagy az elkülönített állami pénzalap
kezelõ szervénél (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kijelölt szerv) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
b) a kijelölést megelõzõ három évben a kijelölt szervnél foglalkoztatásra irányuló, illetve rendszeres vagy tartós
megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban állt,
c) a kijelölt szervnél döntéshozói, kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, szakmai teljesítést igazolói, utalványozási,
érvényesítési, jogkörrel felruházott személynek a Ptk. szerint hozzátartozója.
(3) A költségvetési (fõ)felügyelõt az államháztartásért felelõs miniszter megbízólevéllel látja el, amelynek tartalmaznia kell
a) a kijelölt szerv(ek) megnevezését,
b) annak megjelölését, hogy a kijelölés költségvetési fõfelügyelõi vagy felügyelõi feladatkör ellátására vonatkozik,
c) a költségvetési (fõ)felügyelõ nevét, születési idejét, és anyja nevét,
d) a megbízatás idõtartamát.
(4) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti nagy összegû kötelezettségvállalásnak minõsül a tízmillió forintot
elérõ, vagy azt meghaladó összegû kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás értékét a 75. § (2) bekezdése alapján
kell meghatározni. Az elõzetes kötelezettségvállalás felfüggesztésére irányuló javaslat megtételének hiánya nem
akadálya annak, hogy a költségvetési (fõ)felügyelõ az elõzetes kötelezettségvállalást követõen a kötelezettségvállalás
felfüggesztését indokolt esetben javasolja.
(5) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szabályzatoknak a 20. § (3)–(4) bekezdésében nevesített
szabályzatok minõsülnek.
(6) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés d) pontja szerinti gazdálkodással összefüggõ intézkedés
a) a költségvetési (fõ)felügyelõ által esetileg és elõre meghatározott körben a (4) bekezdésben foglalt értékhatárt el
nem érõ kötelezettségvállalásra és bevétel beszedésére, teljesítésére irányuló intézkedés,
b) a kijelölt szerv költségvetési javaslata, elemi költségvetése, maradvány-elszámolása,
c) a költségvetési (fõ)felügyelõ által esetileg és elõre meghatározott körben az elõirányzatok módosítására,
átcsoportosítására irányuló intézkedés,
d) az elrendelt elõirányzat-zárolás végrehajtására irányuló intézkedés,
e) a központi költségvetés általános tartalékából többletforrás biztosítására irányuló igény,
f) a 180. § szerinti elõirányzat-felhasználási keret elõrehozására irányuló kérelem,
g) az eszközök értékesítésére és selejtezésére irányuló intézkedés.
(7) A költségvetési (fõ)felügyelõ munkájához a Kincstár és a kijelölt szerv szolgáltatják a kötelezettségvállalás,
a kötelezettségvállalásra irányuló eljárás, az (5) bekezdés szerinti szabályzat, vagy a (6) bekezdés szerinti egyéb
intézkedés dokumentumait, az arra vonatkozó összefoglaló adatokat, folyamatosan biztosítják a különbözõ
adatbázisokból és nyilvántartásokból rendelkezésre álló adatokat, elkészítik a költségvetési (fõ)felügyelõ által kért
dokumentumokat. A költségvetési (fõ)felügyelõ elhelyezéséhez szükséges feltételeket a kijelölt szerv biztosítja.
(8) A nemzetbiztonsági szolgálatoknál folytatott tevékenysége során a költségvetési (fõ)felügyelõ birtokába nem
kerülhet olyan adat, amely a titkos információgyûjtés során keletkezett információra, forrására, vagy az alkalmazott
titkos információgyûjtõ módszer konkrét jellegére utal.
(9) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés c)–e) pontjai szerinti intézkedések dokumentumait azok tervezett kiadmányozását –
e rendelet szabályai szerint elõzetes ellenjegyzést igénylõ intézkedés esetén annak tervezett ellenjegyzését – legalább
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három munkanappal megelõzõen meg kell küldeni a költségvetési (fõ)felügyelõnek. Ha a költségvetési (fõ)felügyelõ
három munkanapon belül a tervezett észrevétellel kapcsolatban nem nyilatkozik, az intézkedés kiadmányozására
(ellenjegyzésére) sor kerülhet. Ha a költségvetési (fõ)felügyelõ az Áht. 46/A. § (7) bekezdése alapján valamely
intézkedés felfüggesztésére tesz javaslatot, annak indokolását három munkanapon belül eljuttatja a kijelölt szerv
vezetõjének, a fejezetet irányító szerv vezetõjének, és az államháztartásért felelõs miniszternek. A fejezetet irányító
szerv vezetõje az értesítés alapján az államháztartásért felelõs miniszterrel haladéktalanul egyeztetést kezdeményez,
ha az indokolással nem ért egyet.
(10) A költségvetési (fõ)felügyelõ tevékenységérõl havonta írásban beszámol a fejezetet irányító szerv és
az államháztartásért felelõs miniszter részére.
(11) A költségvetési (fõ)felügyelõt akadályoztatása esetén az államháztartásért felelõs miniszter által kijelölt
költségvetési (fõ)felügyelõ teljes jogkörrel helyettesíti.
(12) A költségvetési szervhez kijelölt kincstári biztos, felsõoktatási kincstári megbízott köteles a költségvetési
(fõ)felügyelõt munkájában támogatni.”
49. §

Az Ámr. 164. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kincstári biztos kijelölését az (1) bekezdésben foglalt tartozásállomány elérése esetén az államháztartásért
felelõs miniszternél a Kincstár kezdeményezi. A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó
fejezetekhez sorolt költségvetési szerv esetében az államháztartásért felelõs miniszter a javaslatot a Kormány elé
terjesztése elõtt az irányító szervvel egyezteti.
(3) A kincstári biztos tevékenységét a kijelölõ szerv nevében az államháztartásért felelõs miniszter, az irányító szerv
vezetõje és a Kincstár kijelölt vezetõibõl álló ad hoc bizottság irányítja.”

50. §

Az Ámr. 176. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv – a 174. §
(5) bekezdésében meghatározott eset kivételével – a költségvetési elszámolási számláján lévõ szabad pénzeszközeit
betétként kizárólag a számlavezetõ hitelintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán
kötheti le.”

51. §

Az Ámr. 181. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„181. § A felhalmozási elõirányzatok teljesítésarányos felhasználásának finanszírozása teljesítésarányos támogatási
elõirányzat-finanszírozási terv alapján történik. A teljesítésarányos támogatási elõirányzat-finanszírozási terv
elkészítésének, jóváhagyásának részletes szabályait az államháztartásért felelõs miniszter rendeletben szabályozza.”

52. §

Az Ámr. 188. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények egyházi fenntartónak történõ átadása
esetén a helyi önkormányzat(ok) által megtérítendõ kiegészítõ támogatás összegét a Kincstár külön jogszabály szerint
megállapítja, és az errõl hozott határozatát közli a Belügyminisztériummal. A Belügyminisztérium a nettó finanszírozás
keretében ezt csökkentõ tételként veszi figyelembe, és azt a Kincstár a feladatot átadó helyi önkormányzat
támogatásának terhére a kiegészítõ támogatás folyósításául szolgáló elõirányzat javára számolja el.”

53. §

Az Ámr. 199. §-a, valamint az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„A Kincstár által vezetett fedezetkezelõi és építtetõi fedezetbiztosítási számlák
199. § (1) A Kincstár az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló kormányrendelet rendelkezése szerint
fedezetkezelõi számlát, továbbá – a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek részére – építtetõi fedezetbiztosítási
számlát vezet.
(2) A fedezetkezelõi számla az építõipari kivitelezési tevékenység keretében szerzõdéses kapcsolatban álló felek
(építtetõ, fõvállalkozó kivitelezõ) között létrejött szerzõdésben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetének és
pénzügyi biztosítékainak elkülönített kezelésére szolgál. Az építtetõi fedezetbiztosítási számla a központi
költségvetési források elkülönített kezelését szolgálja. A fedezetkezelõi számláról és az építtetõi fedezetbiztosítási
számláról közvetlen kifizetés az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló kormányrendeletben meghatározott
elõírásoknak megfelelõen teljesíthetõ.
(3) A fedezetkezelõi számlán és az építtetõi fedezetbiztosítási számlán elhelyezett pénzeszközök után a Kincstár
kamatot nem fizet.”
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54. §

Az Ámr. 204. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelõje az általa kezelt alap költségvetésének végrehajtásáról,
a mûködési költségvetés végrehajtásáról, valamint a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási
forrásból finanszírozott ellátásokról – az államháztartásért felelõs miniszterrel közösen megállapított formában és
módon – havi jelentést nyújt be a tárgyhónapot követõ hónap 25-éig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, a Nemzeti
Erõforrás Minisztériumhoz, az Állami Számvevõszékhez, a KSH-hoz, az MNB-hez és a Kincstárhoz. Az év elsõ három
hónapjáról a havi jelentéseket április 25-éig kell benyújtani.”

55. §

Az Ámr. 205. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat és a helyi, valamint az országos kisebbségi önkormányzat az idõközi költségvetési jelentést
az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott adattartalommal – a költségvetési szerveket és
a jogi személyiségû társulásokat is magában foglaló – önkormányzati szintre összesítve állítja össze és küldi meg
az Igazgatósághoz a tárgyév elsõ három hónapjáról április 20-áig, a tárgyév elsõ hat hónapjáról július 20-áig, a tárgyév
elsõ kilenc hónapjáról október 20-áig, a tárgyév tizenkét hónapjáról a tárgyévet követõ év január 20-áig.”

56. §

(1) Az Ámr. 206. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv, a jogi személyiségû társulás, az alapok kezelõi, a központi és a fejezeti kezelésû elõirányzat
kezelõje, a vagyonkezelõ szervezet és a beszedõ szervezet a saját vagy más szervezethez rendelt eszközeinek és
forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fõkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó
nyilvántartásokból összeállított idõközi mérlegjelentést készít a 17–19. számú mellékletek szerint.”
(2) Az Ámr. 206. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A Kincstár a nemzetgazdasági elszámolásokra vonatkozó, a 17–19. számú melléklet szerinti évközi mérlegjelentést
– figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglalt adatszolgáltatások egyes tételeinek felhasználására és beépítésére –
az elsõ negyedévre vonatkozóan június 15-éig, a második negyedévre vonatkozóan augusztus 15-éig, a harmadik
negyedévre vonatkozóan november 5-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgyévet követõ év március 20-áig,
a 17–18. számú mellékleteket az éves elszámolásra vonatkozóan a tárgyévet követõ év május 31-éig, a 19. számú
mellékletet az éves elszámolásra vonatkozóan a tárgyévet követõ év augusztus 30-áig a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz nyújtja be.”

57. §

Az Ámr. 208. § (1) bekezdése a következõ új h) ponttal egészül ki:
[(1) A központi költségvetési szerv elõirányzat-maradványából a központi költségvetést illeti meg]
„h) az a)–g) ponton felüli kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány az Áht. 24/B. § (6) bekezdésében
foglalt kivételekkel.”

58. §

Az Ámr. 210. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„210. § (1) Kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványnak kell tekinteni
a) a tárgyévben szerzõdés vagy bármely más dokumentum alapján igazolhatóan befolyt bevételt, amely
bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendõ kiadásokra a következõ évben kerül felhasználásra, vagy
a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi elõirányzat terhére történt,
de a pénzügyi teljesítés áthúzódik a tárgyévet követõ évre,
c) az Áht. 24/B. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a központi beruházások elõirányzat-maradványából
az Áht. 24/B. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott részt, és
az európai uniós forrásból finanszírozott programok, a nemzetközi szerzõdések alapján megvalósuló
segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés, a kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából
befolyt bevételek elõirányzat-maradványát,
d) az átvett pénzeszközt, ha az átadó államháztartáson kívüli szervezet, személy az annak terhére ellátandó feladatot
meghatározta,
e) az elkülönített állami pénzalapoktól meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott támogatásértékû
bevételeket,
f) a deviza- és a valuta készlet év végi értékelése során megállapított árfolyamnyereség összegét.
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(2) A korábbi években államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek, személyeknek kifizetett, de visszatérített,
fel nem használt támogatás, támogatási elõleg terhére a tárgyévben – az európai uniós források elõirányzatai
kivételével – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével vállalható új kötelezettség.”
59. §

(1) Az Ámr. 212. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elszámolás a fejezet költségvetési szervei és fejezeti kezelésû elõirányzatai tekintetében külön-külön
tartalmazza az elõirányzat-maradványból a központi költségvetést megilletõ részt és a kötelezettségvállalással terhelt
elõirányzat-maradványt.”
(2) Az Ámr. 212. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az államháztartásért felelõs miniszter a (3) bekezdés a) pontja szerint benyújtott elszámolást a tárgyévet követõ év
május 15-éig, a (3) bekezdés b) pontja szerint benyújtott elszámolást a tárgyévet követõ év június 20-áig felülvizsgálja.
A felülvizsgálat és a döntés eredményérõl az államháztartásért felelõs miniszter a fejezetet irányító szervet
tájékoztatja.”
(3) Az Ámr. 212. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az államháztartásért felelõs miniszter a fejezeti kezelésû elõirányzatok, a központi és társadalombiztosítási
költségvetési szervek Áht. 24/B. § (9) bekezdése szerinti elõirányzat-maradványairól elõterjesztést készít
a Kormánynak, amely rendelkezik annak elvonásáról vagy a kötelezettségvállalással érintett feladat további
finanszírozásáról. A Kormány a 210. § (1) bekezdés c) pontja szerinti elõirányzat-maradványt mérlegelés nélkül hagyja
vissza.”
(4) Az Ámr. 212. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A fejezetet irányító szervnél, vagy az irányítása alá tartozó központi költségvetési szervénél képzõdött
elõirányzat-maradvány más központi költségvetési szerv részére történõ átadása-átvétele – az európai uniós forrásból
finanszírozott programok elõirányzatainak és a feladatfinanszírozás körébe tartozó elõirányzatok kivételével – csak
a fejezet maradvány-elszámolási számláján keresztül történhet.”

60. §

Az Ámr. 216. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„216. § A költségvetési elõirányzatok alakulásáról és azok teljesítésérõl, a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetben
bekövetkezett változásokról a költségvetési év könyveinek zárását követõen
a) a Kincstár kincstári költségvetési beszámolót,
b) a központi és a fejezeti kezelésû elõirányzatok, alapok kezelõi
ba) elemi költségvetési beszámolót,
bb) zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,
c) a költségvetés készítésére kötelezett költségvetési szervek
ca) elemi költségvetési beszámolót, ezen felül
cb) a központi költségvetési szervek a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást
készítenek.”

61. §

Az Ámr. 217. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„217. § Az irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolásához és a zárszámadáshoz
a) a 225. §-ban meghatározott értesítési idõpont figyelembevételével a 216. § ca) pontja szerinti beszámoló esetén
a tárgyévet követõ év január 31-ig, a cb) pont szerinti adatszolgáltatás esetén az államháztartásért felelõs miniszter
zárszámadási tájékoztatójának közzétételét követõ öt napon belül – az abban szereplõ idõpont(ok) alapul vételével –
írásban meghatározza azok beküldésének határidejét,
b) a szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok és az államháztartásért felelõs miniszter zárszámadásra
vonatkozó tájékoztatójának figyelembevételével kialakítja a 216. § ca) pontja szerinti beszámoló és a zárszámadáshoz
kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges szempontrendszert, rögzíti azok tartalmi és formai
követelményeit,
c) elõírja az Áht. 49. § (5) bekezdés t) pontja alapján meghatározott kötelezettségnek megfelelõen, hogy az irányítása
alá tartozó költségvetési szerv a 21. számú melléklet szerint értékelje a belsõ kontrollok mûködését, valamint azt, hogy
az értékelést a költségvetési szerv az éves elemi költségvetési beszámolóval együttesen küldje meg az irányító
szervnek,
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d) megküldi – a központilag elõírt nyomtatványokon túl – a 216. § ca) pontja szerinti beszámoló és a zárszámadáshoz
kapcsolódó adatszolgáltatás további mellékleteit képezõ, irányító szervi hatáskörében elrendelt adatszolgáltatások
ûrlapjait.”
62. §

Az Ámr. 222. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szöveges rész elkészítéséhez az államháztartásért felelõs miniszter zárszámadási tájékoztatót tesz közzé.”

63. §

Az Ámr. 228. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendszeresen ismétlõdõ adatszolgáltatás során az országos összesítésre kerülõ számszerû információk
elkészítéséhez és továbbításához – amennyiben arról jogszabály nem rendelkezik – a Nemzetgazdasági Minisztérium
vagy a Kincstár által elõírt nyomtatványokat, azok kitöltési útmutatóit, a Nemzetgazdasági Minisztérium és kijelölt
szerve által közreadott számítástechnikai programokat és információtovábbítási módokat kell alkalmazni.”

64. §

Az Ámr. 235. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kincstári körbe tartozó költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadásokat, valamint a mûködési és
felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket terhelõ, a tárgyévi elõirányzata vagy az elõzõ évek
elõirányzat-maradványa terhére belföldön vállalt, bruttó ötmillió forintot elérõ összegû kötelezettségeket köteles
egyedileg bejelenteni a Kincstárba, a kötelezettségvállalást követõ öt munkanapon belül, de legkésõbb a kifizetést
megelõzõ 10. munkanapig. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett idõszakonként és adattartalommal tesznek eleget bejelentési
kötelezettségüknek a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.”

65. §

Az Ámr. 238. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Adatszolgáltatás a helyi önkormányzati és többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági
társaságokról
238. § A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások a 23. számú melléklet szerint adatot szolgáltatnak
a tulajdonukban lévõ gazdasági társaságok tárgyévet megelõzõ, lezárt két üzleti évérõl a költségvetési tervezés,
végrehajtás és beszámolás megalapozottsága elemzéséhez és a statisztikai adatszolgáltatásokhoz. Az adatlapot
a féléves beszámolóval egyidejûleg kell benyújtani a Kincstárhoz.”
66. §

(1) Az Ámr. 241. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet elõírásait – a (2)–(9) és (11)–(12) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2010. január 1-jén, vagy azt követõen
indult ügyekre és vállalt kötelezettségekre nézve kell alkalmazni.
(2) Az Áht. 100/H. § (3) bekezdésében foglalt követelményt a 2010. évben nem kell alkalmazni a Magyar Nemzeti
Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítványnak nyújtott támogatásokra.
(3) Ha a központi költségvetési szervnél jutalmazásra kifizetett összeg 2010. augusztus 15-én meghaladta a 90. §
(5) bekezdésében megállapított mértéket, a költségvetési szerv a 2010. év hátralévõ idõszakában további jutalmat
nem fizethet ki.”
(2) Az Ámr. 241. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) E rendeletnek a köztartozás-mentesség vizsgálatára vonatkozó elõírásait a hatálybalépésekor már benyújtott
támogatási igények, illetve biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatások tekintetében is alkalmazni kell. A 127. §
elõírásait a 2010. augusztus 15-ét követõen elõírásra kerülõ követelések esetén alkalmazni kell a 2010. január 1-jét
megelõzõen benyújtott támogatási igények, meghirdetett pályázati felhívások esetében is.
(8) E rendelet hatálybalépését megelõzõen az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján megjelentetett, és 2010. augusztus 15-én még nem lezárt pályázati felhívásokat 2010. december
31-éig e rendelet VII. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen át kell dolgozni, vagy le kell zárni. 2011. január
1-jét követõen kizárólag e rendelet szabályai szerint biztosítható költségvetésbõl nyújtott támogatás.
(9) Az elektronikus adatkapcsolaton keresztüli köztartozás-vizsgálat technikai megvalósításáig, de legkésõbb 2011.
január 1-jéig, a támogató a köztartozás-mentes adózói adatbázis alapján, vagy a támogatott által benyújtott igazolás
alapján is meggyõzõdhet a támogatott köztartozás-mentességérõl.”
(3) Az Ámr. 241. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Amennyiben a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek kiadásai a költségvetési szerv kiadásaiban
2010. évben várhatóan nem érik el az 5%-ot, azokat az alaptevékenységre vonatkozó szabályok szerint is el lehet
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számolni. Ha év közben mégis eléri ez az arány az 5%-os mértéket, a költségvetési szerv köteles e tevékenységeit az év
egészére vonatkozóan vállalkozási tevékenységként elszámolni.
(12) A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve a pénzügyi igazgatási
szakfeladatokon a 2010. évben keletkezett kiadásait és bevételeit az ellátott szakmai alaptevékenységeinek megfelelõ
szakfeladataira vezeti át.”
67. §

(1) Az Ámr. 242. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendeletben nem meghatározott fogalmak értelmezése tekintetében az Áht., az Szt. és a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
(2) Az Ámr. 242. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) E rendelet alkalmazása során, ha az]
„b) alapító, irányító szervrõl rendelkezik, azon az Áht. 93. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv felett felügyeleti
hatáskörrel rendelkezõ szervet,”
[is érteni kell, amennyiben törvény, vagy e rendelet egyéb rendelkezésébõl kifejezetten más nem következik.]

68. §

Az Ámr. 243. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„243. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter, az irányító szerv vezetõje és a költségvetési szerv vezetõje
az e rendeletben meghatározott jogait és kötelezettségeit a rendeletalkotás és az Áht. 24. § (9) bekezdése szerinti
szabályzat kiadása kivételével – az e rendeletben foglaltak figyelembevételével – a belsõ szabályzatában
meghatározott módon átruházhatja. A különbözõ adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan a bejelentésre, aláírásra
jogosultak jegyzékét az államháztartásért felelõs miniszter tájékoztatójában foglaltak szerint a Kincstár és
a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Az államháztartásért felelõs miniszter tájékoztatóban teszi közzé
a) a Nemzetgazdasági Minisztérium és kijelölt szerve, valamint a Kincstár által közreadott számítástechnikai
programok közreadásának és az információk továbbításának módját,
b) a költségvetési tervezéssel és beszámolással kapcsolatos tudnivalókat,
c) a költségvetési elõirányzatok évközi megváltoztatásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésének rendjét,
d) a szakfeladatrendet, a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait, a 12. § (3) bekezdése szerinti
szakfeladatokat, és a szakfeladatok tekintetében a tervezés, elszámolás és beszámolás módját, a kapcsolódó
kérdéseket is ismertetõ útmutatót,
e) az államháztartás szakágazati rendjét,
f) a 194. §-ban megjelölt befizetésre szolgáló számlák rendjét.
(3) Új szakfeladat szakfeladatrendbe történõ felvételét, vagy meglévõ szakfeladat módosítását az irányító szerv
vezetõje kezdeményezheti az államháztartásért felelõs miniszternél.”

69. §

Az Ámr. 248. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„248. § 2011. január 1-jén e rendelet 151. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kincstár a 10. számú mellékletben szereplõ elõirányzatok esetén – ide nem értve az ÚMFT operatív
programjainak technikai segítségnyújtás elõirányzatait – a jelen fejezet eljárási szabályain túl a kifizetéseknél
a számlavezetõ rendszerhez kapcsolódóan ellenõrzi a 143. § (2) bekezdése és a 145. § (2) bekezdése szerinti adatküldés
megtörténtét, valamint a kedvezményezettek köztartozásra vonatkozó információit, és az adatküldés hiányában,
illetve tartozás esetén felfüggeszti a kifizetést.””

70. §

Az Ámr. 249. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E rendelet
a) 72. § (5) bekezdése, 241. § (2)–(3) bekezdése és 241. § (10)–(12) bekezdése 2011. január 1-jén,
b) 241. § (9) bekezdése és 248. §-a 2011. január 2-án,
c) 18. § (5) bekezdése 2011. december 31-én
hatályát veszti.”

71. §

(1) Az Ámr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete, 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 8. számú melléklete helyébe e rendelet
4. számú melléklete, 9. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 10. számú melléklete helyébe
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e rendelet 6. számú melléklete, 17. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 22. számú melléklete
helyébe e rendelet 8. számú melléklete, 23. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
(2) Az Ámr. kiegészül az e rendelet 10. számú mellékletében szereplõ új 19/A. számú melléklettel.
72. §

Ez a rendelet 2010. augusztus 15-én lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

73. §

Az Ámr. 2. § 6. pont u) alpontjában a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti erõforrás
miniszter” szöveg, 2. § 6. pont v) alpontjában „az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe a „a nemzeti erõforrás
miniszter” szöveg, 10. § (1) bekezdésében „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Áht. 88. § (2) bekezdésében”
szöveg, 10. § (6) bekezdésében „a Kt. 8. §-ának (2) bekezdésében, az Áht.-ban” szövegrész helyébe „az Áht. 93. §
(1) bekezdésében” szöveg, 11. § (4) bekezdésében „a Kt. 2. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Áht. 88. §
(3) bekezdésében” szöveg, 14. § (2) bekezdés b) pontjában a „közhatalmi költségvetési szervek, közintézmények”
szövegrész helyébe a „költségvetési szervek” szöveg, 15. § (2) bekezdés a) pontjában az „éves költségvetésének”
szövegrész helyébe a „költségvetésének” szöveg, 17. § (11) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
„az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 20. § (2) bekezdés e) pontjában a „mûködésk rendjét, a szervezeti
egységek (ezen belül a jogi személyiségû szervezeti egység és a gazdasági szervezet)” szövegrész helyébe a „mûködés
rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet)” szöveg, 25. § (2) bekezdés a) pontjában
a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 25. § (2) bekezdés
c) pontjában „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 32. §
(3) bekezdésében a „Pénzügyminisztériummal” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériummal” szöveg,
32. § (5) bekezdésében a „Pénzügyminisztériummal” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériummal”
szöveg, 32. § (7) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium”
szöveg, 34. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs
miniszternek” szöveg, 34. § (4) bekezdésében „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „Az államháztartásért felelõs
miniszter” szöveg, 35. § (4) bekezdésében a „tervezetét–” szövegrész helyébe a „tervezetét –” szöveg, 37. §
(1) bekezdésében a „36. § (1) bekezdés a)–b), h)–b) és k) pontjában” szövegrész helyébe a „36. § (1) bekezdés a)–e), h)–i)
és k) pontjában” szöveg, 48. § (1) bekezdés b) pontjában „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 48. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében”
szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 51. § (1) bekezdésében
a „költségvetési rendeletének 36. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „költségvetési rendeletének e rendelet 36. §
(1) bekezdés” szöveg, 56. § (4) bekezdésében az „Áht. 100. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „Áht. 24/B. § (4)
és (6) bekezdése” szöveg, 61. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 62. § (1) bekezdésében „az Önkormányzati
Minisztériumhoz” szövegrész helyébe „a Belügyminisztériumhoz” szöveg, 62. § (5) bekezdésében „az Önkormányzati
Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 62. § (12) bekezdésében „az Önkormányzati
Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 70. § (1) bekezdés b) pontjában „az Önkormányzati
Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 71. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium”
szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 71. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium”
szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 71. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter
rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 71. §
(4) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter
rendeletében” szöveg, 71. § (6) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 72. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében”
szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 73. § (5) bekezdésében „a
pénzügyminiszterrel együttesen” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszterrel együttesen” szöveg,
74. § (2) bekezdés e) pontjában az „(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „(7) bekezdése” szöveg, 77. §
(1) bekezdésében az „államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet), valamint”
szövegrész helyébe az „államháztartási számviteli kormányrendelet és” szöveg, 78. § (3) bekezdésében a „készpénzes
fizetési mód bizonylaton” szövegrész helyébe a „bevételi és kiadási pénztárbizonylaton” szöveg, 81. §
(9) bekezdésében a „közhatalmi, valamint közszolgáltatási és vállalkozási bevételeit” szövegrész helyébe a „3/A. §
(1) bekezdés ba)–bf) pont szerinti bevételeit” szöveg, 82. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
„az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 82. § (3) bekezdés b) pontjában az „alap- és kiegészítõ feladatai”
szövegrész helyébe az „alapfeladatai” szöveg, 83. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész

22512

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 87. §-ában a „89. §-ban foglalt korlátozásokkal”
szövegrész helyébe a „jóváhagyott létszám-elõirányzatán belül” szöveg, 109. § (7) bekezdésében „a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 138. § (2) bekezdés
c) pontjában a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter” szöveg, 138. §
(3) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter” szöveg, 150. §
(3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 150. §
(6) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 150. §
(10) bekezdés c) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,
151. § (2) bekezdésében a „felfüggeszti a kifizetést” szövegrész helyébe az „erre figyelmezteti a támogatás folyósítóját”
szöveg, 153. § (2) bekezdésében a „113. § (2) bekezdés b)–e) g) és j)–k) pontjában” szövegész helyébe a „113. §
(2) bekezdés b)–d) és h) pontjában” szöveg, 155. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 155. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 157. § (4) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 162. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 164. § (1) bekezdésében „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „Az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 165. § (6) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumot” szövegrész helyébe
a „Nemzetgazdasági Minisztériumot” szöveg, 167. § (6) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 170. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 171. §-ában „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 176. § (1) bekezdésében a „helyi és települési, illetve területi
kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat” szöveg, 178. §
(3) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzat felügyelete” szövegrész helyébe az „országos kisebbségi
önkormányzat irányítása” szöveg, 179. § (2) bekezdés b) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 179. § (2) bekezdés c) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
„az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 179. § (2) bekezdés d) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 179. § (7) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 182. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletben”
szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletben” szöveg, 182. § (2) bekezdésében „a
pénzügyminiszter rendeletben” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletben” szöveg,
183. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs
miniszter rendeletében” szöveg, 183. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 183. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 185. §-ában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe
a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 186. §-ában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe
a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 188. § (1) bekezdésében „Az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész
helyébe „A Belügyminisztérium” szöveg, 188. § (2) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész
helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 188. § (13) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész
helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 188. § (15) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztériumot” szövegrész
helyébe „a Belügyminisztériumot” szöveg, 188. § (16) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész
helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 202. § (3) bekezdés c) pontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész
helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 203. §-ában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 204. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész
helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 204. § (3) bekezdésében
a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 205. § (2) bekezdésében „a
pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg,
205. § (4) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak”
szöveg, 206. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs
miniszter rendeletében” szöveg, 206. § (7) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe
a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 208. § (1) bekezdés g) pontjában a „nem vállalt kötelezettséget.”
szövegrész helyébe a „nem vállalt kötelezettséget,” szöveg, 212. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium”
szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 212. § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak”
szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 212. § (8) bekezdésében „A pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe „Az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 212. § (9) bekezdésében „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 212. § (10) bekezdés a) pontjában
a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 218. § (2) bekezdésében
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a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 219. §
(2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 222. §
(2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 222. §
(5) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg,
222. § (6) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak”
szöveg, 226. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium”
szöveg, 228. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium”
szöveg, 228. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs
miniszterrel” szöveg, 230. § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági
Minisztérium” szöveg, 234. §-ában „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért
felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 237. § (6) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész
helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szöveg, 237. § (7) bekezdésében „az Önkormányzati
Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg és 251. §-ában a „249–250. §” szövegrész helyébe
a „249. § (3) bekezdése” szöveg lép.
74. §

(1) Hatályát veszti az Ámr. 2. § 6. pont t) alpontja és 17. pontja, 3. § (8)–(9) bekezdése, 8. § (4) bekezdése, 11. §-a elõtti „A
költségvetési szerv megszüntetésére vonatkozó szabályok” szövegû cím, 15. § (5) bekezdése, 20. § (2) bekezdés
f) pontja, 21–22. §-a és az azt megelõzõ cím, 24. § (1) bekezdés c) pontja, 27. § (2) bekezdése, 31. § (5) bekezdése, 32. §
(2) bekezdése, 32. § (3) bekezdés ac) pontja, 32. § (8) bekezdése, 34. § (7) bekezdése, 42–45. §-a és az azt megelõzõ cím,
53. §-a és az azt megelõzõ cím, 54. § (1)–(2) bekezdése, 78. § (5) bekezdése, 88–89. §-a, 94. § (2) bekezdés cg) alpontja,
96. § (1) bekezdése, 97–99. §-a és az azokat megelõzõ címek, 101–104. §-a és az azt megelõzõ cím, 122. § (4) bekezdése,
115. §-a, 168. §-a és az azt megelõzõ cím, 188. § (5) bekezdése, 208. § (2)–(3) bekezdése, 212. § (5)–(6) bekezdése, 215. §
(2) bekezdés ac) és bg) pontja, 220–221. §-a és az azokat megelõzõ címek, 222. § (7)–(8) bekezdése, 224–225. §-a és
az azokat megelõzõ címek, 229. § (3) bekezdése, 236. §-a és az azt megelõzõ cím, 241. § (4) bekezdése, 242. §
(3) bekezdés a) és c) pontja, 249. § (1)–(2) bekezdése, 250. §-a és a 17–19. sz. melléklethez az Ámr. nem számozott
mellékleteként kiadott kitöltési útmutató.
(2) Hatályát veszti az Ámr. 15. § (2) bekezdés c) pontjában a „, illetve a jogi személyiségû szervezeti egységének az”
szövegrész, 20. § (2) bekezdés a) pontjában a „, határozatra” szövegrész, 20. § (2) bekezdés c) pontjában a „kiegészítõ,
kisegítõ és” szövegrész, 20. § (2) bekezdés g) pontjában a „nem jogi személyiségû” szövegrész, 24. § (2) bekezdés
c) pontjában a „feladatellátása tárgyi feltételeinek,” szövegrész, 27. § (1) bekezdés c) pontjában „a gazdaságos,
hatékony és eredményes mûködés és gazdálkodás céljából elvégzendõ feladatokat, költségvetési szerv esetében
az éves költségvetés összeállításával kapcsolatos elõírásokat,” szövegrész, 27. § (3) bekezdés b) pontjában „a szakmai
prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a többletteljesítményekkel elérhetõ bevételek
alapján a tervezett hatékonyságnövelés követelményének, illetve a megfelelõ tervezési módszertan érvényesítésével”
szövegrész, 30. § (2) bekezdésében a „, azonban a költségvetési szerv a megvalósítási tervének kidolgozásakor ezen
források felhasználására feltételesen – a támogatás évközi rendelkezésére bocsátásától függõen – feladatot
rendelhet” szövegrész, 36. § (6) bekezdésében a „költségvetési keretét, ” szövegrész, 78. § (2) bekezdés g) pontjában „a
72. § (11)–(12) bekezdésében foglalt kivételekkel” szövegrész, 81. § (9) bekezdésében a „(a továbbiakban: költségekkel
korrigált bevétel és költségekkel korrigált többletbevétel)” szövegrész, 122. § (1) bekezdésében
a „– a kedvezményezettek elõzetes írásbeli hozzájárulása alapján –” szövegrész, 122. § (3) bekezdésében a „a
kedvezményezett hozzájáruló nyilatkozata alapján” szövegrész, 207. § (1) bekezdésében „, a kiegészítõ és a kisegítõ
tevékenység” szövegrész, 230. § (1) bekezdés b) pontjában az „és jogi személyiségû szervezeti egysége” szövegrész és
240. § (3) bekezdésében a „45. §-a,” szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Államháztartáson kívüli szervezetek köre és adatszolgáltatási kötelezettsége
I. A kormányzati szektor és az államháztartás szervezeti körének eltérése
A nemzeti számlák nemzetközi és hazai statisztikai szabványai elveket határoznak meg a statisztikai értelemben vett
kormányzati szektorba tartozó szervezetek körére és besorolásuk módjára. Azok a gazdasági egységek tartoznak a
kormányzati szektorba, amelyek nem-piaci termelést végeznek egyéni és közösségi fogyasztásra alkalmas javak
előállítása érdekében, finanszírozási forrása jellemzően a többi gazdasági szektor számára előírt kötelező befizetés, illetve
azok, amelyek a nemzeti jövedelem és a nemzeti vagyon újraelosztásában vesznek részt.
A nem-piaci termelés azt jelenti, hogy nem árbevétel ellenében történik meg a javak felhasználásra való átadása, a
termelés költségei nem vagy csak kis részben térülnek meg. A kormányzati szektor teljesítményét ezért a költségekkel, s
nem a piaci szektorban alkalmazott értékesítési árbevétellel kell számba venni.
A „tartalom elsődlegessége a formával szemben” alapelv érvényesülése alapján így - a magyar jogi előírások szerint az
államháztartásba tartozó szervezeteken kívül - a tulajdonlás, az irányítás és a többségi finanszírozás együttes kritériumát
teljesítő államháztartáson kívüli gazdasági szervezetek is a statisztikai értelemben vett kormányzati szektor részét
képezik, a szervezeti-jogi formától és a gazdálkodás rendjétől függetlenül. Az adatszolgáltatás elrendelése teremti meg a
feltételeket a statisztikai besorolási elvek (irányítás, finanszírozás, állam nevében végzett tevékenység) tényleges
gyakorlati érvényesülésének vizsgálatához, s ennek alapján annak meghatározásához, mely szervezetek, illetve azok mely
tevékenységei, milyen időszakban és módon jelenjenek meg a kormányzati szektor elszámolásaiban.
A kormányzati szektorba besorolt nem államháztartási szervezetek körét a nemzeti számlák összeállításáért felelős
intézmények állapítják meg.
A kormányzati szektorba besorolt szervezetek jegyzékét a Nemzetgazdasági Minisztérium a honlapján közzéteszi.
II. Az adatszolgáltatás rendje
1. Az adatszolgáltatást az alábbiakban felsorolt szervezetekre vonatkozóan kell teljesíteni:
a) a részben vagy egészben állami tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek működését, feladatait jogszabály
egyedileg szabályozza, illetőleg jogszabály alapján állami feladatot részben vagy egészben állami kezességvállalás
mellett felvett hitelforrásból, illetve költségvetési forrásokat megelőlegezve vagy utólagosan felhasználva finanszíroznak
vagy végeznek; így különösen:
aa) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
ab) az Államadósság Kezelő Központ Zrt.,
ac) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,
ad) a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,
ae) a Magyar Export-Import Bank Zrt.,
af) a Magyar Rádió Zrt.,
ag) a Magyar Televízió Zrt.,
ah) a Duna Televízió Zrt.,
ai) a Magyar Távirati Iroda Zrt.,
b) az a) pontban meghatározott szervezetek és minisztériumok által alapított, tulajdonolt (közvetett állami tulajdonú)
gazdasági társaságok, amelyek működését jogszabály egyedileg szabályozza, illetőleg jogszabály alapján állami
feladatokat részben vagy egészben állami kezességvállalás mellett felvett hitelforrásból, illetve költségvetési forrásokat
megelőlegezve vagy utólagosan felhasználva finanszíroznak vagy végeznek, így különösen:
ba) a Diákhitel Központ Zrt.,
bb) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
bc) az Állami Autópálya Kezelő Zrt.,
bd) a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,
be) a Magyar Turizmus Zrt.,
bf) a Nemzeti Színház Zrt.,
bg) a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztő Kft. (a Művészetek Palotája projekt elszámolása miatt),
bh) a MÁV Start Zrt.,
bi) a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,
bj) a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.,
bk) a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat.,
bl) a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.;
c) a minisztériumok, más, fejezet felügyeletét ellátó szervek, valamint a központi költségvetési szervek által alapított
közhasznú társaságok;
d) az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványok,
e) a Műsorszolgáltató Alap,
f) az Országos Rádió- és Televízió Testület,
g) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza.
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2. Az 1. pontban foglalt szervezetekre vonatkozó adatszolgáltatást a következők teljesítik:
a) az 1. pont a)-c) pontjában foglalt szervezetek esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv;
b) az 1. pont d) -f) pontjában foglalt szervezetek esetében az alapító, illetve azon szervezet, amely a közalapítvány felett
felügyeletet gyakorol, illetőleg amelynek költségvetéséből - a költségvetési törvény alapján - a közalapítvány, az alap, a
testület szervezet támogatásban részesül;
c) az 1. pont g) pontjában foglalt szervezet esetében az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza
igazgatója.
3. Az adatszolgáltatást az alábbiak szerint kell teljesíteni:
a) az éves tényadatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében a szervezetre vonatkozó könyvvezetési és beszámolási
kötelezettség alapján készített - a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, kötelező könyvvizsgálat esetén a
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját, a kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő 180
napon belül;
b) az évközi tényadatokra és a várható éves teljesítési adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében az évközi és
várható éves, a szervezet vagyoni helyzetét, vagyonváltozását és üzletpolitikáját bemutató összevont adatokat, a kiemelt
mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig;
c) az éves és a középtávú terv (üzleti terv, stratégia, pénzügyi terv) - költségvetési tervezéshez felhasználandó - adatait,
a szervezet várható vagyoni helyzetét és vagyonváltozását, valamint üzletpolitikáját bemutató összevont adatokat, a
kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat a költségvetési tervezés kormányzati munkaprogramjában foglalt
szervezeti körre vonatkozóan és ütemezéssel
a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott tervezési, beszámolási és statisztikai adatigénynek megfelelően,
a kormányzati funkciókhoz és tevékenységekhez illeszthető formában és módon a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz,
illetve kijelölt szervéhez kell eljuttatni, lehetőség szerint elektronikus úton, a tervezési/zárszámadási köriratban
foglaltaknak megfelelően.
d) az 1. pont c) és d) pontjában foglalt szervezetekre vonatkozóan adatszolgáltatást akkor kell teljesíteni, ha a
költségvetési vagy zárszámadási tervezési körirat az adatszolgáltatást kifejezetten előírja.”

22515

Alcím név

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat neve

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)

Jogcím
Előir. csop.
Jogcím név
csop. név
név

KIADÁSOK
A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel!
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó

•

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím név

Költségvetési év: …………..

a Kormány hatáskörében

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

MAGYAR KÖZLÖNY

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

ÁllamházKieJogFejeAlJog- Előir.
tartási
Cím
melt
cím
zet
cím
cím csop.
Fejezet név
egyedi
szám
előir.
csop.
szám
szám
szám szám
azonosító
szám
szám

„6. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
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Alcím név

1 példány

2 példány

Állami Számvevőszék

Magyar Államkincstár

Nemzetgazdasági Minisztérium

időarányos
egyéb ........azonnal

teljesítményarányos

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen:

I. negyedév II. negyedév

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

1 példány

1 példány

Fejezet

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kiemelt előirányzat neve

TÁMOGATÁS

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)

Jogcím
Előir. csop.
Jogcím név
csop. név
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím név

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím név

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

ÁllamházJogKieFejeAlJog- Előir.
tartási
Cím
cím
melt
zet
cím
Fejezet név
cím csop.
egyedi
szám
csop.
előir.
szám
szám
szám szám
azonosító
szám
szám

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)

Jogcím
Előir. csop.
Jogcím név
név
csop. név

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím név

III.
negyedév

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

IV.
negyedév

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó

•

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

KieÁllamházJogJog- Előir.
FejeAlmelt
tartási
Cím
cím
cím csop.
Fejezet név
zet
cím
előir.
egyedi
szám
csop.
szám szám
szám
szám
szám
azonosító
szám

Költségvetési év: …………..

a Kormány hatáskörében

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

MAGYAR KÖZLÖNY
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1
2
3
4

BELÜGYMINISZTÉRIUM
Egyéb közösségi programok
Szolidaritási programok
Európai Menekültügyi Alap
Intgrációs Alap
Visszatérési Alap
Külső Határok Alap

2

20

8
9

XIX.

16

XIV.
20
20

2
3

Vidékfejlesztési és halászati programok
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)
Halászati Operatív Program

XVII.

11
11
11

20
20
20

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok

1
2

XII.
20
20

9
11

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Információs társadalom kiterjesztése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
XV.
25
3
2
XVII. 16
2
20

2

X.
11

29

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
Címzett és céltámogatások
XV.
25
3
10
XVII. 16
2
20
LXIII. 1

JogElőír. Kiem.
címAlcím csop. cím csop. előír.

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Központi fejlesztési feladatok

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
Központi fejlesztési feladatok

Turisztikai célelőirányzat
Központi fejlesztési feladatok
Aktív támogatások

ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLÓDÓ ELŐIRÁNYZAT
FEJEZET
JogElőír. Kiem.
Cím
címAlcím csop. cím csop. előír.

Összehangolás szabályai alá tartozó előirányzatok

IX.
10

Cím

FEJEZET

„7. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
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2

3
3

3

3

3

2

XV.
25

25
25

25

25

25

XVII.
16

20

10

3

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Központi fejlesztési feladatok

Turisztikai célelőirányzat

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

Vállalkozási célelőirányzatok
Beruházás ösztönzési célelőirányzat

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
10
16

11
25
25
16
1
1
2

IX.
X.
XII.
XII.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XVII.
LXIII.

IX.
XVII.

10
11
20
20
25
25
25
25
25
16
1

10
16

XV.
25
XV.
25
XVII. 16
LXIII. 1
LXIX. 1
LXIX. 2

X.
XV.
XV.
XVII.
LXIII.
LXIX.
LXIX.

XV.
25
XV.
25
XVII. 16
LXIII. 1
LXIX. 1
LXIX. 2

IX.
XVII.

2
1
2
2
3
3
3
3
5

2

3
3
2

2
3
3
2

3
3
2

2

29
9
37
48
1
2
3
10
2

20

1
2
20

29
1
3
20

2
3
20

20

Címzett és céltámogatások
Információs társadalom kiterjesztése és egyé kapcsolódó feladatok támogatása
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Turisztikai célelőirányzat
Útpénztár
Aktív támogatások

Címzett és céltámogatások
Központi fejlesztési feladatok

Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
Központi fejlesztési feladatok
Aktív támogatások
Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Információs társadalom kiterjesztése és egyé kapcsolódó feladatok támogatása
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Központi fejlesztési feladatok
Aktív támogatások
Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Központi fejlesztési feladatok
Aktív támogatások
Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Címzett és céltámogatások
Központi fejlesztési feladatok

•

2

1

48
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5

5

5

5

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6

16

16

16

16

XIX.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
8
14
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29

9

8

2

1
XIX.

UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program MPA
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és energia Operatív Program
Államreform Operatív Program
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Területi Együttműködés
Egyéb Uniós előirányzatok

XVII.
EU támogatású projektek előkészítése és technikai segítségnyújtása
XIX.
TEN-t pályázatok
XIX.

Útpénztár

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

16

2
2

4
20

2

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Központi fejlesztési feladatok

Közlekedés Operatív Program
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2

IX.
XV.
XV.
XV.
XVII.

LXIX.

XV.
XV.
XV.
XX.
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása
XV.
XV.
XV.

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
Hazai innováció támogatása

LXIX.
1

Nemzeti ErőforrásMinisztérium
Nemzeti Tehetség Program

MUNKAERŐPIACI ALAP
Aktív támogatások
(ebből: csak munkahely teremtő beruházás támogatása)

34

LXIII.
1

4

25
25
25

25
25
25
20

10
25
25
25
16

20
20
20
16
16

3
3
3

3
3
3
4

3
3
3
2

11
11
11
5
5

1
2
3

1
2
3
34

1
2
3
20

2
3
8
9

Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat"

Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Nemzeti Tehetség Program

Címzett és céltámogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Központi fejlesztési feladatok

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

Vidékfejlesztési és halászati programok
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)
Halászati Operatív Program
EU támogatású projektek előkészítése és technikai segítségnyújtása
TEN-t pályázatok

•

XX.
20

XII.
XII.
XII.
XVII.
XVII.
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4. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A támogatás ismertetése

1.

A támogatás megnevezése:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
A támogatási konstrukció azonosítója : …………………………………………..………………………………………..
A támogatási konstrukció megjelentetésének (tervezett) időpontja (éééé.hh.nn): ………………………………...….....

2. Elhelyezkedése a támogatási rendszerben
2.1. Az ismertetett támogatási konstrukció az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke hatálya alá tartozik:
2.1.1.

igen

Támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja: …………………………………………………………….
2.1.1.1.

A támogatási konstrukció az Európai Bizottság felé bejelentés-köteles?

Igen esetén
Az Európai Bizottság által adott jóváhagyás száma, és kiadásának időpontja
A

Bizottság

által

kiadott

jóváhagyás száma:

Jóváhagyás kiadásának időpontja:

.

.

Nem esetén
A Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott vélemény száma, és kiadásának időpontja:
TVI vélemény száma:

Vélemény kiadásának időpontja:

.

.

Támogatási kategória (Kérjük annyiszor kitölteni, ahány különböző támogatási kategória szerint
adható támogatás.) :

2.1.2.

nem

Támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja: …………………………………………………………….
Szöveges indoklás, hogy miért nem tartozik a 2.1. pont szerinti rendelet Európai Közösséget létrehozó
Szerződés 87. cikke hatálya alá: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kitöltendő a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján.

2010. évi 132. szám
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2.2. A támogatás forrása(i):
Forrás megadása
Fejezet/Cím/

Támogatási keretösszeg

Forrás jellege

megadása

(Hazai, Átmeneti, SAPARD,

(Ft)

PHARE, ERFA, ESZA, Kohéziós

AHT azonosító

Alcím/Jogcímcs./
Jogcím

Alap, Norvég Alap, stb.)

Determináció esetén a forrás évenkénti rendelkezésre állásának megadása:
(Több forrás megadásának esetén az alábbi táblázat is többször – forrásonként – töltendő ki!)
Forrás megadása

A forrás rendelkezésre

Támogatási éves keretösszeg

Fejezet/Cím/ Alcím/Jogcímcs./Jogcím

állásánakéve

megadása

AHT azonosító:

(Ft)
Pályázat megjelenésének éve
Pályázat

megjelenésének

éve

megjelenésének

éve

+ 1 év
Pályázat
+ 2 év
A

pályázat

megjelenésének

n + 1 éve

3. Elnyerésének módja
3.1 pályázatos
3.2 egyedi programok
3.3 egyéb (alanyi, címzett, jogszabályi) .........................................................................................................................................
4. A döntés mechanizmusa
4.1. A döntéshozó
személy vagy testület/Bizottság: …………………………………………………….…………………………….
4.2. A döntési folyamat
automatikus
normatív
egyedi módon

22524
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4.3. Az ismertetett támogatás más támogatási konstrukcióval/konstrukciókkal való kapcsolata (adatokat annyiszor
kell megadni, ahány kapcsolódó konstrukció van):
Támogatási konstrukció megnevezése: ................................................................................................................................................
Támogatási konstrukció azonosítója: .....................................................................................................................................................
Kapcsolat fajtája (feltételező, a bejelenteni kívánt konstrukciót megelőzően kiírt, kizáró, ismétlődő, kiegészítőtükörpályázat, egyéb (megnevezése szövegesen): …………………………………………………….……………
5. A finanszírozás mechanizmusa
5.1. A finanszírozási folyamatban résztvevők [pl. megbízott bonyolító szervezet(ek), intézmény(ek)] megnevezése,
szerepük feltüntetése, postai címe, e-mail cím:
Lebonyolító

szervezet,

Szerepe

Postai címe

E-mail címe

intézmény megnevezése

5.2. Az Államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet 122. § (2) bekezdése szerinti, az Adóhatóságok
köztartozásokról szóló értesítésének jogosultja (a címzett megnevezése, postai címe, e-mail cím):
……………………………………………………………………………………………………….…………………
6. A támogatás céljai
6.1. A támogatás elemi célja (egy kategória választható):
x

Gazdaságfejlesztés

x

Közlekedésfejlesztés

x

Társadalmi megújulás

x

Környezeti és energetikai fejlesztés

x

Területfejlesztés

x

Államreform

x

Mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása

x

Környezet és vidék fejlesztése

x

Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

x

Leader - integrált fenntartható fejlesztés

x

Egyéb: …………………………………………………………………………………..……………………………..
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6.2. A támogatás elemi célon belüli részcélja (egy kategória választható):
x

befektetés-ösztönzés

x

energiafelhasználás

x

foglalkoztatás

x

ifjúság-sport

x

információs társadalom

x

infrastruktúra

x

környezetvédelem

x

közlekedés

x

kultúra

x

K+F+I

x

mezőgazdaság

x

oktatás

x

örökségvédelem

x

szociális- és egészségügy

x

társadalmi párbeszéd

x

technológiai korszerűsítés

x

terület- és településfejlesztés

x

turisztika

x

vállalkozásfejlesztés

x

egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………..

7. A támogatás formája:
7.1. Vissza nem térítendő támogatás
7.2. Kamatmentes visszatérítendő támogatás
7.3. Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás
7.4. Kamattámogatás
7.5. Kezességvállalás
7.6. Tőkejuttatás
7.7. Egyéb: …………………………………………………..
8. A támogatottak köre
8.1. A Korm. rendelet 9. számú melléklete I. részében feltüntetett minősítési kódoknak megfelelően):
1 – belföldi természetes személy
2 – mikrovállalkozás
3 – kisvállalkozás
4 – középvállalkozás
5 – 1 – 4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6 – nonprofit szervezet államháztartáson belül
7 – nonprofit szervezet államháztartáson kívül
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8.2. támogatandók gazdálkodási forma szerinti (GFO kód) besorolása (GFO kód megtalálható a KSH honlapján, adott
szervezet GFO kódja azonos a statisztikai számjel 13-15. elemével): ……………………………………………………………..
9. Az ismertetett támogatás adatszolgáltató kapcsolattartója:
9.1 „A támogatás ismertetése” adatlap adatait megadó és a Korm. rendelet 138. § (2) bekezdésében előírtak szerint a
kapcsolódó dokumentumok teljes körét biztosítani képes szervezet adatai (pontos szervezet/szervezeti egység
megnevezés, postai cím, e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A támogatási konstrukciók tervezete teljes körű dokumentációja és a Kormányrendelet 138. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti dokumentumok elektronikus formájú anyagának továbbítása a monitoring@allamkincstar.gov.hu címre az
alábbi állomány nevekkel megtörtént (kérjük a fájl nevét, kiterjesztését jelölni):
………………………………………………..…………………………………………………………………………..
Az adatszolgáltató jelen adatlap aláírásával kijelenti, hogy az elektronikusan továbbított ezen adattartalmak teljes
körűek, megfeleltethetők a Korm. rendelet 138. § (2) bekezdése b) és c) pontjában előírtak szerinti eredeti
dokumentumoknak.
9.2. A Korm. rendelet 143. § (1), (2); 145. § (2) és a 149. § (1) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást biztosító
szervezet
9.2.1. Interneten elérhető adatrögzítői felületen adatot szolgáltató
(Igények megadása a Kincstár honlapján található „Jogosultság igénylés” nyomtatvány kitöltésével és
annak megküldésével történik.)

9.2.2. Interfész használat esetén
(Az adatszolgáltató megadása a szervezet/szervezeti egység megnevezésének, postai cím, e-mail
megadásával történik. Ez alapján történik a küldő kód kiválasztása vagy új adatszolgáltató esetén új
kód generálása és a felhasználó számára az adatok megadása.)
………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………….
Dátum

………………………………….
Az adatszolgáltató aláírása”
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5. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Adatlap a támogatási döntésről

I. Kedvezményezett adatai
1.1.A kedvezményezett szervezet azonosító adatai
A

pályázat

egyedi

azonosítója

(a

kezelő

szervezet

tölti

ki):

…………………………
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):

Megnevezése: ..................................

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43
millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése – tőke vagy
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25 %-ot, kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló
vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell
meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása
szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.
Adóalany
Az igénylő neve(M):

Igen= 1 Nem= 0

Az igénylő székhelye, irszám:
cím:

település: ...........................................................................................
utca

hsz

hrsz

KSH Gazdálkodási forma kód:
Az igénylő adószáma(M) (2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2
formátummal):
Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):

Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész
Társpályázó minősítése:
Támogatásban részesülő =1
Közreműködő =2
Támogatásból részesülés %-a:
,

Egyéb tag= 3

1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai
Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám:
Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország
megnevezése:

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az
adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!
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II. A program/projekt azonosító adatai
2.1. A támogatási forrás adatai
A támogatási konstrukció megnevezése: ...................................................................................................................................
A támogatási konstrukció megjelenésének éve:
A döntéshozó megnevezése: .................................................................................................................................
Döntés időpontja:

.

.

2.2. A támogatott program, projekt adatai
A támogatási konstrukció
elemi célja:
A program / projekt céljának szöveges megnevezése: ......................................................................................................
A megvalósítási hely pontos címe, ir.szám:
cím:
Projekt kezdete:

utca
.

település: .................................................................................
hsz.

.

befejezése:

.

hrsz.
.

Szerződéskötésről szóló értesítés esetén - a szerződéskötés időpontja:
- a szerződés száma: ……………………………
Költség, forrás, támogatási adatok deviza kódja:

Forint = 1

Euro = 2

2.3 A támogatott projekt költségszerkezete
1. A projekt jóváhagyott teljes költségigénye (1=2+3+4+7+8):
2. A pályázó saját forrása:
3. A bankhitel összege:
4. A jóváhagyott támogatás mértéke összesen (5+6):
5. Közösségi támogatási forrás:
6. Nemzeti támogatási forrás:
7. Egyéb támogatási jellegű forrás* * *
8. Nem támogatási forrás:
A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes visszatérítendő támogatás, kedvezményes
kamattal visszatérítendő támogatás összege.
A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.4. pontban bemutatni.
A közösségi támogatás megnevezése:
***pl.: más támogatási konstrukcióból adott támogatás, önkormányzati hozzájárulás stb.
„A jóváhagyott támogatás mértéke összesen” adatmezőben feltüntetett támogatásból de minimis támogatás
értéke (2. 3. 4. 5 .6. 7. minősítési kód esetén töltendő ki):

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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2.4. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása:
A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény
szerinti besorolása és megnevezése:

A támogatás mértéke
(Forrásonként)

Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen:
2.5. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is bejelölhető):
Jóváhagyott támogatás mértéke
Vissza nem térítendő támogatás
Kamatmentes visszatérítendő támogatás
Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás
Kamattámogatás

2.6. A jóváhagyott támogatás részletezése
Vissza nem térítendő támogatás részletezése:
Támogatás folyósításának
éve
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

Támogatás folyósításának ütemezése

Kamatmentes visszatérítendő támogatás részletezése
Támogatás
folyósításának éve

Támogatás folyósításának
ütemezése
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Támogatás visszafizetés Támogatás visszafizetés ütemezése
éve
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás részletezése:
Támogatás folyósítás
éve
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Támogatás folyósítás ütemezése

A kedvezményes kamat jellege:
Fix kamat mértéke:
Változó kamat mértéke:

,
,

Támogatás törlesztés
éve
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Változó
%
%

Támogatás törlesztés ütemezése
(kamat nélkül)

Fix

Kamattámogatás részletezése
Hitelfolyósítás éve

Hitelfolyósítás ütemezése

Hiteltörlesztés éve

Hiteltörlesztés ütemezése
(kamat nélkül)

.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
Hitelező pénzintézet neve: ............................................................................................................................................
Hitel összege:
Kamattámogatás mértéke:
,
%
Kamattámogatás időtartama (év):
-tól
-ig
3. TVI adatok
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke hatálya alá tartozó támogatás esetén az Európai Bizottság jóváhagyó határozat,
illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott vélemény/állásfoglalás száma:
Állásfoglalás - vélemény kiadás időpontja:
Ágazat neve:*
:.............................................................................……….…
Támogatási kategória kódja:*
megnevezése: ......................................................................................……
Támogatási kategória kódja:*
megnevezése: ......................................................................................……
Támogatási kategória kódja:*
megnevezése: ......................................................................................……
A jóváhagyott támogatás támogatástartalma:
Támogatási intenzitás:
,
A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek
összesen:

.

.

%

* Kitöltendő a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján.

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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4. Program/projekt lezárása
Szerződés lezárás dátuma:

év

hó

Nap

Szerződés lezárása:
Szerződés finanszírozás nélkül meghiúsult

Szerződésszegés miatt visszavonva
Egyéb okból:

Szerződés lezárult:
Lezárás típusa:

A projekt 100%-ban teljesült
A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100% alatt teljesült és a teljesítés elfogadásra
került
A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100 % alatt teljesült és a projekt szankcionálásra került
A fejezetet irányító szerv vezetője a kedvezményezettet kizárta az érintett előirányzatok
támogatási rendszeréből
Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást teljes egészében visszavonta
Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást részben visszavonta
A kedvezményezett a szerződéstől elállt
A kedvezményezett felszámolás, csődeljárás, végelszámolás alatt áll

év

hó
dátum

nap
PH

................................................................
a döntéshozó aláírása

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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6. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Kincstári számlavezetĘ rendszerben történĘ tartozásmentesség ellenĘrzés és utalás felfüggesztésben résztvevĘ elĘirányzatok
FEJEZET
Cím Alcím Jogcím- Jogcsop. cím
IX.
10
X.
11
11

2
3

XIV.
20
20
20
20
20
20

8
9
9
9
9
9

XV.
25
25
25
25
25
25
25

3
3
3
3
3
31
32

XVII.
16
16

2
2

XIX.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

LXIII.
1

ElĘír.
csop.

Kiem.
elĘír.
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
Címzett és céltámogatások

29
14

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatás
Nemzeti Civil Alapprogram

1
2
3
4

BELÜGYMINISZTÉRIUM
Egyéb közösségi programok
Szolidarítási programok
Európai Menekültügyi Alap
Integrációs Alap
Visszatérési Alap
KülsĘ Határok Alap

1
2
3
10

20
21

1
2
1
2
3
8
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
2
3
4

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Vállalkozási célelĘirányzatok
Beruházás-ösztönzési célelĘirányzat
Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelĘirányzat
Kis- és középvállalkozói célelĘirányzat
Turisztikai célelĘirányzat
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ bértámogatás
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ költségkompenzáció
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Központi fejlesztési feladatok
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése
UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program MPA
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és energia Operatív Program
Államreform Operatív Program
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Végrehajtás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Területi EgyüttmĦködés
Európai Területi EgyüttmĦködés
Interact 2007-2013
Egyéb Uniós elĘirányzatok
Igazgatási Partnerség
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek
MUNKAERėPIACI ALAP
Aktív támogatások (ebbĘl: csak munkahely teremtĘ beruházás támogatása)”

fejezet

szakágazat

cím/alcím

5
6

I/a Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)

14
15
16
17
18

13

12

11

10

9

8

7

4

II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)

III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)

I/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179ből)
1/c Részesedésekbõl: jegybankban
III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741,
1752)
2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)
2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,
1752-ből)
III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)
3/a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre (1911,1921,
1981-ből)
3/b Adott kölcsönökbõl: külföldre (1931-bõl, 1941-bõl,1981-ből)
III.4. Hosszú lejáratú betétek(178)
4/a Hosszú lejáratú betétekbõl: devizabetétek (178.-ból)
III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)

2
1
2
3

Sorszám

PIR-törzsszám

1
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)
I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)

Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással

Államháztartási
egyedi azonosító

szektor

3

Állomány
a tárgyév elején
4

5

R

-

A

6

Egyéb volumenváltozás

számlatulajdonos azonosító

Állományváltozás
nem pénzforgalmi
tranzakciók miatt

adatközlés idĘpontja

Állományváltozás
pénzforgalmi
tranzakciók miatt

adatközlĘ

pénzintézeti azonosító

Mérleg-jelentés

Ħrlap

év

idĘszak

7

Értékelés

1
oldal

Ezer forintban

8

Állomány
a tárgyidõszak
végén

•

szerv, elĘirányzat megnevezése

„17. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

7. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
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47
48
49

IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)
1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)
IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)
2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek
(328, 329)

3

Állomány
a tárgyév elején
4

Állományváltozás
pénzforgalmi
tranzakciók miatt
5

Állományváltozás
nem pénzforgalmi
tranzakciók miatt
6

Egyéb volumenváltozás
7

Értékelés
8

Állomány
a tárgyidõszak
végén

MAGYAR KÖZLÖNY

•

50

46

III. Értékpapírok összesen (35+37+39+40+44)

43

III/2/3/ c . Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből, 298-ból)

45

42

III/2/3/ b . Államkötvények (2931-ből, 298-ból)

44

35
36
37
38
39
40
41

III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok
(2941, 298-ból)
III/2/4/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)

34

II. Követelések összesen (24+26+27+30)

33

32

29
30
31

28

25
26
27

24

20
21
22
23

III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ból)
III/1/a Ebből: értékvesztés (2982)
III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból)
III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)
III/2/2. Kincstárjegyek (2921-ből)
III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból)
III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)

4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2887-ből )

2

1
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és
értékhelyesbítésük (16)
IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)
A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)
I. Készletek (21-26)
I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,
283, 284, 288-ból)
II/1/a: Ebből Államháztartáson belül
II/2. Adósok (281, 288-ból)
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)
3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721,
278-ból)
3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ból)
II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-ből, 288-ból)
4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)
4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874,
2887-ből )
19

Sorszám

Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással
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2
51

1

58

V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397,398)

66
67

68

69

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+66)

D. Saját tőke (41)
[(21-15)+22+34+36+38+41+45+53+64)]-[79+(99-83-84-98)+103]

E. Tartalékok (42)
[15+(46+36+38+41+45)+(5653)+(65-64)]-[83+84+98+(106-103)]

77
78
79

4/ a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438- ból )

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (70+72+74+77)

76

75

72
73
74

71

I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)
I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351,
4361)
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (434)
2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433)
3/a Fejlesztési célú hitelekből: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek
(433-ból)
3/b Fejlesztési célú hitelekből: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek
(433-ból)
I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)

70

65

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+58+63+64)

B. Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65)

62
63
64

61

2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó
kiadások (398)
V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)
V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)

60

59

53
54
55
56
57

3

Állomány
a tárgyév elején
4

Állományváltozás
pénzforgalmi
tranzakciók miatt
5

Állományváltozás
nem pénzforgalmi
tranzakciók miatt
6

Egyéb volumenváltozás
7

Értékelés
8

Állomány
a tárgyidõszak
végén

•

2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó
elszámolások (3921,3922)
2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
(3923)

52

3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)

IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)
4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)
4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)
IV. Pénzeszközök összesen (47+49+51+53)
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)

Sorszám

Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással
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2
80

97
98
99
100
101
102
103
104
105

1
II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531-4541)
II/1/ a Rövid lejáratú kölcsönökből : működési célú államháztartáson
belülről (4531)
II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561 )
II/2/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)
II/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)
II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441443)
II/3/a: Ebből Államháztartáson belül
3/b Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)
ebből: beruházási szállítók (44-ből)
3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)
ebből: beruházási szállítók (44-ből)
II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 43-ból)
4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43-ból)
4/b Váltótartozások (444)
4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei
(43-ból)
4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következő évet terhelő törlesztő
részletei (43-ból)
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő
törlesztő részletei (43-ból)
4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (44 9-ből )
II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból (4571)

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (80+82+85+91+98)

III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)

III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486, 487)

III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (48 8-ból )

4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (48 8-ból )

6

Egyéb volumenváltozás
7

Értékelés
8

Állomány
a tárgyidõszak
végén

106

”

108

5

Állományváltozás
nem pénzforgalmi
tranzakciók miatt

107

4

Állományváltozás
pénzforgalmi
tranzakciók miatt

•

FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+107)

3

Állomány
a tárgyév elején

MAGYAR KÖZLÖNY

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
(100+101+102+103)
F) Kötelezettségek összesen (79+99+106)

96

95

94

86
87
88
89
90
91
92
93

85

82
83
84

81
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Elkülönített állami pénzalapok
havi pénzforgalmi jelentése

Társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak havi pénzforgalmi
jelentése

A központi kezelésű
előirányzatok eszközeinek és
forrásainak könyvviteli mérlege

Költségvetési fejezetek, szervek
előirányzati és teljesítési havi
adatai

4.

5.

6.

7.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Havonta a
tárgyhónapot
követő 20. nap.

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Havonta a
tárgyhónapot
követő 20. nap.

Negyedévente a
mérlegjelentés
elkészülte utáni
5 napon belül.

Havonta a
tárgyhónapot
követő 20. nap.

Havonta a
tárgyhónapot
követő 20. nap.

Évente május
31-éig.

ÁFSZ honlap

Kincstár honlap

Évente január
1-jéig.

Frissítés

NGM honlap

Közzététel módja

A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
10 éven belül nem
törölhető.

Megőrzés

Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2002. évi adattal
kezdődően.
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári
adattal kezdődően.
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári
adattal kezdődően.
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári
adattal kezdődően.
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. első
negyedévi adattal
kezdődően.
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári
adattal kezdődően.

Megjegyzés

•

SorKötelezően közzéteendő
Adatfelelős
Adatközlő
szám
közérdekű adat megnevezése
1.
A költségvetési szervek részletes NGM
NGM
költségvetési előirányzatainak és
költségvetési beszámolóinak
összeállítására szolgáló
Tájékoztató és Űrlapgarnitúra
2.
Az Állami Foglalkoztatási
ÁFSZ
ÁFSZ
Szolgálat által évente készített
felmérés a közszféra létszám, bér
és kereseti adatairól
3.
Központi költségvetés havi
Kincstár
Kincstár
pénzforgalmi jelentése

„22. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

8. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
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13.

12.

11.

10.

9.

Központi költségvetési szervek
lejárt tartozásainak alakulása
(minősített adósságállomány
esetén szervenként)
A kincstári monitoring rendszer
adatai (a hatálya alá tartozó
előirányzatok, támogatási
konstrukciók száma,
megnevezése)
Humánszolgáltatásokat ellátó
szervezetek és személyek részére
juttatott normatív támogatás
esetén: a kedvezményezett neve,
a támogatás célja, összege, a
normatíva alapját képező
mutatószám
Humánszolgáltatásokat ellátó
szervezetek és személyek részére
juttatott egyéb állami
hozzájárulás esetén: a
kedvezményezett neve, a
támogatás célja, összege
NGM lakossági tájékoztató a
költségvetési és a költségvetés
végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat benyújtásakor

SorKötelezően közzéteendő
szám
közérdekű adat megnevezése
8.
A központi beruházások
pénzügyi mutatóinak havi állása

Kincstár

Kincstár

Adatközlő

NGM

Folyósító
szervezet

Folyósító
szervezet

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Kincstár honlap

Közzététel módja

a) Az
Adatközlő honlapja
adatfelelős, vagy
b) irányító
szerve
(felügyeleti
szerve)
NGM
NGM honlap

Kincstár

Szervezetek Kincstár

Kincstár

Kincstár

Adatfelelős

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
törlendő.

Az előző állapot
törlendő.

Az előző állapot
nem törölhető.

Megőrzés

Évente a benyújtást Az előző állapot
követő 10 napon
nem törölhető.
belül.

Folyamatosan

Folyamatosan

Folyamatosan

Havonta a
tárgyhónapot
követő 20. nap.

Havonta a
tárgyhónapot
követő 20. nap.

Frissítés

Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. évi adattal
kezdődően.

Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. évi adatokkal
kezdődően.

Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. évi adatokkal
kezdődően.

Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári
adattal kezdődően.
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2003. januári
adattal kezdődően.

Megjegyzés
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SorKötelezően közzéteendő
szám
közérdekű adat megnevezése
14.
Kimutatás a civil szervezetek
részére felajánlott és megkapott
szja 1%-ról (szervezetenként)
15.
Kimutatás az egyházak és a
kiemelt költségvetési előirányzat
javára felajánlott és megkapott
szja 1%-ról
16.
Közhasznú tevékenységet
folytató személynek,
szervezetnek az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 100. §-ának (2)
bekezdése alapján és a 19/2008.
(VI.13.) PM rendeletben foglaltak
szerint visszatérített áfa
17.
Az igénybe vett fogyasztói
árkiegészítés az alábbi
bontásban:
- vasút,
- távolsági autóbusz-közlekedés,
- helyi tömegközlekedés
18.
A költséghatékonyság javítása
érdekében a tárgyévben tett
intézkedések felsorolása, rövid
leírása; hatásuk rövid, számszerű
elemzése
APEH honlap

APEH honlap

a) Adatközlő honlapja,
A tárgyévet követő
év január 31-éig.
ennek hiányában
b) egyéb, a nyilvánosság
számára elérhető módon

APEH, VPOP APEH

APEH

Központi,
köztestületi és
társadalombizto
sítási
költségvetési
szerv esetén
a) a szerv vagy
b) irányító szerve
(felügyeleti
szerve); helyi
önkormányzati
és helyi
kisebbségi
önkormányzati

APEH

Központi,
köztestületi,
társadalom
biztosítási,
valamint a
helyi
önkormány
zati és helyi
kisebbségi
önkormány
zati
költségveté
si szerv

Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Megőrzés

Megjegyzés

•

Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.

APEH honlap

APEH

Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.
Évente a kimutatás
elkészülte utáni
10 napon belül.

Frissítés

APEH

APEH honlap

Közzététel módja

APEH

Adatközlő

APEH

Adatfelelős

MAGYAR KÖZLÖNY
2010. évi 132. szám

22539

21.

20.

19.

Sorszám

Adatfelelős

Az állami vagyonra vonatkozó
MNV Zrt.
mennyiség-, érték- és
területadatok
vagyoncsoportonként
A kizárólagos állami tulajdonra
MNV Zrt.
vonatkozó, naturáliákban
meghatározott adatok a
jogszabályban előírt kategóriák
szerint
A társadalombiztosítás pénzügyi MNV Zrt.
alapjai kezelői részéről az MNV
Zrt.-nek átadott, járulékfizetés
fejében átvett portfólió elemek
vonatkozásában: a portfólió
megnevezése, székhely,
névérték, tulajdonosi részarány;
az ingatlan vagyon
vonatkozásában a vagyonleltár
adatai: megnevezés, nagyság,
funkció, állami tulajdoni hányad,
ONYF és OEP tulajdoni hányad,
könyv szerinti nettó érték

Kötelezően közzéteendő
közérdekű adat megnevezése

Közzététel módja

MNV Zrt. honlap

MNV Zrt. honlap

MNV Zrt.

MNV Zrt.

költségvetési
szerv esetén a
megyei
önkormányzati
hivatal, a
(fő)polgármester
i hivatal, a
körjegyzőség,
illetőleg a közös
képviselőtestület hivatala
MNV Zrt.
MNV Zrt. honlap

Adatközlő

Évente január
31-éig.

Évente január
31-éig.

Havonta a
tárgyhónapot
követő 12. nap.

Frissítés

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Megőrzés

Megjegyzés
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A 82/2007. (IV.25.) Korm. rendelet
2. §-ában meghatározott
- export-visszatérítés aggregált
összege,
- belpiaci támogatások aggregált
összege,
- intervenciós intézkedések
adatai: a támogatás és az
intervenciós felvásárlás aggregált
összege

Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal

Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal

Mezőgazda
sági és
Vidékfejlesz
tési Hivatal

Mezőgazda
sági és
Vidékfejlesz
tési Hivatal

Adatközlő

Adatfelelős

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
honlapja

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
honlapja

Közzététel módja
Az előző állapot
nem törölhető.

Megőrzés

Negyedévente a
Az előző állapot
negyedévet követő nem törölhető.
25. nap.

Évente május
31-éig az előző
naptári évre
vonatkozó jogalap
alapján az aktuális
és az azt megelőző
évben kifizetett
összegek
tekintetében.

Frissítés
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2005. évre
vonatkozó jogalap
alapján kifizetett
támogatásokkal
kezdődően, a
82/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet
hatálybalépését
megelőző időszak
tekintetében a
92/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet
alapján.
Visszamenőleges
adatszolgáltatás: a
2005. IV. negyedévi
adattal kezdődően,
a 82/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet
hatálybalépését
megelőző időszak
tekintetében a
92/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet
alapján.

Megjegyzés

•

23.

SorKötelezően közzéteendő
szám
közérdekű adat megnevezése
22.
A 82/2007. (IV.25.) Korm. rendelet
2. §-ában meghatározott
- közvetlen kifizetések aggregált
összege,
- kiegészítő nemzeti támogatás
(top up) aggregált összege
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A rábízott vagyonnal kapcsolatos MFB Zrt.
tranzakciók alakulása

28.

27.

A központi költségvetés terhére
vállalt hosszú távú
kötelezettségek állománya és
várható kifizetések évek szerinti
bontásban
A rábízott vagyonnal kapcsolatos MNV Zrt.
tranzakciók alakulása

MFB Zrt.

MNV Zrt.

Kincstár

MFB Zrt. honlapja

MNV Zrt. honlapja

Kincstár honlap

Az adatközlő honlapja

Az adatfelelős

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Megőrzés

Havonta, a
tárgyhónapot
követő 20 napon
belül
Havonta, a
tárgyhónapot
követő 20 napon
belül

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Negyedévente, a
Az előző állapot
negyedévet követő nem törölhető.
60 napon belül.

A kifizetést követő
8 napon belül.

a) Az adatközlő honlapja, A kifizetést követő
ennek hiányában
8 napon belül.
b) az irányító szerv
(felügyeleti szerv)
honlapja

a) Az adatfelelős
vagy
b) irányító szerve
(felügyeleti
szerve)

Frissítés

A
szerződést
kötő
központi,
köztestületi,
társadalom
biztosítási,
alapkezelő
költségveté
si szerv
Az európai
uniós
támogatást
tartalmazó
költségveté
si fejezetet
irányító
szerv
Fejezetet
irányító
szerv

Közzététel módja

Adatközlő

Adatfelelős

26.

SorKötelezően közzéteendő
szám
közérdekű adat megnevezése
24. A közbeszerzési eljárás
eredményeként (az intézményi
vagy a fejezeti kezelésű
előirányzatok, illetve az alapok
terhére) megkötött, nettó 100
millió forint teljesítési értéket
meghaladó szerződések alapján
teljesített kifizetés összege,
közvetlen jogosultja és a kifizetés
időpontja
25. Az európai uniós
társfinanszírozással bonyolított
pályázatok esetében a nettó 100
millió forintot meghaladó,
teljesített kifizetés összege,
kedvezményezettje, és a kifizetés
időpontja

Megjegyzés
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32.

A rábízott vagyonba tartozó
gazdasági társaságok éves
beszámolója
A rábízott vagyonba tartozó
gazdasági társaságok éves
beszámolója

31.

MFB Zrt.

MNV Zrt.

A rábízott vagyon eszközeinek és MFB Zrt.
forrásainak mérlege

MFB Zrt.

MNV Zrt.

MFB Zrt.

MFB Zrt. honlapja

MNV Zrt. honlapja

MFB Zrt. honlapja

MNV Zrt. honlapja

Közzététel módja
Évente, a
beszámolókészítés
időpontját követő
15 napon belül
Évente, a
beszámolókészítés
időpontját követő
15 napon belül
Évente, a tárgyévet
követő év június
15-éig.
Évente, a tárgyévet
követő év június
15-éig.

Frissítés

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Az előző állapot
nem törölhető.

Megőrzés

Megjegyzés

”

•

30.

SorKötelezően közzéteendő
Adatfelelős
Adatközlő
szám
közérdekű adat megnevezése
29. A rábízott vagyon eszközeinek és MNV Zrt.
MNV Zrt.
forrásainak mérlege
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9. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„23. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzati / többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok főbb
pénzügyi adatai

Megnevezés

1
Gazdasági társaságok száma
Befektetett eszközök
ebből: - Immateriális javak
- Tárgyi eszközök
- Befektetett pénzügyi
eszközök
- Vagyonkezelésbe átvett
eszközök
Forgóeszközök
ebből: - Készletek
- Követelések
- Értékpapírok
- Pénzeszközök
Saját tőke
ebből: - Jegyzett tőke
- Tőketartalék
- Eredménytartalék
Kötelezettségek összesen
ebből: - Hosszú lejáratú
kötelezettségek
~ Tartozások
kötvénykibocsátásból
~ Beruházási és fejlesztési
hitelek
~ Egyéb hosszú lejáratú
hitelek és kölcsönök
~ Tartós kötelezettségek
kapcsolt, vagy egyéb
részesedési viszonyban
lévő vállalkozással
szemben
~ Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek

Sorszám

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

Többségi helyi
önkormányzati/többcélú
kistérségi társulási tulajdonú
gazdasági társaságok

...-...%-ban helyi
önkormányzati/többcélú kistérségi
társulási tulajdonú gazdasági
társaságok

... év adata

... év adata

... év adata

... év adata

3

4

5

6
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Megnevezés

1
- Rövid lejáratú
kötelezettségek
~ Rövid lejáratú hitelek és
kölcsönök
~ Vevőktől kapott előlegek
~ Kötelezettségek
áruszállításból és
szolgáltatásból
~ Rövid lejáratú
kötelezettségek kapcsolt,
vagy egyéb részesedési
viszonyban lévő
vállalkozással szemben
~ Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek
Mérlegfőösszeg
Értékesítés nettó árbevétele
Üzemi (üzleti) tevékenység
eredménye
Kifizetett osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény

Sorszám

2

Többségi helyi
önkormányzati/többcélú
kistérségi társulási tulajdonú
gazdasági társaságok

...-...%-ban helyi
önkormányzati/többcélú kistérségi
társulási tulajdonú gazdasági
társaságok

... év adata

... év adata

... év adata

... év adata

3

4

5

6

23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33

Az űrlapon a helyi önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a féléves költségvetési beszámoló keretében adatot
szolgáltat a többségi és a kisebbségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokról.
A 01. sorban az érintett társaságok számát kell feltüntetni. A 02-33. sorokban a társaságok tárgyévet megelőző két
lezárt üzleti évének adatait kell szerepeltetni, a mérleg és az eredménykimutatás soraival megegyezően.”
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10. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„19/A. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2010.
01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
01-R-C űrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása
01. űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS
Az űrlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami
pénzalapok, a társadalombiztosítási pénzügyi alapok és a fejezeti kezelésű költségvetési előirányzatok (beleértve
a fejezeti kezelésű előirányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is), a
központi kezelésű (ún. nemzetgazdasági) előirányzatok, a vagyonkezelő szervezetek, valamint a helyi
önkormányzati és a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: az
államháztartási szervezetei) kettős könyvvezetési kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi
alakulásának áttekintésére szolgál.
A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási időszakában a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból
kiindulva az adatszolgáltatási időszak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni.
Az űrlap három részből áll:
A) Az eszközök és a források alakulása
B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
Az űrlap használatát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására
szolgáló, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
XI. fejezetének 206. §-a írja elő.
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2010.
01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
Az űrlap elsősorban a pénzügyi eszközök és kötelezettségek alakulását részletezi, figyelemmel a negyedéves
nemzeti számlák államháztartási komponenseinek összeállítására vonatkozó hazai és nemzetközi
adatszolgáltatási kötelezettségre. Az űrlap az éves könyvviteli mérlegtől eltérően kiemeli a pénzügyi eszközök és
kötelezettségek államháztartáson belüli elszámolásait és a külfölddel szembeni követeléseket, illetve
tartozásokat, ideértve a devizában vezetett bankszámlákat és a valutapénztárakat is.
Az űrlapot a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a könyvvezetés kialakult rendjéhez igazodóan kell
kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló
könyvvezetést végez, a jogutód „támogatási célprogram” önálló adatszolgáltató lehet. A fejezetért felelős szerv
ellenőrizni tartozik a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét. A központi
kezelésű előirányzatok (nemzetgazdasági elszámolások, államadóssági elszámolások) eszközeinek és forrásainak
teljes körűségéről - beleértve az Államadósság Kezelő Központ Zrt. és más analitikus helyek elszámolásait is - a
Magyar Államkincstár gondoskodik a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) kormányrendelet alapján vezetett könyvvezetés adataiból.
Az időközi mérlegjelentés összeállítása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzVhr.) által elrendelt könyvvezetés adataiból történik.
Az űrlap adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérlegjelentés kitöltése a negyedéves főkönyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában
szereplő adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben előírt

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

főkönyvi feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megelőzően a leltározást, a zárlati műveleteket nem kell
elvégezni.
Az űrlap egyes sorai tartalmazzák a főkönyvi számlákra történő hivatkozásokat.
Az űrlap oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév első napján (január 1-jén) és a
tárgyidőszak végén megállapított állományát, és a tárgyidőszakban bekövetkezett (halmozott)
állományváltozások összetevőit, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, az
egyoldalú (partner nélküli) volumenváltozást eredményező eseményeket, valamint az átértékeléseket
(beleértve a piaci értéken alapuló terven felüli értékcsökkenést, az értékvesztést, a korábban elszámolt
értékvesztés visszaírását és az értékhelyesbítéseket) tartalmazzák.
A tőkeváltozásokat részletező 412-414 főkönyvi számlák bontására vonatkozó előírás olyan
szerkezetet tartalmaz, amely a változásokat az ezen űrlap 4-7. oszlopainak megfelelő tartalom szerint
bontja szét.
Az űrlap 3. oszlopa: Állomány a tárgyév elején
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatási tárgyév első napján (minden adatszolgáltatási időszakban
a január 1-jén) kimutatott állománya, melyeknek meg kell egyezniük az előző évi éves mérlegbeszámoló
adataival, a megfeleltethetőség szintjén.
Az űrlap 4. oszlopa: Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az űrlap 4. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendő pénzforgalmi események hatásaként jelentkező
állományváltozásokat foglalja össze. Tranzakciónak tekintünk egyébként minden olyan gazdasági eseményt,
amely két gazdasági szervezet, illetve egy gazdasági szervezet két különböző rendeltetésű (önálló elszámolású)
szervezeti egysége között kölcsönös megállapodás alapján jön létre. A tranzakció fogalmába - a kialakított
módszertani konvenció alapján - beletartozik a közterhek megfizetése is. A hatályos számvitel az
államháztartásban döntően a pénzforgalomban jelentkező gazdasági eseményeket rögzíti, de egyre nagyobb
jelentőséggel bírnak azok a könyvelési tételek is, amelyek a számviteli feljegyzésre kerülő gazdasági-pénzügyi
eseményeket az üzleti világban szokásos tartományban értelmezik. Annak érdekében, hogy a tranzakciók
mindkét - pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli - csoportja megismerhetővé váljék, a mérlegtételek
változásaiból a pénzforgalomban jelentkező eseményeknek betudható hányad a beszámoló pénzforgalmi
adataival összeegyeztethető legyen, az űrlap a tranzakciókat két külön oszlopban tünteti fel. A pénzforgalomban
jelentkező tranzakciók a 4. oszlopban kapnak helyet.
Idetartozik ennek megfelelően minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36.
számlacsoportokban jelenik meg.
A könyvvezetési kötelezettségek módosulásával összhangban a követelések és a kötelezettségek
állományában, valamint a raktárral rendelkező államháztartási szervezeteknél a készletek állományában
bekövetkező változások közül a pénzforgalomban is jelentkező forgalmat ebben az oszlopban kell feltüntetni.
Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem értékesítése, eladása során a könyv szerinti
nyilvántartási érték és a tranzakciós pénzforgalmi érték eltér, a 4. oszlopban a tranzakció pénzforgalmi értékét (pl.
az eladási árat), míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy
veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.
Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az űrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.
Az űrlap 5. oszlopa: Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az űrlap 5. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendő gazdasági események (tranzakciók) következményeként
adódó, pénzforgalomban nem jelentkező események hatásaként jelentkező állományváltozásokat foglalja össze.
Ide tartoznak pl. a térítésmentes átvételek-átadások (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
38 űrlap 08 és 17 sorának megfelelően), a saját kivitelezésben megvalósított és az állományi számlákon
nyilvántartásba vett aktivált eszközök értéke (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38
űrlap 06 és 07 sorának megfelelően), továbbá az adósság-elengedés, amely a két fél megállapodásán alapul.
Ugyancsak itt kell kimutatni a tárgyi eszközök értékcsökkenését (Immateriális javak és tárgyi eszközök
állományának alakulása 38 űrlap23, 24, 27, 29 sorával egyezően), amelyet az SzVhr. 30. §-ának előírásai alapján
negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenés (ide nem értve a terven felüli értékcsökkenést) elszámolása a
statisztikai szabványok szerint tranzakciónak minősül, mégpedig speciális tranzakciónak, mert noha nincs
partner, de a statisztika különbséget tesz egy adott szervezeti egység két különböző minősége (jelen esetben az
eszköz tulajdonosa és a termelést végző) között.
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Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem átadása során a könyv szerinti nyilvántartási érték
és a tranzakciós elszámolási érték eltér, az 5. oszlopban a tranzakció elszámolási árát, míg a nyilvántartási érték és
tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.
A készletek állományának készletfelhasználással kapcsolatos változását, az adósok állományának előírással,
bevallással, esetleg számlázással kapcsolatos változását, az áruszállításból és szolgáltatásból származó
követelések állományának számlázással, előírással kapcsolatos változását ugyancsak ebben az oszlopban kell
elszámolni.
Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az űrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.
Az űrlap 6. oszlopa: Egyéb volumenváltozás
Az űrlap 6. oszlopa a szokásos gazdasági események (tranzakciók) közé nem tartozó, az eszközök, készletek,
követelések, kötelezettségek volumenét - általában rendkívüli jelleggel és tranzakciós partner nélküli módon befolyásoló állományváltozásokat foglalja össze. Ilyen volumenváltozások az eszközök gazdasági megjelenése
(pl. talált, fellelt eszközök), eltűnése a gazdasági ciklusból (selejtezés, megsemmisítés), a katasztrófaveszteségek
(fizikai eltűnés, megsemmisülés), az ellenérték nélküli kisajátítás (elkobzás), az eszközöket kivételesen érintő,
váratlan és nagymértékű volumenváltozás (rendkívüli események), a besorolási rendszerek és a besorolások
módosulásával kapcsolatos osztályozásbeli mozgások. Idetartozik még az az adósságleírás is, amely kivételes,
egyoldalú intézkedés, és az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveiből is a tartozást
kivezetni. A behajthatatlan követelés hitelezési veszteségként való leírását ebben az oszlopban kell elszámolni.
Csak az ilyen esetek tartoznak az egyéb volumenváltozások közé, mert ahol létezik az adós, s így az
államháztartásban könyvelt adósság-elengedési, -mérséklési esemény tükörképét is könyvelik, tranzakciónak
minősül és az 5. oszlopba tartozik.
Az űrlap 7. oszlopa: Értékelés
Az űrlap 7. oszlopa az állományváltozások azon összetevőit mutatja be, amely változások során az eszközök,
követelések, kötelezettségek egyedileg és volumenben nem változnak, azonban a tárgyidőszakban lezajló külső
folyamatok hatására értékük megváltozik. Ezek az értékelési, újraértékelési elszámolások alkotják az itt
kimutatandó változásokat.
Az államháztartásba tartozó szervezetek eszközeiket és kötelezettségeiket a könyvvezetésre és beszámolásra
vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott időközönként, év végén, meghatározott dokumentumokban (pl.
számviteli politika) rögzített módon értékelik, illetve értékváltozást számolnak el (pl. valuta-pénztárak és devizaértékpapírok értékelési különbözete; gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá a követelések, a készletek értékvesztése, a korábban elszámolt
értékvesztések visszaírása; immateriális javak és tárgyi eszközök piaci érték változása miatti terven felüli
értékcsökkenése, piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítése, a korábban elszámolt terven felüli
értékcsökkenés visszaírása).
A Magyar Államkincstárban a pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó speciális szabályokat a
könyvvezetését és beszámolási kötelezettségét szabályozó többször módosított 240/2003. (XII. 17.) Korm.
rendelet rendelkezései határozzák meg.
Az űrlap 8. oszlopa: Állomány a tárgyidőszak végén
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatás tárgyidőszakának (tárgynegyedévének) utolsó napján
kimutatott állománya, amely számszakilag megegyezik a tárgyév első napján kimutatott állományban a
tárgyidőszakban a négy állományváltozási jogcímen (4-7. oszlopban) kimutatott együttes (+/-) változás
eredményeként adódó záróállománnyal (8. oszlop = 3. oszlop +/- 4. oszlop +/- 5. oszlop +/- 6. oszlop +/- 7.
oszlop), illetve az éves mérleg megfelelő adataival.
Az űrlap egyes sorainak meghatározása a negyedéves főkönyvi kivonat állományi számláinak
összesítésével történik, az űrlap sorai tartalmazzák a főkönyvi számlákra történő hivatkozásokat.
Az űrlap 01-02. sora: I. Immateriális javak
Az immateriális javak között kell kimutatni a nem anyagi eszközöket, így a vagyonértékű jogokat (kivéve az
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat), a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. A
mérlegjelentésben a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó
érték +/- évközi állományváltozások). Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem
a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás,
rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték
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változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történő
értékhelyesbítést, a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az immateriális javak beszerzésére adott előleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az immateriális javakra adott előlegek kiemelése a 02. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletű
adatának előállítását szolgálják.
Az űrlap 03-04. sora: II. Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközként mutatandó ki a gazdálkodó szerv működését egy éven túl szolgáló földterület, telek, erdő,
épület, egyéb építmény, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gép, berendezés és felszerelés, jármű,
tenyészállatok függetlenül attól, hogy meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A mérleg-jelentésben a
bruttó érték és az értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték +/- évközi
állományváltozások). Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci érték
változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerű
használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven
felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történő értékhelyesbítést, a 7. Értékelés
oszlopban kell szerepeltetni.
A tárgyi eszközök javak beszerzésére adott előleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
A Beruházásra adott előlegek kiemelése a 04. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletű adatának
előállítását szolgálják.
Az űrlap 05-08. sora: Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
Vállalkozásokba tartósan (egy évnél hosszabb időre szólóan) jövedelemszerzés céljából befektetett pénzügyi
eszközként kell kimutatni a részesedéseket. Az űrlap sorai a vállalkozás jellege alapján részletezik a gazdasági
társaságokban meglévő részesedéseket, a 06. sor a nem pénzintézeti tevékenységet végző vállalkozásokban, a
07. sor a pénzügyi (pénz- és hitelintézeti, biztosítóintézeti, pénzügyi közvetítői tevékenységet végző)
vállalkozásokban elhelyezett pénzügyi befektetéseket tartalmazza.
A hatályos számviteli előírások szerint a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő
befektetést a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken, illetve vételi áron kell nyilvántartásba
venni, és év végén értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaság piaci megítélése a befektetés
nyilvántartási értéke alá csökken.
A számviteli törvény és végrehajtási rendeletei alapján az értékvesztés visszaírására, illetve a tulajdoni
részesedést megtestesítő értékpapíroknál a piaci értéken alapuló értékhelyesbítésre is mód van.
A pénzforgalommal kapcsolatos alapítás, tőkeemelés miatti állománynövekedést, valamint az értékesítés,
illetve tőkekivonás miatti állománycsökkenést a 4. oszlopban; a természetbeni apporttal kapcsolatos alapítás,
tőkeemelés, továbbá a kárpótlási jegy cseréből származó csökkenést az 5. oszlopban; a felszámolás,
végelszámolás miatti kivezetést a 6. oszlopban; a Szt. 54. §-ában foglaltak szerinti értékvesztést, illetve az
értékvesztés visszaírását, továbbá a piaci értékre történő értékhelyesbítést a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 09-11. sora: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni az egy évnél hosszabb időre szólóan, tartós jövedelemszerzés
céljából birtokolt értékpapírokat. Az értékpapírokból - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció
elvégezhetősége érdekében - fel kell tüntetni az Állam által kibocsátott kötvényeket (10. sor) és a helyi
önkormányzatok által kibocsátott kötvényeket (11. sor).
A hatályos számviteli előírások szerint az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell nyilvántartásba venni, a
nyilvántartás szerinti értéket viszont év végén csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelőzően
legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték.
Az értékpapírok vásárlása miatti változást a 4. oszlopban, az eladás miatti állományváltozások kapcsán a kapott
ellenértéket szintén a 4. oszlopban, a kapott ellenérték és a nyilvántartási érték különbözetét, a Szt. 54. §-a
szerinti értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, valamint a Magyar Államkincstárnál az átértékeléseket a
7. oszlopban kell szerepeltetni.
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Az űrlap 12-14. sora: Tartósan adott kölcsönök
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni - az éven túli lejárattal - adott kölcsönöket, továbbá az egyéb
hosszú lejáratú követeléseket (pl. pénzügyi lízingből, halasztott fizetésből eredő követeléseket). Az adott
kölcsönökből, illetve hosszú lejáratú követelésekből - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció
elvégezhetősége érdekében - fel kell tüntetni az államháztartáson belülre - támogatási célú kölcsön, visszterhes
támogatás formájában - nyújtott kölcsönállományt (13. sor), valamint - a nemzetközi adatszolgáltatások
teljesíthetősége érdekében - a külföldre adott kölcsönök állományát (14. sor).
A kölcsönök nyújtása, visszatérülése, illetve egyéb hosszú lejáratú követelések keletkezése, megszűnése miatti
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet
átsorolását az 5. oszlopban, és az egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést,
illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 15-16. sora: Hosszú lejáratú bankbetétek
Befektetett pénzügyi eszközként kell - az éven túli - hosszú lejáratú bankbetéteket kimutatni.
A betételhelyezés, illetve betét-visszavonás (visszavezetés) miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban kell
szerepeltetni.
A devizabetétek évközi mozgása során jelentkező árfolyam-veszteséget vagy -nyereséget, valamint az
átértékelését a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az űrlap 17. sora: Egyéb hosszú lejáratú követelések
Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történő
értékesítés miatti követeléseket.
A követelés keletkezését és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, pénzforgalmi teljesülésüket a
4. oszlopban, az egyoldalú követelés-leírást (pl. az adós jogutód nélkül megszűnt) a 6. oszlopban, az
értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell kimutatni.
Az űrlap 19-20. sora: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett)
eszközök és értékhelyesbítésük
Itt kell kimutatni az államháztartás szervezetei tulajdonában lévő azon eszközöket, amelyek üzemeltetését,
működtetését, kezelését szerződéses formában más gazdálkodó szervre bízta, illetve koncesszióba adta.
Ugyancsak itt kell kimutatniuk a helyi önkormányzatoknak a kezelésbe vett kincstári vagyon állományát.
Az újabb átadások és a visszavezetések alapján bekövetkező állományváltozásokat az 5. oszlopban kell
szerepeltetni.
A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás,
rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték
változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történő
értékhelyesbítést a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 22-23. sora: Készletek
Itt kell kimutatni a vásárolt és saját termelésű készletek, valamint (a 23. sorban kiemelve) a követelés fejében
átvett eszközök és készletek állományát, illetve annak változását.
A vásárolt készleteket tényleges bekerülési értéken kell kimutatni. A követelés fejében átvett eszközöket - ha
jogszabály, szerződés, megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik - a kiváltott követelés összegével azonos
összegben kell nyilvántartásba venni.
A hatályos számviteli előírások alapján az analitikus nyilvántartásban szereplő állományok változását kell a
főkönyvi számlákra átvezetni, a raktárral rendelkezők esetében a pénzforgalommal összefüggő változásokat (pl.
beszerzés, értékesítés) az űrlap 4. oszlopában, egyébként az 5. oszlopában kimutatni. Az értékvesztést, illetve a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 24-25. sora: Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból
Az államháztartás szervezetei által teljesített és a vevő, igénybe vevő által teljesítésként elismert
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékeként még nem fizetett követelések állománya az analitikus
nyilvántartások feladásai alapján.
A követelések állományának pénzforgalomban jelentkező változását az űrlap 4. oszlopában, a
pénzforgalomban nem jelentkező megállapodáson alapuló változását az űrlap 5. oszlopban, míg az esetlegesen
előforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt
értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

22551

Az államháztartáson belüli áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelések kiemelése a 25. sorban a
konszolidált államháztartási adatok előállítását szolgálja.
Az űrlap 26. sora: Adósok
Az adósok a közterhek beszedésével, illetve az államháztartás szervezetei működésével, az önkormányzati
lakás- és helyiséggazdálkodással, bérbeadással kapcsolatosan keletkező, fennálló követelések állománya, az
analitikus nyilvántartások feladásai alapján. Az adósok kimutatott állománya magában foglalja az előlegeket (pl.
adóelőlegeket) és a hátralékokat, hozzászámítva a késedelmi pótlékokat és bírságokat is. Az állomány nem
tartalmazhatja a túlfizetéseket, azokat a kötelezettségek között kell szerepeltetni.
Az adósok állományának pénzforgalomban bekövetkező változását az űrlap 4. oszlopában, egyéb változását
(előírások, előírások módosítása megállapodás alapján) az űrlap 5. oszlopában, míg az esetlegesen előforduló
egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt
értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 27-29. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott kölcsönök fennálló állománya, amelyből ki kell emelni
az államháztartáson belüli szervezetnek (28. sor) támogatási célú kölcsön, visszterhes támogatás formájában,
illetve külföldi szervezetnek (29. sor) nyújtott kölcsönállományt.
A kölcsönök nyújtása, illetve visszatérülése miatti, pénzforgalomban is jelentkező állományváltozásokat a
4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az
5. oszlopban, az esetlegesen előforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni.
Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 30-33. sora: Egyéb követelések
A munkavállalókkal, illetve az államháztartás szervezeteinek tevékenységével kapcsolatos, az űrlap 24-29.
soraiba nem tartozó, nyilvántartott követelések állománya.
A követelések keletkezése, illetve teljesítése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a
4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az
5. oszlopban, az esetlegesen előforduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az
értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
A támogatási program előlegének kiemelése a 31. sorban, a nemzetközi támogatási programok miatti
követelése kiemelése a 32. sorban, az Európai Unióval szemben fennálló követelések kiemelése a 33. sorban az
uniós pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az űrlap 35-36. sora: Egyéb részesedések
A forgatási célú egyéb részesedések értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós
árfolyamon számolt állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték
különbözetét a 7. oszlopban kell kimutatni. Önálló soron kell bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és
annak visszaírását, mely összeget a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 37-38. sora: Kárpótlási jegyek
Az államháztartás szervezetei által forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt, illetve jogszabályban
meghatározott esetekben fizetőeszközként elfogadott kárpótlási jegyek állománya.
A kárpótlási jegyek vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, pénzforgalomban jelentkező
állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában, a fizetőeszközként (eszközökért cserébe kapott) birtokba került
kárpótlási jegyeket az 5. oszlopban kell szerepeltetni. A 4-5. oszlopban minden esetben a tranzakciós árfolyamot
kell alkalmazni (pl. értékesítésnél a 4. oszlopban a ténylegesen kapott vételárat, míg a könyv szerinti érték és a
ténylegesen elért árfolyam különbözetét (a realizált árfolyamveszteséget, -nyereséget) a 7. oszlopban kell
feltüntetni Önálló soron kell bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és annak visszaírását, mely összeget
a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 39. sora: Kincstárjegyek
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós
befektetésként birtokolt kincstárjegyek állománya.
A kincstárjegyek vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós értéken elszámolt
állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában kell kimutatni; az átértékeléseket, ideértve a tranzakciós árfolyam és
a nyilvántartási érték különbözetét is pedig a 7. oszlopban.
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Az űrlap 40-43. sora: Kötvények
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós
befektetésként birtokolt kötvények állománya.
Az államháztartáson belüli hitelviszonyok azonosítása érdekében a kötvények állományából ki kell emelni az
Állam által (42. sor) és a helyi önkormányzatok által (43. sor) kibocsátott kötvények állományát.
A kötvények vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat
az űrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét, valamint a Magyar
Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. oszlopban kell kimutatni.
Önálló soron kell bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és annak visszaírását, mely összeget a
7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 44-45. sora: Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós
befektetésként birtokolt, a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek és kötvények közé nem tartozó egyéb értékpapírok
állománya, ideértve a forgatási célból birtokolt részesedéseket is.
Az egyéb értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséből adódó, tranzakciós árfolyamon számolt
állományváltozásokat az űrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét a
7. oszlopban kell kimutatni.
Önálló soron kell bemutatni a mérlegben elszámolt értékvesztést és annak visszaírását, mely összeget a
7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 47-48. sora: Pénztárak és betétkönyvek
Az államháztartás szervezeteinek pénztáraiban és betétkönyveiben lévő pénzeszközök állománya, amelyből a
külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 48. sorban kell szerepeltetni. Az
értékelés év végén a mérlegfordulónapon a választott hitelintézetnél érvényes valuta-, devizavételi és -eladási
árfolyamának átlagán számított forintérték, vagy az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján
történik. A pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az űrlap 4. oszlopában, az
értékelés miatti különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az űrlap 49-50. sora: Költségvetési pénzforgalmi számlák
Az államháztartás szervezeteinek költségvetési pénzforgalmi számlán kezelt pénzeszközállománya, amelyből a
külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 50 sorban kell szerepeltetni. A
pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az űrlap 4. oszlopában, az értékelés miatti
különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az űrlap51-52. sora: Elszámolási számlák
Az államháztartás kincstári körbe tartozó szervezetei elszámolási számláinak (előirányzat-felhasználási
keretszámlák, célelszámolási és elkülönített számlák) állománya. Az elszámolási számlák állományának változását
a 49-50. soroknál leírtak szerint kell kimutatni.
Az űrlap 53-55. sora: Idegen pénzeszközök számlák
Az államháztartás szervezeteinek működési körén kívül eső, nem a költségvetési elszámolások részét képező,
de általuk kezelt pénzeszközök állománya. Az idegen elszámolási számlák állományának változását az űrlap
4. oszlopában kell kimutatni.
A nemzetközi támogatási programok lebonyolítási- és devizaszámláinak kiemelése a 54. és 55. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az űrlap 57-64. sora: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre
álló pénzeszközöket időlegesen, rendezési kötelezettséggel csökkentik. Ezek egy része a költségvetési
működéssel, más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. Az aktív pénzügyi elszámolások
esetében időben először egy kiadás (vagyis pénzkészlet-csökkenés) jelentkezik, amely később megtérüléssel
(vagyis pénzkészlet-növekedéssel) rendeződik. Az űrlap sorai az éves mérleggel egyezően részletezi a
költségvetési elszámolási körbe tartozó függő (57. sor), átfutó (58. sor), kiegyenlítő 63.) tételeket, valamint a
költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolásokat (64. sor).
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának változását az űrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni.
Amennyiben egy itt elszámolt kiadásból végleges kiadás lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell
elszámolni a költségvetési kiadások növekedését és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kiadásainak
csökkenését (negatív kiadás).
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A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyes tételeinek kiemelése a pénzforgalmi adatok
eredményszemléletesítését szolgálja: a személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolását
(59. sor), a megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatásokat (60. sor) és a szállítóknak adott
előlegeket (61. sor) illetően.
A nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások kiemelése az 62. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az űrlap 68. sora: D/ Saját tőke
A tartós tőke, , a tőkeváltozások és az értékelési tartalék összértéke az eszközök és források egyes oszlopokban
elszámolt változásait is tartalmazza. A D/ Saját tőke záró állományát a mérlegösszefüggéseknek megfelelően
egyeztetni kell.
Az űrlap 69. sora: E/ Tartalékok
A tárgyévi, illetve az előző évi tartalékelszámolási számlák egyenlege. Az egyes oszlopokba beírandó összeget
a mérlegösszefüggés alapján [költségvetési pénzeszközök + költségvetési aktív pénzügyi elszámolások - (mínusz)
költségvetési passzív pénzügyi elszámolások +/- (plusz/mínusz) forgatási célú értékpapírok, rövid lejáratú likvid
hitelek] kell kiszámítani.
Az űrlap 70-71. sora: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Éven túli visszafizetési kötelezettséget képező kölcsöntartozások állománya, amelyből ki kell emelni az
államháztartáson belüli szervezettel szemben fennálló, támogatási célú kölcsönök, visszterhes támogatások
igénybevétele miatti tartozást (71. sor).
A hosszú lejáratra kapott kölcsönök keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet
átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.
Az űrlap72-73. sora: Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
A fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, általában éven túli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott
értékpapírok (alapvetően kötvények) fennálló tartozásállománya, év végén csökkentve a tárgyévet követő évben
törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (95. sorban) kell
kimutatni.
A hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, illetve törlesztése miatti tartozásállomány-változásokat a
4. oszlopban, a következő évben esedékes törlesztőrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történő átvezetése
miatti állománycsökkenést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az esetlegesen előforduló
egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a
7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 74-76. sora: Beruházási és fejlesztési hitelek
A hosszú lejáratú - éven túli - visszafizetési kötelezettséggel felvett beruházási és fejlesztési hitelek fennálló
állománya, év végén csökkentve a tárgyévet követő évben törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (94. sorban) kell kimutatni.
A hosszú lejáratú hitelek állományából bemutatásra ki kell emelni a nemzetközi fejlesztési szervezetektől
(75. sor), illetve a külföldi pénzintézetektől (76. sor) felvett fennálló hitelállományt.
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban, a következő évben esedékes
törlesztőrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történő átvezetése miatti állománycsökkenést és a
megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az
esetlegesen előforduló egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek
átértékeléseit a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 77. sora: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Éven túli fizetési vagy visszafizetési kötelezettséget képező, a 70-76. sorokba nem tartozó kötelezettségek
állománya. Tájékoztatásul be kell mutatni (78. sor) azokat a hosszú lejáratú fizetési kötelezettségeket, amelyek
részletvásárlással, halasztott fizetéssel megvalósuló eszközbeszerzések, beruházások, felújítások miatt
keletkeznek, s nem szerepelnek a szállítókkal szembeni kötelezettségek (85-89. sor) között.
Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következő évi részlet
átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.
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Az űrlap 80. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képező, kölcsön kötelezettségek állománya, amelyből ki kell emelni
az államháztartáson belüli működési célú rövid lejáratú hitelállományt (81. sor).
A rövid lejáratú kölcsönök keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 82-84. sora: Rövid lejáratú hitelek
A rövid lejáratú - éven belüli - visszafizetési kötelezettséggel felvett hitelek fennálló állománya, melyből a likvid
hitelek központi költségvetésből, illetve egyéb belföldi forrásból kiemelése a (83. és 84. sorokban) a Tartalékok és
a Saját tőke adtainak előállításához szükséges.
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban,
a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az űrlap 84-89. sora: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó,
általános forgalmi adót a számviteli előírások szerinti esetekben tartalmazó kötelezettséget, megbontva azokat a
tárgyévi költségvetést (86. sor), illetve a tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségekre (88. sor), valamint a
jogszabály által lehetővé tett esetekben kibocsátott váltókkal kapcsolatos elszámolásokat.
A szállítókkal szembeni tartozások állományát az analitikus nyilvántartások feladásai alapján kell meghatározni,
az állományváltozások pénzforgalomból adódó változásának adatait a 4. oszlopban, egyéb változásait az
5. oszlopban kell feltüntetni.
A beruházási szállítók kiemelése a 87. és 89. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletű adatának
előállítását szolgálják.
Az űrlap 91-97. sora: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képező, 80-90. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya,
növelve a hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő kötelezettségeinek rövid lejáratú
kötelezettségre átvezetett esedékes összegeivel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből ki kell emelni a
hosszú lejáratú hitelek, kötvények következő évet terhelő törlesztő részleteit (94. és 95. sor), az egyéb hosszú
lejáratú kötelezettségek következő évben esedékes fizetési részleteit 96. sor), a tárgyévet terhelő működési célú
kötvénykibocsátásból eredő tartozásokat (91. sor), továbbá a váltótartozásokat (92. sor)Az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban jelentkező állományváltozásokat a
4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést és a következő évi részlet átsorolását az 5. oszlopban kell
szerepeltetni.
Az űrlap 98. sora: Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból
Éven belüli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott értékpapírok fennálló tartozásállománya. A rövid lejáratú
értékpapírok kibocsátásából származó kötelezettségek keletkezése, illetve megszűnése miatti, pénzforgalomban
jelentkező állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell
szerepeltetni.
Az űrlap 100-105. sora: Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre
álló pénzeszközöket időlegesen, rendezési kötelezettséggel növelik. Ezek egy része a költségvetési működéssel,
más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. A passzív pénzügyi elszámolások esetében időben
először egy bevétel (vagyis pénzkészlet-növekedés) jelentkezik, amely később visszafizetéssel (vagyis
pénzkészletcsökkenéssel) rendeződik. Az űrlap sorai az éves mérleggel egyezően részletezi a költségvetési
elszámolási körbe tartozó függő (100. sor), átfutó (101. sor), kiegyenlítő (102.) tételeket, valamint a
költségvetésen kívüli passzív elszámolásokat (103. sor). Önálló soron kell kimutatni a költségvetésen kívüli letéti
elszámolásokat (104. sor), valamint a könyvviteli mérlegben egyébként önálló mérlegsort jelentő „Nemzetközi
támogatási programok devizaelszámolása” címén jelentkező ideiglenes bevételeket (105. sor) a végleges
elszámolásig.
Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állományának változását az űrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni.
Amennyiben egy itt elszámolt bevételből végleges bevétel lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell
elszámolni a költségvetési bevételek növekedését és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások bevételeinek
csökkenését (negatív bevétel).
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2010.
01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
A negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévre vonatkozóan a tulajdonos rendelkezésére bocsátott
jelentésekből, évközi beszámolókból kell teljesíteni. Az éves elszámolást a tulajdonolt szervezet közgyűlése által
elfogadott, auditált mérlegbeszámolója, az éves konszolidált elszámolást a tulajdonolt szervezet konszolidált
mérlegbeszámolója alapján kell összeállítani.
Az űrlapon mindig a tárgyév január 1-jei nyitóállományt, a január 1-je és a tárgynegyedév utolsó napja
közötti időszak teljes (halmozott) forgalmát, valamint a tárgyidőszak utolsó napján kimutatott
záróállományt kell szerepeltetni.
Az egyes űrlapok fejrovatában csak
- az adatközlő szerv megnevezését
- az adatközlő szektorát,
- PIR törzsszámát,
- az adatközlés időpontját
- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és
- a vonatkozó időszakot (első negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév
14, éves elszámolás 15, éves konszolidált elszámolás 16)
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem kell feltüntetni.
Az éves konszolidált elszámolás 16 jelű űrlapot akkor is be kell nyújtani, ha a tulajdonolt szervezet nem készít
konszolidált elszámolást, s így a 15 és 16 jelű adatközlések megegyeznek.
Az űrlap oszlopai
Az űrlap oszlopai a gazdasági társaságokban való - a befektetett eszközök között kimutatott - részesedéseket
(részvényeket, üzletrészeket) azok jogi szabályozási szintje és a társaságok jövedelemtulajdonosi szektor szerinti
hovatartozása szerint különbözteti meg. A jogi szabályozás alapján megkülönbözetjük azokat a tulajdonrészeket,
amelyeket törvény társaságonként tételesen és a tartós állami tulajdoni részesedés konkrét mértékének
feltüntetésével határoz meg, azoktól a tulajdonrészektől, amelyeket a költségvetési szervek, a helyi
önkormányzatok - törvényi felhatalmazás alapján saját elhatározás szerinti mértékben - saját alapítású vagy
támogatott gazdasági társaságokban birtokolnak.
3. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban
Az űrlap 3. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaságban, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott
gazdasági társaságokban való részesedéseket kell - a pénz- és hitelintézetek kivételével - feltüntetni.
Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott
részesedési mértéket meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni.
4. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban
Az űrlap 4. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Bankban fennálló tulajdonosi részesedését,
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott gazdasági társasági
részesedések közül a pénz- és hitelintézetekben meglévő részesedéseket kell szerepeltetni. Amennyiben a
tulajdonosi jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket
meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni.
5. oszlop: Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
Az űrlap 5. oszlopában az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított gazdasági
társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított társaságokat és
a volt tanácsi alapítású vállalatokban szerzett részesedéseket is.
6. oszlop: Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban
Az űrlap 6. oszlopában az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított közhasznú
társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított közhasznú
társaságokat is.
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7. oszlop: Részesedések átmeneti időre
Az űrlap 7. oszlopában azokat a 3-6. oszlopokban nem szereplő, egyéb tulajdonrészeket kell kimutatni. Az itt
szerepeltetendő részesedések általában résztulajdoni (kisebbségi) hányadot jelentenek és ideiglenesen, átmeneti
időre tartózkodnak a részesedés birtoklására jogszabályban felhatalmazott szerv tárcájában. Nem szerepelhetnek
itt a forgatási célból vásárolt értékpapírok és a követelés fejében átvett részesedések, mert azok nem a
befektetett eszközök, hanem a forgóeszközök között szerepelnek a könyvviteli mérlegben.
8. oszlop: Részesedések nemzetközi szervezetekben
Az űrlap 8. oszlopában azokat a nemzetközi szervezetekben elsősorban pénzügyi szervezetekben,
társaságokban meglévő tulajdonrészeket kell kimutatni, amely szervezetekhez Magyarország tőke-hozzájárulást
teljesített.
9. oszlop: Összesen
Összegző oszlop, a részesedések összegzésére szolgál.
10. oszlop: Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
Tájékoztató adatoszlop, amely - eleget téve az EU adatszolgáltatási kötelezettségnek - az államháztartás által
birtokolt, de a tőzsdei forgalomban jegyzett részvények állományára, azok alakulására kér információt.
Az űrlap sorai
01. sor: Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az előző évi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott
összeg - részletezve - szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi.
02. sor: Alapítás
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával kapcsolatos pénzátutalás, amely a tárgyidőszak
pénzforgalmában megjelent. A természetbeni apportot, azaz fizikai vagyontárgyak átadását nem itt, hanem a 07
sorban kell szerepeltetni.
03. sor: Tőkeemelés
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévő részesedések növelése a társasági tőke növelése
révén, a pénzforgalomban jelentkező pénzátutalás eredményeként.
04. sor: Vásárlás készpénzért
Üzletrészek, részvények vásárlása készpénzért, a jogszabályok által lehetővé körben.
05. sor: Vásárlás kárpótlási jegy ellenében
Üzletrészek, részvények vásárlása kárpótlási jegy ellenében, a jogszabályok által lehetővé tett szervezeti
körben.
06. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkező növekedés összesen (02+03+04+05)
Összegző sor, a részesedések a pénzforgalommal együtt járó állományváltozásának kimutatására szolgál.
07. sor: Alapítás eszközök átadásával
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításához való hozzájárulás természetbeni apport formájában, azaz
tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 02 sorban
kell szerepeltetni.
08. sor: Tőkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévő részesedések növelése a társasági alaptőke
növelése révén, természetbeni hozzájárulás formájában, azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok
stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 03 sorban kell szerepeltetni.
09. sor: Térítésmentes átvétel
Más szervezettől térítésmentesen átvett részesedések, üzletrészek az átadó által közölt értéken, illetve ennek
hiányában piaci értéken.
10. sor:
(szándékosan üresen hagyott sor)
11. sor: Átértékelési különbözet (növekedés)
A tárgyidőszak végén meglévő részvények, üzletrészek (növelő, illetve csökkentő) értékvesztésének, továbbá a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának összege.
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12. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkező növekedés összesen
(07+08+09+10+11)
Összegző sor, a részesedések állományának pénzforgalomban nem jelentkező változásával összefüggő
változások kimutatására szolgál.
13. sor: Növekedések összesen (06+12)
Összegző sor, a részesedések állományának összes növekedését mutatja.
14. sor: Értékesítés készpénzért
Részvények, üzletrészek értékesítése készpénz ellenében. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés
során realizált - bevételként elszámolt - árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a
20. sorban kell kimutatni.
(Ha tehát pl. egy 100 könyvi értéken nyilvántartott részesedésértékesítése 120 egységen történt meg, akkor a
realizált 20 egység hozambevétel a 31. sorban jelenik meg, a 14. sorban a kivezetés könyvszerinti, 100 egységen
történik. Ha a 100 egységen nyilvántartott részesedés értékesítése 90 egységért történt, akkor a realizált 10 egység
veszteség a 20 sorban mutatandó ki, a 14. sorban pedig a realizált 90 egység értékesítési bevétel összegében történik a
kivezetés. Így mindkét esetben a 22. sorban a csökkenés összességében 100 egységet mutat.)
15. sor: Tőkekivonás
A gazdasági társaságokba, közhasznú társaságokba befektetett pénztőke kivonása, a jegyzett tőke leszállítása
pénzforgalomban jelentkező bevétel formájában.
16. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkező csökkenés összesen (14+15)
Összegző sor, a pénzforgalomban jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.
17. sor: Értékesítés kárpótlási jegyért
Részvények, üzletrészek értékesítése kárpótlási jegy ellenében. Itt kell kimutatni az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt.-nél az által meghirdetett privatizációs akciók során a részesedések kárpótlási jegy ellenében
történő átadását. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált árfolyamnyereséget a 31.
sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni, a készpénzes értékesítés elszámolásának
módjával azonosan.
18. sor: Térítésmentes átadás
Más szervezeteknek térítésmentesen átadott részesedések, üzletrészek az átadónál szereplő könyvi értéken.
19. sor: Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés
Részvények, üzletrészek könyvi értékének egyoldalú kivezetése a gazdasági társaság, közhasznú társaság
felszámolása, végelszámolása miatt.
20. sor: Értékesítés realizált árfolyamvesztesége
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték és a könyvi érték negatív különbsége. A könyvi
érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.
21. sor: Átértékelési különbözet (csökkenés)
A tárgyidőszak végén meglévő részvények, üzletrészek leértékelése, amennyiben a tulajdonosra előírt
könyvvezetési szabályok ezt lehetővé teszik.
22. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkező csökkenés összesen
(17+18+19+20+21)
Összegző sor, a pénzforgalomban nem jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.
23. sor: Csökkenések összesen (16+22)
Összegző sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.
24. sor: Tárgyévi záró állomány (1+13-23)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott
összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követő évi nyitó állomány összegét képezi.
25. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitó állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidőszak nyitó napján, amelyben az
adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétől és minőségétől.
26. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a záró állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidőszak záró napján, amelyben az
adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétől és minőségétől.

22557

22558

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

27. sor: Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záró állománya után
Az előző beszámolási időszak végén birtokolt részesedések után, a közgyűlési határozatok alapján a
tulajdonost a tulajdoni részesedés alapján megillető bevétel, függetlenül attól, hogy az bevételként mikor folyik
be.
28. sor: Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések előző évi záró állománya után
Az előző beszámolási időszak végén birtokolt részesedések után, a közgyűlési határozatok alapján a
tulajdonost a tulajdoni részesedés alapján megillető bevétel azon része, amely a tárgyévben folyik be.
29. sor: Tárgyévi egyéb osztalékbevétel
A tárgyévben befolyt osztalékbevételek azon része, amely vagy korábbi évekről elmaradt befizetés
teljesítéseként, vagy a tárgyévben képződő feltételezett nyereség alapján osztalékelőleg formájában
realizálódott.
30. sor: Gazdasági és közhasznú társaságok kötelezettségei a tárgyidőszak végén
Ebben a sorban tájékoztató adatként a gazdasági és közhasznú társaságok (auditált) előző évi
mérlegbeszámolójának mérlegében „F) Kötelezettségek” mérlegblokk alatt kimutatott mérlegtételek összegének
a tulajdoni részaránynak megfelelően arányosított összegét kell szerepeltetni.
31. sor: Értékesítés realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték könyvi értéket meghaladó különbözete. A
könyvi érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2010.
01-R-C űrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása
Az űrlapot a beszedő szervezetek töltik ki a közterhekre (adókra, járulékokra, illetékekre, adójellegű
bevételekre), amennyiben megnevezett más szerv gondoskodik a közterhek adósainak nyilvántartásáról, akkor a
nyilvántartó szervezetet az adatszolgáltató. A Magyar Államkincstár főkönyvéhez analitikus helyként kapcsolódó
beszedő és nyilvántartó szervezetek esetében az analitikus helyek az adatszolgáltatók, ezeknek a szervezeteknek
is a megjelölt határidőre be kell nyújtaniuk jelentéseket a Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt szervezetéhez
adatfeldolgozás céljából. A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében az űrlapot a könyvvezetés
munkamegosztási rendjéhez igazodóan kell kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített
állami pénzalap továbbra is önálló könyvvezetést végez, úgy a „támogatási célprogram” önálló adatszolgáltató. A
fejezetért felelős szerv ellenőrizni tartozik a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás
teljességét.
Az egyes űrlapok fejrovatában csak
- az adatközlő szerv megnevezését
- az adatközlő szektorát,
- PIR törzsszámát
- az adatközlés időpontját
- az évet (négy számjegyen, pl. 2010) és
- a vonatkozó időszakot (első negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév
14, éves elszámolás 15)
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem.
A 01 sorban minden adatszolgáltatási időszakban a tárgyévi nyitó (január 1-jei) állományt kell
feltüntetni.
A negyedéves adatszolgáltatásokat halmozottan, a tárgyidőszak egészére vonatkozó havi és negyedéves
bevallások, illetve kivetések, valamint a tárgyidőszakban teljesített félévente esedékes bevallások adataiból kell
teljesíteni. Az éves elszámolást a havi, negyedéves és éves bevallást készítők adatait is tartalmazó, az adóévre
vonatkozó, teljes körű bevallás-, illetve kivetés-feldolgozás alapján kell összeállítani.
Az űrlap oszlopai
Az űrlap oszlopaiban a közteher-bevételek adós-állományának alakulását az egyes közteher-nemek szerint,
azon belül az adós típusa, nevezetesen jövedelemtulajdonosi szektora szerint, a bevallás/kivetés gyakorisági
rendje. Az űrlap ezért - hasonlóan a költségvetési szakfeladatok kiadásait és bevételeit bemutató 21 és 22
űrlapokhoz - nem rögzített oszlopokkal azonosítja, hanem az egyes közterheket - az előforduláshoz igazodóan
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azonosítja kettős metszetben: a közteher-bevétel és az adós típusának kombinációjával (pl. társasági adó
pénzügyi vállalkozásoktól, egészségbiztosítási járulék helyi önkormányzati költségvetési szervektől).
Amennyiben a közteher-bevétel alapnyilvántartásaiból az adósok típusa szerinti összesítések nem állítható elő,
azokat - a Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott külön egyeztetés alapján - becslési eljárással kell
meghatározni, illetve - kivételesen - bontás nélkül lehet szerepeltetni.
Az egyes közterheket öt számjegyes, az adós-típust két számjegyes azonosító-kombináció jelöli a következők
szerint:
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A bevallások rendje: a bevallás, kivetés gyakoriságához igazodóan
H: havi bevallás
N: negyedéves bevallás
F: féléves bevallás
A: adóévre vonatkozó éves bevallás
E: eseti bevallás, eseti kivetés
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A közteher-bevételek részletes meghatározása:
1 Jövedelemadók
11 Magánszemélyek jövedelemadói
1-100 Személyi jövedelemadó
A magánszemélyek összevonás alá eső és elkülönülten adózó jövedelme után fizetendő adó.
Elszámolása a pénzforgalomban elsősorban adóelőleg-fizetéssel történik, amely előleg
megállapítása során egyes adókedvezmények figyelembe vehetők, míg más adómérséklések csak
az éves - tárgyévet követően benyújtott - adóbevallásban érvényesíthetőek. Az éves bevallásban - a
magánszemélyek valamennyi adóévi tevékenységük után megszerzett adóköteles jövedelmüket
feltüntetik, majd az arra jutó adót - a törvényben rögzített feltételek teljesítése esetén adókedvezményekkel mérséklik. Az adóbevallásban szereplő adó és az adóév során megfizetett
adóelőleg különbözetét a bevallás benyújtását (tárgyévet követő május 20.) megelőzően (befizetés)
vagy követően (visszaigénylés) kell rendezni.
Jogszabály:
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
APEH Adónemkód: 103
1-110 Magánszemélyek különadója
A magánszemély személyi jövedelemadó adóalapjának a járulékfizetés felső határát meghaladó
része mint különadó-alap, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységet is végző magánszemély
esetén a kapott támogatás nélkül számított vállalkozói bevételek összegéből a vállalkozói
költségeket meghaladó rész, átalányadózás esetén az átalányadó-alap után fizetendő adó. Egyéni
vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyek és nem egyszerűsített vállalkozói adó
(eva)-alany egyéni vállalkozók, az adóbevallásban szereplő összevont adóalapnak a járulékfizetés
törvényben meghatározott felső határát meghaladó része, vállalkozói jövedelemadózás esetén a
vállalkozói bevételek összegéből a vállalkozói kiadásokat meghaladó rész, átalányadózás esetén az
átalányadó alap együttes összege után (különadó-alap) fizetik meg.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
APEH Adónemkód: 198
12 Társas vállalkozások jövedelemadói1-210 Társasági adó (pénzintézetek kivételével)
A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet, a
szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek
vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a
közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete,
a vízitársulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, a
lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a felsőoktatási intézmény, a
diákotthon, az európai területi együttműködési csoportosulás, egyéni cég jövedelme (adózás előtti
eredménye) után fizetendő adó.
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
APEH Adónemkód: 101
1-230 Osztalékadó
A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet, a
szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek
vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a
közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete ,
a vízgazdálkodási társulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az
egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a felsőoktatási intézmény, a
diákotthon, által kapott (realizált) osztalék után fizetendő adó.
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
APEH Adónemkód: 101
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1-240 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
A társas vállalkozás adózás előtti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után
fizetendő adó.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
APEH Adónemkód: 201
1-250 Társas vállalkozások különadója
A társas vállalkozás adózás előtti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után
fizetendő adó.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
APEH Adónemkód: 199
1-260 Hitelintézetek járadéka
A hitelintézetnek az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten
érintett hitelállománya alapján kamat és kamatjellegű bevétel címén befolyt összeg után fizetendő
járadék.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
APEH Adónemkód: 202
1-270 Energiaellátók jövedelemadója
Az energiaellátók jövedelmét terhelő adó.
Jogszabály:
2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatűs versenyképesebbé tételéről
APEH Adónemkód: 232

13 Egyéb jövedelmi adók
1-310 A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját terhelő befizetési kötelezettség
Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjainak a gyógyszer támogatási kassza terven felüli
kifizetésének visszapótlásához teljesített hozzájárulása
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 243
2 Társadalombiztosítási, munkaerőpiaci járulékok
21 Munkavállalókat terhelő járulékok
211 Munkavállalói társadalombiztosítási járulékok
2-111 Munkavállalói járulék
A munkavállalókat terhelő, a kötelező munkaerőpiaci biztosítási rendszerben a munkanélküliellátásokra való jogosultságot keletkeztető és fenntartó járulékbefizetés.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
APEH Adónemkód: 145
2-112 Munkavállalói egészségbiztosítási járulék
A munkavállalókat terhelő, a kötelező egészségbiztosítási rendszerben az egészségbiztosítási
rendszer keretében biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot
keletkeztető és fenntartó járulékbefizetés.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 124
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2-113 Munkavállalói nyugdíjjárulék
A munkavállalókat terhelő, a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszerben a nyugdíjakra való
jogosultságot keletkeztető és fenntartó járulékbefizetés.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 125
2-114 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (foglalkoztatott)
Jogszabály: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH-adónemkód: 188
22 Munkáltatókat terhelő járulékok
221 Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok
2-211 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelő, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett
bérek és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelező társadalombiztosítási (nyugdíj- és
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 124
2-212 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelő, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett
bérek és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelező társadalombiztosítási (nyugdíj- és
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 125
2-213 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (foglalkoztató)
Jogszabály: 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH-adónemkód: 188

222 Munkaadói járulék
2-220 Munkaadói járulék
Foglalkoztatói, munkáltatói munkaerőpiaci járulékbefizetések azon gazdasági szervezetektől,
amelyek nem társas és nem egyéni vállalkozások.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
APEH Adónemkód: 144
223 Táppénz-hozzájárulás
2-230 Táppénz-hozzájárulás
A foglalkoztatók által a biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi
(klinikai) ápolása időtartamára folyósított táppénz törvényben meghatározott hányadának
hozzájárulás címén megfizetett összege.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 149
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23 Egyéb járulékok
231 Egyéb járulékok (biztosítottak befizetései)
2-311 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai
Önfoglalkoztatást
megvalósító
egyéni
vállalkozások
által
teljesített
befizetések
társadalombiztosítási jogviszony keletkeztetésére és fenntartására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 124, 125
2-313 Egyén által fizetett egészségbiztosítási járulék
A kötelező társadalombiztosítási ellátásokra - törvény alapján - biztosítottnak nem minősülő,
személyi igazolvánnyal rendelkező személyek által befizetett összeg meghatározott egészségügyi
szolgáltatások fedezetére.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 124
2-314 Baleseti járulék
A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet végző társas vállalkozó után, valamint a kiegészítő
tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó által a baleseti társadalombiztosítási
ellátások fedezetére fizetett összeg.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 124
2-315 Egészségügyi szolgáltatási járulék
A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és a kiegészítő
tevékenységet folytató társas vállalkozó után egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére
kötelezett. Továbbá, az a belföldi személy, aki biztosítottnak vagy biztosított eltartott
hozzátartozójának nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, köteles a minimálbér
alapulvételével havonta egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 124
2-316 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher befizetés
Jogszabály:
2009. évi CLII. Törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
2010. évi LXXV. Törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
APEH Adónemkód: 239,249
232 Egyéb járulékok (biztosítottak helyetti befizetések)
2-321 Munkanélküli ellátások járulékai
A munkanélküli ellátások államháztartási szektorba tartozó folyósítói által teljesített befizetések a
kötelezően előírt biztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében a biztosítási
jogviszony keretében igénybe vehető pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
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2-322 Központi költségvetés által fizetett járulékok
A központi költségvetés által átvállalt járulékfizetés a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem
rendelkező állampolgárok javára, a társadalombiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető
pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről. A Magyar Köztársaság éves költségvetésében az
egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás jogcímén meghatározott összeg.
2-323 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások után fizetett járulék
A gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj és a gyermeknevelési támogatás címén, az
államháztartás szervezetei által kifizetett ellátások utáni nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése a
folyósító által.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
2-325 Fegyveres szervek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz fizetett hozzájárulás
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a korhatár elérése előtt igénybe vett szolgálati
nyugellátások, valamint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően folyósított, járulékfizetéssel
ellentételezett nyugdíjkedvezmények fedezetére átadott összeg.
Jogszabály:
A Magyar Köztársaság költségvetésében a Honvédelmi Minisztérium fejezetben a hivatásos
állományúak nyugdíjrendszeréhez való hozzájárulás jogcímen előirányzott összeg.
2-326 Egyéb járulékok
Alkalmi munkavállalókat foglalkoztatók által, a járulékok egyszerűsített módon történő megfizetése
a nyugdíj és egészségügyi ellátások fedezetére.
Jogszabály:
1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről
2-327 Vállalkozói járulék
A vállalkozók munkanélküli ellátásának fedezésére, az egyéni és a társas vállalkozó az
egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után vállalkozói járulékot fizet.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
APEH Adónemkód: 185
2-328 START-kártya kedvezményes járulékbefizetések
A munkaerőpiacon hátránnyal elhelyezkedők után fizetendő kedvezményes mértékű
járulékkötelezettség.
Jogszabály:
2004. évi CXXIII. Törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
APEH Adónemkód: 186
2-329 Korkedvezmény-biztosítási járulék
Korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő
biztosított, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozás, ill.
korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni
vállalkozó fizeti a Nyugdíjbiztosítási alap részére a korkedvezményes nyugdíj fedezésére.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
APEH Adónemkód: 187
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3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3-100 Szakképzési hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendő szakképzési hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti
elemek arányában a szakképzés munkaadókra háruló terheinek megosztása érdekében.
Jogszabály:
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
APEH Adónemkód: 182
3-200 Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti
elemek arányában a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében a munkaadókra
háruló terheinek megosztása céljából.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
APEH Adónemkód: 119
3-300 Kommunális adó foglalkoztatottak után
Munkaadók által, a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetendő
adó.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
3-400 Egészségügyi hozzájárulás
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelő, az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetett
tételes vagy %-os hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítási jogviszony keletkeztetése és
fenntartása érdekében.
Jogszabály:
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
APEH Adónemkód: 152
3-500 Egyéb bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
(Ez idő szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)
4 Vagyonadók
4-100 Építményadó
Rendszeres vagyoni típusú adó a lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt:
építmény) tulajdonlása után. Az építményadó alapja az építmény hasznos alapterülete, illetve
korrigált forgalmi értéke.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-200 Idegenforgalmi adó épület után
Rendszeres vagyoni típusú adó lakás, valamint üdülőnek minősülő, magánszemély tulajdonában
álló, illetőleg magánszemély ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogával terhelt
épület után. Alapja az építmény hasznos alapterülete. Nem tartozik ide a magánszemélyt terhelő
idegenforgalmi adó, amely az eltöltött vendégéjszaka után teljesítendő.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-300 Magánszemélyek kommunális adója
Rendszeres vagyoni típusú adó építmény, illetve telek magánszemély általi tulajdonlása, illetve
nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
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4-400 Telekadó
Rendszeres vagyoni típusú adó az önkormányzat illetékességi területén beépítetlen belterületi
földrészlet (telek) tulajdonlása után. A telekadó alapja a telek területe, illetve a telek korrigált
forgalmi értéke.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-500 Öröklési illeték
Örökösödést terhelő közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
4-600 Ajándékozási illeték
Ajándékozást terhelő közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
4-700 Visszterhes ingatlan-vagyonszerzés illetéke
Ingatlannak, meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési
és ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése után fizetendő közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
4-800 Visszterhes ingatlan átruházás illetéke
Haszonélvezet, használat, lakástulajdon, ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés, hitelintézet
ingatlanszerzése esetén fizetendő közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
4-900 Gépjárműszerzés illetéke
Gépjármű tulajdonjogának szerzésével kapcsolatos közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
APEH Adónemkód: 222
5 Termékek és szolgáltatások adói
51 Értékesítési és forgalmi adók
5-110 Általános forgalmi adó
A belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve lízing, átadás, szállítás
teljesített ellenértéke után, valamint termékimport vámértéke után megállapított forgalmi adó.
Jogszabály:
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
APEH Adónemkód: 104
5-120 Iparűzési adó
Vállalkozót az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége után, annak nettó
árbevétele alapján teljesítendő értékesítési adó.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
5-130 Innovációs járulék
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami
támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap forrásához való hozzájárulás. Azok a társaságok,
amelyek saját forrásból kutatási-fejlesztési tevékenységet végeznek, illetve finanszíroznak, ennek a
tevékenységnek a számvitelileg kimutatható költségeit levonhatják a bruttó járulékfizetési
kötelezettségből.
Jogszabály:
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
APEH Adónemkód: 184
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5-140 Egyszerűsített vállalkozói adó
Az adminisztráció egyszerűsítése és az adóterhek mérséklése érdekében meghatározott bevételi
határ alatti vállalkozások számára egyszerűsített adóztatási forma alkalmazását teszi lehetővé. Az
eva kiváltja egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja-t, és a vállalkozói osztalékalap után
fizetendő szja-t, a cégautóadót és az áfát; a társas vállalkozások esetében a társasági adót, az
osztalék utáni szja-t, a cégautóadót és az áfát. Az eva alapja az adóévben megszerzett összes
bevétel, módosítva néhány korrekciós tétellel.
Jogszabály:
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
APEH Adónemkód: 115
5-150 Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései
Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultját terhelő, a támogatott körbe tartozó
gyógyszerek forgalma után fizetendő adó.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 243
5-160 Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni
befizetései
A gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a teljes évi
támogatott gyógyszerforgalom nagykereskedelmi árréstömege után teljesítendő befizetési
kötelezettség.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 244
52 Fogyasztási adók
5-210 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adói
Meghatározott termékek és szolgáltatások belföldi előállítása és importálása után megállapított
adó, a termék, fogyasztási és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi, illetve ellenérték,
továbbá import esetén a vámérték mint adóalap után.
Jogszabály:
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről
5-220 Jövedéki adók
Jövedéki termékek belföldi előállítása, raktározása, importálása, exportálása, forgalmazása,
birtoklása után mennyiségi, illetőleg minőségi egység alapján megállapított közteher. Jövedéki
terméknek minősülnek (ez idő szerint): az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsgő, a köztes
alkoholtermék, a dohánygyártmány.
Jogszabály:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól
5-230 Regisztrációs adó
A személygépkocsik, lakóautók fogyasztási adóját váltotta fel. Mértéke a gépkocsi műszaki
tulajdonsága, környezetvédelmi osztályba sorolása alapján meghatározott összeg alapján kerül
meghatározásra. Az adót az autó forgalomba helyezésekor, vagy az átalakítás napján kell
megfizetni.
Jogszabály:
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
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5-240 Energiaadó
Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az externális
környezeti károk energiaárakba történő beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre
juttatása, valamint a villamos energia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatása a
felhasznált mennyiség alapján.
Jogszabály:
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról
53 Pénzügyi monopóliumok nyeresége
5-310 Kereskedelmi és játékadó
A kormányzati szektor javára átadott nyereség a pénzügyi monopóliumot gyakorló nem-pénzügyi
vállalkozások meghatározott körbe tartozó termék- és szolgáltatásértékesítésből származóan.
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
APEH Adónemkód: 146
54 Egyéb termék- és szolgáltatási adók
541 Egyes szolgáltatások adói
(Ez idő szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)
542 Áruk használatának, szolgáltatások engedélyezésének adói
5-421 megszűnt
543 Gépjárműadók
5-431 Belföldi gépjárművek adója
Belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek után a tulajdonos, illetve az
üzemeltető által fizetendő adó.
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról
5-432 Külföldi gépjárművek adója
A Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott gépjárművek után az üzemben
tartó által fizetendő adó.
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
5-433 Gépjármű túlsúlydíj
A Magyar Köztársaság területén közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedő, a
megengedett össztömeget, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a
túlméretes, valamint a lánctalpas járművekre és járműszerelvényekre, azok tulajdonosaira
(üzemben tartóira) kiterjedő speciális díj. Ezen járművek közlekedéséért fizetendő díj összegét
kilométerenkénti díjtételek és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának,
hozzájárulás hiányában a közúton megtett távolság (km) figyelembevételével állapítják meg.
Jogszabály:
4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a
díjfizetés feltételeiről
544-545 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5-442 Környezetvédelmi termékdíjak
A belföldi termelő, illetve termeltető által belföldön értékesített vagy felhasznált, illetve az importőr
által behozott egyes termékek árában megfizetendő környezetvédelmi célú hozzájárulás.
Jogszabály:
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról
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5-443 Kulturális járulék
Meghatározott kulturális és szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót
nem tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után befizetendő kötelezettség.
Jogszabály:
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról
APEH Adónemkód: 172
5-444 Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)
Magánszemélyt terhelő nem állandó lakóhelyen, az önkormányzat illetékességi területén eltöltött
vendégéjszaka után fizetendő adó.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
5-445 Turisztikai hozzájárulás
(Ez idő szerint nincs ilyen adónem)
5-446 Bérfőzési szeszadó
Természetes személy által bérfőzetett pálinka, borpárlat után fizetendő szolgáltatási adó.
Jogszabály:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól
5-447 Felügyeleti szolgáltatások díja
Az egyes ágazatok felügyeleti tevékenységének ellátásáért fizetett, közgazdasági tartamát tekintve
„szolgáltatási díj” helyett adójellegű bevétel, miután a fizetési kötelezettség alapja nem hozható
összefüggésbe a felügyelet által a befizető számára teljesített felügyeleti tevékenységgel és annak
költségeivel.
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezéséről (bevétel kedvezményezettje: Szerencsejáték
Felügyelet) 2001. évi CXX. tv. a tőkepiacról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete)
1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1993. évi XCVI. tv. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (bevétel
kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról (bevétel kedvezményezettje: Ipari, Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Minisztérium és a jogutód Gazdasági Minisztérium)
1996. évi CXVI. tv. az atomenergiáról (bevétel kedvezményezettje: Országos Atomenergia Hivatal)
2001. évi XL. tv. a hírközlésről (bevétel kedvezményezettje: Hírközlési Főfelügyelet)
91/2007. (XI. 5.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól (bevétel
kedvezményezettje: Magyar Energia Hivatal)
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott
államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
5-448 Tenyésztési hozzájárulás
Meghatározott mezőgazdasági termékek értékesítésének nettó árbevétele és a lóversenytotalizatőr tevékenység forgalma után fizetendő hozzájárulás.
Jogszabály:
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről
2004. évi költségvetési törvény 15. számú melléklete
5-449 Vadvédelmi hozzájárulás
A hasznosított vadállomány mennyisége után fizetendő hozzájárulás.
Jogszabály:
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
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5-450 Erdőfenntartási járulék
A kitermelt bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasználatok, valamint a növendékfokozó
gyérítések után fizetendő járulék.
Jogszabály:
1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről
5-451 Földvédelmi járulék
A termőföld más irányú hasznosítása esetén egyszeri befizetési kötelezettség.
Jogszabály:
1994. évi LV. törvény a termőföldről
5-452 Halászatfejlesztési hozzájárulás
Az állam által átengedett halászati jogért fizetendő hozzájárulás a vízterület halászati értéke után.
Jogszabály:
1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel
5-453 Állatvédelmi hozzájárulás
Az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához állatvédelmi hozzájárulást kell fizetni. Az
állatvédelmi hozzájárulásra kötelezett termékek körét, a hozzájárulás mértékét, valamint
fizetésének és felhasználásának szabályait külön törvény állapítja meg.
Jogszabály:
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (és külön törvény)
5-454 Környezetterhelési díj
A természeti környezet igénybevételét, használatát terhelő adójellegű befizetések. Fajtái:
levegőterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési díj.
Jogszabály:
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
546 Egyéb termelési adók
5-461 Gyógyszertár szolidaritási díj
Közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosultat terhelő; a közfinanszírozott gyógyszerek
forgalmazásából származó éves árréstömege után fizetendő adó.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 245
5-462 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja (forgalmazó) és a gyógyászati
segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője minden általa foglalkoztatott
ismertető személy tevékenysége után évente teljesítendő befizetési kötelezettség.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 246 gyógyszerismertetés, 247 gyógyászati segédeszköz ismertetés
5-463 Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját (forgalmazóját) terhelő, az
Egészségbiztosítási Alap gyógyszerkiadásainak túllépése esetén, a túllépés után, sávonként eltérő
mértékben teljesítendő befizetés.
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 248
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6 Vámok és vámjellegű befizetések
61 Vámbefizetések
6-110 Vámok
Az Európai Unióba történt belépéstől kezdődően a vámbevételek az Európai Uniót illetik meg.
6-120 Vámbiztosíték
(Ez idő szerint nincs a Magyar Államot megillető, ilyen jogcímű befizetési kötelezettség.)
7 Egyéb adók, adójellegű bevételek
71 Egyéb adók
7-110 Bélyegilleték
Az államigazgatási és bírósági eljárásért fizetendő eljárási illetékek, igazgatási és bírósági
szolgáltatási díjak, amennyiben azok lerovása illetékbélyeg formájában történik.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
72 Egyéb adójellegű bevételek
7-210 Környezethasználati díjak
(Ez idő szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.)
7-220 Nukleáris hozzájárulás
A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és
végleges elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának)
költségeihez való hozzájárulás az engedélyesek által. A hozzájárulás mértékét az éves költségvetési
törvény állapítja meg.
Jogszabály:
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
7-230 Egyéb adójellegű bevételek
(Ez idő szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.)
8 Adók, járulékok, adójellegű bevételek bírság- és pótlék-bevételei
8-100 Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék
Idetartozik minden olyan késedelmi pótlék, kamat és bírság befizetése is, amely adónemekre nem
különíthető el. Az egyes szakhatóságok által kiszabott (pl. környezetvédelmi, műemlékvédelmi)
bírságok nem adójellegű bevételnek minősülnek, ezért nem itt szerepelnek.
Jogszabály:
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
APEH Adónemkód: 138, 215
Az adóstípusok részletes meghatározása:
Az adóstípusok meghatározásánál a gazdasági szervezeteknek a gazdálkodási forma szerinti osztályozására
alkalmazott, az egységes statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráról szóló - többször módosított 9001/2002. (SK. 3.) KSH közlemény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: KSH GFO) meghatározott
kategóriákra hivatkozunk.
11-13 Nem pénzügyi vállalkozások
11 Társas vállalkozások
A KSH GFO-ban az „1 Jogi személyiségű vállalkozások”, valamint a „2 Jogi személyiség nélküli
vállalkozások” azon csoportjai a „23 Egyéni vállalkozások” csoport kivételével, amelyek nem
pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.
12 Egyéni vállalkozások
A KSH GFO-ban a „23 Egyéni vállalkozások” csoportja.
13 Nem társult és egyéb vállalkozások
A KSH GFO-ban a „7 Egyéb gazdasági szervezet” csoportja.
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20 Pénzügyi vállalkozások
A KSH GFO-ban az „1 Jogi személyiségű vállalkozások” azon csoportjai, amelyek pénzintézeti,
hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.
31-36 Költségvetési szerv és intézménye
A KSH GFO-ban a „3 Költségvetési szerv és intézménye”, az államháztartásba tartozó
előirányzatokkal és pénzügyi alapokkal kibővítve a következő csoportok:
31 Központi költségvetési szerv és intézménye
32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye
33 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és társadalombiztosítási költségvetési szerv
34 Köztestületi költségvetési szerv
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
36 Területfejlesztési tanács és társulás
911 Elkülönített állami pénzalap
912 Központi és fejezeti kezelésű előirányzat
913 Nyugdíjbiztosítási alap
914 Egészségbiztosítási alap
4 Háztartások
A magánszemélyek.
5 Nonprofit szervezetek
A KSH GFO-ban a „Nonprofit szervezet (5, 6,)” csoportjai.
Az űrlap sorai
01. sor: Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az előző évi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorából a közteher-bevételek címén
kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. A Mérleg B/II/1 Adósok
mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel kapcsolatosak, ezért a 01
sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlő a Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorban kimutatott
összeggel.
02. sor: Előző év(ek) bevételi előírásainak növekedése
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált pótlólagos bevételi előírásokat - ideértve az
adó- és járulékalanyok és a beszedő szervezetek helyesbítéseit egyaránt -, amelyek a tárgyévet megelőző év(ek)
gazdasági tevékenységével kapcsolatosak.
03. sor: Tárgyévi bevételi előírás
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben, illetve a közterhek tárgyévi elszámolásához kapcsolódó
bevallások beadásának időpontjáig regisztrált tárgyévi bevételi előírásokat, azaz a tárgyévi gazdasági
tevékenységgel kapcsolatos adó-, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségeket a bevallások, illetve kivetések
alapján, ideértve a bevallások helyesbítését és a beszedő szervezet által megállapított tartozások helyesbítését
egyaránt. A tárgyévi bevételi előírás tehát nem azonos a közteher-bevétel költségvetési előirányzatával, mely
utóbbi pénzforgalmi szemléletű bevétel és a költségvetés(ek) számára ténylegesen realizálható és elkölthető
jövedelmet képez, még ha kalkulálása bevételi prognózison is alapul.
04. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező növekedés összesen (02+03)
Összegző sor, az adósok állományának a bevételi előírások változásával összefüggő változások kimutatására
szolgál.
05. sor: Növekedések összesen (02+03=04)
Összegző sor, az adósok állományának növekedését mutatja.
06. sor: Előző év(ek) bevételi előírásának csökkenése helyesbítés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az előző év(ek) gazdasági
tevékenységével kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyek a bevallások tartozást-csökkentő helyesbítése
vagy a beszedő szervezet által megállapított helyesbítése miatt következett be.
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07. sor: Előző év(ek) bevételi előírásának csökkenése tartozás elengedés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az előző év(ek) gazdasági
tevékenységével kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedő szervezet határozata követelés
elengedés formájában elengedett, s ezáltal az adós is kivezetheti a nyilvántartásaiból.
08. sor: Előző év(ek) bevételi előírásának csökkenése felszámolás, megszűnés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az előző év(ek) gazdasági
tevékenységével kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedő szervezet egyoldalúan kényszerül
kivezetni a nyilvántartásaiból, miután a korábbi adóst felszámolták vagy megszüntették.
09. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező csökkenés összesen (06+07+08)
Összegző sor, a pénzforgalomban nem jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.
10. sor: Tárgyévi befizetés előző év(ek) bevételi előírásának teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkező befizetéseket, amelyeket az
adósok az előző év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos kötelezettségek miatt fennálló hátralékaik
teljesítésére fizettek be.
11. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi előírás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkező befizetéseket, amelyeket az
adósok a tárgyi gazdasági tevékenységével kapcsolatos befizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetnek be,
ideértve a törvényben megállapított előlegeket is.
12. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévet követő évi bevételi előírás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkező befizetéseket, amelyeket az
adósok a tárgyévet követő évi befizetési kötelezettségeivel kapcsolatban előlegként fizettek be.
13. sor: Tárgyévi pénzforgalomban jelentkező csökkenés összesen (10+11+12)
Összegző sor, a pénzforgalomban jelentkező változások csökkentő hatásának kimutatására.
14. sor: Csökkenések összesen (09+13)
Összegző sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.
15. sor: Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+05-14)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorában a közteher-bevételekkel
kapcsolatban kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követő évi nyitó állomány összegét képezi. A
Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel
kapcsolatosak, ezért a 15 sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlő a Mérleg B/II/1 Adósok
mérlegsorban kimutatott összeggel.
16. sor: Tárgyévi (tárgyidőszaki) eredményszemléletű bevétel
Ebben a sorban a tárgyévi, illetve évközi adatszolgáltatás esetén a tárgyidőszaki gazdasági-pénzügyi
tevékenységek, illetve események után keletkező, az államháztartást megillető, ténylegesen is beszedhető
közteher-bevétel összegét kell szerepeltetni. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a tárgyévre, tárgyidőszakra
vonatkozó bevallások, kivetések (ügyletek) szerinti közteher-befizetési kötelezettséget mérsékelni kell azzal az
összeggel, amely a tárgyidőszakban jogutód nélkül megszűnt vagy felszámolt szervezetek tárgyévre,
tárgyidőszakra előírt befizetési kötelezettségéből nem fizetettek meg (és vélelmezhető, hogy sohasem fognak
már megfizetni.)
Az eredményszemléletű számbavételhez az adó-, járulék- és adójellegű bevételeket abban az
időszakban kell számba venni, amikor a fizetési kötelezettséget keletkeztető tevékenység, a tranzakció
vagy más esemény ténylegesen megtörténik. Annak érdekében azonban, hogy az eredményszemléletű
bevétel az államháztartás számára ténylegesen is realizálható, és mindössze csak időbeni eltolódással
megszerezhető jövedelemként legyen számba vehető, a bevallott, kivetett adókötelezettségeket
korrigálni kell a megszűnés, felszámolás miatt várhatóan soha nem realizálódó adók összegével.
A 16. sorban szereplő tájékoztató adat az államháztartásra vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai
adatszolgáltatások teljesítését segítik elő. A makrogazdasági statisztikai számításokban, a kormányzati
szektor hiányának és adósságának EU-kritériumok szerinti meghatározásában az adó- és
járulékbevételeket ún. eredményszemléletben kell meghatározni. A nemzeti számlák módszertanában
erre a következő leírások szerepelnek.
A nemzeti számlákban minden adót annak esedékességekor kell elszámolni, tehát abban az
időpontban, amikor azok a tevékenységek, gazdasági műveletek vagy más események végbemennek,
amelyek az adókötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek,
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tranzakciók vagy események, amelyek után bár az adózási szabályok szerint adót kellene fizetni, ez
azonban nem jut az adóhatóság tudomására. Nem lenne reális azt feltételezni, hogy ezek a rejtett
tevékenységek, gazdasági műveletek vagy események után pénzügyi eszközök, illetve kötelezettségek
keletkeznének. Ezért a nemzeti számlákban elszámolt adók összegét csak az adókivetéssel, bevallással
vagy más módon, pl. értékesítéskor kiállított számlával, vámbevallással bizonylatolt összeg jelenti. Ezek a
bizonylatok az adó megfizetésekor megszűnő adófizetői kötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Az
eredményszemlélettel összhangban az adók elszámolásának időpontja az az időpont, amikor az
adókötelezettség keletkezik. Például a kibocsátás értékesítése, továbbadása vagy felhasználása esetén
fizetendő adót akkor kell elszámolni, amikor az értékesítés, az átadás vagy a felhasználás megtörténik, s
ez nem szükségszerűen egyezik meg azzal az időponttal, amikor az adóhatóság arról tudomást szerez, az
adókivetés megtörténik, az adó esedékessé válik, vagy az adót ténylegesen megfizetik. Némi
rugalmasság azonban - gyakorlati okokból - megengedhető, például a jövedelmekből a kifizetéskor
levonásra kerülő adók regisztrálása időpontja esetében.
Esetenként a ténylegesen megfizetett adóösszeg lényegesen és rendszeresen eltérhet a fizetendő adók
összegétől. Oly mértékben, hogy a fizetendő adókat nem érdemes teljes egészében pénzügyi
kötelezettségeknek kezelni. Ilyen esetekben elemzési és gazdaságpolitikai döntéshozatali célokra
relevánsabb, ha figyelmen kívül hagyjuk a meg nem fizetett adókötelezettségeket, és csak a ténylegesen
megfizetett adókat számoljuk el. A ténylegesen megfizetett adókat azonban továbbra is
eredményszemléletben kell elszámolni abban az időpontban, amikor az adókötelezettségek keletkezését
előidéző események megtörténtek.
17. sor: Tárgyévi (tárgyidőszaki) fizetés-esedékességi bevétel
Ebben a sorban külön rendelkezésig még nem kell adatot szerepeltetni. Az Európai Unió azon rendeletét,
amelyben a kormányzati szektorra vonatkozó adatszolgáltatásokat határozzák meg, a közeljövőben fogják
módosítani. A törvényerőre emelkedő szabályok és a kapcsolódó módszertani meghatározások függvényében
külön rendelkezés és kitöltési utasítás alapján kell majd - ugyancsak tájékoztató adatként - azt az összeget kell
kimutatni, amely az államháztartást a tárgyévben (tárgyidőszakban) - az adott közteher-bevételre vonatkozó
adózási rend vagy a fizetési kötelezettség szabályai szerint - pénzforgalmilag is megilleti.”
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A Kormány 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ
kivételes építésügyi szabályokról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzettel érintett és megnevezett
településeken a veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ építési
követelményekre, a veszélyhelyzet feloldásától számított fél éven belül induló elsõ fokú és az ezt követõ másodfokú
építésügyi hatósági eljárásra (a továbbiakban: kivételes építésügyi hatósági eljárás), az építésügyi hatósági
ellenõrzésre, az építészeti-mûszaki tervdokumentáció tartalmi követelményeire, a tervpályázati és tervtanácsi
eljárásokra, valamint az építõipari kivitelezési tevékenységre.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenységre a külön jogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. adaptált ajánlott építészeti-mûszaki tervdokumentáció: az építésügyért felelõs miniszter által ajánlott,
a Dokumentációs Központ által közzétett terv építészeti-mûszaki tervezõ által a helyszíni adottságokhoz (helyi
építészeti karakter, településkép, telek- és terepadottságok, tájolás, beépítési százalék, építménymagasság,
közmûvesítettség stb.) illesztett, az építési engedélyezéshez és az építõipari kivitelezési tevékenység végzéséhez
szükséges építészeti-mûszaki tervek összessége,
2. nagyvízi meder: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. pont a) alpontjában
meghatározott terület.

2. Az eljáró hatóság
3. §

(1) Ha az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben elsõfokú általános építésügyi hatóságként kijelölt települési önkormányzat jegyzõje megállapítja,
hogy a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ építésügyi
hatósági feladatok – határidõre történõ szakszerû – ellátására nem rendelkezik megfelelõ létszámú köztisztviselõvel,
vagy a kivételes építésügyi hatósági eljárásban elõírt követelményeket nem tudja teljesíteni, akkor a kivételes
építésügyi hatósági ügyeket – a kérelem beérkezésétõl számított három munkanapon belül – ügyintézésre átadja
a megyeszékhely települési önkormányzat jegyzõjének.
(2) A megyeszékhely települési önkormányzat jegyzõje az (1) bekezdés szerint átadott kivételes építésügyi hatósági
ügyben köteles eljárni.
(3) Az (1) bekezdés szerint átadott ügyben az ügyintézési határidõ az ügy iratainak a megyeszékhely települési
önkormányzat jegyzõjéhez történõ megérkezés napján kezdõdik.
(4) A megyeszékhely települési önkormányzat jegyzõje a megyéhez tartozó, a kihirdetett veszélyhelyzet folytán
bekövetkezett építménykárokkal érintett és megnevezett településeken kirendeltséget mûködtethet az újjáépítéssel,
helyreállítással összefüggõ kivételes építésügyi hatósági eljárásra vonatkozó tájékoztatás, továbbá az ügyfelekkel való
kapcsolattartás biztosítása érdekében.

3. A kivételes építésügyi hatósági eljárások közös szabályai
4. §

A kivételes építésügyi hatósági ügyben eljáró építésügyi hatóság az építménykárok helyreállításával össze nem függõ
építésügyi hatósági ügyek ügyintézési határidejét annak letelte elõtt egy alkalommal, legfeljebb negyvenöt
munkanappal hosszabbíthatja meg.
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5. §

Az építtetõ kérelme – a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtájához kapcsolódóan – tartalmazza, hogy kivételes
építésügyi hatósági eljárásra irányul. Az építtetõ – ha az építésügyi hatóság más eljárásban nem állapította meg –
a kérelemhez és az elõzetes szakhatósági állásfoglalás kibocsátásához mellékeli a települési önkormányzat
jegyzõjének nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezett építési tevékenység végzése a kihirdetett veszélyhelyzet folytán
bekövetkezett építménykárok helyreállításával függ össze.

6. §

A kivételes építésügyi hatósági ügyben az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl
szóló kormányrendeletnek az építtetõ értesítésére vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni.

7. §

Ha a kérelemhez adaptált ajánlott építészeti-mûszaki tervdokumentációt nyújtottak be, a kérelem elbírálása során
a kivételes építésügyi hatósági ügyben eljáró építésügyi hatóság egy alkalommal, a kérelem beérkezésétõl számított
öt munkanapon belül hívja fel az építtetõt hiánypótlásra, ha a kérelem vagy a kérelemhez mellékelt építészeti-mûszaki
tervdokumentáció tartalma hiányos.

8. §

(1) A szakhatóság a kivételes építésügyi hatósági eljárás során köteles szakhatósági állásfoglalását az építésügyi hatóság
által összehívott helyszíni szemlén megadni. Megjelenés vagy az állásfoglalás megtételének hiányában – ha
ellenérdekû ügyfél az eljárásban nem vett részt – a szakhatóság hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(2) A kivételes építésügyi hatósági eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdését nem lehet
alkalmazni.
(3) A nagyvízi mederben építmény elhelyezéséhez, építési tevékenység végzéséhez az érintett folyószakasz medrének
kezelõje hozzájárulása szükséges.

9. §

(1) Az elsõ és másodfokú építési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárás ügyintézési határideje
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – huszonkét munkanap.
(2) Az ügyintézési határidõ elsõ fokú eljárásban
a) tizenegy munkanap, ha
aa) az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges kérelmet, mellékleteit és az építészeti-mûszaki
tervdokumentációt építésügyi igazgatási szakértõ készíti elõ, és az építtetõ a kérelméhez mellékeli
az építésügyi igazgatási szakértõnek – a kérelem benyújtását legfeljebb tizenöt nappal megelõzõen kelt –
nyilatkozatát, vagy
ab) a kérelem mellékletét képezõ építészeti-mûszaki tervdokumentáció adaptált ajánlott,
b) soron kívüli, de legfeljebb tizenegy munkanap, ha az a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott feltételek
együttesen fennállnak.
(3) Ha az építési engedély iránti kérelem mellékletét képezõ építészeti-mûszaki tervdokumentáció adaptált ajánlott terv,
az ügyintézési határidõ elsõ és másodfokon nem hosszabbítható meg.

4. Építési engedélyezési eljárás
10. §

Ha az építtetõ a bontási engedély-köteles építési tevékenységre vonatkozó kérelmét az építési engedélyezési
kérelmével együtt nyújtja be, a bontási engedélyezési és az építési engedélyezési eljárást egy eljárásban az építési
engedélyezési eljárásra meghatározott határidõn belül kell lefolytatni.

11. §

Az e rendelet alapján engedélyezett építészeti-mûszaki tervdokumentáció módosítására a kivételes építésügyi
hatósági eljárásra vonatkozó eltérõ rendelkezések nem alkalmazhatók.

5. Használatbavételi engedélyezési eljárás
12. §

(1) A használatbavételi engedélyezés során az építtetõ – a (2)–(4) bekezdés szerint – ideiglenes használatbavételi
engedélyt kérhet.
(2) Ideiglenes használatbavételi engedély adható a kivételes építésügyi hatósági eljárás során, ha az épületben
rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas módon legalább egy fûthetõ lakószoba, a fõzést és
a tisztálkodást, az illemhely-használatot biztosító helyiség van.
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(3) Az ideiglenes használatbavételi engedély hatályát veszti, ha az építtetõ az épületre vonatkozóan – annak teljes
befejezését követõen – két éven belül nem kér végleges használatbavételi engedélyt.
(4) Az építtetõ abban az esetben is kérheti az e § szerinti eljárás lefolytatását, ha az építési engedélyt idõközben
módosíttatta.

6. Építészeti-mûszaki tervdokumentáció követelményei
13. §

(1) Az építési engedélyezés iránti kérelem mellékletét képezõ építészeti-mûszaki tervdokumentációnak többszintes
épület esetében tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt is kell tartalmaznia.
(2) Nagyvízi mederben történõ építés esetén az építési engedélyezés iránti kérelem mellékletét képezõ
építészeti-mûszaki tervdokumentáció része a részletes talajmechanikai szakvélemény.

7. Tervpályázati és tervtanácsi követelmények
14. §

(1) A kivételes építésügyi hatósági eljárás tárgyát képezõ építési beruházás esetében nem kell tervpályázati eljárást
lefolytatni.
(2) A kivételes építésügyi hatósági eljárást megelõzõen nem kell tervtanácsi véleményezési eljárást lefolytatni.

8. Az építõipari kivitelezési tevékenység eltérõ szabályai
15. §

A kivitelezési dokumentációt nem kell tervellenõrnek ellenõriznie.

16. §

Ha az építõipari kivitelezési tevékenység az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 29. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik, az építõipari kivitelezési tevékenység
megkezdését és az építési napló megnyitásának napját – az Épkiv. 29. § (2) bekezdése szerinti mellékletekkel –
a kivitelezés megkezdését követõ öt munkanapon belül kell az építtetõnek bejelentenie az építésfelügyeleti
hatóságnak.

17. §

(1) Ha az építtetõ az építõipari kivitelezési tevékenység végzéséhez a kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggõ károk
enyhítését szolgáló támogatást vesz igénybe
a) az építõipari kivitelezési tevékenység építési szerzõdésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és
a kivitelezõ által nyújtott biztosíték összegének kezelõjeként építtetõi fedezetkezelõ vehetõ igénybe, az Épkiv.
elõírásainak megfelelõen,
b) az építtetõ építési mûszaki ellenõre a teljesítésigazolást és a számlázható összeg mértékére vonatkozó javaslatot
megküldi a támogatást nyújtó önkormányzatnak is,
c) a teljesítésigazolást és a számlázható összeg mértékére vonatkozó javaslatot a fõvállalkozó kivitelezõ részére – ha
az építtetõ nem rendelkezik építési mûszaki ellenõrrel – a támogatást nyújtó önkormányzat adja ki a fõvállalkozó
kivitelezõ által megküldött teljesítésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától
számított, támogatási szerzõdésben meghatározott, de legfeljebb tíz munkanapon belül.
(2) A támogatási összeg kifizetésének alapja a teljesítésigazolás alapján kiállított számla és a támogatási szerzõdésben
az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó feltételek teljesülése.

9. Záró rendelkezések
18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

19. §

E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az építési beruházások egyszerûsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és
19. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § b) pontjában,
a 4. és 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
a) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Hatályát veszti az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
29. § (8) bekezdése.

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A környezethasználó elõzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelõséghez, ha olyan
tevékenység megvalósítását tervezi, amely
a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy
b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel.”
(2) Az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelem és az elõzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követõen a felügyelõség – ha a tevékenység nem esik katonai
titokvédelem alá – az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás
megindításáról szóló értesítésével egyidejûleg hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely
– az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl –
tartalmazza:)
„c) 7. számú melléklet I.1. pontja szerinti közvetlen hatásterület vélelmezett határait az érintett települések
megnevezésével,”
(3) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A környezethasználó elõzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a felügyelõséghez, ha olyan tevékenység
megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplõ tevékenységnek, azonban az abban
meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplõ kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység
nem tartozik a 2. számú mellékletbe. Ha a felügyelõség az elõzetes vizsgálat során az 5. § (2) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.”
(4) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felügyelõség a határozatában
a) megállapítja az elõzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett
tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentõs környezeti hatások, valamint
aa) jelentõs környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti
hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
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ab) ha nem feltételezhetõ jelentõs környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik,
a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi
követelményeit,
ac) ha nem feltételezhetõ jelentõs környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik,
tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek
birtokában kezdhetõ meg;
b) ha az elõzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat,
amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelõ körülmények között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az elõzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem
szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésõbb
a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthetõ, ezt
a lehetõséget rögzíti, és elõírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig
meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentõs környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi
követelményeit az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló jogszabályban
a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó elõírások figyelembevételével írja elõ.”
Az R. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A környezethasználó elõzetes konzultációt kezdeményezhet a felügyelõségnél, ha olyan tevékenység
megvalósítását tervezi, amely
a) az 1. számú mellékletben szerepel,
b) az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy
c) a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé.”
Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezethasználó kérelmének és – ha történt elõzetes vizsgálat vagy
elõzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre figyelemmel elkészített –
környezeti hatástanulmánynak a felügyelõséghez való benyújtásával indul.”
Az R. a következõ 29. §-sal egészül ki:
„29. § (1) E rendeletnek az építési beruházások egyszerûsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr2.) megállapított rendelkezéseit az Mkr2.
hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy amennyiben a tervezett
környezethasználat
a) az 1. számú mellékletben szerepel,
b) az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy
c) a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé,
a környezethasználó az elõzetes vizsgálat iránti kérelmét az Mkr2. hatálybalépésétõl számított nyolc napon belül
visszavonhatja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelem visszavonására nem kerül sor, az elõzetes vizsgálat iránti kérelem
elõzetes konzultáció kezdeményezésének minõsül.”
Az R. 4. számú mellékletének címe helyébe a következõ cím lép:
„Az elõzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma”
Hatályát veszti az R. 1. § (5) bekezdése.

3. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Thr.) 1. § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezhetõ)
„e) az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplõ, de más rendelkezéseinek
megfelelõ, az energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges, atomerõmûnek nem minõsülõ erõmû,
villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, továbbá nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
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elemének minõsülõ mûszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi elhelyezéséhez
(a továbbiakban: országos jelentõségû elem beillesztése).”
A Thr. 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, továbbá országos jelentõségû elem
beillesztésére vonatkozó kérelem esetén)
„da) az Országos Területrendezési Tervben nem szereplõ országos jelentõségû elem beillesztése esetén az Országos
Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési tervében nem szereplõ országos jelentõségû elem
beillesztése esetén a kiemelt térség területrendezési terve, a megyei területrendezési tervben nem szereplõ országos
jelentõségû elem beillesztése esetén a megyei területrendezési terv másolatának részletét az eredeti és a módosítani
kívánt tervi elemek megkülönböztetésével,”
A Thr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Országos Területrendezési Tervben nem szereplõ országos jelentõségû elem beillesztésére irányuló eljárás
esetén az állami fõépítész kikéri az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) véleményét. Az AH tizenöt
munkanapon belül adja meg véleményét. A döntés meghozatalának nem akadálya, ha az AH határidõben nem ad
véleményt.”
A Thr. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem részét képezõ területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálatot, valamint a kérelem tárgyában hozott határozatot az alábbiakkal kell közölni:]
„d) az Országos Területrendezési Tervben nem szereplõ országos jelentõségû elem beillesztésére irányuló eljárás
esetén az AH-val.”
A Thr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § E rendeletnek az építési beruházások egyszerûsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 4. §-ával megállapított 1. § (1) bekezdés e) pontját, 3. §
(4) bekezdés d) pont da) alpontját, 4. § (3) bekezdését, valamint 5. § (1) bekezdés d) pontját az Mkr. hatálybalépését
követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

4. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
5. §

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Elj.R.) a következõ 48. §-sal egészül ki:
„48. § E rendeletnek az építési beruházások egyszerûsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr2.) hatályon kívül helyezett 25. § (2) bekezdését a Kr2.
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben sem kell alkalmazni.”

6. §

Hatályát veszti az Elj.R. 25. § (2) bekezdése.

5. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének
részletes szabályairól és a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
módosítása
7. §

(1) Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és
a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendeletet kell alkalmazni
a) a honvédelmi és katonai célú építési tevékenységek megvalósításához szükséges engedélyezések során,
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) szerint kiemelt ügy tárgyát képezõ építési
beruházások megvalósításához szükséges engedélyezések során az 1–3. mellékletben meghatározott eljárásokban,
ideértve a 21. §-ban meghatározott eljárásokat is, ha az ügyfél kérelme integrált eljárás lefolytatására irányul, valamint
c) a legalább – az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított –
90 millió forint építmény értékû, és ipari vagy szolgáltatási rendeltetésû, építési beruházások megvalósításához
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szükséges engedélyezések során az 1–3. mellékletben meghatározott eljárásokban, ideértve a 21. §-ban
meghatározott eljárásokat is, ha az ügyfél kérelme integrált eljárás lefolytatására irányul.”
(2) Az Intr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Ha az integrált eljárásban általános építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor közremûködõ és
társhatóságként elsõ és másodfokon
a) az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontja esetében az Ngtv. 2. §-ában,
b) az 1. § (1) bekezdés c) pontja esetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési
feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában
meghatározott hatóság az eljáró általános építésügyi hatóság.”
(3) Az Intr. 7. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(Az alapkérelemnek tartalmaznia kell:)
„i) az 1. § (1) bekezdés c) pontja esetében a kérelemmel érintett építmények számát és rendeltetését, valamint
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított
építményértéket.”
(4) Az Intr. a következõ 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek az építési beruházások egyszerûsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 7. §-ával megállapított 1. § (1) bekezdését és 5. §-át az Mkr.
hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”
8. §

Az Intr. 7. § (2) bekezdés g) pontjában az „igazolását, és” szövegrész helyébe az „igazolását,” szöveg, és 7. § (2) bekezdés
h) pontjában az „aláírását.” szövegrész helyébe az „aláírását, és” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelete
egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés
b), d), f)–h) és u) pontjában, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet
módosítása
1. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 55. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bérfõzetõ a bérfõzött párlat átvételét megelõzõen a bérfõzési lapon nyilatkozik a szeszfõzdének arról, hogy
a) általa és a vele egy háztartásban élõk által a tárgyévben az átvétel idõpontjáig milyen mennyiségben került a Jöt.
64. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adómérték alá tartozó párlat átvételre,
b) az átvételre kerülõ bérfõzött párlatból mekkora mennyiséget kíván a Jöt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja szerint
értékesíteni,
c) sem a bérfõzetõ, sem a vele egy háztartásban élõk a tárgyévben nem állítottak elõ magánfõzés keretében párlatot.”

2. §

(1) A JötR. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az értékesített bérfõzött párlat származási igazolványának bérfõzetõt illetõ példányát – a Jöt. 67. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti esetben – az alkoholtermék adóraktár engedélyese részére át kell adni.”
(2) A JötR. 59. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A származási igazolvány – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a bérfõzött párlat értékesítése esetén
az alkoholtermék adóraktárban a termék eredetének igazolására a kiállítástól számított három éven belül használható
fel. Az adóraktár kérelmére a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a bérfõzött párlat származási
igazolványát 2 évente meghosszabbíthatja, ha a származási igazolványon feltüntetett fajtájú és a feltüntetett
szeszfoktól legfeljebb az 56. § (8) bekezdés szerint eltérõ szeszfokú párlat az adóraktár birtokában van.”

3. §

A JötR. kiegészül a következõ alcímmel és a következõ 59/A. §-sal:

„Magánfõzés
„59/A. § (1) A magánfõzõ a Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a 31/A. számú melléklet szerinti
adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról
letöltött és kinyomtatott formátumban köteles a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz írásban
benyújtani.
(2) A magánfõzõ az adó megfizetését a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal hivatalos helyén
történõ készpénz fizetéssel, fizetési számlára történõ készpénz befizetéssel vagy átutalással köteles teljesíteni.
A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a hivatalos helyén teljesített készpénz fizetésrõl a magánfõzõ
részére nyugtát bocsát ki és ad át.
(3) A Jöt. 9. § (3) bekezdésének és a Jöt. 64. § (6) bekezdésének alkalmazásában 50 liter magánfõzésben elõállított
párlatnak 50 liter 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz felel meg.
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(4) A Jöt. 67/A. § (3) bekezdésében említett származási igazolványt a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri
hivatal a 31/B. számú melléklet szerinti adattartalommal állítja ki, és adja át a magánfõzõnek.
(5) A magánfõzõ az adózott és az adómentes párlatot egymástól elkülönítetten, a Jöt. 67. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti értékesítésre kerülõ párlatot zárjeggyel ellátva köteles tárolni.
(6) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentések alapján
magánfõzõnként és háztartásonként összesíti, és a tárgyév elsõ napjától göngyölíti a magánfõzõk által bejelentett
párlat mennyiségét.”
4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A JötR. 31. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A JötR. kiegészül a 2. melléklet szerinti 31/A. számú melléklettel.
A JötR. kiegészül a 3. melléklet szerinti 31/B. számú melléklettel.
A JötR. 32. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. §

A JötR. 42. § (8) bekezdésében, valamint 55. § (5) és (7) bekezdésében a „30. számú mellékletben” szövegrész helyébe
a „Jöt. 3. számú mellékletében” szöveg, 48. §-ának (1) bekezdésében az „– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –”
szövegrész helyébe a „– ha a Jöt. másként nem rendelkezik – ” szöveg és (3) bekezdésében a „desztillálóberendezést”
szövegrész helyébe a „desztillálóberendezést – kivéve a magánfõzõ desztillálóberendezését –”szöveg, 50. §-ának
(2) bekezdésében a „palackozott szesz, illetve” szövegrész helyébe a „palackozott szesz, a magánfõzõ által elõállított
párlat, illetve” szöveg, 55. §-ának (5) bekezdésében, 56. §-ának (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésében, 56. §-ának
(6) bekezdésének felvezetõ mondatrészében, (8)–(9) és (11) bekezdésében, 57. §-ának (4) bekezdésében, 59. §-ának (2)
és (6)–(7) bekezdésében, 32. számú melléklete 1. és 2. pontjában a „pálinka” szövegrészek helyébe „párlat” szöveg,
55. §-ának (5)–(6) bekezdésében, 56. §-ának (1) és (10) bekezdésében, 57. §-ának (3) bekezdésében a „pálinkát”
szövegrészek helyébe „párlatot” szöveg, 56. §-ának (3) bekezdésében a „pálinkának” szövegrész helyébe a „párlatnak”
szöveg, 56. §-ának (6) bekezdésének felvezetõ mondatrészében és b) pontjában a „(3) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „(3) bekezdés a) pontjában” szöveg, 56. §-ának (7) bekezdésében, 57. §-ának (3) bekezdésében a „pálinkáról”
szövegrész helyébe a „párlatról” szöveg, 120. §-a (3) bekezdésének c) pontjában a „a pálinka, a borpárlat” szövegrész
helyébe a „a párlat” szöveg lép.

6. §

A JötR. 48. §-ának (4) bekezdése és 30. számú melléklete hatályát veszti.

A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása
7. §

A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet
(a továbbiakban: ZárjegyR.) kiegészül a következõ alcímmel és a következõ 16/A–16/D. §-okkal:

„A párlat zárjegyek megrendelése, kiadása, átvétele és alkalmazása
„16/A. § A bérfõzött párlatnak és a magánfõzésben elõállított párlatnak a Jöt. 67. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a Jöt.
67/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti értékesítése esetén a zárjegyek megrendelésére, kiadására, átvételére és
alkalmazására az 1–9. § rendelkezéseit a 16/B–16/D. § szerinti eltéréssel kell értelemszerûen alkalmazni.
16/B. § (1) A párlat zárjegyek elõállítási költségének a bérfõzetõvel és a magánfõzõvel (a továbbiakban együtt: eseti
zárjegyfelhasználó) való megfizettetését és a párlat zárjegyeknek az eseti zárjegyfelhasználók rendelkezésére
bocsátását a Hivatal a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal útján végzi.
(2) Az eseti zárjegyfelhasználó kizárólag párlat zárjegy megrendelésére jogosult.
(3) A zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet
a) a bérfõzetõnek az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú, a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és
kinyomtatott formátumban,
b) a magánfõzõnek a Jöt. 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésben
kell a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz írásban benyújtani.
(4) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal megvizsgálja a párlat zárjegy kiadásának a jogszabályi
feltételeinek fennállását.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

22585

(5) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a bérfõzetõ párlat zárjegy megrendelését, illetve
a magánfõzõ Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentését – a (4) vizsgálatának megállapításaival együtt –
haladéktalanul továbbítja a Hivatal részére.
16/C. § (1) A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal az átadás-átvételre kerülõ párlat zárjegyekrõl
számlát állít ki, amelyet az átadás-átvétellel egyidõben köteles az eseti zárjegyfelhasználónak átadni.
(2) Az eseti zárjegyfelhasználó a párlat zárjegy-elõállítási költségének megfizetését a hatósági felügyeletet ellátó vámés pénzügyõri hivatal hivatalos helyén történõ készpénz fizetéssel, fizetési számlára történõ készpénz befizetéssel
vagy átutalással köteles teljesíteni. A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a hivatalos helyén
teljesített készpénz fizetésrõl az eseti zárjegyfelhasználó részére nyugtát bocsát ki és ad át.
(3) A párlat zárjegyeket az eseti zárjegyfelhasználó személyesen veheti át, amennyiben a párlat zárjegy-elõállítási
költség összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát, továbbá
a) a bérfõzetõ a 16/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti megrendeléséhez kapcsolódó származási igazolvány(ok),
b) a magánfõzõ a 16/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bejelentése szerinti adófizetési kötelezettségének teljesítését
igazoló bizonylat
eredeti példányát a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalnak bemutatja.
(4) A zárjegy-elõállítási költségének és az adó megfizetésének (3) bekezdésben említett igazolásaként a hatósági
felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal által kiállított nyugta, a fizetési számlára történõ készpénz befizetés
feladóvevénye, a fizetésiszámla-kivonat másolata vagy a terhelés megtörténtérõl szóló igazolás fogadható el.
(5) A párlat zárjegyek tételes átadása-átvétele a zárjegyek sorszáma szerint, azok darabonkénti átadásával-átvételével,
a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal hivatalos helyén történik.
(6) A zárjegyek átadásáról-átvételérõl két példányban jegyzéket kell kiállítani, mely tartalmazza az átadás-átvétel
helyét és idõpontját, a párlat zárjegy mennyiségét és sorszámát, valamint – bérfõzetõ esetén – az átvételre kerülõ
párlat zárjeggyel ellátásra kerülõ párlat fajtáját és kiszerelési egységének névleges ûrtartalmát. Az átadást-átvételt
a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal és az eseti zárjegyfelhasználó a jegyzék példányain
aláírásával, bélyegzõlenyomatával igazolja.
16/D. § Az eseti zárjegyfelhasználó a párlat fogyasztói csomagolására a párlat zárjegyet úgy köteles felhelyezni, hogy
a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen, valamint
az a fogyasztói csomagolás felnyitásakor eltépõdjön.”
8. §

(1) A ZárjegyR. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) A ZárjegyR. kiegészül a 6. melléklet szerinti 5. melléklettel.

A számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása
9. §

Hatályát veszti a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/F. § (1) bekezdése.

Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követõ napon a 1–9. §-ok, valamint az 1–6. mellékletek hatályukat vesztik. E bekezdés
e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

11. §

(1) 2010. évben a JötR. e rendelettel megállapított 55. §-a (4) bekezdése szerinti nyilatkozatban a bérfõzetõ az e rendelet
hatálybalépésének idõpontjáig átvett, kedvezményes bérfõzési szeszadóval bérfõzött pálinka mennyiségét is
megadja.

22586

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

(2) A bérfõzési lapnak a JötR. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 31. számú melléklete szerinti
adattartalommal legyártott, az e rendelet hatálybalépése napján a vámhatóságnál és a bérfõzést végzõ
szeszfõzdéknél készleten lévõ formanyomtatványa továbbra is felhasználható azzal, hogy
a) azon a bérfõzetõ a JötR. e rendelettel megállapított 55. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakról is
nyilatkozik,
b) párlatfajtánként külön-külön bérfõzési lapot kell kiállítani.
(3) Ha a magánfõzõ e rendelet hatálybalépésének idõpontját megelõzõen 2010. évben már bérfõzés keretében állíttatott
elõ pálinkát, a JötR. e rendelettel megállapított 31/A. számú melléklet szerinti, 2010. évi bejelentésében az e rendelet
hatálybalépésének idõpontját ïmegelõzõen átvett bérfõzött pálinka mennyiségét is köteles feltüntetni.
12. §

E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti
elõzetes bejelentése megtörtént.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez
„31. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Bérfõzési lap
(bérfõzetõnként és bérfõzésenként)
I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
II.

Gyümölcscefre átvétele
Átadott-átvett gyümölcscefre
a) megnevezése (fajta):
b) mennyisége (kilogramm vagy liter):
Bérfõzetõ nyilatkozata az 55. § (2) bekezdésben foglalt feltételekrõl:
Kiállítás kelte:
A gyümölcscefrét átadó bérfõzetõ (megbízott) személy neve, aláírása:
A gyümölcscefrét átvevõ felelõs vezetõ aláírása:
Bérfõzést végzõ szeszfõzde engedélyes bélyegzõlenyomata:

Bérfõzött párlat elõállítása
Bérfõzés megkezdésének, befejezésének idõpontja (hó, nap, óra):
Szeszmérõgép száma, óraállása:
Elõállított párlat valódi szeszfoka és mennyisége (liter, hektoliterfok):
Az elõállított párlatból
a) adózatlanul megsemmisített párlat mennyisége (hektoliterfok):
b) adózatlanul megvásárolt párlat mennyisége (hektoliterfok):
5. Megjegyzés (üzemakadály, megsemmisülés, ciánvizsgálat stb.):
1.
2.
3.
4.

III.

Bérfõzött párlat származási igazolvány
1. Bérfõzést végzõ szeszfõzde neve, címe, jövedéki száma:
2. Bérfõzetõ neve, adóazonosító jele, lakóhelye, születési éve:
3. Bérfõzetõnek kiadott bérfõzött párlat (párlatfajtánkénti részletezésben és összesítve)
a) megnevezése (fajta):
b) vámtarifaszáma:
c) leolvasott szeszfoka:
d) hõmérséklete:
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7.
8.
9.
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e) valódi szeszfoka:
f) mennyisége [liter, hektoliterfok, 56. § (3) bekezdés szerinti liter]:
A bérfõzött párlatnak
a) a bérfõzetõ háztartása számára a származási igazolvány kiadásáig a tárgyévben a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti adómértékkel kiadott mennyisége [a Jöt. 56. § (3) bekezdés szerinti literben és hektoliterfokban]:
b) a bérfõzetõ számára a származási igazolvány kiadásával egyidejûleg a Jöt. 64. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
adómértékkel kiadott mennyisége [a Jöt 56. § (3) bekezdés szerinti literben és hektoliterfokban]:
c) a Jöt. 64. § (3) bekezdés b) pontja vagy (5) bekezdése alá tartozó mennyisége (hektoliterfokban) és a fizetendõ adó
összege (forintban):
Származási igazolvány száma [59. § (2) bekezdés szerinti megosztás esetén]:
A bérfõzetõ 55. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata:
Kiállítás kelte:
Bérfõzetõ aláírása:
Felelõs vezetõ aláírása:
Bérfõzést végzõ szeszfõzde engedélyes bélyegzõlenyomata:”

2. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez
„31/A. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Bejelentés magánfõzésrõl
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Magánfõzõ adatai
Magánfõzõ neve:
Adóazonosító jele:
Lakóhelyének címe:
Születési ideje (év, hónap, nap)*:
Anyja neve*:
A magánfõzõ lepárlókészülékének ûrtartalma (literben):

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.1.1.
2.6.2.
2.6.2.1.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.

Párlat elõállításra vonatkozó adatok
Magánfõzés megkezdésének és befejezésének idõpontja (év, hó, nap, óra):
Magánfõzés helye (címe):
Lepárlásra kerülõ alapanyag megnevezése és mennyisége (alapanyagfajtánként, kilogrammban):
Elõállításra kerülõ párlat számított mennyisége fajtánként és összesen:
liter tiszta szeszben [a 2.3. alatti mennyiség(ek)bõl a Jöt. 3. számú melléklete szerinti kihozatali mutatókkal számítva]:
hektoliter tiszta szeszben (2.4.1. alatti mennyiség/100):
ebbõl saját fogyasztásra szánt mennyiség:
ebbõl értékesítésre szánt mennyiség:
Saját fogyasztásra szánt mennyiség összesen, 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben (2.4.2.1. alatti
mennyiség/0,0086):
Tárgyévben, a bejelentést megelõzõen a magánfõzõ és a háztartása által összesen elõállított párlat mennyisége
86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben:
ebbõl: adómentesen fõzött mennyiség 86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben:
hektoliter tiszta szeszben
ebbõl: adómentes mennyiség
Saját fogyasztásra szánt párlatból adóköteles mennyiség
86 térfogatszázalékos gyümölcsszesz literben (a 2.5. + 2.6.1.1. alatti mennyiség – 50 liter):
hektoliter tiszta szeszben (2.7.1. alatti mennyiség × 0,0086-tal):

3.
3.1.

Nyilatkozatok
A magánfõzés helye a magánfõzõ gyümölcsösének helye (ha a magánfõzés helye más, mint a lakóhelyének címe): igen – nem
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
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4.2.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
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A magánfõzõ és háztartása bérfõzés keretében nem állíttat elõ pálinkát: : igen – nem
A magánfõzõ a külön jogszabály szerinti kistermelõnek minõsül: igen – nem
A kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetû cukorból, izocukorból
vagy mézbõl származó alkoholt: igen – nem
A magánfõzõ rendelkezik saját gyümölccsel: igen – nem
Fizetendõ jövedéki adó:
Adóalap, hektoliter tiszta szeszben:
Értékesítésre szánt párlat mennyisége (2.4.2.2 alatti mennyiség):
Az adómentes mennyiséget meghaladó, saját fogyasztásra szánt párlat mennyisége (2.7.2. alatti mennyiség)
Adó összege:
Értékesítésre szánt párlat utáni adó [4.1.1. × Jöt. 64. § (3) b) szerinti adómérték]:
Az adómentes mennyiséget meghaladó, saját fogyasztásra szánt párlat utáni adó [4.1.2 alatti mennyiség × Jöt. 64. §
(3) bekezdés b) szerinti adómérték]:
Fizetendõ adó összesen (4.2.1. + 4.2.2.):
Zárjegy megrendelés
A magánfõzõ kistermelõi regisztrációs száma:
Értékesíteni kívánt párlat liter mennyisége (2.4.2.2 alatti mennyiségbõl 50 térfogatszázalék alkoholtartalommal
számítva, párlatfajta és palack ûrtartalom szerint és összesen):
Palackok száma párlat- és palack ûrtartalom szerint :
Az igényelt zárjegy mennyisége (darabban):
Átvétel kért idõpontja:
Dátum:
...................................................
a magánfõzõ aláírása

* A bejelentés elsõ alkalommal történõ benyújtásakor kell megadni a vámazonosító szám (a továbbiakban: VPID szám) kiadásához, feltéve, hogy azzal
a magánfõzõ még nem rendelkezik.”

3. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez
„31/B. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

Magánfõzés keretében elõállított adóköteles párlat származási igazolvány
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Magánfõzõ adatai:
A magánfõzõ neve:
A magánfõzõ címe:
A magánfõzõ VPID száma:

2.

Származási igazolvány száma:

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.

Adóköteles párlatra vonatkozó adatok
Alapanyag fajtája, fajtánkénti mennyisége (kilogrammban, szõlõbornál literben):
Adóköteles párlat számított mennyisége párlatfajtánként (a Jöt. 3. számú melléklete alapján)
liter tiszta szeszben:
ebbõl saját fogyasztásra szánt:
ebbõl értékesítésre szánt:
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3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.

hektoliter tiszta szeszben (3.2.1. alatt jelzett mennyiség/100):
ebbõl saját fogyasztásra szánt:
ebbõl értékesítésre szánt:

4.

Megfizetett adó összege [3.2.2. × a Jöt. 64. § (6) bekezdése szerinti adómérték]

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Zárjegyre vonatkozó adatok (a 3.2.1.2. szerinti mennyiségbõl 50 térfogatszázalék alkoholtartalommal visszaszámolva)
Értékesíteni kívánt párlat palackjának ûrtartalma literben (párlat- és palackfajtánként):
Palackok száma párlat- és palackfajtánként:
Az igényelt zárjegy mennyisége (darabban):
Kelt:
...................................................
vámhatóság aláírása
bélyegzõje”

4. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez
A JötR. 32. számú melléklete címében, valamint 1. és 2. pontjában a „pálinka” szövegrész helyébe a „párlat” szöveg lép.

5. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A zárjegyek leírása
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Alkoholtermék zárjegy
Leírása:
A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe kékeszöld összhatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne
ugyanezen színek használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital zárjegy” és az „Adózott termék” felirat
sötétkék, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló
Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm
szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van
elhelyezve.
Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45 × 12 mm: 0,02–0,5 liter között
80 × 16 mm: 0,2–1,00 liter között
100 × 16 mm: 1,5 litertõl
Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû, természetes fénynél
vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal
van ellátva.
Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).
Vonalkód:
A sorszámot CODE 128 formában megjelenítõ, vonalakból álló jel.
Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
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1.8.

Csomagolási egység:
A 80 × 16 mm és a 100 × 16 mm méretû zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45 × 12 mm méretû zárjegy esetén 25 000
darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

2.
2.1.

Pálinka zárjegy
Leírása:
A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe vöröses-narancs összhatású, rózsaszín és narancs biztonsági (guilloche) nyomattal,
benne Merkúr embléma. A zárjegyen a „Pálinka zárjegy”, az „Adózott termék” felirat és a Merkúr embléma sötétbarna,
a sorszám, valamint a vonalkód fekete színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr
embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm
szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve.
Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45×12 mm: 0,02–0,5 liter között
80×16 mm: 0,2–1,00 liter között
100×16 mm: 1,5 litertõl
Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû, természetes fénynél
vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal
van ellátva.
Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).
Vonalkód:
A sorszámot CODE 128 formában megjelenítõ, vonalakból álló jel.
Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
Csomagolási egység:
A 80×16 mm és a 100×16 mm méretû zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretû zárjegy esetén 25 000
darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Párlat zárjegy
Leírása:
A zárjegy fekvõ téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne ugyanezen szín
használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Párlat zárjegy” és az „Adózott termék” felirat sötétzöld, a sorszám,
valamint a vonalkód fekete színû. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és
hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm szélességben kizárólag
erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve.
Méret (választék):
80×16 mm
Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebbõl egy szín UV-fényre zöldesen reagáló
Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, öntapadós felületû, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színû,
természetes fénynél vörös színû pelyhezõt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra
legyártott hologramcsíkkal van ellátva.
Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betûjelbõl és nyolc számból álló sorszám (XXX0000000XX0).
Vonalkód:
A sorszámot CODE 128 formában megjelenítõ, vonalakból álló jel.”
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6. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez
„5. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez

A bérfõzetõ zárjegy-megrendelése
1. Bérfõzetõ adatai
A bérfõzetõ neve:
A bérfõzetõ adóazonosító jele:
A bérfõzetõ születési ideje (év, hónap, nap)*:
A bérfõzetõ anyja neve*:
A bérfõzetõ kistermelõi regisztrációs száma:
Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
Telefonszáma:
A megrendelt, átvételre kerülõ zárjegyek tárolásának helye:
2. A zárjeggyel ellátásra kerülõ párlatra vonatkozó adatok
Az értékesíteni kívánt párlat származási igazolványának száma, kiállítójának jövedéki száma
Az értékesíteni kívánt párlat megnevezése, mennyisége literben
Az értékesíteni kívánt párlat palackjának névleges ûrtartalma literben (párlat- és palackfajtánként):
A palackok száma párlat- és palackfajtánként:
Az igényelt zárjegy mennyisége összesen (darabban):
Átvétel kért idõpontja:
3. A csatolt okiratok darabszáma
Dátum:
...................................................
kérelmezõ (bérfõzetõ)
aláírása

* A megrendelés elsõ alkalommal történõ benyújtásakor kell megadni a VPID szám kiadásához , feltéve, hogy azzal a bérfõzetõ még nem rendelkezik.”

22592

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 132. szám

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

